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SAМENVATTING 

In dit verslag bespreek ik de berekening van de elektrostrictie. 

De berekeningen laten zien dat de elektrostrictie evenredig moet z1Jn met de 

elasticiteit en de inwendige krachten die ор de ionen werken t.g.v. het elek

trische veld. 

Als we die krachten berekenen voor een CaF2-kristal uit de Coulomb-energie dan 

zal Ыijken dat de grootte van die krachten afhankelijk is van de dimensie van 

het kristal. Vooral de elektrostrictieve rek in de (010)-richting is daar erg 

afhankelijk van. Wat de orde grootte betreft van de berekende waardes van yll 

en у 12 klopt dit wel met wat gemeten is. Het teken van у11 is volgens de 

berekeningen positief terwijl de metingen een negatief teken geven. 

Ook de afstotende kern-krachten kunnen een elektrostrictieve rek veroorzaken 

die wat orde grootte betreft klopt met wat gemeten is. Als we deze theorie ook 

toepassing ор SrF2 en BaF2 gaan er grotere afwijkingen optreden met de meet

waarden. Vooral de afhankelijkheid van de elektrostrictie met de elasticiteit 

zit er wat de metingen betreft niet in. 

Verder heb ik een theorie uitgewerkt die ervan uitgaat dat elektrostrictie het 

gevolg is van het groter worden van ~е ionen t.g.v. een veld. Ook bij deze 

theorie zou de elektrostrictieve rek evenredig moeten zijn met de elasticiteit 

en ongeveer met de diёlektrische constante in het kwadraat. Toepassing van deze 

theorie ор kristallen met de NaCl-structuur geven redelijke resultaten, zij het 

dat Ыj dit model een duidelijk beeld over de oorzaak van de elektrostrictie 

ontbreekt . 
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INLEIDING 

Elektrostrictie is een kwadratisch effect dat de rek van een lichaam beschrijft 

t.g.v. een elektrisch veld. Echt veel onderzoek ор dit gebied van de fysica is 

er nog niet gedaan. Ook het aantal stoffen waar de elektrostrictie-coёfficiёnten 

van bekend zijn, is niet echt groot. En zelfs van die stoffen, waar de elektro

strictie-coёfficiёnten van bekend zijn, is er nog veel onduidelijk over het 

teken ervan. 

Ok wat de theorie over de elektrostrictie betreft is er nog het een en ander aan 

onderzoek te verrichten. In dit verslag ЬеЬ ik daartoe een bescheiden poging 

ondernomen. Het wat eenvoudige fysica is het min of meer mogelijk om de orde 

grootte van de elektrostrictie-coёfficiёnten te Ьepalen. 
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HOOFDSTUK 1. Electrostrictie in het algemeen 

§ 1.1. Definitie_van_rek 

i 

Elektrostrictie is een verschijnsel dat te maken heeft met de rek van een lichaam 

t.g.v. een elektrisch veld. 0m een goede definitie van de elektrostrictie te kun

nen geven, moet eerst bekend zijn hoe een rek in het algemeen gedefiniёerd is. 

Wanneer een lichaam Ыootgesteld wordt aan bepaalde krachten, kan de vorm van 

zo'n lichaam veranderen. Bij een temperatuursverandering bijvoorЬeeld kan een 

lichaam iets uitzetten of krom trekken. 

De rek tensor beschrijft nu de aard van die vervormingen. 0m een goed beeld te 

krijgen van die aard van de vervormingen, beschouwen we een 2-dimensionaal 

lichaam waar een rek optreedt (zie figuur 1.1). Het volgende betoog is ook gel

dig voor 3-dimensionale lichamen. 

с. 1 

d ~ --------------, --

'у f\ .,__ ________ __. 

)(,t ьх 1 

:L1 

lichaam vббr de rek lichaam na de rek 

figuur 1.1: lichaam waar een rek optreedt 

Uit figuur 1.1 zien we dat er 2 soorten vervormingen optreden. 

Ten eerste de lengtematen van het lichaam veranderen. We kunnen nu de lengte

toename van een ribbe gebruiken om een rek te definiёren. We definiёren: 

дх 

е. . = __ i = "relatieve lengte-toename in de i-richting" 
1.1. х. . (1.1 J 

]. 

Als tweede soort vervorming zien we dat na de rek de ribben niet meer dezelfde 

richting hebben als voor de rek. Ze zijn een beetje verdraaid. De hoek waarmee 

dat gebeurt kunnen we eveneens gebruiken om de rek te definiёren, n.1.: 

е .. = tanф .. ~ ф .. = "rotatie van ribbe х. in de x.-richting" 
1.J 1.J 1.J J 1. 

( i ,;, j) 

Met definitie (1.1) en (1.2) hebben we de rek-tensor е .. gedefiniёerd. 
1.J 

(1.2) 

We kunnen nu е .. splitsen in een syппnetrische rek-tensor Е •• en een asyпnne-
1.J 1.J 

trische tensor w ... We krijgen dan: 
1.J 
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Eij = i(eij + eji) 

wij = i(eij - eji) 

Er Ыijkt te gelden dat de symmetrische rek-tensor Е •• de "echte" vervormingen 
1J 

Ьeschrijft. D.w.z. 

verdraaiing van de 

alleen een rotatie 

figuur 1.2). 

Е •• beschrijft de lengte-toename van de ribbes en de hoek-
1J 

ribЬes t.o.v. elkaar. De asymmetrische tensor w .. beschrijft 
1J 

van het gehele lichaam en is geen echte vervorming (zie 

lichaam vббr de rek lichaam na de rek: 

De gestippelde figuur is het lichaam als 

er alleen symmetrische rek zou optreden. 

De doorgetrokken lijn is het lichaam na 

syппnetrische en asymmetrische rek. 

In de meeste gevallen waar rek bescl10uwd wordt is men alleen geinteresseerd i.1 

de "echte" vervormingen. Ook Ьij elektrostrictie is dat het geval en in het ver

volg beschouwen we daarom alleen de syпunetrische rek-tensor Е • •• 
1] 

De rek-tensor Е .. wordt vaak als volgt verkort weergegeven: 
1J 

El = Ell Е4 = 2Е23 = 2ЕЗ2 

Е2 = Е22 Е5 = 2Е13 = 2ЕЗ1 

Е3 = Е33 Еб = 2Е12 = 2Е21 
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§ 1.2. Elektrostrictie_en_elasticiteit 

We gaan nu twee gevallen bekijken waarbij een rek optreedt. 

Het eerste geval betreft elektrostrictie. 

Wanneer een elektrisch veld de oorzaak is van rek. dan geldt voor de rek: 

Е •• = Е •• (Е) = Е •• (Ek). waarin i.j.k = (1.2.З) 
1.J 1.J - 1.J 

Als we Eij(~) in een Taylor-reeks ontwikkelen, dan krijgen we 

iЭЕ.. iЭ 2 Е •• 
_.!J. R + 1 1.1 RE 

Eij = iЭ~ -k 2 iЭ~Э1,. к L + ••• (1.З ) 

De eerste term uit de reeksontwikkeling beschrijft de piёzo-elektriciteit. 

Voor kristallen met een inversie-centrum geldt dat Е .. (Ek) = Е .. (-R) en is de 
1.J 1.J к 

piёzo-elektrisch term nul. Voor dit soort kristallen wordt de rek voornamelijk 

beschreven door de tweede term uit (1.3) en dit is de zgn. elektrostrictie . 

We definiёren nu de elektrostri.ti ensor als: 

2 • • ,.41-"" --;~ t-11'7-'c::-{_,_,--1? ,А! } .:i/ ! 
yklij = ! iЭ Е1] / / 

iЭЕ,1/Ш1 
(1.4) 

Net als Ьij de rek kunnen we ook Ьij ,' ·. elektrostrictie een verkorte schrijf-

wijzen invoeren. Als we definiёren : 

El = Е2 Е4 = Е2:Ь:З 1 

Е2 = Е2 Е5 = ЕlЕЗ 2 

Е3 = Е2 Еб = Е1Е2 з 

dan kunnen we schrijven 

Em = Ynm Е (1 .5 ) n 

waarЬij у = yijkl als n.m ~ 3 nm 

у = Zy ijkl als n of m > з nm 

Ynm ... 4Yijkl als n .!ill m > з 

In totaal zou een lichaam zo 36 onafhankelijke elektrostrictie coёfficiёnten 

kunnen hebben. De kristallen 

zijn echter hoog syппnetrisch 

coёfficiёnten, n.l. 

У11 = Yzz = Уzз 

У12 = Yzl = У13 = У31 = 

У44 = У55 = убб 

die in de 

en hebben 

Уzз = Y3z 

rest van het verslag besproken worden 

slechts З onafhankelijke elektrostrictie-

(1. 6) 

Een ander geval waarЬij een rek optreedt in een lichaam betreft de elasticiteit . 

HierЬij treedt een rek ор t.g.v. een uitwendige druk. 0m de elasticiteit te 
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kunnen beschrijven, moet eerst de druk gedefinieerd worden. Deze is als 

volgt gedefinieerd (zie figuur 1.3): 

figuur 1.3: oij is gedefinieerd als de druk in de x1-richting uitgeoefend 

ор het x.-vlak. 
J 

Wanneer het lichaam in rust is geldt: oij = oji (Anders zou er een netto 

torsie-kracht ор het lichaam werken.) De druk-tensor is dus symmetrisch. 

Vaak worden de druk-componenten als volgt geschreven: 

01 = 011 04 = 023 = 032 
02 = 022 05 = 013 = 031 
03 = 033 об = 012 = 021 

We zie1. dus dat zowel druk als rek 2de orde tensoren zijn. Het VPrband tussen 

die 2 is dan een 4de orde tensor. Als alleen een druk ор het kristal werkt, geldt 

е: .. 
1J 

о .. 
1] 

= 5 ijk2. 

= Cijkt 

ok2. 

e:kt met cijkt (1. 7) 

waarbij Sijk2. de elasticiteitsmodulus en Cijkt de stijfheid is. Ook hier ~ordt 

een verkorte schrijfwijze vaak toegepast. Er geldt: 

е: = s о m mn n (1. 8) 
о = с е: 
т mn n 

waarЪij 

с = Cijkt m,n = (1,2, •.• ,6) 
mn 

s = Sij kt m,n ~ 3 mn 

s = 2Sijkt m of n > з 
mn 

s = 45ijkt m о n > з mn 

Net als bij de elektrostrictie zou Ыj elasticiteit ieder lichaam 36 onafhan

kelijk elasticiteitsconstantes kunnen hebben. De kristallen die ik bekeken heb 

zijn zo symmetrisch dat ze er slechts 3 hebben, n.l.: 

511 = 522 = 533• с11 = с22 = С33 
512 = s21 = 51з = SЗl = s23 = 5з2· с12 = с21 = сlЗ = СЗl = с23 = СЗ2 

544 = 5ss = 5бб' с44 = css = сбб 
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§ 1.з Тhermodynamische_relaties 

We kunnen nu eens kijken via de thermodynamica of elektrostrictie misschien 

samenhangt met andere kristaleigenschappen. 

