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I Samenvatting 

Ontwikkeld zijn een drietal oscillatoren, welke geschikt zijn voor 

het detecteren van kernspinresonanties, en die in totaal een 

frequentiegebied van 400 Khz tot 85 Mhz bestrijken. 

De instelline v~1n deze osci:latoren is niet k."t"i tisch, terwi.~l de 

gevoeligheid ervan vergelijkbaar is :net die van een opt!maal 

ingestelde marginale oscillator. !!et hoogfrequent vermogen dat 

aan het preparaat wordt toegevoerd. is vergeleken ::iet dat van '"'"· 

marginale oscillate~ v~ij laag. 

In dit gedeelte van het verslag zullen, na een theoretische 

beschouwing, de schemabeschrijvingen van de ontwikkelde 

oscillatoren worden gegeven. Tenslotte wordt een globaal 

overzicht gegeven van de resultaten welke verkreeen zijn uij het 

gebruik ·! .n de oscillatoren in het laboratorium. 
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II Inleiding 

Bij kernspinresonantie-experimenten aan isolatoren bij lage 

temperaturen, zc·als d.l?Z'~ ook in het laboratorium worden verricht, 

wordt dikwijls gebra:k geruaakt van een marginale oscilll:l.tor. 

De werking hiPrvan is op diverse plaatsen in de li tt.:>rat;1ar 

beschreven 1 ' 2 ). Als voordelen van di t type kunnen genoemd worl.!1::Il 

de grote gevoeligheid, de eHnvoud en de ttni ,,..e~sele gebruiks-

mogelijkheden. Een nadelige eigenschap is echter, dat ,i~ 

gevoeligheid met bew..:.~ ~ van meerdere regelingen optimaal inf~ccteld 

moet worden. Deze ins telling nu :.s vrij kri tis ch en tevens verloc•pt 

de gevoeligheid met de frequentie, hetgeen het zoeken n~hr zwakke 

resonanties sterk bemoeilijkt. Bij de oscillatoren die in dit 

deel van het verslag besproken zullen word~n behoeft alleen de 

ampli tuc:,. van het hoogfrequent signaal te worden ingesteld. De 

spanning over de spoel, waurin zich het preparaat bevindt, ligt 

bij normaal gebruik in de orde van 100 mV. De oscillatoren zijn 

niet kritisch en bijzonder dtabiel over een groot frequentiegebied. 



.-----------------------------------

- 4 -

III Theorie 

1) Oscilleren 

We beschouwen he t in !°.i c,uur ( III, 1 ) ge sc:he ts te sys teer. •• 

k 

! II ~~ 
~I . ' I l ' "\( 1-------t v ,-. ...._-0-· --c· 

~~ 

Fif~.iur ( III,': 

De versterker V bezit een versterking "'~/J-/ van A maal. Ben 

fractie k van de ui tganp,Jspanning ""' word t na&r de incang terug-

gevoerd. Voor de ingangsspannlng 
I q van de veraterker eeld t dan 

( III,1,1 ) 

Verder gt. . t A "·' c. 
f III,1,2) 

Substitutie Vci.n ( EI,1,2) ir•, EI,~,1) geeft voor de vernterking 

van het gehele systeem 

ofwel 
A ( III,1,3) = 

-t Ak 
We construeren nu een versterker V zoals in figuur ( 1:1,2 ) is 

weergegeven : 

""-----.... ............. _ ..... __,,....... ........... ___..~ 

I 

j "" I 

l 
Figuur ( III,;: ) 
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en we definieren : 

• Cl, I 

tk • "'' • V1, 
( III,i,4) 

Verder geld t voor de " stromnges t1mrde " L-C kr:?.ng 

~k ~p = zk = ___ ___;______ ( -;:i.:,1,._,' 
tk • + "'Rr ( iwC + '1.\wL) ' 

Combinatie van de formules ( III, 1 ,4 ) en ( III, 1, 5 ) {;(J~ft voor dr:· 

versterking A (w) van de aldus opgebouwr';e vers terk£.·r V 

clef. 
A{w) = Ao -----

' + Rp(5 ... ;C + '/j..vL) 
Ill d. t b I • ... 1 I T II 1 7 ) L •. nanneer we J. cu ::;.;_·,.·~)1·en in ,r·-:-r:iu., i .. · , ,) Y.r1_1g1:>t we C:l 

volgende uitdrukking ~ 

t}u. ( w) 

