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L INLEIDING 

---------
Een methode is ontwikkeld om het ESR-spektrum van een paramagnetisch 

i◊n in een eenkristal te analiseren 9 dat met de gebruikelijke reken

ta~hnieken, zoals storingsrekening, niet is aan te pakken. Hierbij 

werd een verregaand gebruik gemaakt van de computer, waarvoor een 

tweetal programma's beschikbaar wasx een programma voor de statis

tische verwerking van een gemeten ESR-spektrwn ter bepaling van spin

hamiltoniaan-parameters, het andere voor de omgekeerde bewerking name-

1:jk de simulatie van een ESR-spektrum (als funktie van de oriäntatie) 

uit gegeven parameters. Dit onderzoek was tevens een praktijktest voor 

het eerste programmap dat nog in een experimenteel stadium verkeert. 

Voor de experimenten werd uitgegaan van A1c13.6u20-éénkristallen, 

3+ 3+ welke waren voorzien van een Cr - respektievelijk Fe -dope. De laat-= 

ste is interessant vanwege het feit dat hier een ingewikkeld en onge

woon ESR-spektrum optreedt, dat niet met storingsrekening is te ver

klaren. De metingen aan cr3+ werden verricht om een vergelijking te 

kunnen maken. 

De theorie die nodig is voor de verklaring va~SR-spektrwn van para

magnetische ionen in eenkristallen wordt beschreven in§ II. In § III 

worden de (voor ESR) belangrijke aspekten van de kristalstruktuur 

van Alc1
3

.6H2o vermeld. §Iv geeft een uiteenzetting van de uitgevoer

de experi.menten en berekeningen. De hierbij gebruikte hulpmiddelen 

komen eerst aan de orde& het aanpassingsprogramma ( §Iv.1) en de 

kristalhouder voor het variëren van de ori~ntatie van een kristal in 

de trilholte ( §Iv.2). In §1v.3 zijn de voor cr3+ uitgevoerde metin

gen en berekeningen weergegeven. § IV.4 waarin het Fe 3+-spektrum 

wordt behandeld 9 is verdeeld in een aantal onderdelens eerst een 

overzicht van de gevolgde procedure (a) 9 dan de voor Q-band (b) res

pektievel1jk X-band (c) uitgevoerde metingen en berekeningen. Een 

analyse van de berekende resultaten is ondergebracht in§v. In ~t[ 

tenslotte zijn een aantal uit dit onderzoek getrokken conclusies ge-

geven. 
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II" THEORIE -------= 

Om het esr-spektrum van een paramagnetisch ion in een éénkristal te 

kunnen beschrijven, is het noodzakelijk een inzicht te hebben in de 

relatieve ligging en het gedrag van de energienivea.u 1 s, Deze energie 

niveau's zijn in principe bepaald door de hamiltoniaanA Het is echter 

niet nodig alle niveau•s te kennen daar alleen de laagste energie

toest,:mden bezet z·1.1.llen zijn" Abragam en Prycet) laten zien dat het 

mogelijk is het grondmultiplet te beschrijven met een zogenaamde spin 

hamiltoniaan. 

Zij ga.an bij hun theorie uit van het grondniveau van hei. vri~ie ion 

en brengen de invloed van de hoger gelegen niveau•s (onder a.ndere via 

het kristalveld en de ~pin-baan-koppeling) onder in tensoren. Door 

het invoeren va.neen effektieve spin (deze hoeft niet gelijk te z1:_i" 

aan de echte spin) is het mogelijk het magnetisch gedrag van de ni• 

veau•s te beschrijven. 

Er moet voldaan zijn aan de eis dat de spinhamiltoniaan dezelfde 

symmetrie-eigenschappen bezit als de echte hamiltoniaan. Deze symme

trie zit besloten in het kristalveld ten gevolge van de omringende 

ionen. 

Als de symmetrie-operatoren van de omringing van het paramagnetische 

ion de elementen vormen van een groep G1 dan transformeren de basis

funkties van de hamiltoniaan overeenkomstig een representatie van 

die groep. 

Bij overgang op een andere basis, zoals gebeurt door invoering van 

de spinhamiltoniaan, zullen de nieuwe basisfunkties ook moeten trans

formeren volgens een representatie r van G. Funkties die deze eigen

schap zeker hebben, zijn de bolfunkties Y1 waarin het kristalveld m' 
kan worden ontwikkelda 

( 1) 



Een geschikte beschrijving wordt nu verkregen door alleen gebr".lik te 

maken van irreducibele teneoroperatoren T(l), daar deze transformereu 

analoog aan de y(l)o Op deze manier wordt de juiste symmetrie van de 

sp1nhamiltoniaan gewaarborgdo 

.De spinhamil toniaan heeft nu matrixelementen < S MS f T; 1 S M; > waar-

1 staat voor de effektieve spin en T voor de etandaard-c.ompom 

nente:"1 van T(l). 

Het aantrekkelijke van deze teneoroperatoren ie het feit. dat de ma 2
• 

trixelementen van alle componenten kunnen worden berekend volger.e~ 

.... .aar in de laatste faktor een Clebech-Gordon-coëff iciënt ie ( te ber1=;,·. 
' 

kE:.nP.n met. de formule van Racah, Meeeiah appendix C) en de voorfakt oi 

t.e-: zogenaamde geredu.ceerde matrixelement dat alleen afhankell.J.K. rn 

~1a.n S en 1~ 

Verder ie her. van belang dat alleen operatoren waarvoor 1,2s matr11 

elementen op kunnen leveren die ongelijk nul zijn. Bovendien k'.mnen 

alleen even waarden van l voorkomen vanwege de invariantie bij tijds

omkeerA Het aantal in aanmerking komende operatoren wordt bepaald door 

de ontwikkeling (1). Ale bijvoorbeeld een drietallige as optreedt ko

men alleen de componenten voor waarvoor meen drievoud is, 

Uitgaande van de theorie van Abragam en Pryce en de beschreven ten

soroperatoren zou de spinhamiltoniaan ale volgt geschreven kunnen 

wordeni 

(3) 

... T~-
Hierin vertegenwoordigt de term S 8g.B de wisselwerking met het sta= 

- -T:::t -tieche magneetveld B (zeemanterm), terwijl S .AoI de interaktie weer-

geeft t~esen de elektronen en het magnetisch moment van de kern~ De - -~peratoren Sen I vertegenwoordigen de elektronepin reepektievelijk 

de kernspin~ (De uitdrukking die Abragam en Pryce vonden bevat nog 



ee-r, aan•,a.l termen zoals de quadrupool=interaktie en de zeew.a:nterm var; 

de kern àie hier echter vanwege de geringe bi.~drA.ge vE>rwaar.-L,,u~,1 wo:. 

Er 1a n·.,g eEOr, vc•.·r\<'laarde~ de hamil toniaan dier:t rtel''.li~ ~-Js.:-t1 t._, ; 1J1, 

vP.rse 1n aanmerking komende tensoroperatoren, ~-0•.1. dit ~::,!. ge•.;:;l~ r;;.r\·· 

c,~n .:l.:lt, de in (3': optredende coëffic:iënten c.a. c,,.:;;mplr•x .:..iJ.n, ;w•. g,0 -

m 

~F~i LS echter overzichtel1Jker als alleen reële get~ller ~etr~;k• 

k:..nnen w,)rden. Dit is eel1vc,udig te '7erwezenliJken d0'JI" i:,ep:-t.aicf, ,•.,-:; 

::u r1<1. t,;,t.1s va11 r; te ne.I1er1, .Deze m.:Jeten zo gekozen \.r-:.;rden Ja: . .::é •r .. ,, 1 _,. 

T)e : .. ,eff1.c.iënt moet da.n 1.n het eerste gevd-1 reëel Pn 1n het .-'! .• ::.f-r-;'• 

i:e gewenste combinaties ziJn de volgende; 

m>O 

(rrl) :: 
m a 

(4t- ·: 
\ . 

Vr.,{;r m-;0 is reeds een hermitische operator voorhanden~ 

['. i tdrukking (3) kan nu weirden herschreven tot: 

waarin nu alle coëffic1.ën1;en c 1 reëel zijn. 
m 

Het i.s goed op te merken dat in de ijzergroep een formeel verband 

·. :,-_i 

tussen de coëfficiënten ~1 uit (5) en a 1 uit (1) moeilijk te geven is. m m 

1~~slotte zij vermeld dat het werken met tensoroperatoren in een c0m-

p~terprogramma handiger blijkt dan de door Abragam en Pryoe gebezigde 

methode om de kristalsymmetrie te. beschriJven. Zij .:naken gebru.i.k van 

spinopera+.oren die in bepaalde combinaties ook de symmotru van bvl

funktJes vertegenwoordigen. Als voorbeeld moge dienen enkele door 

Abragam en Pryce en anderen gebruikte combinat.ies van spinoperatoren 



P.i. tie·. eqt..ivale~;• in t..eneoroperatoren; 

:.1e 'Ji tdrukki.ngen welke ~vereenko:ne;t mei: ar~dere compone:,t.e1; ·,a:, .J.., 1 '=ri9ûr· · 

=perat ·r~n zijn gecompliceerder. 
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DF.! kri.stalstruktuur van Alc.:1
3

.6H
2
o is zeer nauwkeung tepaal:i ;1:.:,r 

.fr,i,.han~n en Harris
2
). Uit hun rontgenanalyses bleek öat ûe. r,;,:_:, ~ • 

De kristallen zijn opgebouwd uit parallelle ketens var. bet i:yp1.~ 

~ Al(H
2
o)

6
3

'! - 3Cl- •e Al(H
2
o)

6
~-t - 3Cl ··, waarvan de ;J.>;? '.,vE-r~•i:,r, 

ren1e biJ de 6 watermolekulen. Er bliJken twee vprs~hillend~ 0ri~: · 

( ' 3+ 1 at ~es te zijn voor het Al H
2

O )
6 

-C1kt.aëder. Het ·:@rs,-;h, ! ~ ;~s'.:,@· ,.!•. 

relatitwe oriéntaties bedraagt 29.6') .!.. : ,4° in h'7-t at -·✓ lak ~:lr.c ,., 

Voor de belangrijkste atomen ziJn hier ter aanvulling de J0~r 

B,J hana.n en Harris berekende gereduceeräe 0oördi nat en 

Dei.e auteure gebruikten een hexagonaal assenstelsel ., 

X y 

A1 3+ 0 0 

Cl - 0,2684 .± 0,0004 0 

2. 

