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Samenvatting 

Het doel van deze samenvatting is om onze resultaten in een algemeen en, voor zover mogelijk, 

in een consistent conceptueel kader te plaatsen. Hiervoor merken we op dat de belangrijkste 

conclusie, afkomstig uit diverse eerdere studies, is dat geschikte defecten (e.g. kationische 

defecten) in ZnO en SnO2 systemen ferromagnetisch gedrag kunnen induceren zelfs voor lage 

doping concentraties. Een cruciale vraag in dit verband is hoe de specifieke rol van niet-

magnetische defecten beschreven kan worden in het stabiliseren en bevorderen van 

ferromagnetisme in deze oxide systemen. 

Het eerste experimentele hoofdstuk van dit proefschrift (Hoofdstuk 3) illustreert het gedrag van 

koolstof gedoteerde ZnO dunne lagen met n-type geleiding, deze zijn geprepareerd door middel 

van elektronenbundel verdamping en gepulste boogontlading. Op deze systemen hebben we 

uitvoerige magnetische, elektronische (XPS), optische en Hall effect metingen uitgevoerd en de 

gegevens geanalyseerd met betrekking tot de laatste modellen. Door de resultaten van de 

verschillende metingen onderling te correleren hebben we de mogelijkheden van verschillende 

modellen uitgesloten en de rol van zink vacatures als bron van ferromagnetisme en de rol van 

koolstof als stabilisator van deze intrinsieke defecten vastgesteld. Normaliter is een zink vacature 

een hoog energetisch defect, maar de formatie hiervan is gemakkelijker op oppervlaktes of in de 

aanwezigheid van een geschikt doteringsmiddel. De aanwezigheid van koolstof in een hogere 

valentietoestand genereert een overschot aan elektrische lading en deze lading kan 

gecompenseerd worden door het genereren van zink vacatures. Zink vacatures leiden tot 

ongepaarde zuurstof elektronen in hun directe omgeving en de koppeling tussen deze ongepaarde 

2p elektronen kan leiden tot kamertemperatuur ferromagnetisme. XPS metingen stellen vast dat 

koolstof wordt gesubstitueerd op zink posities en ze waren in overeenstemming met de formatie 

van C-O bindingen. In een vervolg op dit werk (hoofdstuk 4) bestudeerden we de effecten van 

verschillende preparatie omstandigheden, e.g. sinteren in een reducerende omgeving of in 

stikstof, op de ferromagnetische eigenschappen in bulk C-gedoteerde ZnO monsters. De 

verhoogde saturatie magnetisatie van de monsters gesinterd in een reducerende atmosfeer 

suggereert dat de aanwezigheid van zuurstof vacatures belangrijk is voor de ferromagnetisme in 

C-gedoteerde Zn bulk systemen. Monsters gesinterd in stikstof atmosfeer daarentegen vertonen 

diamagnetisch gedrag. Het stikstof dat zuurstof substitueert in het rooster kan optreden als 

acceptor en compenseren voor de bestaande zuurstof vacatures, waardoor de defect dichtheid 
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wordt verminderd alsmede de concentratie van geleidingselektronen. Alle koolstof gerelateerde 

defecten (CZn, Ci-Ci) en zuurstof vacatures geven elektronen aan het systeem en deze mobiele 

elektronen zijn belangrijk in het mediëren van de ferromagnetische interactie in C-gedoteerde 

ZnO, hoewel sinteren in N2 deze dragers reduceert. Bandkloof metingen aan C-gedoteerde ZnO 

poeder onthulde dat de bandkloof krimpt met toenemende koolstof concentratie, wat suggereert 

dat er donor toestanden dicht bij de onderkant van de geleidingsband worden geïntroduceerd die 

de bandkloof doet krimpen.  

Het tweede gedeelte van dit proefschrift is gericht op het bestuderen van ferromagnetisme in een 

andere wijde bandkloof halfgeleider, SnO2, gedoteerd met niet-magnetische doteermiddelen, i.e. 

Zn en Li. Hoofdstuk 5 demonstreert de complexe wisselwerking tussen nanostructuren, defect 

formatie en ferromagnetisme. Kamertemperatuur ferromagnetisme en paramagnetisme was 

geobserveerd voor alle composities van Sn1-xZnxO2 nanodeeltjes, met een maximum voor 

x=0.04. Structuur en XPS metingen bevestigen dat de toeneming van het ferromagnetisch 

moment het sterkst is in het gebied waar zink substitioneel opgenomen is en de zuurstof 

vacatureconcentratie klein is. Dit kan verklaart worden doordat de Zn substitutie voor Sn 

optreedt als een gat dotering voor de O 2p band, terwijl de zuurstof vacatures het effect 

tegenwerken door elektronen te introduceren en de gatenconcentratie te reduceren, waardoor het 

ferromagnetisch moment wordt verminderd. Er is een sterk paramagnetisch moment, dat we 

toeschrijven aan de enkelvoudig geladen zuurstof vacatures en mogelijk ook aan de magnetische 

defecten die zich te ver van elkaar bevinden om ferromagnetische interacties te stabiliseren. We 

hebben ook bevonden dat de morfologie van de nanostructuren varieert met zink concentratie en 

dat het sterkere ferromagnetische moment komt van nanostructuren met nanonaalden op hun 

oppervlak. Deze nanonaalden bestaan uit (110) en (101) vlakken die belangrijk zijn in het 

stabiliseren van ferromagnetische defecten. We verklaren de geobserveerde trend in het licht van 

recentelijke computationele studies die de relatieve stabiliteit van ferromagnetische defecten 