We definiёren daartoe de "full Gibbs function" Ф per volume-eenheid als: 

(1.9) 

Hierin is U de inwendige energie van het systeem per volume-eenheid. Hiervoor 

geldt: 

dU = dQ + dW (1.10) 

waarin dQ de toegevoerde warmte per volume-eenheid is en gelijk is aan: 

dQ = TdS/Vol. (1. 11) 

en dW is de toegevoerde mechanische en elektrische energie per volume en is 

gelijk aan: 

dW = а . . dE . . + EkdPk 
1.J 1J 

Hieruit volgt dan voor dФ: 

dФ = dU - d(aijEij - EkPk - ~~i)= 
- Е .. do .. - Pk • dEk - SdT/Vol. 

lJ 1J 

Uit deze relatie vinden we: 

-ЭФ 
Е .. = 

1J Эа .. 
Е,Т 1J 

en: 

р = ЭФ 
о,Т constant -k ЭЕk 

Nu is de elektrostrictie gedefinieerd als: 

Verder volgt uit relatie (1.14) dat 

(1.12) 

(1.13 ) 

(1.14) 

(1.15) 

ЭРk 
EoXk2.: ЭЕ2. = -

Э 2 Ф . 
ЭЕ ЭЕ2.' waarin Xk2. de diёlektrische susceptiЫliteits-tensor 

k 

Differentiёren naar а .. van bovenstaande betrekking geeft: 
l.J 

эхk2. ЭЕk2. Э'Ф 
Е -- = Е - = - --------- met Е de diёlectrische constante-tensor. 
о За. . о Эо1 . За .. ЭЕ.. ЭЕI) ' k2. 

l.J J l.J к " 
Vergelijken we dit met (1.15) dan zien we dat: 

0Ek2. 
yk2.ij = ½ Ео ~ 

l.J 
(1.16) 

Hieruit kunnen we dus concluderen dat de electrostrictie ор een factor ½ Е 
о 

na gelijk is aan de drukafhankelijkheid van de diёlektrische constante. 

is, 
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§ 1.4 . Metingen_van_elektrostrictie 

Omdat de elektrostrictieve rek i.h . a. zeer klein is, is het meten ervan erg 

lastig. Voor de kristallen die ik in dit verslag behandel ligt de elektro

strictie-coёfficiёnt in de orde grootte van у 11 ~ 10-21 m2 /V2 • 

Bij een elektrisch veld van Е = 106 V/m van een kristaldikte van d = 1 rmn is 

de elektrostrictieve rek dan ongeveer gelijk aan 

дd -=d.yE2 = 10-12 m. 

0m dit soort kleine uitzettingen te kunnen meten, worden о.а. de volgende 

meetopstellingen gebruikt. 

1) Michelson interferometer 

Deze meetopstelling maakt gebruik van de interferentie van 2 lichtbundels. De 

lichtweglengte van een bundel is constant, terwijl in de lichtweg van de andere 

bundel het kristal is opgenomen waarin de elektrostrictie optreedt. T.g.v. de 

elektrostrictieve rek zal de lengte van de lichtweg van die bundel variёren, 

Laat men de bundels even later interfereren dan zal het interferentiepatroon 

afhankelijk zijn van het wegverschil van de 2 bundels en dus van de elektro

si:rictieve rek. Door de lichtinte11siteit van het interferentie-patroon te 

meten kan men dan de rek bepalen (zie figuнr 1.3 ) . 

ingebouwd piёzo-elektrisch 

kristal nodig om terugkop

peling mogelijk te maken 

~ 1 , ,r:==: sample 

figuur 1.3: Interferometer 

meetinstrumenten + re
gelsysteem от ruis te 
elimineren en staЫli
satie. 

Een tweede meetmethode is de zgn. "capacitieve dilatometer''. 

Bij deze meetmethode verbindt men het kristal met een plaatcondensator, zoals 

in figuur 1.4 aangegeven. Wanneer een rek in het kristal optreedt verandert 

е plaatafstand van de plaatcondensator en dus de capaciteit. De capaciteits

verandering kan men met een meetbrug meten en daaruit kan men de rek bepalen. 
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plaatcondensator 

piёzo-elektrisch kristal ~о 

~aardoor terugkoppeling ~ ------4 
mogelijk is. 

meetbrug +regels~ 
steem i.v.m. rui 
en terugkoppeling 

\} 

figuur 1.4: capacitieve dilatometer 

sample 

[ 
referentiecondensator 

De vorige twee methoden zijn directe meetmethoden. Er bestaat ook nog een 5ndi

recte meetmethode, waarЬij men de ele,·t.rostrictie bepaalt door de drukafhanke

lijkheid van de diёlektrische constante te meten (zie formule 1.16). 

De genoemde meetmethodes zijn eigenlijk alleen geschikt voor de meting van 

'Ун en 'У12· 
у44 wordt vaak via een omweg gemeten. Men snijdt dan een kristal niet in de 

hoofdrichting maar Ьijvoorbeeld in een (110)-richting. Het elektrische veld 

zet men ook in de (110)-richting. Zie figuur 1.5. 

Е 
(110) 

(100~ (010) 

figuur 1.5: kristal in de (110)-richting 

Voor de rek in de (110 ) -richting geldt dan (voor het bewijs, zie appendix I ) 
_ l 'У44) 2 

E(llO) - i('Yll + 'У12 + 2 Е 

11s у 11 en у12 bekend zijn dan kan via een meting van E(llOf y 44 berekend wor

den. 
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HOOFDSTUK 2 Вerekening van de elektrostrictie uit de coulomb-energie 

In dit hoofdstuk Ьespreek ik de bereke11ing van de elektrostrictie van CaF1.. 

CaF2 is een hoog symmetrisch kristal uit de mЗm-groep. In figuur 2.1 is een 

eenheidscel te zien van CaF2 plus enkele Ьelangrijke eigenschappen. 

.!. 
ч 

r 
1 

1 

J 
5.47 А 

n•l.46 

x•S.81 
s11•6.95 

s12=-1.53 10-12 ш2/N 
s44-=29.5 

5 -1 
а.г= 1.91 10 К 

'У11'"' -1.3 

у 12= 1.0 10-21 m1 /.v2 

'У .... = -4.7 

Figuur 2 . 1: Een eenheidscel van CaF2 . ~е Ca-ionen liggen 'face-centered', 

de F-ionen liggen ор (i,i,¼)-ribbelengte van de hoekpunten. De 

gegevens gelden Ыj kamertemperatuur. 

Stel we leggen een elektrisch veld aan over een kristal C:aF2 in de х1 -richting. 

Het kristal zal hierdoor een rek vertonen in de х1 , х2 en x3-richting (Er 

zullen geen afschuivingen optreden omdat het veld in een hoofdrichting ligt). 

Voor de totale inwendige energie van het kristal als functie van de rek Е. 
1 

en het veld Е kunnen we stellen dat: 

i • (1,2,З ) (2.1 ) 

We kunnen U ontwikkelen in een Tayllor-reeks rond Ei•E=0. We krijgen dan 

als we gebruik makenvan het feit dat U een even functie van Е is: 

u = uo + ~u l •E. + i а a;u l•E.E. + l ~E2VI с Е 2 + l а°з~Е21 с Е. 'Е 2 + 
оЕ. 1 Е. Е. 1 J о Ei 1 

1 Ei=0 1 J Ei=Ej•0 Е=О Ei•E=0 
(2.2 ) 

Als we aannemen dat het systeem minimale energie nastreeft dan moet gelden: 

(2.3) 

Passen we (2.3) toe ор (2.2) dan krijgen we de volgende 3 vergelijkingen: 

·' 



µ. + ~ .. е:. + А1• Е 2 = О 
1 1J J 

waarЬij 

эu I µ - -i - ОЕ. Е.=О 
1 1 
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i,j = (1,2,З) 

Uit (2.4) kunnen we de rek berekenen. Er geldt: 

Hieruit geldt samen met (1.5) voor de elektrostrictieve rek: 
dE. 

1 

dEk 

Nemen we k=l dan krijgen we 

de:. de:. 1 -1 
'У, • = = _1 = - ~ij А. ... 1 dE1 dE 2 J 

(2.4) 

(2.5) 

( 2.6 ) 

(2. 7) 

Als ~~} en Aj bekend zijn kunnen we m.b.v. (2.7) , 11 en , 12 berekenen. 0m 

у44 te berekenen zoud~n we een veld in Ьijvoorbeeld de (110)-richting aan 

moeten leggen en een soort gelijk betoog moeten houden, maar dat is een 

proЫeem voor later. Voorlopig beperk ik me tot de berekening van у 11 en , 12 . 
-1 Hiervoor ga ik eerst ~-. bepalen uit de elasticiteit. Later wordt dan А. 
1J J 

bepaald uit de coulombenergie van het systeem. 
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-1 
Ош~-. te bepalen gaan we even terug naar formule (2.6) en beschouwen de 

1J 
situatie dat Е = О. We krijgen dan: 

met (2.8) 

Deze formule beschrijft de rek van niet-elektrische oorsprong. Stel dat 

we te maken hebben met elasticiteit. Dan geldt volgens (1.8) 

e:.=S •. o. 
1. 1J J 

Vergelijken we dit met (2.8) dan moet dus gelden: 

(2.9) 

Hierin kunnen we µj als volgt bey>~.len. Voor de potentiёle energie van een 

lichaam t.g.v.een uitwendige mec}, ,lsch~ spanning geldt: 

t ._ ,pervlak = S . 
J 

·- - --~ 
о. 

J 

Figuur 2.2: kristal waar een mechanisch~ rek otreedt. 

= - о. е:. V 
J J 

эu 
Hieruit volgt voor µ. : µj= д = -ojV 

J e:j 

Vullen we dit in (2.9) in dan krijgen we 

-1 s .. V ~ij С1. = С1 • 
J 1J J 

En hieruit volgt dus: 

-1 = s .. / V ~ij JJ 

Als we dit in (2.7) invullen dan krijgen we: 

( V = Volume ) (2.10 ) 

(2.11) 



met 

-S .. А. 
1] ] = 
V 

А! = 
J 

1 
2V 

-S .. А! 
1J J 
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эзu 1 
Эе:.ЭЕ 2 е:.=Е=О 

J J 

(2.12 ) 

0m А~ te kunnen bepalen moeten we de inwendige energie van het systeem ken
J 

nen. In de volgende paragraven gaan we А! berekenen uit de elektrische ener
J 

gie van het systeem. 



§ 2.3. Ionenpolarisatie 

Bij de berekening van de inwendige energie zullen polarisatieverschijnselen 

een grote rol spelen. We gaan daarorn eens bekijken wat er zich allemaal 

afspeelt in een kristal als er een elektrisch veld ор gezet wordt. 

Als eerste beschouw ik de ionenpolarisatie. T.g.v. de kracht die het veld 

ор de ionen uitoefent zullen deze een kleine verplaatsing ondergaan. Het 

positieve ci~ion zal zich in de richting van het veld verplaatsen. het ne

gatieve Y'-ion zal zich tegen de richting van het veld verplaatsen (zie fi-

guur 2.3 ) ro о' ьQ, Lo ~- i·o J ьQ , 

r 

r ьСl 1О 
., .. 

Сй 

о О~ - ~e l J О r \ - С) J ~.д е 

Figuur 2.3 kristal zonder veld kristal rnet veld 

De sorn v~n de verplaatsingen д~ 1 van de Ci°-ionen en л~2 van de F~ionen 

kunnen we als volgt berekenen. In een eenheidscel CaF2 zitten 4 C?ionen 

en 8 r-ionen. Als -е de lading is van een F~ion en +2е de lading van een 

Ca-ion dan geldt voorhet dipoolmoment р van een eenheidscel: 

Tevens geldt als а. de ionenpolariseerbaarheid is: 
1. 