0 

0.2') 

0 o, 1070 t 0,0008 0,1455 + 0,0008 0,0906 1 0,0008 

De ovarige posities voor de vermelde atomen zijn met behulp van de 

symmetrie-elementen van de ruimtegroep te bepalen. De posi t.ies var. 

de H-atomen zijn hier niet, van belang. 

AlC1
3 

,6H
2
O-éEinkristaller, kunnen worden vervaardigà door Aen verza ~ 

aigi~ waterige oplossing van A1Cl
3 

te laten indampen. HÈt proc&s Kan 

worden versneld dc~r de oplossing in een dissicator te plaatse11-

De pa.ramagnetische verontreiniging wordt als een kleine h".>eveelheid 

( ongeveer 1 mol %~ ere 1
3 

of Fec.;1
3 

t :;egevoegd aa.ri de oplossi.ng. 

De aldus verkregen kristallen, waarvan de kwali,:;eit redeli,jk is, 

hebben de vorm van hexagonale prisma's waaraan de r~chting van de 



-•as d· . .idelijk is te herkennen, Ze zijn erligs2ins hygrosc~pisi::'l "·a~n · 

t.i., het opvalt dat dit in sterkere mate het geval is biJ de me;. F·1/··, 

gf',J · .:,pte kris:al len, Het is dan o,:k aan te bevel et, tl i het get r .. !K 

1~ krLsta.11~~ geheel van de b~itenluch~ af te sl~ite~ 

,:-,çr de verklaring van het ESR~spektrum is het rnH~i.g reieds te -..e~•)r. 

cp welke plaats het paramagnetische i-,n zich in he: kru:talrv(,S'P.r 

t<.1.:~ oevi"ldenn Bij t.cepa.saing VJln een kleine hoeveelhe:d d..:.,pe in ~ t:.~; .· 

r;i.,i.:ncr.loride 1s het zeer waarschiJnliJk dat dit de Al~,p;;;si.tie 2al • ,,,:. 

vovral in het geval dat cr3"" wordt toegepast daar err1
3

,6H2u is·.,s~.r~l<. 

~• .. reel is mer Alc1
3

.6H
2
0, Hier ligt 'trouwens voor de t:>ekomer· nog ee:: 

ir.teressante onderzoekmogelijkheid- Door nameJ.i,jk de er31 -venr,~rf'i

niging op te v-::ieren kan de onderlinge invloed van de paramagnt-t :..se:.":' 

i,men woràen bestudeerd~ Het is ons echter tot op heden r.ie~ gel•..ik~. 

é6nkristallen van Crc1
3 

~6H
2
o te ver·Jaardigen, 

:'e loka.le symmetrie ter plaatse van het paramagnetisch Lui. ~a 1 ct:;:--. 

bl.,ï :Pnadering kubisch z~jn, Het 7ers1:.hil in diameter c"sse.r. net 

Al3-+~ en het cr3+_ respektievelijk Fe3+-ion zal waarschijnlijk nog 

een trigonale distortie langs dec-as tot gevolg hebben~ Ir~s het 

kristalveld zal mogelijk een trigonale symmetrie bezittenn 

Verwlicht wordt dus dat alleen diP. c:.mponenten van de tensoropera-

• :>ren ·waa.rva~ m een drievoud is een rol zullen spelen in á.e spin

ha:ni lt ::.,n ia.a.n, mits het geheel na tilur lijk is gerelateerd aan een 

assenstelse.l dat de trigonale as als voorkeursas heeft, 



Il/ ME'rINCEN EN BEREKENINGEN =-~~~r~~~~~•:==:~=:~:=~: 

~---i .1:.i.r. het magneetveld ten op'l,·\cbte van de ho,;)fdausen -.; .. ,p, :1.,: k,: 

t . .,d bekend is en gevari.eerd k,n1 worden. In sommige- e!t;val l~t, il: 1 ~t 

ZPlfs noodzakelijk het spektrum te volgen in enkel€ versch~ll&nl~ r 

r;!.i.f:s om da.n met- behulp van de f;orupur,er 11·,uoeriei< d+> .:er,o.t-~·•=rn .,.r. 

~-- .... de-r verv1:1.ard1gd die het. mogeli.jk maakt; hf't. kri.sial in tw••·' .=••1· t· 

lfr.g 1->0drechte richtingen te rot~re.n, De.ze kris1alt,.-,.for w.Tctt t,•-

~., 
~:,· · t:.r• E·e.,.. H• Alc1

3
.6H

2
o gemeten als funi<.tl.t' v.u. de ,;,rit'in!a' ... E- :.-,;;, 

i:1et statische ma.gneetveld. Deze metingen zijn voornam.eliJk 11 E>1-r:,·b1. 

b,~. ka.roertemperatuur. De resultaten van dez.P. met.inge,.: wornr,i: r.,p2·.·-r·,,.~-· 

ven in IV,3-en 4, 

Er is nagegaan welke de invloed was van de temperatuur op de spektrd. 

Het bleek dat alleen de intensiteit van de d1.verse absorpt ieli jnf,~1 ver-• 

i.'.·., r Je metingen werd gebruik gemaakt van twee opstell inger.. r,.;, !,,.,,'A"" 

kF~rige registratie van de spektra in X- en Q-band werd üitgevoerd 

wl:!t ~en VARIAN ESR-spektrometer. Daar deze nog niet geschikt is voo::.' 

zee-r lage tempera tu.urgebieden was het noodzakelijk van de do<.-.r 

r,, K:;ni.ngsberger gebouwde en later door P. de Leeuw verbeterde E:~,F:

ups• .. elling gebruik t.e maken die ..rel deze mogelijkheid bez.it,. IJe veel 

gr:~rï.!igl?rf.• gevoe.ligneid van de~e opstelling was g·elu.kk1g n.:•~. •1olàQE!l:ede 

om de g&~enste resultaten te bereiken (zie§rv.4.) • 

.De verwerking van de verkregen meetgegevens geschiedde Dlf:t ber1ulp 

".,) 
van de comp-.iter, Hiervoor werd gebruik gemaakt va.n een door 'I'. de Nei:• r · 

ontwikkeld programma voor aanpassing van parameters van een spinhamil

toniaan. De procedure die in dit programma wordt gevolgd kan in het 



kort als Vi>lgt worden omschreven, 

A::,r, de hand van beginschattingen voor de diverse aan te pasaer, p,H-, 

m~ters (cj), dit zijn de componenten v-ar, i en de ccëffici.ënteti ·-!, 
W·Jrden bij elke inputwaarde van de oriëntatie van het magneetveld •if' 

energieniveau• s berekend behorend bij de opgegeven overgang, I; i"' ~s- -

soh1ed t door exakt diagonaliseren van de hamiltonma.trix, Als de w~ar~ 

dP.r. van alle parameters overeen zouden stemmen met dt! werkelijkt;e:d, 

z .. -;·.i bt:t energieverschil.ÓE tusser, de betreffende nivea1 ... •6 bi.~ re6-

nan~ ie gelijk zijn aan de energie tlY van de ingestraalcie gvlf, .E~:; 

~a~~ voor de afwijking van de ideale situatie is tiJ.~0rw~eld ue K~d

ar1.tenscm~ 

Ei1· wordt gesommeerd over alle meetpunten. 

V::Jor een goede aanpassing van de parameters moet F mini.maa.l t..Ljt,, 

Hieraan is voldaan als voor elke k geldt: 

Het verband tussen F en c j volgt uit het energieverschil .1E, het-

-geen afhankelijk is van Ben c,$ Nu geldt bij benadering 
J 

waarin 

L\c j ·-

C -
,J 

0 

verschil tussen geschatte en werkelijke waarde van c. 
j 

geschatte waarde van c. 
J 

A O À • 0 .r..aE ••·LIE(B,c. ) 
J 

~it (7) en (8) volgt: 

~ •~ [2{4En° •(~tllcj -h>IJ(6J%;)) = 0 

.. 
·, ... 