(VSn) op deze oppervlakken en de rol van zuurstof vacatures in de degradatie van 

ferromagnetisme door de toeneming van de vrije elektron concentratie behandelen. Dit gedeelte 

van ons werk is de meest significante contributie aan het zeer complexe veld van defect 

ferromagnetisme. Ferromagnetisme als gevolg van defecten gevormd in Zn-gedoteerd SnO2 is 

het resultaat van drie factoren: de stabilisatie van VSn en ZnSn defecten, de aanwezigheid van 

zuurstof vacatures benodigd voor ladingscompensatie en de morfologische variaties dat beide 
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voorgenoemde effecten beïnvloed door het effect op de stabilisatie energie van verschillende 

defecten.  

Raman spectra, fotoluminescentie en de bandkloof van niet gedoteerd SnO2 en Sn1-xZnxO2 

(x=0.02, 0.04, 0.06, 0.10) nanostructuren zijn bestudeerd en beschreven in hoofdstuk 6. Naast 

andere kenmerken is de geobserveerde infrarood actieve oppervlakte vibratie bij 556cm
-1

 en zijn 

blauwverschuiving met toenemende Zn concentratie toegeschreven aan de effecten van zuurstof 

tekort. Fotoluminescentie resultaten bevestigen de aanwezigheid van enkelvoudig geïoniseerde 

zuurstof vacatures. V0
+
  treedt op als recombinatie center voor het luminescentie proces en de PL 

intensiteit geassocieerd met dit defect neemt toe in het zink gedoteerde systeem. We correleren 

de aanwezigheid van deze defecten met het paramagnetische moment van Zn gedoteerd SnO2. 

De geobserveerde trend van afnemende bandkloof met Zn doteermiddel concentratie wordt 

mogelijke veroorzaakt door structuur defecten geïntroduceerd door de Zn
2+

 doteermiddel zoals 

tin interstitioneel en zuurstof vacatures, die tot elektronische staten leiden in de bandkloof dicht 

bij de geleidingsband.  

Het laatste experimentele hoofdstuk van dit proefschrift (Hoofdstuk 7) demonstreert de rol van 

Li als ferromagnetisch defect in SnO2 nanodeeltjes, dat minder effectief is bevonden in 

vergelijking met Zn. Li-gedoteerde nanodeeltjes vertonen ferromagnetisme (in additie tot een 

paramagnetisch component) in het gebied van 16-51 nm grootte, terwijl andere Li-gedoteerde 

stoffen beneden en boven deze specifieke groottes, inclusief niet gedoteerd SnO2, diamagnetisch 

zijn. XPS data toont de aanwezigheid van LiSn
 
en Lii defecten aan. Li geeft de voorkeur aan de 

bezitting van interstitiële posities bij lage concentraties en vervangt Sn bij matige concentraties 

gecombineerd met Lii. Door de variatie in magnetisch moment te vergelijken met de Li 

concentratie is op te merken dat het magnetisch moment groot is voor composities waar XRD en 

XPS aangeven dat er significante concentraties van Sn gesubstitueerd worden door Li in additie 

tot de bezetting van interstitiële posities door Li. Ferromagnetische ordering in Li-gedoteerde 

SnO2 nanodeeltjes is hoofdzakelijk door de gaten gecreëerd door LiSn. Ondertussen kan Lii 

optredend als elektrondonor combineren met de gaten geïnduceerd door LiSn en het 

ferromagnetisch moment reduceren. Na een bepaald limiet, bij hogere concentraties van Li, zal 

het effect op ferromagnetische ordering door Lii defecten overwinnen en een paramagnetisch 

component zichtbaar worden. Hierbij wordt echter opgemerkt dat het ferromagnetisch moment, 

hoewel zwak, aanwezig is in composities waar Lii defecten duidelijk dominant zijn. Dit 
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suggereert dat naast de rol gespeelt door substitutie van Li als FM defect, substitutie en 

interstitionele defecten ferromagnetisme ondersteunen door een stabiel magnetisch defect 

complex te vormen in additie tot een Sn vacature.  Onze observatie is dat de aanwezigheid van 

zowel substitutie en interstitionele defecten een indicator kan zijn voor dit complex defect. 

Gegeven de veelzijdigheid van het prepareren van metaaloxide monsters opent dit werk een weg 

voor verdere ontwikkeling van materialen met een defect mediërend ferromagnetisme door 

incorporatie van verschillende soorten van niet magnetische doteringsmiddelen en daardoor een 

nieuwe stap naar de realisatie van spintronica toepassingen.  

 

 