Voor het lokale veld geldt: 

х+3 
Elok = Е + _L = - Е 

3к 0 3 

Voor дi vinden we dan: 

д~ = р/8е = а Е /8 i lok е = 
а . (х+3) 

1. 

24е 
Е 

(2.13 ) 

(2.15) 

(2.16) 
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а kunnen we berekenen m.b.v. de vergelijking van Claussius-Mossoti. Er geldt: 
1 

х 
N.a. = 3к 0 ( -+3 ]. ]. х 

Hiermee vinden we dan 

Лt = л Е met л = 

) met N. = 1/а 3 
]. 

(а is lengte eenheidscel) 

ко (х+З) ( ....д_ n 2 -l 
)(+3 - n 2+2 ) 83 

8е 

Voor CaF2 vinden we met: x=S.81, n=l.46 en a=S.47 А: 

л= 3.9 10-21 m2/v. 

(2.17) 

(2.18) 

We gaan nu de invloed bekijken van de ionenpolarisatie ор de inwendige ener

gie. We nemen daarbij aan dat naast de ionenpolarisatie nu ook een elektro

strictieve rek optreedt. (zie figuur 2.4) 

о 
с 

Figuur 2.4: situatie zonder veld 

r 

situatie met veld 

Door de rek en de ionenpolarisatie zijn de afstanden tussen de F~ en cl~ionen 

veranderd en daarm~e hun potentiёle energie t.o.v elkaar.Voor de afstand van 

een vast Ca-ion en een willekeurig F~ion geldt: 

r 2 = ( a(l+E 1 )(ik+!)-лt) 2 + a 2 (l+E 2 ) 2({!i+!) 2+(!j+!) 2) i,j ,k 

met i,j,k element uit Z 
(2.19) 

De indices i,j en k hebЬen Ьetrekking ор hoeveel 'ionen' afstand het betref

fende F=ion ligt t.o.v. het cr-ion in resp. de х2 , х3 en x1-richting. 

Voor de energie van de vier cr-ionen per eenheidscel t.o.v. alle F~ionen geldt: 

U = 4 

-e~ze.. 
~ -1 
4,тк 0 r ri,j ,k 

' Hieruit Ьerekenen we А. als volgt (zie appendix 11): 
J 

(2.20) 



= (2.21) 

K.b.v. (2.19), (2.20) en (2. 21) vinden we dan: 

(2.22) 

24 л 2 е 2 
А2' +Аз'= - 6 • r {(i+i)2 + 

,rк 0 а 

- 4 k+ ) 2 

In appendix III worden de sommaties van (2.22) berek~nd. Er Ьlijkt dat de 

waarde ervan afhankelijk is van de dimensies van het kristal. Als v de ver

houding is tussen de diameter en hoogte van een cylindervormig kristal,dan 

is: 

А' = 
2 

24 л 2 е 2 2 1 5 • { 0.84 - -•,r•(l + v 2 )- • • (Зv 2 + 2 )} 
,rк 0 а 6 З 

(2.23) 
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§ 2.4. Elektronenpolarisatie_l 

We gaan nu de invloed bekijken van de elektronenpolarisatie ор de energie van 

het systeem. 

T.g.v. verschuivingen van de elektronenbanen door het veld ontstaat er in ieder 

ion een geinduceerd dipoolmoment. Voor de berekening van het dipoolmoment van 

zo'n dipooltje kan men i.h.a. stellen dat de elektronenpolariseerbaarheid even

redig is met het volume van het ion of atoom. Er geldt dan 

met rF= 1.33 А 

met rc8 =1.02 А 

(2.24 ) 

Verder moet voldaan worden aan de Lorentz-Lorentz vergelijking: 

Uit ( 2.24 ) en (2.25 ) berekenen we 

-40 
aF = 1.2•10 F/m 2 

-41 
аса= 5.4•10 F/m 2 

(2.25 ) 

We gaan nu de energie berekenen van de gr.induceerde d~p~oltjes t.o.v. de ionen. 

Voor de energie van een dipooltje t.o.v. een lading geldt (zie figuur 2.5 ) 

Q р 

u = - Q . р • 
4•,т•к 0 

Voor de energie van 

geldt: 

figuur 2.5: 

dipool in het veld van een 

puntlading 

(afstand in poolcoordinaten ) 

cos ф = -~ • ~ (2.26 ) 
r 2 4•,т•к 0 r 3 

de 4 Са 2+ - ionen per eenheidscel t. о. v. alle F- -dipolen 

• t Zi 1j 1k 
rэ .. 

1,J ,k 
(2. 27) 

De energie van de 8 F-·ionen per eenheidscel t.o.v. de ca2+-dipooltjes is 

gelijk aan: 

z .. k 
• t 1,1. 

rэ .. 
1 ,J ,k 

( 2.28 ) 

De sonm1atie in het rechterlid van (2.27) is -2 х zo groot als die van (2.28) 
·-omdat er 2 х zoveel F ·ionen zijn en Z. . k van Са naar F is - Z. . k van .F 1,J _, 1,J , 

naar Са. De totale energie is de som van \2.27) en (2.28) en is gelijk aan 



U = - ~(2р +р )•r z¼•j,k 
'll'Ko F Са r •• k (2.29) 

1 ,J' 
Hierin wordt r .. k gegeven door (2.19) en Z .. k is gelijk aan 

1,J, 1,J, 

z .. k = a(l + E 1 )(ik+!) - Лt 
1,J' 

(2.30) 

In appendix IV wordt bewezen dat voor А. ' geldt: 
J z .. k 

а2( i.1.) 
1 -:1зu I д'2рF+рС ) r~ • k 

1 о е а ~ ~ 1,1. 
А = - --- == - -- • ------------ •,,,,.•и 

j 2V дЕjдЕ 2 Е.=Е=О '11'к 0 а 3 дЕ оЕjддt 
(2.31 ) 

J 
M.b.v. (2.29), (2.29) en (2.30) volgt dan 

А1' = -Вел 5(2а... + ас )(х + З)• r (k+i ) 2 З(i+½)2 + З(j+½)2 - 2(k+½)2 
'Тl'•ко•а r· а {(i+l)2 + (j+!)2 + (k+!)2}з.s 

(2.32 ) 

, , -8ел ( )( З) {( · 1 ) 2 (· 1)2} (i+½)2 +(i+!) 2 -
А2 +Аз= б 2aF + ас х + •r 1+2 + J+2 .{(•+1)2 + ("+')2 

'11'•к 0 •а а 1: 2 J 2 

De sommaties in (2.32) zijn exact hetzelfde als in (2.22) en we krijgen 

(zie appendix III): 

4(k+½) 2 

+(k+i) 2 

(2.33) 
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§ 2.6. ElektronenJ?olarisatie_2 

We hebben in de vorige paragraaf de energie berekend die de geinduceerde 

dipooltjes t.o.v. de ionen hadden. Maar zij hebben ook een energie t.o.v. 

elkaar. Voor de energie die 2 dipooltjes t.o.v. elkaar hebben geldt: 

dipool in veld van een 

andere dipool 

(poolcoordinaten) 

(2.34) 

Beschouw nu een gepolariseerd CaF2 kristal dat "vol" zit met 

dipooltjes. Voor de energie van een eenheidscel geldt dan: 

geinduceerde 

2 pz 4р р 4•р 2 
• Са p2 -;z 2 F Са p2 -2z 2 F p2 -2z 2 

u = --- •r + --- •r s + ---- •r s 
4•тт•к 0 r 4•тт•к 0 r 4•тт•к 0 r 

energie van de 
Ca 2+dipolen t.o.v 
elkaar. 

energie van de 
Ca 2 +oipolen t.o.v 
de F dipolen 

e~ergie van de 
F dipolen t.o.v. 
elkaar 

(2.35) 

In het rechterlid van ( 2.35 ) kunnen we de lste term verwaarlozen t.o.v. de andere 

2 termen, omdat Рса relatief klein is t.o.v. Рр en de afstanden tussen de 

са2:+ ionen zijn relatief het grootst. In (2.35) zijn :рСа en Рр functies van 

Е terwiJ'l de afstanden tussen de ionen functies ziJ"n van de rek Е •• А.' berekenen 
"J J 

we door (2.35) twee maal te differentiёren naar Е en 1 х naar Е •• We krijgen dan 
J 

( zie appendix IV): 
-Ва. (х+З) 2 

F 
А' = 

1 

De totale elektrostrictie t.g.v. de polarisatie-verschijnselen kunnen we nu be

rekenen door (2.23), (2.33) en (2.36) ор te tellen en in te vullen in (2.12). 

We krijgen dan voor de elektrostrictieve rek als functie van v (zie grafiek I): 
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1. 6 t 
1 .4 

Е/Е 2 1.2 -

: l0-21m2/V 2 ) 
1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

.1. 1 2 4 8 
о • 16 32 64 

-0.2 

-0.4 

-0.б Е2/Е 2 

grafiek I: de elektrostric~ 

tieve rek als functie van v 

-0.81 

Uit de grafiek lezen we af dat de absolute waarde van Е 1 /Е 2 vrij goed overeen

komt met wat gerneten is (n.l. - 1,3 . 10-21 m2 /v2 ) maar het teken is anders. 

Ook Ыijkt Е 1 /Е2 uit de berekeningen afhankelijk te zijn van v, zii het niet 

zo erg als Е 2 /Е 2 • Als we de elektrostrictie-coefficiёnten definiёren als die 

waarde van de rek waarbij v "oneindig" is dan vinden we voor CaF2 

у 1 1 = + 1,3 10-21 m2 /v2 

у 12 = - 8,4. 10-23 m2 /v2 
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HOOFDSТUК 3: BEREКENING VAN DE ELEКТROSТRICTIE UIT DE BINDINGSENERGIE 

§ 3.1. Bindingsenergie_van_een_ionogeen_kristal 

In het vorige hoofdstuk is de volgende formule afgeleid voor yll en у12 : 

yli = - Sij Aj' 

(2.12) 

Aj I hadden we berekend door alleen de elektrische energie van het systeem te 

bepalen. In dit hoofdstuk probeer ik ook de invloed na te gaan van de andere 

(atoom-)krachten ор Aj'. 

Beschouw daartoe een ionogeen kristal. We definiёren r als de afstand tussen 

een positief en het dichtst bijzijnde negatieve ion. Voor een CaF2 kristal waar 

geen uitwendige krachten ор werken geldt dan 

r = r = .! ✓3 
о 4 

met а= lengte-eenheidscel 

De krachten, die een ion in een krist ·.1 ondervinden, zijn: 

(3.1) 

1. De aantrekkende Coulomb-kracht. Voor de Coulomb-energie van een kristal geldt: 

(3.2) 

waarin А een positeve constante is, de zgn. Madelung-constante. А is te bere

kenen door de potentiёle energie van de ionen t.o.v. elkaar te berekenen. 