(7) 

(9) 



t i 

Dit ka~ worden geschreven in de vorro~ 

(,M~) 
fë k c, 

De .Hver.se afgeleiden moeten al leen n,.,g W(>rdet, tep-,.-,,.16.. '.J-..,.,1: ..:,· 

energie va.n het i-de r.:..veau kan 1.1:rde.1i gesc:brl'>'✓ ëi,: 

de hamil'tonmatrix. Na differentiëren naar ck levert dif.: 

:•. ♦ 

\ ' 

Het blijkt dat de eerste en de laatste term in het rechterlid vaü ,, 72) 

tegen elkaar wegvallen. De waarden van ~E zijn nu voor elk mf!t-t.·•· 
ck 

pl.nt te 't,epalen door eenvoudig de uit (12) berekende resi.A.Hate·r, v,jc;r 

de ·betreffende energieniveau's van elkaar af te trekken .. 

Het probleem is nu ter11ggebracnt tot een stelsel 1 ir,eaire vergel ij

kingen waaruit de correkties volgen voor de diverse paramt.-ters, f.ic:or-

dat benaderd.e formules zijn gebruikt zullen deze parameters tocb :iog. 

afwijken van de werkelijke waa.rder1o Een nog betere benaàel'ing worJ t 

verkregen dl;.;;,r de procedure eventuP.<?l een a.antal malen te herh;.j.le11 

wa.arbiJ de gecorrigeerde para.meters uit de voorgaande i t.era ties lag 

als beginwaarden worden gebruikt. 

De,or het programma wvrden ook de varianties en c0varia.nt ies iri ee.1·s t1:-

I) 
orde bepaald, Er wordt gebruik gemaakt va.n de relaties: 



cov 

waarin 

n 

m 

F min 
-1 

Mij 

12 

Fmin -1 
= n-m-1 • Mij 

• aantal meetpunten 

• aantal parameters 

= waarde van Fin het minimum 
-::t 

• element van de inverse matrix van M 

I " l . 
\ j .., ' 

( .... .,. ' 
1" 

De onnauwkeurigheid van de parameters wordt uitgedrukt in 95%-ir1t1:>1 ~ 

vallen die worden bepaald uitgaande van een t-distributie. 

Llc. • t« V var(c. f 
l. l. 

' ~ . 1 

In het aanpassingsprogramma is verder de mogelijkheid ingebouwd om 

enkele parameters op een vaste waarde te houden; ook kan worden ger~, 
::t -T :z-kend met een isotrope g. Tot dusver is de term S ~A~I nog niet ver~ 

werkt in het programma hetgeen hier ook niet noodzakelijk was. 



IV.,2, Kristalho·u.der 

'Er is een kristalhouder vervaardigd die het mcgeliJk maakt een ee:, • 

kristal alle gewenste oriëntaties te geven ten opz i.ch f.e van dE-- n •. ·.· 

ti.ng van het statische magneetveld, 

De grootste moeilijkheid hierbij is de geringe ruimt.f.: daa.r nc-d k t": '= · 

tal in een dewar moet kunnen met een inwendige dia.meter v:,:1 9 ma.c. 

vendien mogen er in de trilholte gee:1 materia.len worderi g·epldF.1.tst. ,1;

een ESR-signaal geven of èe elektro-magn'9tische golf in sterke~ rr,~ t, 

dempen (metalen). Dan blijven slechts enkele mogeli_jkheden over en. 

a.ndere kwarts (speciaal gezuiverd voor ESR-doeleinden), Verder ; 3 , . 

geschikt materiaal gevonden genaamd Rexoli te. Dit do,:,t Aa:e .. : ic.:; :·1 Er , . 

Corpora tion in de handel gebrachte materiaal (hetgee.n veel .::ian p,•1 ·, v 

doet der,ken) heeft zeer toepasselijke eigenschapper. ~~.::aL.; t:li·:<:•·.,. -:· 

ping, geen ESR-signaal, goede verwerkbaarheid4 

Het ruimteprobleem is op de volgende manier opgelost ( zie f ig •. 1 ', 
1 # 'r 

Het kristal wordt bevestigd in een horizontaal geplaatst kwartsbui3 ,if• 

(diameter 7 mm, lengte 5.5 mm) dat past in een cilindervormige hoit.e 

vervaardigd van Rexoli te. Het buisje wordt op zijn plaats gehouden t'n 

tevens aangedreven door een touwtje (ijzergaren bleek tot nog toe he~ .. 

meest geschikt), dat eenmaal om het enigszins ruw gemaakte vppervlak 

van het buisje is geslagen om slippen tegen te gaan, en buiten de tn: 

holte in verbinding staat met een worm-wormwiel kombinati.e. 

De andere rotatierichting wordt verwezenlijkt doordat het geheel ni..1éf 

om de vertikale as kan worden gedraaid met een tweede wormwiel, 

dat door middel van een kwart.spijp is verbonden met de in de trO~ 

hol t;e gepla.a tste onderdelen, 

Het touwtje wordt ten alle tijde strak gehouden doordat de aandrij~ 

ving van de eerstgenoemde rotatie kan bewegen langs een viertal penner, 

en tevens rust op een aantal veertjes (vervaardigd van fosforbrons

draad). 



' . 

.. 

Figo 1o Schets van de 
. vervaardigde 
~ kristalhouder. 

Deze spreekt 
voor zichzelf 
(eventueel met 
behulp van de 

·omgchrljving in 
de tekst)o 

1 

l 
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Er is gebruik gemaakt van wormwielen om een zo gunstig mogel1.jkt' oh: 

brengingsverhouding te creëren i voor beide rotaties komt. één ocwem t:- •· 

liug van de bedieningsknop overeen met een rotatie va.n ongeveer 4 ° .. 
het sample, hetgeen voor onze doelstellingen een vol:foende Of:li..i.wke,;ri;i• 

instelling mogelijk maakt. 

Er zijn echter nog enkele punten waar rekening meP. d ier,t i,} word':-:. 

gehouden. In de eerste plaats treedt in de rotatie om de norizon:n1e 

as een dode slag op als in de tegenovergestelde riuhting ~ordt f~r· 

teerd. Deze bedraagt ongeveer 2°, Dit ia moeilijk te verbet.,.:rt.n, :j.,, . . · 

de oorzaak voor een groot deel ligt in áe rekba&.rheid van t•P i. , •.,;;,.i. · 

Het ijzergaren vervangen door een minder rekbaar matP.rf.~.al f''f-fr i.::• 

schien enige verbetering. Dit probleem ia wel tP. c-r,dervanger, ,k,;q· ~ · · 

stant in de2elfde richting t.e draaien. Verder vertonnt Ü•.!'.:P .·~-; a · è ~, 

eer: meer r.~f minder schoksgewijzf bewegi.ng (s 1)me er,k,:• 1 E' t ir .• ,.t" 1. i •, , 

graad) veroorzaakt door de wrijving tussen kwartsbuisje en rexol1.t,.,~ 

drager. Er is getracht dit op te ll)ssen door te zoeken naar eer, ;..e 

schikt smeermiddel dat echter tot nu toe niet gevonden is. Verder 

treedt bij toepassing van lage temperaturen het probleem op dat dvor 

ijsvorming op de tandwielen deze soms vast komen te zitten hetgeen 

nog verbeterd kan worden met behulp van een stookweerstandje. 

Er dient bovendien op te worden gewezen dat de rotatit"' om de t,or:-• 

zontale as opnieuw moet worden geijkt bij toepassing van een ander

kwartsbuisje daar de diameter van dit onderdeel kan variëren. Deze

ijking is altijd mogelijk daar na rota.tie over 360° dezelfäe situ.;tie 

terugkeert zodat het ESR-spektrum voor beide gevallen gelijk is~ 

Het is gebleken dat de vervaardigde kristalhouder ondanks de ge

noemde nadelen zeer bruikbaar is voor ESR-experimenten aan eer,kri!~

tallen. ln de toekomst zou misschien nog getracht kunnen worden een 

derde rotatierichting te verwezenlijken zodat rotaties om elke wili~

keurige as mogelijk zijn maar dit is in de meeste gevallen beslist 

niet noodzakelijk daar met de twee onderling loodrechte rotaties tocb 

alle oriëntaties mogelijk zijn~ 



Uit de analyse van de ESR-spektra. van cr3+ is echter nog geblekf-1: 

dat misschien een systematische fout wordt gelrltrod,l0eerd t,ij .r.;,a~

ties om de horizontale as (zie ~V) hetgeen in de t~ekomst diefit ~e 

worden onderzocht. 

, 
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Alvorens de meetresultaten nader te beschouwen wordt getracht f,, •. t ~. 

verwachten gedrag van de spektra te voorspellen u.i t. de spinha.ro; i ! , ,:! , .-. 

De meest voorkomende er-isotoop bezit geen kernsp1n zodat àe 1.-.,r::i 

-T~..., 
S .A.I voor een globale indruk achterwege kan bli,iven-(Tn ria.t.:,.;;,d~.;ll 

voorkomend chroom is het percentage 53cr, dat wel een kerr1spii tP.f'f: 

slechts 9%). 

Het cr3+ -ion heeft 3 elektronen in de 3d-schi.l en de spir! 

Er zijn in het grondmultiplet dus 4 energieniveau:s di.e ir, a.fwe~ :..~

heid van een magneetveld twee aan twee ontaard zijn. hl l~Prt <.:( mp,:,1:i:- • 

ten van de tensoroperator met rang twee kunnen een rei spt>lr:-!, t.~ s 

cr3+-ion in het kristalrooster van AlC1
3

.6u
2

o op een alumin1t.;'."~~p,.::i:-·_· 

is ingeb,.:>uwd mag wordE>n aangenom~n dat de drietal lig,;> ~~y1(,'J1•' tl'.' .i.'· _ .• · • 

den blijft. Als het systeem wordt beschreven op een asser1s telsel lló.t' !. 

