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M(T) M s (0) 1 − B.T 2  . Xác định được giá trị hằng số B để giải thích cho sự thay đổi
tuân theo hàm Bock:=



nhiệt độ chuyển pha TC. Kết quả này đóng góp vào việc làm rõ thêm một số tính chất từ của các hệ hợp chất
perovskite manganite.

- Các đường cong R(T) đo được của các mẫu La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3 (0,05 ≤ x ≤ 0,30) trong vùng nhiệt độ 150K
– 300K đã được làm khớp với hàm bán dẫn:
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. Năng lượng kích hoạt (Ea) của các mẫu đã được

xác định với Ea đạt cực đại là 93,14 meV tại x = 0,15 và giảm dần theo sự tăng của nồng độ Co. Năng lượng
này liên quan tới quá trình nhảy (hopping) của các điện tử eg từ Mn

3+

4+

sang Mn

theo chế tương tác trao đổi kép

(DE).
- Pha tạp Co và Zn cho Mn trong các hệ La2/3(Ca/Pb)1/3Mn1-x(Co/Zn)xO3 đã ảnh hưởng mạnh đến các tính chất
điện và từ, đặc biệt là tỷ số từ trở. Với hệ La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3, giá trị từ trở tăng khi nồng độ pha tạp Co tăng
và đạt cực đại là 28,9% tại 104,5K ở mẫu x = 0,15, sau đó giảm theo sự tăng của nồng độ Co. Chúng tôi nhận
thấy qui luật thay đổi của giá trị từ trở cực đại trong từ trường H = 0,4T phụ thuộc vào nồng độ Co tương tự
như sự thay đổi của năng lượng kích hoạt (Ea).
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