Voor CaF2 geldt voor de elektrische energie per eenheidscel: 

= -(2е) 2 5 1 04 __ -_4_.,1 ___ 6.;;..5 ___ -'-1.;;..О-_2_7 
U 4ттко ~ - r (3.3) 

2. Een (sterke) afstotende kernkracht. Over de oorsprong van deze kracht is nog 

niet alles bekend. Wel kunnen we de energie t.g.v. deze kracht benaderen door 

(model van Мах Born): 

u = о_ 
с r 

(3.4) 

vaarin Ь en с positieve constantes zijn. De waardes van с liggen voor alle 

tot nu toe onderzochte kristallen tussen de 6 en 10. 

Voor de totale energie van een eenheidscel geldt dan: 

U(r) = -Ае2 + р_ 
r с 

(3.5) 
r 

In figuur 3.1 is U(r) geschetst: 



u 
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figuur 3.1 

U(r) als functie van r 

De constantes Ь en с in (3.S)zijn als volgt te bepalen. In rust geldt 

dU 
1 

О. Hieruit volgt = dr r = r 
о 

Ае2 Ьс 
о (3.6 ) ~- = c+l 

о r 
о 

Een andere vergelijking kunnen we halen uit de compressibiliteit van het kristal . 

Stel we oefenen een homogene druk о uit ор een eenheidscel van een kristal. 

Voor de energie geldt dan: 

U = U(r) - odV а; U(r) - 3оа 2 да = U(r) - ~j ( r - r 0 )o r~ (3. 7) 

We kunnen U ontwikkelen rond r = r . 
о 

We krijgen dan als we gebruik maken van het 

feit dat ddU 1 = О: r r=r 
о 

u ~ u + ! э 2u 
lr=r 

r' 2 64 2 r' 
Эr 2 

. - Тз . о . r . 
о о 

о 

waarЬij r' = r - r 
о 

De nieuwe evenwichts-situatie treedt ор als ~~,=О. Hieruit 

• r' - 64 or 2 
✓3 о 

Verder geldt: 

a2u 1 64oro2 
=О ➔ _Э_r_2 r=r = -✓-3-.-r-,

o 

r' = r 0 (s11 + 2s12)0 

Vullen we dit in (3.9) in dan krijgen we 
64r 

о 

Samen met (3.5) volgt hieruit 

-2Ае2 + bc(c+l) _ 64ro 
rоз r с+2 - ✓3(S11+2S12) 

о 

(3.8 ) 

volgt dan 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11 ) 
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Hieruit en uit (3.6) berekenen we voor CaF2 : 

с= 7,5 

Ь = 1,7 . 10-90 [J.m7•5] 
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§ 3.2. Berekening_van_de_ionenpolarisatie_uit_de_bindingsenergie 

De bindingsenergie van een kristal is de energie die de ionen t.o.v. elkaar 

hjebben. Zo heeft een Ca2+ion in CaF2 een energie t~o.v. de dichtЫj gelegen 
2+ -

Са en F ionen, maar ook t.o.v. de verafgelegen ionen. De energie wordt wel 

minder naarmate de afstand tussen de ionen groter wordt. 

In het vervolg neem ik nu aan dat de Ыndingsenergie van een kristal, beschreven 

door formule (3.5), geheel bepaald wordt door de energie van de Ыndingen tussen 
2+ - . 2+ -de Са -ionen en de dichtstЫjzijnde F -ionen. De energie die de Са en F -

ionen t.o.v. verder afgelegen ionen hebben, vorden dus verwaarloosd. 

Deze aanname is wat de coulomb-energie betreft niet helemaal terecht. De energ;e 

neemt hier I slechts I af met 1 / r. Voor de af stotende kernkrachten klopt de aan-: 

name beter omdat hier de energie met r tot de macht -7,5 afneemt. 

Ik ga nu m.b.v. deze aanname de ioneцpolarisatie berekenen. Een vergelijking met 

de gemeten waarde (zie fo1-:nule (2.18)) zegt dan iets over de geldigheid van de 

aanname. 

Beschouw een kristal CaF2 waar de са2+ ionen t.g.v. de ionen-polarisatie een 

verschuiving д2. ondergaan (zie fi,~uur 3.2) 

F F 

Е 

х 1 
F F 

figuur ~-"-• 

2+ T.g.v. de verschuiving д2, zijn de afstanden tussen de Са en F ionen veranderd. 

Er geldt voor r 1 en r 2: 

r 12 = (! - л2.)2 + 2(!)2 

r 22 = (! + л2.)2 + 2 (:)2 

2+ De krachten die ор het Са -ion verken zijn: 

1. Een elektrische kracht ter grootte van Fel = 2e.~ok 

2. De kern-kracht. Hiervoor geldt 

F = -k 

(de factor 

1 
32 vu 
1 
32 slaat ор het feit dat er 32 Ыndingen zijn per eenheidscel) . 

(3.12) 

(3.13) 



/ 
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Voor de kernkracht in de richting van het veld ор een са2+ ion geldt dan 

= 

Fk is een functie van д2.. We kunnen Fk ontwikkelen in een taylor-reeks rond 

д2. = О. We krijgen dan voor de lste-orde benadering als we gebruik maken van 

(3.6), (3.11) en (3.12): 

(а)2 1 Fk;; - i . 4 . r 
о 

(3.15) 

De som van de elektrische kracht (3.13) en de kernkrachten (3.15) moet nul zijn. 

We krijgen dan: 

д2. = 
2e./3(s11 + 2s12 )r0 

·а2 ELok = 

Hieruit berekenen we voor л 

e(s11 + 2s12><x + 3) -21 
л = 28 = 5,01 . 10 m2 /V. 

х+3 
3 Е 

а 

De afwijking met de gemeten waarde (3,9 . 10-21 m2 /V ) is zo'n 30 %. 

(3.16) 

Als we later А.' gaan berekenen m.b.v. de bindingsenergie moeten we rekening 
J 

houden met afwijkingen van dezelfde orde van grootte. 



§ 3.3. Berekening_van_Aj'_uit_de_Ъindingsenergie 

We nemen nu aan dat Ъehalve de ionenpolarisatie nu ook elektrostrictie optreedt. 

(zie figuur 3.3) 

F 

figuur 3.3 

Een stukje Caf2 waar zowel ionen

polarisatie als een rek optreedt. 

We nemen daarbiJ aan dat de verschuiving А2. niet door de elektrostrictieve rek 

beinvloed wordt. Dus 

ЗЛ2. = О 
Зе:. 

J 

Voor de afstanden r 1 

ri = ( fo + е: 1) 

en r 2 geldt nu: 

- л2.) 2 + 2(f) 2 (1 + е: )2 
2 

ri = (fc1 + е:1) + л2.)2 + 2(f)2c1 + е:2)2 
Voor de inwendige energie van de 4 ca2+-ionen per eenheidscel geldt: 

U = ! U(r1) + ½ U(r2) 

-waarЪij u gegeven is door (3.5 ) en r 1 
Er geldt 

au au ал2. 
л -= ----= . 

ЭЕ ан ЭЕ 

Voor Aj' vinden we dan: 

Aj' 

Hieruit volgt samen met 

л 2 {✓3 азu 
Al 1 = a--r- 72 • Эr 3 

)._2 

au -= л . 
ал2. 

(3.18): 

r = r 
о 

ЭТJ 

ar . 

А'=А' 
2 З 

=-
а2 

✓з Э 3U I 
72. Эr 3 r = r 

о 

en r 2 

ar 
ад2, en 

door (З. 18) . 

..l.!, + a2 u ar a2 r 
ае:. 2 ar 2 ад2, • ал2.ае:. + 

J J 

е:. = о 
J 

r = r 
о 

(3.17) 

(3.18 ) 

(3.19) 

(3.20 ) 

/ 

( 
\ 



М.Ъ.v. (3.5) kunnen аэu 1 we аrэ r = r 
10-ll Fm -1 о 

А' = - 6,54. 1 

Ъerekenen. We krijgen dan (samen rnet (3.10) 

А' 1,35 10-10 -1 = Fm 2 

en voor 'У11 en у 12 krijgen we dan 

'У11 = + 4, 1 10-23 m2/V2 

'У12 = + 6,3 10-22 m2/V2 

We zien dat de orde grootte van у 12 wel goed is. у11 is absoluut gezien te klein, 

vergeleken met de metingen. 
Э 3U We moeten echter het volgende in de gaten houden bij de berekening van аrэ• 

Formule (3.5) is slechts een benadering van U. Het is maar de vraag in hoeverre 

deze formule gebruikt kan worden bij de bepaling van :э~. In de volgende para

graaf bereken ik :;~ opnieuw rn.b.v. de thermische uitz~ttingscoёfficiёnt. 
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§ 3.4. Тhermische_uitzetting 

Voor de bindingsenergie van een binding geldt: 

u1 = U/r) 

We kunnen nu u1(r) ontwikkelen in een taylor reeks rond r = 

r' = r - r en we maken gebruik van het feit dat 

r . 
о 

Als we definiёren 

о 

aul 1 
с О dan krijgen we 

Эr r = r 
о 

u1 = U0 + ~r' 2 + yr'' + 6r' 4 + 

waarbij ~ = ! ::~l lr = r •У=¼ ::~l I r = r 
о о 

} (3.21) 

enz. 

2+ -Voor de gemiddelde afstand tussen een Са en F ion geldt dan volgens de 

Boltzman verdeling: 

- .,J'°r'e -U(r' ) /kT dr' 
= ------,----,-..,.....---- ФJФ е -U(r')!kT dr' 

<r'> 

De teller kunnen we als volgt uitwerken. Voor kleine uitwijkingen 
-u 

- е 

-u - ~r 12 - yr 13 - or 14 
ф о ФJ r, е _..;.._ ____ k_T _____ _ 

u 
о 

kT _j'_ (kT) S/Z Зтт½ 
kT. ~ ' 4 

dr' = е 

ф 

Voor de noemer geldt: J e-U/kT dr - Jф е 
-Ф - ф 

Hieruit vinden we dus voor <r'> 

< '> = -ЗkТу 
r 4~2 

о -~r' 2 

kT ф kT - ФJ е 

kT dr' 

Voor de thermische uitzettingscoёfficient geldt: 
<r'> 

= а( r 0 ) 

°т ат 

= -Зkу 
4~2 

aэul 

Voor Эr 3 r = r volgt hieruit: 
о 

= 6 у 

(3.22) 

geldt: 

(3. 23) 

(3. 23) 

(3.24) 

(3.25) 
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э 2u 1 Hierin is ~ gegeven door ~ =} Эr 2 1 r = r 0 , waarbij U de energie is van 

een binding en is ; 2 х de energie van een eenheidscel. 

M.b.v. (3.10) vinden we dan: 
r 

~ - о - ✓з(s 11 + 2s12) 

•.. -5 -1 
Hiermee berekenen we voor U(r0 ) als ~ = 1,9. 10 К : 

Э 3U I __ l = - 3, 22 • 1012 J/m3 
Эr 3 r = r 

о 

Dit geldt voor de energie van een binding. Per eenheidscel geldt dat 

Э 3U · 1 
Эr 3 = -1,03 • 1014 J/m3 • 

r = r 
о 

Hiermee berekenen we voor Aj': 

А1 1 = - 5,65. 1011 F m-l 

А2 1 =Аз'= - 1,26. 10-lO F -1 
т 

(3.26) 

We zien dus dat deze waarden vrij goed overet.,•::omen met de waarden van Aj' 

berekend in de vorige paragraaf. M.b.v. ( 3.26) berekenen we voor у 11 en у 12 

6,9. 10-24 m2 /V2 

= + 5,97 . l0- 22 m2 /V 2 

/ 



§ 3.5. 90~~!~~!~~ 

Als we formule (3.20) goed bekijken dan zien we dat А.' bepaald wordt door 
J 

r = r 
о 

= r 
о 

Deze afgeleides worden voornamelijk bepaald door de afstotende kernkrachten. 