2 als ~-as kan nu alleen T voorkomen, daar de andere 
0 

dec-as 

ten van T( 2 ) niet aan de drietallige symmetrie voldoen. Dit betekf'rc: 

dat het epektrum axiale symmetrie zal hebben en kan worden beschrevErr: 

met de volgende spinhamiltoniaang 

è1; =- fl g // SZBZ + (3g J. (SxBx + SYBY) + c~ T~ f16 l \ . 

waarin 
::t 

en g.J. de hoofdwaarden zijn van g langs de c-as respek t i e·,,p · 

liJ'k in het vlak loodrecht hierop. S, S, S en B, ~, B ziin Je 
X y Z X y Z ~ - -oomponenten van Sen B lange de diverse assen. 

Uit in de literatuur vermelde metingen aan cr3+ in een oktaëdr1sche 

omringing blijkt dat Î vaak nagenoeg isotroop is en dat de splitsing 

2 2 van de niveau'e ten gevolge va.n de term c 0 T0 , de nulveldsplitsinE, 

klein is in vergelijking met de energie van de ingestra.a.lde elektro

magnetische golf. Het ie daarom mogelijk storingsrekenirig toe te pa~-

sen, 

~ 
Ale g isotroop is, geldt algemeen in 1e orde voor de energie (zie 

Abragam en Pryce)i 



/ 
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( 17) 

De waarde van het resonantieveld voldoet bij een overgang met 

4M = ± 1 aans 

B • bJ:' - ~ (M - ! ) (3 oos2~ - 1) res,m1=1 g~ gr,» 2 

Voor ~M • 2 respektievelijk 3 is dits 

B • !U?._ - 2 -g~ (M - 1) (3 oos2,.J - 1) ree ,t\M•2 2gp 1 ... 

B res,lk-1-3 3 ~ (M - ¾) (3 oos
2.P,- 1) 

(18) 

( 19) 

(20) 

waarin M de hoogste M5-waarde is van de betrokken energieniveau's. 

D heeft dezelfde funktie als c~ in (16) (D • V6'o~), '19-is de hoek 
~ 

die de richting van B maakt met de o-as. 

In het geval van cr3+ levert dit drie overgangen met 4M=1, twee met 

81•2 en een met dM•3• In figuur 2 is globaal weergegeven wat de ver

wachting is voor het cr3+ -spektrum als funktie van de hoek 0-, 
In werkelijkheid blijkt het ESR-spektrum van cr3+ in Alc1

3
.6H2o 

voor X-band ('1• 9 à 9.5 GHz) inderdaad het beeld te vertonen zoals 

1 1 dit geschetst is. Het verloop van de overgangen+ 2 ~ - 2 en 

+ f.,. - f is niet helemaal recht en de lijnen welke de overgangen 

met AM•1 weergeven gaan niet door één punt. Dit zou echter ook zijn 

gevonden als de energie tot in tweede orde was berekend. 

Ook de "verboden" overgangen 4M•2 en .dM-3 konden worden gelocaliseerd. 

Deze zijn niet echt verboden daar door het nulveld een zekere menging 

optreedt zodat toch een zekere overgangswaarsohijnlijkheid bestaat, 

zij het dat deze veel kleiner is dan bij de "toegestane" overgangen 

met AM-1, zodat de intensiteit van de absorptielijnen ook veel gerin

ger is (alleen bij r/J.o zijn de overgangen met '1M•2 en 3 werkelijk 

verboden). 
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Fig. 2. Globale weergave van het te verwachten ESR-spektrum van cr3+ 

als funktie van i9: (Dis positief verondersteld, bij nega

tieve D verandert alleen de labeling van de lijnen), 

Voor een nauwkeurige bepaling van de parameters uit de spinhamilto

niaan is gebruik gemaakt van het in §1v .1. beschreven aanpassings 0
, 

programma. Om ook eventuele afwijkingen van de verwachte symmetrie 

te kunnen vinden is uitgegaan van de spinhamiltoniaan: 

:.-fP = AST ~j."i + 002 To2 + > - r(c2) (T2) · ♦ i (c2) (T2) 1 (21 :. 
dl .S 1 - cx·m42 l 

I 
m s m s m a m a 

Door alle componenten van T( 2 ) mee te nemen is het tevens mogelijk 

uit te gaan van een willekeurig assenstelsel. Het programma berekent 
1 :t 

dan uit de waarden van cm een D waaruit dan dec-as volgt als eigen-
:: 

vektor behorende bij de hoogste hoofdwaarde van D, 
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~ Voor de beginschatting is g isotroop genomen terwijl alle coëffici-

1 2 ( enten cm nul werden gesteld op c0 na. Dit is alleen mogelijk als de 

z-as van het gekozen assenstelsel niet teveel afwijkt van de o-as)~ 
2 Een schatting voor gen o0 kan eenvoudig worden gemaakt uit het spek-

trum bij ~-o ( zie fig. 2). 

De aldus berekende parameters zijn ondergebracht in kolom Ivan ta
-~ 

bel 1. Uit de coëfficiënten is meteen de equivalente D berekend welke 

altijd na diagonaliseren kan worden herleid toti 

ID ' 0 0 
X 

0 -D 
X 

0 (22; 

\0 0 Dz) 

In het axiale geval is Dx•O. (Meestal wordt dan D i.p.v. Dz gebruikt) 

Er zijn reeds eerder ESR-metingen gedaan aan cr3+ in A1c1
3

~6H
2
o door 

Wong 3) en Antipova-Karataeva et.al.4 ). De door deze auteurs gevonden 

waarden voor de spinhamiltoniaan-parameters zijn ook vermeld in tabel 1 

respektievelijk in kolom II en III. 

Tabel 11 Spinhamiltoniaan-parameters voor cr3+ in A1c1
3

.6u2o 

I 

• g1 • 1,981 ± 0,003 

g2 • 1,974 ± 0,0013 

g3 • 1,970 ± 0,0017 

II 

giso- = 1,977 ± 0,001 
troop 

rp 

g // = 1,9769 

g L = 1,9764 

IDzl• 0,0322 ± 0,0004 cm-1 IDI 

IDxl• (0,16 ± 0,11).10-3_1 

- 0,0327 + 0,0001 JD 
- -1 

-1 
= 0,0326 cm 

cm 

cm 

•Voorde onnauwkeurigheid van de parameters in kolom I is het 9510-

betrouwbaarheidsinterval genomen. 
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Uit de aanpassing bleek dat gen D niet op hetzelfde assenstelsel -..... diagonaal zijnn De eigenvektoren van g worden hier ge~:even op net 
~ 

assenstelsel van D: 

0,46 /+ 0,241 Ü A, Î 
i • .Jt> l 

~ ~ 1- .. :... ! l 
0,82 0,43 ' e1 = + 0,37 e2 ... 

e :3 _., 1 - 1 

' 
i 

\+ 
1 \ ; 

0,81 0,J2 / ,·, l ·• l 
\ - ,,, ~-UI 

Een betrouwbaarheid voor deze vektoren is moeilijk t.i:-, geven. ·!i'•:· 

wordt nog nader op ingegaan in hoofdstuk~V. 

Antipova- Karataeva et .aL rapporteerden een extra ecmplica ~-5 c :: i,.- '. 

cr3+ -ion kan bepaalde complexen vormen met H2o en C 1 Il ie ah- ;t.c-ru: 1 < 

in het kristalrooster worden ingetouwd n Zij onders'7'neiduen dri.r- 1.~ow. 

lijkheden, gebaseerd op de wijze van vervaardigi.ng, Hier is s t e(~tH ,~ 

een van deze mogelijkheden van belang nameliJk het geva.l waarbij w·t· . ..: .. 

uitgegaan van groen chroomchloride dat werd toegevoegd aan de AlCi;~ 

oplossing. In de beide andere gevallen werd gebruik gemaakt va1! spE- · 

ciaal geprepareerd chroomchloride dat violet gekleurd is. De in ta.= 

bel 1 kolom III ondergebrachte gegevens zijn afkomstig van de groene 

kristallen. 

Ook werd in dit artikel vermeld dat in het ESR-spektrum van de groene 

kristallen naast de verwachte resonanties een groot aantal absorptie

lijnen voorkwam met een veel kleinere intensiteit, welke ook bij oma: 

experimenten zijn gevonden. Ook de door ons als "verboden" overga.r.-geri 

geidentificeerde lijnen werden hiertoe gerekend. De herkomsi van eer. 

aantal van deze lijnen werd toegeschreven aan de diverse mogelijkhede1, 

voor de omringing van het cr3+ in het kristalrooster. Naast de ver

wachte combinatie Cr(H
2

0 )~+ zouden ook verschillende and.ere e;ompl«:xe11 

optreden welke zijn te karakteriseren met [cr(H2o)nu16_Jn-3 " 

Aan weerszijden van de~M=1 lijnen zijn resonanties gevonden welke 

zijn te verklaren met de hy-perfijnsplitsing door de kernspin va.n 53ur" 



Antipova-Karataeva et~aL vermeldden nog twee zeer iutense li.jnem .i.:: 

de buurt van de + ~ ++ - ~ overgang welke niet konden worder. verklä.ar,i. 