Dat wil niet zeggen dat de coulomb-energie niet шее zou doen. In de berekening 

van А.' uit de bindingsenergie hebben we de energie van de ionen t.o.v. veraf-
J 

gelegen ionen verwaarloosd. Voor de coulomb-energie is dit zeker niet terecht. 

Bovendien hebben we Ыj de beschouwingen in dit hoofdstuk de invloed van de 

elektronenpolarisatie niet meegenomen. 

Als we de invloed van de coulomb-krachten ор А.' willen meenemen, dan moeten 
J 

we de resultaten uit het vorige hoofdstuk optellen Ыj formule (3.20). 

In tabel 3.1. zijn de berekende elektrostrictie-coёfficiёnten te zien van de 

stoffen CaF2, SrF2 en BaF2 , waarbij zowel de coulomb-energie als de afstotende 

kernkrachten beschouwd zijn. SrF2 en BaF2 zjn qua structuur hetzelfde als CaF2 . 

De voor de elektrostrictie relevante eigenschappen van die stoffen zijn ook 

te zien in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Fysische eigenschappen van CaF2, SrF2 en BaF2 

CaF2 SrF2 BaF2 

а (lengte eenheidscel in А) 5,47 5,80 6,20 

х (elektrische susceptiЫliteit ) 5,81 5,48 6,37 

n (brekingsindex) 1,5 1,5 1,5 

s11 (х 10-12 m2/N) 6,95 9,68 1.;i 

812 
(х 10- 12 m2/N) -1,53 -2,5 -4,7 

544 (х 10-12 m2/N) 29,5 31,4 38,8 

У11 -1,3 -1,2 -1, 3 
) 10-21 m2/V2) (gemeten 1,0 1,1 1,3 У12)(х 

У44> 
waardes) 

-4.7 -4,7 -5,8 

У11} х 10-Zl m2/V2 1,4 1,6 3,2 
berekende waardes 0,52 0,46 0,68 У12 

Wanneer we de gemeten waardes van у 11 en у 12 vergelijken met de berekende 

waardes dan kunnen we het volgende concluderen: 

De orde grootte van de berekeningen klopt met wat gemeten is, zij het dat ik 

voor у 11 een positief teken bereken. 

Verder zou ор grond van de berekeningen (zie hoofdstuk 2) vooral у 12 sterk 
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afhankelijk zijn van de dimensies van het kristal. 

Een belangrijk verschil tussen metingen en berekeningen is dat bij de metingen 

weinig verschil zit tussen de elektrostrictie-coёfficiёnten van de verschillende 

stoffen. Bij de berekening zit dat verschil er wel in (vooral у 11 ). Dat komt 

omdat de elektrostrictie berekend wordt door: yli = - S1jAj', dus de elektro

strictie zou een min of meer lineair verband moeten tonen met de elasticiteit. 

Bij de metingen komt dit, wat de betreft de stoffen CaF2, SrF2 en BaF2 er totaal 

niet uit. En dat is voor mij de reden om in het volgende hoofdstuk ор een andere 

manier verder te gaan. 
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HOOFDSТUК 4 'Massieve bolletjes'-model van de ionen 

In dit hoofdstuk probeer ik de oorzaken van de elektrostrictie ор een andere 

manier te verklaren dan in de voorafgaande hoofdstukken. 

Ik ben er t~en van uit gegaan dat de ionen ор te vatten waren als puntladingen 

verbonden met elkaar via bindingen. Elektrostrictie kan je dan verklaren door

dat de lengte van de Ыndingen t.g.v. elektrische krachten veranderde. 

Ma~r je kan de elektrostrictie ook verklaren door de ionen ор te vatten als 

'bolletjes' waarvan de afmetingen veranderen t.g.v. een elektrisch veld (zie 

figuur 4.1) 

Figuur 4.1. + Een paar ionen К en F 

in een kristal zonder 

veld. 

Een paar ionen in een 

kristal met veld. 

Ор deze manier zou je kunnen verklaren waarom Ыjv. CaF2, SrF2 en BaF2 allemaal 

ongeveer dezelfde elektrostrictie-coёfficiёnten hebben. Stel n.l. dat het F -

ion een veel grotere lengte-verandering ondergaat t.g.v. een veld dan са2+, 
Sr2+ гn Ва2+. Dan wordt de totale lengte-verandering van het kristal voorname

lijk bepaald door de lengte-verandering van de F -ionen. De elektrostrictie

coёfficiёnten zouden dan allemaal ongeveer gelijk zijn. 

0m de lengte-verandering van een ion te kunnen berekenen zou je de quantum

mechanica moeten gebruiken. Maar het proЫeem zou dan veel te ingewikkeld worden. 

Ik probeer daarom met wat simpele aannames dit idee toch wat verder uit te werken , 

Ik doe dit nu niet aan de hand van de stoffen CaF2, SrF2 en BaF2 , maar aan de 

hand van stoffen met de NaCl-structuur. 

De reden hiervoor is dat de structuur van die stoffen eenvoudiger is en dat er 

van die stoffen meer experimentele waardes van de elektrostrictie-coёfficiёnten 

Ьekend zijn. 

In figuur 4.2 is de structuur van een NaCl-zout te zien. 

In tabel 4.1 is te zien om welke stoffen het gaat alsmede enkele eigenschappen. 
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Cl 
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Figuur 4.2. Structuur van NaCl Eenheidscel NaCl, waarbij de ionen als 
puntlading getekend zijn! 

Tabel Lengte een- * 10-12 m2/N * 10-21 m2/V2 

4.1. heidscel Л e:r s11 812 8411~, У11 У12 У44 

NaF 4,62 6,00 11,3 - 2,25 34,9 + 6,6 - 2,5 + 17,2 

NaCl 5,62 5,90 22,4 - 4,6] '/6,8 + 6,7 - 2,4 + 15,2 

NaBr 5,95 6,40 27,8 - 5~8.' 98,9 + 15,7 - 5,9 + 40,4 

NaI 6,47 6,0 37,4 - 8,54 136,1 

КF 5,33 6,05 16,25 - 3, 00 76,6 

KCl 6,28 4,68 25,4 - 3,63 55,8 + 5,6 - 1,8 + 22 

КВr 6,58 4,90 29,7 - 4,12 191 + 8,4 - 3,2 + 26 

KI 7,05 5,60 37,4 5,3 256,6 + 13,7 5,6 + 25,6 

RЫ 5,63 5,9 18,7 - 3,36 107,7 

RbCl 6,57 4,95 28,2 .. 4 , 21 213 + 8,1 - 2,6 + 20,2 

RbBr 6,58 4,87 32,0 - 4,31 256 + 10,0 - 4,0 + 2З,6 

RЫ 7,33 5,58 39,4 - 4,90 349 + 14,2 - 5,6 + 41,2 

LiF 4,10 9,0 11,5 - 3,33 15,5 - 7,2 - 2,5 + 16 

In tabel 4.1 z1Jn de stofen LiCl, LiBr en LiI niet opgenomen omdat bij deze 

stoffen het + Li zo klein is t.o.v. de anioden dat het a.h.w. zweeft tussen 

de anioden. Het gedrag van deze stoffen is dan niet meer vergelijkbaar met 

b.v. NaCl waar dit niet het geval is. 
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+ 
Deze situatie treedt ор als: L < ✓2 - 1. 

r 

Figuur 4.3. 

Positie van het Li+ in LiCl 
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§ 4.2. Berekening_van_de_rek_van_de_ionen 

Zoals in de inleiding al gezegd is, gaan we er nu van uit dat de elektrostrictie 

veroorzaakt wordt door het groter of kleiner wor.den van de ionen t.g.v. een 

veld. Beschouw een ion in een elektrisch veld dat een rek vertoont. Voor de 

energie van zo 1n ion geldt dan: 

u с u (Ei,E) 

Net als in paragraaf 2.1 kunnen we dan bewijzen dat de rek dan in eerste bena

dering gegeven wordt doo~: 

au = --
Эе:. 

J 

en А = l аэu 1 
j 2 ае:. ЭЕ 2 Е=е: .=О 

J J 

Е. = 0 
J } 

(4.1) 

(4.2) 

Ook hier kunnen we ~ij bepalen uit de elasticiteit. Beschouw een ion waar 

een kracht F4 ор uitgeoefend wordt (zie figuur 4.4). 
F. 

Figuur 4.4: 

Ion waar een kracht ор uitgeoefend wordt 

Het. ion zal dan een rek vertonen evenredig met de krachten die erop werken 

dus: 

= л:i) Е • = С •• F. (e:i (4 .З ) 
1 lJ J 

Vergelijken we dit met (4.1) waarin Е = О dan zien we dat. 

-1 
( ~ . .) µJ. = - С • • F • ( 4 • 4 ) 

1J 1J J 

Hierin kunnen we µ_. als volgt berekenen. De energie van het ionen t. g. v. het 
J 

krachtenveld wordt gegeven door: 

ЛU = - F .• Лх. = - 2r. Fj • е:. 
J J J 

En hieruit volgt: 

µ = -алu 1 = - 2rF. 
j ОЕ. = о J J Е. . J 

Invullen in (4.4) geeft dan 

1 с .. 
- - -2:.1. 

( ~ ij) - 2r (4.5) 

(4.6) 
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dan vinden we m.b.v. (4.5). (4.1) en (4.2) voor de elektrostrictieve rek: 

Si.A.E2 
_1_1_= 

S .• А. 
Е. = 

1 ~ ,тrЗ 
з 

met V = Volume ion en А. 
J 

11 1 Е2 
V 

= i ЭЕ2 ЭЕ. Э 3U I 
J Е=Е.=0 

J 

(4.7) 

We hebben nu eenzelfde soort relatie als (2.12) in hoofdstuk 21 We moeten 

echter wel bedenken dat S .. een soort elasticiteitsmodulus is van de ionen en 
1J 

niet van een kristal. In de volgende paragraaf laat ik nu zien hoe de elasti-

citeitsmoduli van de ionen bepaald kunnen worden uit de elasticiteitsmoduli 

van enkele kristallen. 
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§ 4.3. Elasticiteitsmoduli_van_ionen 

Bij de berekening van de elasticiteitsmoduli van de ionen ga ik uit van de 

volgende (niet bewezen) stelling: 

De elasticiteit van een ion wordt nauwelijks bepaald door het kristal waar het 

ion inzit. M.a.w. de elasticiteit van Ыjvoorbeeld een Cl--ion in KCl is het

zelfde als die van een Cl -ion in NaCl. 

Of deze stelling voor alle zouten klopt, dat betwijfel ik ten zeerste, maar ik 

neem aan dat voor "simpele" zouten met de NaCl-structuur deze aanname redelijk 

klopt. De stelling is min of meer gebaseerd ор het feit dat de ionstraal en 

polariseerbaarheid van een ion ook min of meer constant zijn. 

Вeschouw nu een eenheidscel van cen zout met de NaCl-structuur. Oefenen we nu 

een druk о uit langs een hoofdrichting van het kristal dan geldt voor de kracht 

ор de eenheidscel: (zie figuur 4.5) 

] 
met + straal positief ion r = 

0 0 r = straal negatief ion 

Figuur 4.5: Eenheidscel van NaCl waar een druk ор uitgeoefend wordt. 

F = cr. а2 = 4cr(r+ + r-) 2 

De kracht die een ion ondervindt is dan 

F. = o(r+ + r-) 2 
1.on 

Voor de rek van een positief en negatief ion 

s11 
+ 

511 + 
Fion' Е. е: . = = 1. 2 + 1. 2 -- ,r(r )2 - ,r(r )2 

3 3 

geldt dan volgens (4.3) en 

F. 1.on 

(4.8) 

(4.6) 

(4.9) 

+ waarin e:i en е: 1 resp. de rek van het positieve en negatieve ion voorstelt en 

+ s11 en s11 de elasticiteit van resp. het positieve en negatieve ion is. 

De relatieve rek van het 
+ + -

r е:1 + r е:1 
е:. с: 

1. + -
r + r 

gehele kristal е: 1 is gelijk aan: 
+ -

= r+; r- (51; + 51~). 0 

- ,r r r 
з 

De elasticiteit-coёfficiёnten s11 van een kristal zijn dus gelijk aan 

+ -
= r; + r- (51~ + 51~) 

3 ,r r r 

(4.10) 

(4.11) 

Als we nu (4.11) toepassen ор alle stoffen uit tabel 4.1. dan krijgen we zo 

13 vergelijkingen. Daarvan Ыijken er 6 afhankelijk te zijn. (zie appendix 6). 
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We kunnen nu m.b.v. de onafhankelijke vergelijkingen de elasticiteit van de 

ionen berekenen (zie appendix 6 en tabel 4.2). Ор grond van (4.11) kunnen we 

dan de elasticiteit van de 6 overgeЫeven stoffen berekenen. Aan de hand van 

een vergelijking tussen de berekende en gemeten waarde van de elasticiteit van 

die 6 stoffen kunnen we dan iets zeggen over de geldigheid van de aanname gemaakt 

in het begin van de paragraaf. In grafiek 4.1 en 4.2 zijn de gemeten en bere

kende waardes van s11 en s12 te zien. We moeten dus wel bedenken dat 7 van de 

13 berekende elasticiteitscoёfficiёnten gehaald zijn uit metingen. 

Eigenlijk is er maar van б stoffen de elasticiteit "echt" berekend. 

S11 (10-12m2/N) 

1 J 
grafiek 4.1:gemeten en berekende waardes 

van s11 . De kruisjes zijn de berekende 

aardes. 

\ 
\ 
х 

RЫ !:iF N Cl §aBr ~aI J{F KFl yr IfI R1j1F _:RpCl }\bBr t: ;:: 

grafiek 4.2: gemeten en berekende waardes van 

s12 . De kruisjes zijn de berenende waardes. 



-37 -

Uit grafiek 4.1 Ыijkt dat de gemeten en berekende waardes van s11 vrij goed 

met elkaar overeenkomen. Bij s12 zien we toch wel wat grotere verschillen. 

Vooral bij NaBr is het verschil erg groot (zo'n 60 %). 

Tabel 4.2: Elasticiteit van de ionen (in 10-12 m2 /N) 

+ Na+ к+ RЬ+ F Cl Br 1 Li 

Sll 4,8 7,8 10,4 13,2 6,6 16,5 21,7 31,6 

812 -1,7 -1,о/ -1,8 -2,З -1,З -1,9 -2,4 -З,9 
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§ 4.4. Polarisatie_van_ionen 

De volgende stap in de berekening van de elektrostrictie is de bepaling van 

Aj gedefinieerd als 

Э 3U I 
Aj = ЭЕ2ЭЕj Е = Е. = О 

J 

Daarbij zal de polariseerbaarheid van een ion een belangrijke rol spelen. Bij 

de berekening van de polariseerbaarheid gaan ve er vederom vanuit dat de pola

riseerbaarheid van een ion onafhankelijk is van de stof vaar deze in zit. 

Dus de polariseerbaarheid van een Cl--ion in b.v. NaCl is hetzelfde als die van 

een Cl--ion in KCl. Als de polariseerbaarheid van een positief ion а+ is en die 

van een negatief ion а-, dan geldt voor hetdipool moment van een eenheidscel: 

р = 4(а+ + a-)Elok = 4(а+ + а-) к;'- • Е 

Voor de polarisatie vinden we dan: 

Hieruit volgt dus: 

- + 
а + а 

ко • х 
= ......,.. ................ ~ аЗ 

4(х + 3) 

х • к 
о 

• Е 

(4.12) 

Met behulp van de diёlektrische constante van enkele stoffen uit tabel 4.1 

zouden we de polariseerbaarheden van de ionen kunnen berekenen, ware het niet 

dat je ook hier weer ёёn variabele meer hebt, dan het aantal onafhankelijke 

vergelijkingen. Het stelsel wordt toch oplosbaar als we eisen dat de polari-

seerbaarheid 'enigszins' evenredig is met het volume van het ion. We krijgen 

dan voor de polariseerbaarheid van de ionen: 

Tabel 4.2: Polariseerbaarheid van de ionen in 10-40 fm 2 

Li+ Na+ к+ Rb+ -F Cl Br I 

а: 0.26 1.1 3.2 4.б 2.9 6.0 7.5 10.6 
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§ 4.5. Berekening_van_Aj 

Wanneer een ion gepolariseerd wordt dan valt het middelpunt van positieve en 

negatieve lading niet meer samen (zie figuur 4.7 ) 

~ ion 

\с:) 
figuur 4.7: Een gepolariseerd ion 

Voor de energie van het positieve en negatieve ladingspunt t.g.v. het (homogeen 

veronderstelde) lokale veld geldt: 

дU = - Е • q. дх 
lok 

(4.13) 

Hierin stelt дх de verplaatsing voor de ladingsmiddelpunten t.g.v. de elektro-

strictieve rek. Hiervoor geldt 

дх = д2.. El 

Invullen in (4.13) geeft dan 

дU = - Elok • qд2.. El 

Hierin is qд2. het dipool.moment van het ion en 

qд2. = а. Е lok 
Invullen in (4.14) geeft 

дU = - CL • El Е lok 

Ор grond hiervan zou dan 

dan 

= - CL El . 
volgen voor 

Е = Е = о 
2 

2 
(х; 3) 
Aj: 

= о 

(4.14) 

is gelijk aan 

Е2 (4.15) 

(4.16) 

Een bezwaar echter bij de afleiding van (4.15) is dat bij de berekening het 

lokale veld homogeen verondersteld is. 0m eventuele afwijkingen een beetje te 

omzeilen ga ik niet uit van (4.15) maar van een andere versie, n.l.: 
2 

дU = - _(х; 3)~ Е2 '\_ qjEj (4.16) 

Hierin zijn q. een soort correctie-factoren. M.b.v . (4.16) berekenen we nu voor 
J 

А.= -
J 

en samen met 

2 

2а( Х ; 3) q j ( 4 • 1 7) 

(4.7) berekenen we dan voor de elektrostrictie-rek van een ion: 
2 

Е = ~ (х + з, s q. Е2 
i 4,тr 3 l З ) ij • J 

(4.18) 
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We kunnen de correctie-factoren q. empirisch bepalen. De correctie-factoren 
J 

q. 
J 

zijn vrij groot. De afleiding van (4.16) is daarom niet sterk en laat 

eigenlijk alleen zien waar А. allemaal afhankelijk van is. Er Ыijkt dat 
J 

Voor 

ql - 3,4 

q2 = -1,0. 

de elektrostrictieve rek van een kristal geldt: 
+ + -

r . Е . + r • Е. 
1 1 

Е. = --------
1 r+ + r-

Voor de elektrostrictie-coёfficiёnten geldt dan als we (4.18) gebruiken: 

= <х + 3)2 
у 1i 12,т 

(а+ • S .. + а -S .. -) ___ i_J_ + 11 

(r+)2 (r-)2 qj 
(4.19) 

We kunnen de gemeten en berekende elektrostrictie-coёfficiёnten grafisch weer

geven in een grafiek, zie grafiek 4.3. 

)( 

1 

1 

8 t / 
: j 

._ __ _ 
х 

grafiek 4.3: gemeten en berekende waardes van 

yli' De kruisjes stellen de bekekende waardes 

voor,berekend volgens (4.19). 

! 
2 "Т 

о 

-2 

-4 

-6 

-8 

NaF NaCl NaBr KCl КВr KI RbCl RbBr RЫ LiF 

')(. / 
Y1/10-21m2/V2 ) 

Uit grafiek 4.3 Ьlijkt dat de berekende waardes van yli vrij goed overeenkomen 

met de gemeten waardes. Weliswaar heb ik de correctiefactoren q. bepaald uit 
J 

metingen van yli' toch is het duidelijk dat de algemene tendens die de metingen 

vertonen er ook Ыj de berekeningen inzit. 
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§ 4.6. Conclusies_en_beschouwingen_over_toekomstig_onderzoek 

De berekening van de elektrostrictie, zoals in dit hoofdstuk uitgevoerd, geeft 

erg redelijke resultaten. Toch zitter er nog heel wat haken en ogen aan de 

theorie. Bijvoorbeeld, de berekening van А. in § 4.5 is meer gebaseerd ор em-
J 

pirische ervaring dan dat ik een mooi model had, waarmee elektrostrictie ver-

klaard kan worden. 

Uit de berekeningen in zowel hoofdstuk 2 en З als in dit hoofdstuk Ыijkt dat 

de elektrostrictie min of meer evenredig zou moeten zijn met de elasticiteit 

en de elektrische susceptiЫliteit in het kwadraat. 

Voor wat de NaCl-zouten betreft klopt dit in de. praktijk ook, voor wat CaF 2 , 

Srf2 en BaF2 betreft niet. Bij materialen met vrij grote elasticiteit- en 

polarisatie effecten zoals TGS zit die afhankelijkheid er weer wel in. 

Ik denk dat bij toekomstige berekeningen ook geprobeerd moet worden om de 

quantum-mechanica erbij te betrekken. Misschien is de elektrostrictie alleen 

goed te verklaren met de quantum-mechanica, ik weet het niet. Verder lijkt me 

ook enig inzicht in de oorsprong van andere materiaaleigenschappen, vooral 

elasticiteit en polarisatie-verschijnselen, erg belangrijk, wil je electro

strictie goed kunnen begrijpen. 

Wat toekomstige metingen betreft lijkt het me als eerste belangrijk om het 

teken van de elektrostrictie-coёfficiёnten eens duidelijk te bepalen. In de 

literatuur is daar nogal wat onduidelijkheid over. 

Verder kunnen metingen van yij als functie van de temperatuur misschien enige 

aanwijzingen geven over de oorsprong van de elektrostrictie. Vooral materialen 

met fase-overgangen lijken me daarЫj belangrijk. 

En als laatste lijkt het me ook interessant om na te gaan in hoeverre de 

elektrostrictie-coёfficiёnten afhankelijk zijn van de dimensies van het kristal. 