Deze zijn door ons echter niet gesignaleerdn 

Opmerkelijk is nog dat een aantal van de gevonden ongeideritificee.rJ.t 

lijnen gespli tet was. Dit duidt in de richting van een verontre.i11i~·1 =·i 

met Fe3+ of eventueel een ander paramagnetisch element, SLet een epi:, 

groter dan 3/2 omdat dan de twee mogelijke posities in het. A1c1 3.6ii;_;;, ·· 

rooster in het ESR-spektrum tot uitdrukking kunnen komen (zie ~ i ·✓ ,4.: ., 

Deze splitsing zou ook het gevolg van een twin k: .. ,.zmen z ljn, re t.oei< 

tussen de beide delen van het rooster zou dan echter zee.r klein m,:,e•~<· 

zijn zodat deze mogelijkheid uitgesloten moet worden geac!, t. 

Omdat de door ons uitgevoerde metingen aan cr3+ eigenlijk bedoeld 

ren om het aanpassingsprogramma te testen, is verder geen a.andtsf· h t b• 

steed aan de lijnen die optreden naast de als ''toegestane'1 en '1 vert'.Jd•~:1' 

overgangen aangeduide resonantiesn 

Een nadere analyse van de resultaten, welke met het aanpass1ngspr0-

gramma zijn berekend voor cr3+, wordt beschreven ·in hoofdstuk V, daar 

een aantal opmerkingen ook bij de verklaring van de gegevens uit het 

spektrum van Fe3+ van belang zijn. 
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a. Overzicht 

De aandacht van het in dit verslag beschreven onderzoek was hoofd-~ 

zakelijk gewijd aan het ESR-spektrum van Fe3+ in Alc1
3 

.6Hi). Dit 

geval is interessant omdat het spektrum van Fe3+ in vergeiiJk iri~; mt': 

dat van cr3+ zeer ingewikkeld is. Als ESR wordt bedreven met. een 

X-band-frequentie is dit zelfs zeer ongewoono Dit is het geviJ1g \ ,;.,. 

een grote nulveldsplitsing; deze ligt hier in dezelfde orde als de 

energie van de ingestraalde golf. Het is hier niet mogelijk sto

ringsrekening toe te passen, daar M~ geen goed kwantumgetal is, 
;::, 

Voor ESR kan echter ook een Q-band-frequentie (>1~35GHz) wvr<1E>ri f~c- -

bruikt welke ongeveer 4 x zo groot ie als bij X-band (v-.9 à .-?-v 1
, ,_,;_.: 

Uit de metingen van Wong3) blijkt dat hier wel weer enkele uit&pra" 

ken over het spektrum kunnen worden gedaan met storingsrekening. 

Het zal echter wel duidelijk zijn dat dit een grensgeval is zodat 

de hiermee uit de metingen bepaalde spinhamiltoniaan-parameters erg 

onnauwkeurig zullen zijn. Wong vermeldde dat de door hem berekende 

parameters het spektrum inderdaad slecht beschreven. De gemiddelde 

afwijking bedroeg zeker 5%• 

Hier beschikken we echter over een computerprogramma dat uitgaat 

van exakt berekende energiewaarden zodat parameters kunnen worden 

bepaald die veel beter aansluiten bij de metingen. Toch zou het zin-.. 

vol zijn als de informatie uit het X-band-spektrum kan worden ver

werkt daar de metingen hier met een grotere nauwkeurigheid kunnen 

worden uitgevoerd. In de eerste plaats is de frequentie beter te ·oe-

palen. Verder is van belang dat de vervaardigde kristalhouder alleen 

voor X-band kan worden gebruikt zodat we wat de oriëntatie-mogelijk

heid betreft voor Q-band enkel zijn aangewezen op rotatie van de mag~ 

neet. Het aanpassingsprogramma vereist echter dat het spektrum bekend 

is voor oriëntaties welke niet alle met één rotatie zijn te bestrij-



ken. Bij Q-band kan dit alleen verwezenlijkt worden door het kristal 

na een rotatie met de "hand" te heroriänteren in de trilholte. 

In principe zijn er geen belemmeringen om het aanpassingsprogramma 

toe te passen op het in X-band gemeten spektrum. De moeilijkheid be

staat echter dat niet bekend ia tussen welke energieniveau•a de di

verse resonanties plaatsvinden. Deze kennis is namelijk noodzakelijk 

wil het aanpassingsprogramma toegepast kunnen worden. 

Er ia nu echter nog een ander computerprogramma voorhanden~ Met dit 

door J. Hijmans6 ) ontwikkelde programma. kan namelijk een resonantie

spektrum als funktie van de oriëntatie worden gesimuleerd uitgaande 

van gegeven spinhamiltoniaan-parameters. Hierin wordt eveneens ge

bruik gemaakt van exakt berekende energieniveau•s. 

We hebben hier inderdaad de beschikking over waarden voor de spin

hamiltoniaan-parametera (uit Q-band). De nauwkeurigheid was ruim

schoots voldoende, want het op deze wijze berekende X-band-spektrum 

sloot goed aan bij de meetresultaten, zodat nu de voor de aanpassing 

vereiste labeling van de resonanties kon worden uitgevoerd. In prin

cipe zouden dan de spinhamiltoniaan-parameters kunnen worden bepaald. 

Nu treedt in het apektrum van Fe3+ in Alc13.6u2o echter nog een 

extra complicatie ops alle lijnen zijn verdubbeld. Dit is te wijten 

aan het feit dat er twee niet equivalente posities in het kristal aan

wezig zijn. In tegenateliing tot cr3+ komt dit bij Fe3+ wel in het 

spektrum tot uitdrukking, hetgeen eenvoudig uit de spinhamiltoniaan 

kan worden verklaard. 

Omdat S•5/2 en vanwege het feit dat een drietallige symmetrie wordt 

verwacht, moet deze er als volgt uitziens 

lJfs.. f!glSzBz + f3gJ. (SxBx + SYBY) + c~ T~ + c6 T6 + 

+ (ci)s(Ti)s + i (ci)a(Ti)a 
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De splitsing van de resonantielijnen wordt nu veroorza.akt door de b :i. ,j 

drage van de laatste twee termen in (23) omdat deze jn tegenstelltL~ 

tot alle andere termen wel een f-,afhankelijkheid bezitten.(Dit geldt. 

natuurlijk alleen als de z-as overeen komt met de driet.allîge 1:21; 1 't:, 

is dan de gebruikelijke notatie voor de hoek in een cilindercoördi~ 

na ten-systeem~) 

Ter vereenvoudiging zal in het volgende met c~ worden be,joeld een 

complex getal dat gedefinieerd wordt alsi 

Dit doet niets af aan de geldigheid van de gedane uitspraken. 

Om nu ook voor deze parameter c~ een juiste waarde te 1TerkrLJg1::n, 

is het dus noodzakelijk dat eerst wordt bepaald welke resonantios ::>f•·· 

horen bij een bepaald cluster. Dit op te lossen door eenvoudig pr\)..,,t:: • 

ren van alle mogelijkheden biedt geen perspektief. Dit is in de eer

ste plaats ondoenlijk vanwege het grote aantal mogeli,jkncden. ( Ir. on:: 

geval 29.) Bovendien is er geen goed criterium voorhanden om uit te 

maken welke combinatie de juiste is. Door het aanpassingsprogramma 

wordt weliswaar een kwadratensom bepaald, maar deze kan niet als cri

terium optreden omdat deze sterk beinvloed kan worden door een gering 

aantal meetpunten, als de afwijking hiervan groter is dan de gemiddel

de onnauwkeurigheid. 

Nu is de yolgende methode bedachto In de eerste plaats wordt het a.ui

passingsprogramma uitgevoerd met een aantal meetpunten welke voor bE>1-~

de clusters samenvallen. Hierbij werden ook de punten meegenomen waar

bij de theoretische splitsing te klein was om gemeten te kunnen wor

den. Hieruit kunnen waarden worden berekend voor alle parameters be

halve Cj• Deze serie meetpunten wordt aangevuld met niet-samenvallen

de resonantielijnen behorende bij overgangen tussen twee bepáálde 

energieniveau's (wat volgorde betreft), welke dus zeker tot hetzelfde 

cluster behoren. Hierdoor wordt nu ook c1 vastgelegd, zij het vrij on

nauwkeurig. 
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Aan de hand van de aldus berekende parameters wordt opnieuw een stmur 

latie uitgevoerd ditmaal separaat voor beide clusters" Dit is mogel1.3k 

door het assenstelsel waarop wordt gerekend voor hei tweede c:J ;.tater 

eenvoudig over een hoek van 30° (zief111) te draaien om de c--ae. 

Omdat de richting hiervan niet bekend is, moeten beide mogelijkhed~r: 

worden bekeken. Uit deze simulatie zou nu voor alle meetp,rnten kum,e: 

worden bepaald bij welk cluster ze behoren, 

Er bestaat nu nog een controle-mogelijkheid om te zien of inderd&ad 

de juiste keuze is gemaakt. Daar de transformatie-formules vovr de 

componenten van tensoroperatoren bekend zijn, is het mogelijk om vi.t 

de waarden van c~ te bepalen over welke hoek moet. worderJ geroteerd 

( om de z-as) om de beide clusters tot dekking te brengen" Dit ia r:'=" ~ 

eenvoudigste uit te voeren door na te gaan hoeveel~) beide cl~1~t~r~ 

afzonderlijk moeten worden gedraaid opdat alleen (cj)s ongelijk rr'.1.l i.s 

(c~ is dan reëel). Een formule hiervoor is: 

(c~)a Im(c~) 
tan 3« • ---- • __ .., __ 

(c~)s Re(c~) 
(25) 

Uit het verschil (~OI.) van de voor beide clusters bereken&:«-volgt dan 

de gewenste hoek. 