Volgens hoofdstuk 2 zou vooral у12 daar erg afhankelijk van zijn. 
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Appendix 1: Berekening van у44 uit een meting van Е 110 

Beschouw een punt Р in een lichaam waar een rek optreedt. Zie figuur 1.1. 

We vragen ons nu af wat de verplaatsing is van Р t.g.v. de rek 

figuur 1.1 

lichaam voor de rek 
E..!,j' 

lichaam na de rek 

Vббr de rek was Р het snijpunt van de lijnen t 1 en t 2 . Na de rek is Р' het 

snijpunt van de lijnen t 1 • en t 2• die gegeven zijn door 

t1' : xl~ xlO(l+Ell) + Е12х2 

tz' : х2~ х20< 1+Е22> + Е12х1 
Р' is het snijpunt van de beide lijnen Ln men ka" eenvoudig berekenen dat: 

р• = ( х10< 1+Е11> + Е12х20 'Xzo(l+Ezz> + Е12х10) 
Voor de verplaatsing д~ = ОР' - ОР vinden we dan: 

дxi=EijxjO met xjO de oorspronkelijke coordinaten (1.1) 

Beschouw nu een synпnetrisch kristal waarvoor de relaties van ( 1.бJ gelden. 

Ор dit kristal zetten we een veld in de (110)-richting. De rek die dit kris-

(I.2) 

van het kristal. (Zie figuur 1.2 ) . 

-~--л 
А 

figuur 1.2 

1 1 

1 
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T.g.v. de elektrostrictieve rek zal de vector АВ iets veranderen. Er geldt 

voor de verandering van АВ: 

дАВ = А'В'- АВ 

е: •• (х.ь- х. ) 
1J J Ja 

Voor de rek-termen 

= ОБ' - ОА' - АВ = ( ОВ + е: •• х . \..~. ) - ( ОА + е: •• х . е . ) - АВ = 
iJ J ~.т-1 1J Ja-1 

(I.З) 

(1.4) 

Hieruit zien we dat de vector дАВ in de (110)-richting ligt. Daaruit volgt 

voor de vector АВ dat deze niet van richting veranderd is, hij wordt alleen 

langer of korter. Definiёren we е: 110 als de relatieve lengte-toename van de 

vector АВ t.g.v. het veld in de (110)-richting dan geldt: 

1ллв1 

IAВI = 
✓2 дL 

Dit is de re]atie die we moesten bewijzen. 
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Appendix 11: Afleiding van formule (2.21) 

Volgens (2.20) is de energie een functie van r .. k en omdat die weer een 
1 ,J, 

functie is van дi en Е geldt: 

U = U(дi, Е) 

Hieruit volgt: 

au au ад~ 
ЭЕ = Эдi. ЭЕ en 

2 

a2u a2u (ад~) 
ЭЕ2 = Эдi2 • ЭЕ 

2 
au а 2 д1 _ a2u (ад~~ 

+ Эдi. ЭЕ - Эдi 2 ЭЕ) 
omdat дi een oneven functie van Е is. 

Voor А! vinden we als we gebruik maken van (2.13) 
J 

л2 
= -2 э. 

О а 

= Е = е:. = О 
J 

+ 

(II.1 ) 

a2 u ln de tweede term van het rechterlid kunnen we de factor Эдi 2 

verder uitwerken. M.b.v. (2.19 ) en (2,~О) volgt: 
дi = е;. = о 

J 

a2u 1 
Эдi2 дi = е;, = О 

-2е2 2(к + 1)2 - (i + ½)2 - (j + t)2 
= 32 • 4,ткО • !: {(i + i)2 + (j + ½)2 + (к +)2}2.s 

J 
(II.2 ) 

Beschouw nu een diёlektricum waarin we een 1 klein 1 bolvormig gebiedje В beschou

wen. Met klein bedoel ik: groot t.o.v. de interatomaire afstanden, maar klein 

t.o.v. de afmetingen van het kristal. We gaan nu het lokale veld berekenen in 

het middelpunt van В (zie figuur 11.1) 

.... ... + + -+ Iv+ -+ t- + -+- + 

в-(Ел.оk d 

Figuur 11.1: diёlektricum met daarin een bolvormig gebiedje В. 

Het lokale veld in В bestaat uit 3 componenten: 

1. Het aangelegde veld Е = V/d 
а 

2. Het veld t.g.v. de lading ор de wand van de bol die zou ontstaan als we alle 
р 

atomen uit В zouden halen. Dit veld is gelijk aan Зк 
о 

З. Het veld t.g.v. de dipooltjes binnen В. Voor hoog symmetrische kristallen 

zoals CaF2 is dit veld nul. Deze veldbijdrage (die dus nul is) kunnen we 

als volgt berekenen. Beschouw een kristal CaF2 dat ionenpolarisatie ver-
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toont ( zie figuur II.2 ) 

F F 

F F 

Figuur II.2: Een са2+ tussen enkele F ionen 

Het lokale veld dat het са2+ ion voelt t.g.v. de ionenpolarisatie t.g.v. de 

F ionen om hem heen is: 
z. 

Е =-е- 1: i 
2 4ттко ri 3 

(П.З ) 

waarЬij z. =а(!.+ !) - Д2, 
1 z 

r. 2 
1 

= (а(!. + 
2 

!) - д2,)2 + 
i 

¼>2 (i + ¼>2} ( П. 4) а2 {( 2 + + 2 

Vullen we (П.4) in (П.З) dan krijgen we: 

а(-2к + ¼) - д2. 
Е = ~ 1: ----------------------

z 4ттЕО {(а(~+ ¼) - д2,)2 • a2t½ + ¼)2 + а2(! + ¼)2} 1.5 

We kunnen Е z 
ontwikkelen in een Taylor-reeks rond Лt = О. We krijgen dan in 

lste-orde benadering 

= 

Е + _Р_ 2(к + 1 2 + (i + 1)2 _ (· + 2 
Q 4ттко • 1: {(i + !)2 + (j + )2 +(к+ !)2}2.5 (II.5 ) 

Bierin is de laatste term het polarisatieveld van de ionen binnen В en is dus 

nul. Vergelijken we deze term met (II.2) dan zien we dat ::~2 1 д2. = Е. = 0 

ook nul moet zijn. Biermee wordt (II.l): J 

А. ' л 2 iЭ зu 1 = -3 2 
J 2а адt iЭEj д2, = Е. = 0 

J 
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Appendix III: Berekening van de somrnaties van (2.22) 

We moeten de volgende soппnaties berekenen: 

(III.l ) 

(i + ½) 2 + (j + ½) 2 - 4(к + i) 2 (III.2) s2 = t((i + i) 2 + (j + i) 2 ) {(i + 1)2 + (j + i)2 +(к+ J)2}з.s 

We gaan bij de berekening als volgt te verk. Beschouw een cylindervormig kristal 

met hoogte h en diameter D. In het midden denken we een ander klein cylindervor

mig gebiedje G met diameter en hoogte d. (zie figuur III.l) 

1 

'Gc------------~ D 
Figuur III .1; :(ristal met daarin het Ы11nengeЫedje G. 

De waardes van i • j en ::: in de sоппьаt ·'.. ... hebben betrekking ор hoeveel ionen 

afstand de F -ionen liggen t.o.v. het vaste Ca2+-ion. We nPыen aan dat het 

Са2+ ion in het midden van G ligt. Verder nemen we aan dat buiten G de waardes 

van i. j en к zo groot zijn dat we de soппnaties va~ (III.l) en (III.2) door een 

integraal mogen vervangen. Binnen G moeten we de soппnaties numeriek oplossen. 

We gaan nu eerst s1 bepalen. 

Voor de numerieke soппnatie Ыnnen G vinden we: 

-°'<к<+.О. 
а - а s1 ( Ыnnen G) = 5.22 
d . . + d - - < 1tJ < -
а - - а 

\ 
Buiten G vervangen we ( к+ ½)2 door z2 en (i + i) 2 + (j + ½) 2 door р 2 

We krijgen dan: 
Ь/а D/a 

I = s1 (buiten G) = 41r J dz I p.dp z2(3e2 - 2z2) + 
(р 2 + z 2 )З.5 

d/a о 

D/a d/a 
z 2 (Зр 2 - 2z2) 41r f pdp J dz ____ .__._ __ __,;;,.... 
(р2 + z2)З.5 . 

(IП.З ) 

d/a о 

Hierin kunnen we de eerste integraal als volgt berekenen. We substitueren 

eerst: u = Е en krijgen dan 
z 
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h/a d D/az Зu2 _ 2 u = tan ф 
I = 4-п f ~ J u ~;;;.._---'"'--- du 

1 d/a z О . (1 + u2)3.5 

h/a arctan D/az 
4-п J dz J sin ф cos 2 ф(З - 5 cos 2 ф)dф 

d/a z О 

h/a d 1 
(х • соsФ)4-п J ~ J х2 (3 - 5x2 )dz = 

- d/a z cos arctan D/az 

h/a d 
- 4-п J ~. cos 3 arctan D/az•sin2 arctan D/az 

d/a z 
\ 

D/h dt 
(t • D/a~ 4-п J -t. cos 3 arctan t. sin2 arctan t 

- D/d 

arctan D/4 
(а = ~ctan t) 4-п J cos 2 а sina da 

arctan D/d 

• ~ 'П (cos 3 arctan D/d - cos 3 arctan D/h) 

De tweede integraal van (III.3) berekenen we ор ongeveer dezelfde manier . 

Er geldt als we u = ~ substitueren: 
р 

D/a d d/ap 
I 2 = 4-п f 20. f du 

d/A р О 
u 2 ( З - 2u 2 ) = ( u = _1_) 
(l + u 2 )3.5 tanф 

,r/2 D/a d 
4,r f 20. 

d/a Р 
f соs2ф(З - 5 cos 2 ф)sinфdф 

arctan ~ 

D/a d О 
(х = cosф)-4,r J 02. f х2 (3 

- d/a Р 

D/a d 
- 5х2 )dx = 4,r J 02. cos 3 arctan !.е. sin2 arctan !.е. 

d/ р d d 
cos arctan !.е. а 

d 

D/d 
(t • Ч> 4,r f cos 3 dt 4 -п(12 - cos 3 arctan D/h) arctan t. sin2 arctan t. t • 3 4 

1 

Hiermee wordt I • s1 {buiten G) = 11 + 12 • ~ 1r(1z - cos3 arctan D/h) en 
· 4 -1 5 s1 • s1{Ыnnen G) + s1 {Ьuiten G) • б,70 - З -п(l + v 2 ) • 

waarЬij v = D/h {de verhouding tussen diameter _en hoogte). 

De sommatie ~kunnen we ор dezelfde manier berekenen. 

Voor de soппnatie Ыnnen G vinden we hier: 

5i:ыnnen G) • - 5.73 

(III.4) 

De sommatie buiten G Ьerekenen we door de integraal te berekenen. Het gaat verdet 
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precies hetzelfde als bij de berekening We vinden hier: 

4 (5 -1.5 I = 3 ,т 4 ✓2 .! ( 1 + v 2 ) • ( Зv2 

Voor s2 vinden we dan 

s2 = s2 (binnen G) + I = 1,67 - ! ,т(l + v2)-1•5 • (зv2 + 2) (III.5) 

De grafieken van s1 en s2 als functie van v zijn te zien in grafiek III. 
7 -

6 s1 

4 

2 
l • 1 4 v:::::= 16 32 

о 
t 

-2 

-4 

-6 
-7 

s2 grafiek III: s1 en s2 als funktie 

van v. 