Hoe de hier geschetste methode in de praktijk werkt zal nu worden be

schreven, waarbij eerst de in Q-band uitgevoerde metingen aan de orde 

komen. 



b. ~!!!~i=~-!~-~:2!~~ 

Het ESR-spektrum van Fe3+ in A1Cl
3

n6H2o werd bij~=, 35,0 GHz (Q--·bAnd' 

gemeten als funktie van de oriëntatie. Dit werd voor enkele r<.)ta.tie~; 

uitgevoerd~ Daar de correlatie tussen deze rotaties zo nauwke~rig ~o

gelijk bekend moet zijn, werd het kristal in een c il intlert,je gt:!plaa k · 

dat in een busje werd geschoven, analoog aan de construkt.ie voor df.• 

rotatie om de horizontale as van de voor X-band vervaardigda kristni" 

houder (zie §rv.2). Hier moet echter de instelling .met de hand i::e•· 

schieden (m.b.v. een scheermesje). Ter illustratie is in îiguur· 

gemeten Q-band spektrum van Fe3+ w~ergegeven voor de rotatie om 

as in het ab-vlak (alleen -e-afhankelijkhE:id ,'f heeft een vaste a1aa.1. 

willekeurige waarde). 

In tabel 2 worden de uit deze metingen bepaalde spinha.milt,):~!~H,•· · 

parameters vermeld" De aanpassing is uitgevoerd voor beide clusters, 

waarvoor hier de (op grond van symmetrie) meest voor de hand liggerdt

mogelijkheid werd genomen (zie figuur 3), maar omdat de parameters 

dermate weinig van elkaar verschillen voor beide clusters, zijn deze 

alleen voor een cluster vermeld. Voor c~ is alleen·de relevante abso

lute waarde gegeven. De m.b"v. (25) berekende hoek (á«) tussen de twee 

clusters is hier niet vermeld omdat deze dermate sterk afweek va.n de 

te verwachten 30° dat moet worden aangenomen dat de clusterkeuze niet 

helemaal juist was. Omdat deze metingen eigenlijk alleen bedoeld wa

ren om het X-band-spektrum te kunnen analiseren, is hier niet verder 

op ingegaan, daar hiervoor de hier berekende parameters reeds vol

doende nauwkeurig bleken te zijn. Een waarde voor c~ is hier toch niet 

zinvol te gebruiken daar geen verband bekend is tussen oriëntaties in 

het ab-vlak doordat verschillende kristallen werden gebruikt voor 

Q-band respektievelijk X-band-metingen~ 
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Tabel 21 Spinhamiltoniaan-parameters voor Fe 3+ in Alc1
3

.6H
2

o berekend 
~ 

uit metingen in Q-band. (Bij de aanpassing is g isotroop ver-

ondersteld). 

g - 1,978 ± 0,0014 

2 
+(0,605 ± 0,003).10-1 -1 co = cm 

04 -(0,33 ± 0,04).10-3 -1 - cm 0 

1 °~ 1 - (0,23 ± 0,05).10-3 cm -1 



.3C -

Zoals in a. is beschreven was het noodzakelijk eerst het X-band 

spektrum te simuleren aan de hand van de uit Q-band-metingen berekende 

parameters. Het simulatieprogramma vereist echter nog een beginschat

ting voor elke te volgen resonantielijn. Dit hoeft slechts voor één 

oriëntatie te gebeuren. Het programma berekent nu ook voor andere ori~ 

entaties in een opgegeven rotatie de resonantievelden waarbij het i~ 

het voorgaande punt berekende veld telkens als beginschatting wordt g~r 

bruikt. Dit gaat goed zolang de stappen (hoekverandering) niet al te 

groot zijn. 

Het bleek dat alle in het spektrum voorkomende overgangen ook biJ 

{t. 0 aanwezig zijn zodat het voor beginschattingen voldoende is al-

leen bij deze hoek het energieschema (als funktie van B) ter beschik·· 

king te hebben. Dit schema is weergegeven in figuur 4a~ Hierin zijn te

vens de diverse te verwachten overgangen aangegeven. Ter illustratie 

is ook voor enkele andere waarden van,,.het energieschema weergegeven 

in figuur 4b. en 40. (Deze zijn met behulp van de computer berekend, 

hetgeen voor J-.o niet noodzakelijk is). 

Opvallend is dat de niveau•s vooriffO voor geen enkele waarde van B 

ontaard zijn. Bij ,P..o treedt deze situatie ook in één "kruispunt" op 

(zie fig. 4a.). De andere snijpunten zijn hier wel echt. (Dit geldt 

alleen als geen andere storingen voorkomen dan T~, T6 en T1). Voor 

-~-o is deze eigenaardigheid zelfs eenvoudig aan te tonen daar hiet 

slechts twee M8-golffunkties gemengd worden. Voor andere oriëntaties 

is de berekening van de energieën zonder de computer niet uitvoerbaaro 

Uit het energieschema (1'=0) blijkt reeds hoe ingewikkeld het reso

nantie-spektrum zal zijn. 

De uit fig. 4a. te bepalen waarden voor de resonantievelden bij "•O 

bleken voldoende nauwkeurig om een spektrum te simuleren dat goed aan

sloot bij de verrichte metingen. Deze metingen zijn weer voor enkele 

rotaties uitgevoerd. In fig. 5. is het gemeten spektrum (X-band) weer

gegeven als funktie van~ (fis vast). 



.,. ,, 

+<J~. 

Efc,,,-') 
0 

-qS" 

.,,.~ 
-40 

/OtJO ~Ot.)O JOOO /rOOO ~~QCIQ l,ooo 

~ (Ga1,,1ss} 

Figuur 4a. De energieniveau's van Fe3+ in A1c1
3

.6H20 als funktie van B bij t9.o. De pijlen geven aan waar 

resonantie wordt verwacht. Deze resonanties zijn g-elabeld aan de h;rnd va.n de niveau.n·.1mmering. 

' (IJ .... 



{) = 2 0° {) 0 

= 90 

-1-l,O +i" 

~ +4st1._ _____ ..-=---

3-4' 

Oi ~ 1 1 ............ l 
1 01 f1 ... i lil 

-~s+ 

-l>o 

{IJ ..........__ 
L-~ E(~-nGl 

Dl 

-------- l ,;i ------- 1t-sf_ -o.r• 
t 

-,,. 
"-.., 

/()Oi.,' ,ive,:, J,•,•o ,fOI;)..; ~~ ,i;w il.}()(; -~· 
2, (,a~,s) :3 ( lÀ~'-~> 

Fig, 4è•. en Co Energieniveau 1 s van Fe3+ als funktie van B bij 1T"..,2cfresp, 9cf, berekend 

(met de computer) uit Q,-band gegever,s. 

t 

(>) 
"'5 - ' 

;ax,, 



, 

., 

~t~ 
(,ciu~)) 

;ooc 
• 
' ' 

1-A. 

~r 3-~(.) --

~-·· 
/(l()C 

3 ... (1) 

- -

(1) 
, , 

..,.. 

------------

.. ~ 
3-~ 

- - - (?' -----------·------------------... --------~~--------------..... -•.... ---..... ,-9- ·-- - _.,_ . . ... , ··---------~---· 

0 

Fig. 5. 

;., 
···--~ -;·---9-/0 < i;;." )c:,.•'." +c:·· ~.,.., 1, . ::;.,-., 1~ 

··.-... 
Gem eten X-band spektrwn van FJ+ als funktie van- (f hee.-ft een .• ;s4:e :na.a.:: wl.llekeurige waarde). 
I en II geven aan bij welk cluster de diverse reacnantie~ behoren. De c:jferr,cmt4naties ve~wijzen 
naar de energieniveau•s. 

f 

""' (.>I 



Er zijn enkele eigenaardigheden aan te wijzen in dit spektrum. In de 

eerste plaats is opvallend dat een aantal van de lijnen gesloten zijn, 

In een "normaal" ESR-spektrum komt dit nooit voor. Een verklaring van 

deze typische vorm is eenvoudig te geven. Dit gaat het beste aan de 

hand van een aantal schetsjes (zie fig. 6.). 

....... ______ .. 

Fig~ 6. Illustratie voor de verklaring van de gesloten resonaniie

krommen. 

Doordat de niveau•s in de geschetste situatie steeds verder uit elkaar 

wijken, zullen de resonantievelden elkaar naderen totdat tenslotte 

slechts één resonantie overblijft waarna de niveau•s te ver uit elkaar 

komen te liggen om een overgang mogelijk te maken. 

In het energieschema bij.z9-20° (fig. 4b.) is duidelijk te zien waar 

de in fig. 6. geschetste situatie op zal treden. (als t.9 toeneemt) .. 