Omdat s1 en s2 afhankelijk van de dimensies van het kristal zijn, zou de 

elektrostrictieve rek dat ook zijn. De afhankelijkheid wordt echter minder 

naarmate v groter wordt. 

Verder gelden de berekeningen alleen voor het Ca2+-ion dat in het midden van 

het kristal zit. Voor een ion dat niet in het midden zit moeten we de integratie

grenzen anders stellen en krijgen we ook andere uitkomsten. Maar de berekeningen 

worden dan te ingewikkeld en het gaat hier eigenlijk om een globale berekening 

en die heb ik hier gegeven. 
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Appendix IV: Afleiding van formule (2.31) 

De energie van de geinduceerde dipooltjes t.o.v. de ionen is gegeven door: 

z .. k 
U = ~ (2Р + Р ) t 1 •1• 

пк0 F Са r 3 
i,j ,k 

We definiёren nu: f = (2PF + РСа) 

We krijgen dan: 

z 
g = r _i.,,...,...,j,_._к 

rз 
i,j,к 

au ~ af 
U = f. g en ЭЕ • f ЭЕ + g. аЁ en 

(2.29) 

Э 2U ~ Э2f Эf ~ Эf ~ 
аЕ2 = f аЕ2 + g аЕ2 + 2 ЭЕ ЭЕ = 2. дЕ ЭЕ omdat f een oneven functie van 

Е is. 

Voor А. 1 vinden we nu: 
J 

2VA.' 
J 

2 Эf Э 2 g 
ЭЕ' ЭЕЭе:. 

1 Е = е:. = 
J 

+ 2 • ЭЕ::~ • ~ 1 
J Е = е:. = О 

J 

Hierin kunnen we nog verder uitwerken 

Ё..& 1 - ~ Эдi 1 - л 
ЭЕ ; = О Эдi' ЭЕ дi ~ О -

= a2g 
ЭдiЭе:. • л 

Е = е:. = о 
J 

J дi = е:. 
J 

J 

~1 Эдi дi = О 

~ а2м 
+ Эдi' ЭЕЭе:. 

= о J 

Voor ~~i berekenen we m.b.v. (2.19) en (2.30): 

+ 
о 

Е = 

(IV.l) 

(IV.2) en 

е:. = о 
J 

(IV.3) 

_ов, _ L ~ 2(к + !)2 - (i + 1>2 - (; + !>2 _ - 1... ~...,;.;,._-.., __ ...___...._ ___ ....__...,_..___....- - О (zie appendix II ) 
Эдi а3 {((i + i) 2 + (j + !)2 +(к+ !)2}5/2 

Voor А.' vinden we nu m.b.v. (IV.l), (IV.2) en (IV.З): 
J 

1 Эf Э 2 ? -е 
А . ' л -----~.__ = 

J = V ЭЕ • ЭдiЭе:. пк а3 • 
J о 

( z. . ) 
а2 ~.J.к 

r. . 
1,1,к 

Эдi. Эе:. 
J 

en hiermee is relatie (2.31) bewezen. 
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Appendix V Berekening van Aj' uit formule (2.35) 

De tweede term van (2.35) luidt: 

= 4 :са· pf. I р 2 - 2z 2 

u2 тт. ко r 5 

We definiёren: 

р • pf f = _с=а ____ __ 
тт. ко 

Р2 - 2z2 
g = I ---s...-

r 
au .о.в. af 

En we krijgen dan: u2 = f.g. аЕ = f. ЭЕ + g • ЭЕ 

= f ЭЕ2 + 2 Э. ЭЕ + g. ЭЕ2 = !:.& 1 af .о.в. 1 a2r 1 
Е = О Е = О g Е = О Е = О 

a2f 1 = g. ЭЕ 2 
Е = О 

omdat f een even functie van Е is en f(E =О)= О. 

Voor А.' vinden we: 
J 

= L _a_g_ 
2V ЭЕj 

Е.=Е=О 
J 

Е, = Е = о 
J 

+ 

(V .1) 

(V.2) 

(V.З) 

р 2 - 2z 2 2+ 
g is nu gedefiniёerd als de soппnatie van - rз van de Са - f- afstanden. 

Hiervoor geldt met Е. = О 
J 

g = r 
dix II) 

Hiermee wordt (V.З): 

А , 1 .о.в.. a2f 1 
j " 2V • ЭЕ •• ЭЕ2 

·J Е = Ej = о 

Dit kunnen we verder uitwerken tot: 

А'= - 8 °'са °'F. ( Х + 3)2 • I(к + !)2 З(.i + !)2 + З(j + !)2 - 2(к + ½)2 
1 Зтт к0 • а 6 

{( i + !>2 + (j + !>2 + (к + ½>2}3.5 
en 

-8aca·°'F' <х+З >2 (. 1)2 (. 1)2 4( 1 )2 
л2 • +Аз'=-------- I{(i+i)2+(j+!)2} 1+2 +1+2 - к+2 

Зтткоа 6 {(i+!)2 + (j+½)2 + (к+!)2}3.5 

De soппnaties hierin zijn weer hetzelfde als in appendix III. 
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We vinden dus: 

А ' = 1 
(V.5) 

-Ва.С .a.F. (Х + З)2 2 -1 5 
А2' = А3 ' = з: ко. ;6 (0.83. З ,т(l + v2) ' (Зv2 + z) 

De berekening van de Зdе term van (2.35) gaat geheel analoog. Hier krijgen we 

р 2 
е2 - 2z2 uз = F 

1: 
1ТКО 

. rs 

en a2(pF2) ~~ 1 5 
Aj' r 

= 2V,тк0 • ЭЕ2 ае:. 
Е = О J ,е; . = о 

J 

In deze formule stellen р, z en r de afstanden voor tussen de F 

Hiervoor geldt: 

Р 2 = а 2( 1 + е: .2 )2 { ( ½) 2 + ( ! )2 } 

к2 
z2 = а2(1 + е:1)2 4 

r2 = р2 + z2 

Uitwerken van (V.б) en (V. 7) 

А' 

-8a.F2( Х +З )2 
1: к 2 = 1 Зп К а 6 

о 

geeft dan: 

Зi 2 + Зj 2 - 2к 2 

( i 2 + j2 + к2)З.5 

1•2 + 1-2 _ 4к2 :E(i2+j2) _ 
(i2 + j2 + к2)3.5 

(V.б) 

ionen onderling. / 

(V. 7) 

(V.8) 

(V.9) 

De berekening van de sommaties van (V.8) en (V.9) gaan hetzelfde als de berekening 

van de sommaties in appendix III. 

D.w.z. we verdelen het kristal in een cylindervormig gebiedje G waarin we de 

sommatie numeriek oplossen en daarbuiten benaderen we de sommatie door een inte

graal. 

Als je dat goed doet dan vindt je: 

Зi2 + Зj 2 - 2к2 4 -1 5 
1:k 2 ----------------~ = О• 9 7 - - ,т (1 + v 2 ) • 

(i2 + j2 + к2)3.5 З (V .10) 
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H.b.v. (V.5), (V.8), (V.9) en (V.10) vinden we dan uiteindelijk voor Ai en 

А ' • 2 . 

А' = 
1 

-8~(Er +2) 2 

3,тк0а6 
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Appendix VI:Berekening van de elasticiteit van de ionen 

De elasticiteit van een kristal is volgens (4.11) gegeven door: 
+ -2- r- (s1~ + s1~) 

·з,Т r r 
(4.11) 

Neem nu Ьijvoorbeeld de stoffen: NaF. NaCl. KF en KCl. 

Deze 4 stoffen bestaan uit 4 verschillende ionen. Omdat je ook 4 vergelijkingen 

hebt. zou je uit (4.11) in principe de elasticiteit van Na+. к+. Cl en F 

kunnen berekenen. 

Er geldt 

rp 
+- о 

rNa 

1 
rCl 

+-
rNa 

о о 
r 

1 + Na SK 
rCl 

3 
2,т 

о 1 
rF 

1 
rк 

+- +-· 
rк rF 

о SF 

= (6.1) 

о 1 
rCl 

о +-
r.к 

1 + - ·-
rк rCl 

Hierin is SNa de elasticiteit van Na+ etc . 

Het proЫeem is nu dat de determinant van de matrix in (6.1) nul is. Een verge

lijking Ьlijft afhankelijk te zijn. 

We zouden misschien nog 2 stoffen. b.v. NaBr en КВr. toe kunnen voegen Ьij de 4 

stoffen die we al hadden. We hebben dan n.l. 2 vergelijkingen extra. Maar van 

die 2 extra vergelijkingen is er een afhankelijk \iпuners de stoffen NaF. KF, 

NaBr en КВr hebben net zo goed als NaF. KF. NaCl en KCl een afhankelijke verge

lijking). En de andere vergelijking is weliswaar onafhankelijk. zodat je nu 4 

onafhankelijke vergelijkingen hebt. maar er is wel een nieuw ion Ыjgekomen. Zo 

zul je altijd een onbekende meer hebben dan het aantal onafhankelijke vergelij

kingen 

Toch kun je wel een ~edelijke schatting maken van de elasticiteit van de ionen. 

ondanks het feit dat je een onafhankelijke vergelijking te weinig hebt. 

De elasticiteit van de ionen is n.l. gebonden aan bepaalde voorwaarden. Zo moet 

Ьijvoorbeeld: s11 > О 

s12 < о 

s11 + 2s12 ~ О 

voor alle ionen. Ор grond hiervan kunnen we de elasticiteit van de ionen toch 

nog een beetje inschatten. Ор grond van de stoffen KF. KCl. КВr. KI. RЫ en LiF 
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berekenen we voor de elasticiteit van de ionen: 

* Li+ Na+ к+ Rb+ F Cl Br 1· 

r(A) 0.68 0.98 1.33 1.45 1.33 1.81 1.96 2.19 

-12 s11 (х 10 m2 /N) 4.8 7.8 10.4 13.2 6.6 16.5 21.7 31.6 

( -12 2/ ) . s 12 х 10 m N -1.7 -1.7 =1.8 -2.З -1.З -1.9 -2 . 4 -3.9 

Tabel 6.1.: Elasticiteit en ionstraal van de ionen 

* De elasticiteit van Na+ is bepaald uit de gemiddelde waarden die voortkomen 

uit een berekening met de stoffen Na:F en NaCl. Ор grond hiervan kunnen we de 

elasticiteit van ook de rest van de stoffen berekenen. We krijgen dan m.b.v. 

(4.11) 

Tabel 6.2.: Elasticiteit van NaCl-structuur-kristallen berekend m.b.v. (4.11) en 

tabel 6.1. 

NaF NaCl NaBr Nal KF KCl КВr KI RbF RЬCЧRbBr RЫ LiF 

s11 
14.2 22.7 126.7 33.9 16.З 25.4 29.7 37.4 18. i 28.4 32.9 40.9 11. 5 

(xlo-12 m2 /N) 

512 -3.0 .-3.8 1-4. 3 5.3 .-3.0 3.6 -4.1 1--5. 3 -3.4 -4.О -4.5 -5.8 -3.3 
(х l0- 12m2 /N) 