Het op het eerste gezicht opvallend lijkende feit dat de kromme welke 

overgang 4-5 weergeeft bij .J--28° een vrij scherpe knik vertoont is even

eens te verklaren uit fig. 4b. Bij een hoge waarde van Bis de split

sing tussen de niveau•s 4 en 5 nagenoeg constant zodat het resonantie

veld bij een kleine verschuiving van de niveau•s een grote verplaatsing 

laat zien. Als dit resonantieveld tot ongeveer 3500 Gauss is afgenomen, za 1 

de daling plotseling veel minder snel verlopen omdat hier de splitsing 

wel weer sterk afhankelijk is van B. 

Na deze opmerkingen over de uiterlijke vormen nu de verwerking van 

de verkregen meetresultaten. De te volgen procedure is reeds onder a. 

geschetst. 



Voor de ruwe bepaling van cj werden de meetpunten van overgang~-~ 

gebruikt daar hier de splitsing het beste tot uitdrukking komt (?.Je 

fig. 5). Deze werden aangevuld met ongeveer eenzelfde aantal meer.

punten welke voor beide clusters samenvallen. 

Aan de hand van de aldus berekende parameters werd nu het spektruw 

opnieuw gesimuleerd en wel voor beide clusters (voor alle reievante 

overgangen). Aldus werden alle meetpunten naar cluster geselekteerd 

waarna het aanpassingsprogramma op beide combinaties werd toegepast.. 

Nu bleek dat de berekende parameters aanleiding gaven tot een nadert~ 

bezinning~ Het gewenste hoek-verschil tussen de beide clusters werà 

niet gevonden (slechts enkele graden). 

Het bleek nu echter dat bij de eerste aanpassing abusievelijk w.:a.s 

uitgegaan van de veronderstelling dat het spektrum symmetrisch ~01, 

zijn ten opzichte van het ab-vlak. Latere berekeningen wezen uit dat 

dit niet het geval is. Doordat alle mogelijke parameters (dus ook 

2 2 4 c1 , c 2 , c1 , etc. welke theoretisch voor een drietallige symmetrie 

niet voor kunnen komen) waren meegenomen, ontstond in het gesimuleer

de spektrum een situatie die de gemaakte veronderstelling ondersteun-

2 2 4 de. Door de bijdrage van de termen T1 , T2 , T1 , etc. bleek het spek-

trum voor {)-=90° niet geheel samen te vallen voor beide clusters zo

als wel het geval is bij de metingen (zie fig. 5). Dit was net vol

doende om de bijdrage van T~, die er voor zorgt dat de krommen voor 

beide clusters elkaar bij#-=90° kruisen (en niet alleen raken), te

niet te doen? Dat deze krommen elkaar inderdaad kruisen, is gevonden 

door bij de aanpassing en dus ook de simulatie alleen de termen met 

2 4 4 T0 , T0 en T
3 

mee te nemen? 

Toen dit probleem eenmaal was opgelost verliep de procedure naar 

wens. Nadat de meetpunten opnieuw waren geselekteerd naar de beide 

clusters werden de in tabel 3 vermelde resultaten verkregen~ De aan

passing werd op drie manieren uitgevoerd. Bij een daarvan werden alle 

mogelijke parameters meegenomen (kolom I en II) terwijl bij de tweede 



Tabel 3s Spinhamiltoniaán parameters voor Fe~· in Alc1
3

.6u2o berekend uit het X-band spektrum. (alle o; in om ) 
(•Bij de parameters waar O staat aangegeven was de berekende onnauwkeurigheid groter dan de absolute waarde) 

I 1I m: ~ y 1ZI 
1 

1 cluster 1 cluster 2 cluster 1 cluster 2 cluster 1 cluster 2 

g1 2,018 ± 0,011 2,015 ± 0,012 2,012 ± 0,010 2,005 ± 0,009 

' g2 1,993 ± 0,004 1,993 ± 0,004 1,992 ± 0,003 1,993 ± 0,004 1,991 ± 0,003 1,991 ± 0,003 

g3 1,962 ± 0,016 1,963 ± 0,017 1,962 ± 0,013 1,969 ± 0,013 
2 +(6,044±0,013 ).1ö2 +(6,046±0,013).1ö2 +( 6,043+0,011).1ö2 +( 6,045+0,011).1ö2 -2 

+( 6,037+0,013) .1ö2 
co +( 6,037+0,013).10 

(o~)s +(o,25+0,13).10-3 +(0,21,±0,12).10-3 +( 

2 
(o1)a -(0,45+0,08).10-3 -(0,60±0,07).10-3 

' 2 o• -(o,32+0,19).10-4 OI (o2)s 
°' 2 -(0,78±0,12).10-4 -(0,82+0,12).10-4 ' (o2)a 

04 
0 -(3,45±0,14).10-4 -(3,43,±0,14).10-4 -(3,46±0,16).10-4 -(3,39+0,17).10-4 -(3,34+0,21).10-4 -(3,31+0,21).10-4 

(ct)s 0 0 

(ct)a +(o,46+0,19).10-4 +(0,35+0,18).10-4 

(04) 2 s 0 0 

(c!)a 0 0 

(cj)s -(2,93+0,18).10-4 +(0,82+0,17).10-4 -(2,98,±0,15).10-4 +(o,15+0,15).10-4 -(3,03+0,20).10-4 +(0,71±0,20).10-4 

(o~)a -(0,21,±0,49).10-4 -(2,89±0,50).10-4 -(0,26±0,18).10-4 -(2,97±0,18).10-4 -(o,32+0,24).10-4 -(2,93+0,23).10-4 

(o!\ 0 0 

(o!)a -(0,9+0, 7) .10-4 0 

4« #(0+60 " , - 11':!: 3° ~~-~ ... 30 
,.,;> -



- ~,-
alleen de coëfficiënten c~, 06 en c~ werden aangepast (kolom III en 

:t 
IV). Bij de derde mogelijkheid werd bovendien g isotroop gesteld 

(kolom Ven VI). De laatste twee mogelijkheden zijn bekeken om te 

zien hoe goed de aanpassing is als alleen de uit de symmetrie ver

wachte termen worden gebruikt en wat de invloed is op de berekende 

varianties. 

Voor de diverse mogelijkheden is een waarde berekend voor het hoek

verschil Aal tussen de twee clusterso Deze zijn ook in tabel 3 onder

gebracht~ 

Om nu de door ons berekende waarden voor de spinhamiltoniaan-para

meters te kunnen vergelijken met de door Wong vermelde gegevens moeten 

nog enkele bewerkingen worden uitgevoerd. Wong gebruikt namelijk een 

andere notatie voor de spinhamiltoniaan (welke meestal in de litera

tuur wordt gebezigd)s 

-waarin\' S~ en s4 de componenten zijn van Sten opzichte van een 

assenstelsel gerelateerd aan de viertallige assen van de omringings

oktaëder. Deze hamiltoniaan is te vergelijken met (23). Het verband 
l tussen de door ons gebruikte coëfficiënten cm en de in (24) vermelde 

parameters is als volgts 

D • + (6' c~ 

a • - 36fc;I 
F • + t ~ 06 + a = + * t{; 06 - 361 c;I 

(27) 

(28) 

(29) 

In tabel 4 zijn de door Wong vermelde gegevens ondergebracht naast 

de door ons berekende waarden voor de equivalente parameters (Hier

voor zijn de gegevens uit aanpassing I gebruikt, waarvan het gemid

delde is genomen voor de beide clusters). 
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Tabel 4s Door Wong berekende spinhamiltoniaan-parameters (kolom Il) 

en de uit aanpassing I met behulp van (27) t/m (29) volgende 

equivalenten (kolom I). 

I 1[ 
----------+------·---··-·---·· ···-···· .... ·-. 

g1 ... 2,017 i 0,012 

g2 = 1,993 .± 0,004 g - 2,002 .± 0,002 

g3 = 1,962 .± 0,017 

D +o, 1481 .± 0,0010 -1 - cm 
z 

DX (0,15 .± 0,60).10-3 -1 - cm 
'D 1 0,150 ± 0,002 -1 

= cm 

-2 -1 il 
a "" 1,07 .10 cm Ja l ( . -2 -1 = 1,6 + 0,5).10 cm 

F 
-2 -1 

= - 2,55~10 cm /F 1 ( 3, 1 ± o, 2) , 10-2 ·-1 = cm 

• 

. 

•voor de onnauwkeurigheid in a en Fis weinig zinvols neer te schrij

ven, daar uit de aanpassing zou blijken dat Re(c;) voor beide clusters 

een(zelfde) absolute onnauwkeurigheid heeft die veel hoger is dan voor 

Im(c~). Hierdoor is de onnauwkeurigheid in de absolute waarde voor 

beide gevallen zeer verschillend. 

Voor een analyse·van de resultaten wordt verwezen naar §v. 
Er dient nog te worden vermeld dat Wong slechts absolute waarden 

geeft. Hier is echter ook het teken van de diverse parameters bepaald. 

Uit de aanpassing volgt alleen het relatieve teken van de diverse c1, 
m 

2 dus ook van D, a en F. Om echter ook het absolute teken van c0 (ofwel D) 

te kunnen bepalen, zijn aparte metingen nodig. Uit de waarden voor het 

resonantieveld is dit namelijk niet te bepalen daar deze voor beide 

mogelijkheden exakt hetzelfde zullen zijno Wel kan deze informatie uit 

de intensiteit worden gehaald. Bij zeer lage temperaturen zal namelijk 

de verhouding tussen de bezettingsgraden van de niveau•s niet hetzelfde 

zijn als bij kamertemperatuurs de laagste niveau•s zullen in het eerste 

geval een veel grotere bezetting hebben. De bezetting van de bovenste 
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niveau•s zal merkbaar afnemen als de energie kT (t.g.v. de warmte-

beweging) vergelijkbaar of kleiner wordt dan het energieverschil 

tussen de uiterste niveau•s. Bij voldoend lage temperatuur zal de 

verhouding tussen de intensiteiten van twee overgangen sterk afhan

kelijk zijn van de temperatuur. Dit kan worden gebruikt om te bepa

len welk niveau bij lage temperatuur de hoogste bezettingsgraad 

heeft en dus de laagste energie. 

Er is nu bij T•3°K en T•1,2°K een spektrum gemeten waaruit duide

lijk blijkt dat de gemaakte veronderstelling dat c~ (D) positief is, 

juist is. 
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v. ANALYSE VAN DE BEREKENDE RESULTATEN VOOR cr3+ EN ,e3+ 

-----------------------------------------------------
Als de resultaten van de (m.b.v. het aanpassingsprogramma) uitge

voerde berekeningen nader worden beschouwd, valt in de eerste plaats 

op dat deze voor cr3+ zowel als voor Fe 3+ niet geheel aan de gestel

de verwachtingen voldoen. 

Er is voor beide gevallen gevonden dag'f drie verschillende hoofd-
s· 

waarden zou hebben. Bij cr3+ zou ook D niet axiaal zijn. Verder ko-

men bij Fe 3+ naast de verwachte parameters ook waarden naar voren 

voor de coëfficiënten c4 (met m • 1, 2 en 4) die bij een drietallige m 

symmetrie nul zouden moeten zijn. 

In theorie is het echter niet goed voor te stellen dat de drietal

lige symmetrie van het rooster verstoord zou worden daar de hiervoor 

benodigde energie zeer groot is (Niet alleen de lokale symmetrie is 

drietallig, maar ook het rooster als geheel heeft deze symmetrie). 

We kunnen nu echter wel enkele bedenkingen koesteren omtrent de 

door het aanpassingsprogramma berekende onnauwkeurigheden, waarmee 

de gedane uitspraken staan of vallen. In de eerste plaats zijn de 

varianties (covarianties) slechts in eerste orde bepaald, zodat in 

een eventueel grensgeval aanzienlijke discrepanties kunnen ontstaan 

ten opzichte van de werkelijkheid. Verder dient te worden opgemerkt 

dat in het geval van Fe3+ de diverse berekende 95"-intervallen nage

noeg alle kleiner worden als het aantal aan te passen parameters 

wordt beperkt (zie tabel 3). In theorie zou dit juist het tegenover

gestelde moeten zijn. Ook is opvallend dat de uit het X-band spektrum 

2 berekende coäfficiänt c2 een absolute waarde heeft, die beduidend 

groter is dan de berekende onnauwkeurigheid terwijl voor de hieruit 

berekende waarde van D het 95%-interval 4 x zo groot is als de ab-x 

solute waarde (zie tabel 4). Wel dient hierbij rekening te worden 

gehouden met het feit, dat deze gegevens zijn berekend ten opzichte 

van het bij de metingen gebruikte assenstelael. De transformatie naar 

het assenstelsel waarbij de eigenvektor van D langs de z-as valt, z 
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werd om de een of andere reden niet goed uitgevoerd. De afwijking 

die hierdoor ontstaat kan echter niet groot zijn daar de hoek tusaen 

de opgegeven z-as en de (wel berekende) eigenvektor van D slechts z 

0,4° bedraagt. 

Eventueel zou nog een bron kunnen worden aangevoerd die aanleiding 

kan geven tot een systematische afwijking in de metingen: de kristal

houder. Het kwartsbuisje waarin het kristal is bevestigd (zie~ IV .2~ 

fig. 1) is namelijk iets uitgeslepen om het slippen van het touwtje 

te vermijden. Hierdoor is het mogelijk dat de vorm van het buisje n:P· 

meer geheel cirkelvormig is, zodat een systematische fout gemaakt 

wordt bij de bepaling van de relatieve oriëntatie. 

Door al deze bezwaren is het wel duidelijk dat aan de berekende ej

genvektoren van 1 helemáál geen waarde kan worden gehecht mede omda~ 

de hoofdwaarden zeer dicht bij elkaar liggen. Voor Fe 3+ zijn de eigen

vektoren om deze redenen weggelaten. (Hier zou zelfs alleen een vek•~ -tor in de z-richting zin hebben omdat D axiaal werd bevonden). 

Naast al deze negatieve punten is wel een positief resultaat geboekt 

bij de berekening van de hoek A:it, die de "richtingen" van de beide 

clusters met elkaar maken. 

Als de in tabel 2 en 4 vermelde spinhamiltoniaan-parameters, welke 

3+ ( 3+ ~+ door Antipova-Karataeva et.al (voor Cr ) en Wong voor Cr en Fe ✓ ) 

zijn gevonden, met onze resultaten worden vergeleken, kunnen de vol

gende opmerkingen worden geplaatst. 

Het blijkt dat de door ons berekende waarden voor f D Ivoor beide ge-z 

vallen goed overeenstemmen met de door deze auteurs gegeven IDl. Voor 

de parameters fal en IFf (voor Fe3+) is dit in mindere mate het geval 

(zie o.a. de opmerking onder tabel 4). 

Wat l betreft: door ons werden drie verschillende hoofdwaarden bere

kend (voor cr3+ én Fe 3+) terwijl Wong voor beide gevallen een isotrope 

i rapporteerde. Ook uit de door Antipova-Karataeva et.al. vermelde 

waarden voor g// eng~ blijkt dat i nagenoeg isotroop zou zijn voor 
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cr3+. Beide auteurs gebruikten echter wel storingsrekening terwijl 

hier van exakt berekende energieän werd uitgegaan. Bovendien werd 

in hun berekeningen de te verwachten symmetrie van te voren ingecal

culeerd, wat hier niet is gebeurd. Vanwege de reeds vermelde bezwa

ren ten aanzien van onze berekeningen mag echter geen grote waarde 

·~ .::t worden gehecht aan de gevonden g, zodat wat g betreft moet worden 

aangenomen dat de in de literatuur vermelde waarden waarschijnlijk 

dichter bij de werkelijkheid zullen liggen. 

Over -de andere door ons gevonden parameters kan worden gezegd dat 

deze, al zou een geringe afwijking van de drietallige symmetrie aan

wezig zijn, toch nooit door de vermelde auteurs konden worden gevon

den omdat zij(zoals reeds vermeld is) gebruik maakten van deze voor

opgestelde symmetrie. 

Het is verder nog interessant te vermelden dat Wo1'de splitsing van 

de resonantielijnen bij Fe 3+ niet met zekerheid kon verklaren. Dit 

komt omdat hij niet de beschikking had over de goede struktuurgege

vens voor A1c13.6u2o, welke hier zijn gebruikt2). Bij nam aan dat 

deze split~ing werd veroorzaakt door een~!!!~~ distortie van de 

twee in de elementaire eenheidscel aanwezige Al(H20)~+-complexen 

ten opzichte van elkaar, wat inderdaad juist is. Hij heeft verder 

echter niet expliciet gebruik gemaakt van de twee clusters, zodat 

wordt aangenomen dat voor de berekeningen het gemiddelde van twee 

g~litste lijnen werd genomen. Hierdoor zou eventueel een syste

matische fout worden geintroduceerd welke de afwijking van \a\ en 

IFI ten opzichte van onze resultaten zou kunnen verklaren. 

Verder zij vermeld dat de hoek{~) tussen de twee mogelijke ori

ëntaties van de H20-oktaäders, welke door ons uit de metingen werd 

teruggevonden, niet kan worden berekend als wordt uitgegaan van de 

spinhamiltoniaan in de vorm van {26), omdat de hierin optredende a 

overeenkomst met Ic~(, terwijl voor de berekening van ~~het argu

ment van c~ bepalend is. 
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Tenslotte nog het volgende: Wong geeft alleen absolute waarden 

voor de spinhamiltoniaan-parameters van Fe 3+, terwijl hier voor 

alle parameters ook een (absoluut) teken is bepaald. 
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VI. CONCLUSIES 
----------
De resultaten van het in dit verslag beschreven onderzoek zouden 

als volgt kunnen worden samengevat. 

Het is gebleken dat een zeer ingewikkeld ESR-spektrum zoals dat in 

X-band bij Fe3+ in Alc1
3

.6H20 optreedt, toch kwantitatief kan wor

den geanaliseerd door gebruik te maken van de computer, terwijl dit 

met orthodoxe rekenmethode,,onmogelijk zou zijn. 

Aan de hier berekende spinhamiltoniaan-parameters mag echter geen 

grote waarde worden gehecht vanwege het feit dat aan de betrouwbaar

heid van de berekende 95%-intervallen moet worden getwijfeld (zie §v). 

Alleen de waarde van D kan voor cr3+ zowel als voor Fe 3+ juist worden 

verondersteld. Er zal in de toekomst dus moeten worden nagegaan of àe 

gerezen twijfel, over de in het gebruikte programma voor de aanpa~

sing van spinhamiltoniaan-parameters berekende onnauwkeurigheden, ge

grond is. Eventueel moeten hierin dan verbeteringen worden aangebracht. 
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