"°c: ( w) 

)wL A0 ---
lu.1L(1+ Aok) + (1-w1 LC.)'Rp 

\ .iII,-.,··) 

De ui tgangsspanning ~u. van di t systeem, bestaande ui t i<~ ver~;terker 

V e:'l d.e ~erugkoppelinf~ k, kan derhalve beschreven warden door de 

volgende . fferentiaalvergelijking : 

( n:,1,e) 

en bij afwezigheid van een ingangssignaal gaat dezc for::iule 0·1f:~: 

in 

Een oplossinc van deze 

L(1+A.0 k) 

"l;l(i) = 
l. "Rr LC 

( III,1,9) 

differentiaalvergelijking is 

± {(A
0
k+1}1l

2
-1-1LC1\1tJ Vz 

e 
.t 'Rp LC ( III,1,10) 

Wanneer de " rondgaande ver:3terking " A
0
k kleiner is dan - 1, ka!1 

het. reele de•..:;_ van deze oplossing geschreven ..... orden in :!·~ ·1orr:: 

o£>0 
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Dit houdt het volgende in : 

Bij afwezighei.d van een inga.ngssignaal gener~'1rt het systeem 

aangroeiende harmonische trillingen. 

In principe zouden deze trillin~en onbepe?kt aangroeien. !n iedrr 

re~el systeem echter is wel op de een of andere mani~r e?n 

begrenzings::icl.!:1anisme aanwezig. In boven.:.;ta.ar.(~e fornr.ile..; ~:·u~1! 1 en l.t? 

di t tot ui tdrukking bren{;en door de ver:-sterkine A0 e ·n ";rn--: t.ic t..-

maken van de signaalg~~~·_,tte <?n Wi_,· 7.6, "-ct i ... :;-: ·:o::stcr~:inr 
A-.: 

0 

afneemt naarmate .J14 t<H~nt:H.~mt. Bij e'3n hc1•c..:1lde waarde van J-u. ~h. 

dan een stationnair<J ~o:estand optreden, waarvoor we uit 

( III,1,10 ) kunnen afleiden : 

I ~ A: k = (' 

J"\.4 co = I """I c.os wl 

w = 'lru 

2) Oscillatcrprincipes 

( III,1,1?. ) 

Voor de stabiele werking van een oscilla~or is het wenselijk, dat 

het hierboven geschetste begrenzingsmechanisme gocd gedefinieerd 

is. Dit vereist in het algemeen dat dit mechanisme bew4st jn het 

ontwerp wordt ingebouwd. Tot dit doel kunnen een tweetal 

principes dienen : 

a) De integrerende amplituderegeling 

b) De ~omentane a~plituderegeling 
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a) De integrerende amplituderegeling 

Bij dit principe is dE: rondgaande versterkine afhankelijk van de 

gemiddelde amplitude v~n het signaal. We ~unnen dit toelichten 

aan de hand van het bloks~hema ( 111,3 ). 
I 

I< 

De spanning J-14 word t toe,:wv0crd aan een rege laar 'R , die de 

omhullende van het signanl registreert. Wordt de omhullende grotPr, 

~ 
dan verk:eint de regel:.1,tr d€ versterking A0 en omgeket.irc. word t 

A* 0 
verr;r,_ t, wanneer de omhu}lcnde a afneemt. Bij een ju::.3:,e 

dimensionering treedt een re~~ljjk stabi~le stationnaire toestand 

op. 

Een voordeel van de op di t principe ge·oaseerjc.• os\'ilL,torer. is, Ji1: 

het ui te;angssignaal "u nauwe,lijks vervormd wordt • .i.Je~c eigenschan 

heeft gelcid t·')t het toepas~:en van integrerendE: ampl:;. tud.t!.:'eE~eling 

onder andere in l3agfrequent sinusgeneratoren. 

Ook in de marginale oscillatoren is integrerende amplituderegeline,-

toeeepast, :0 :-.i.ar deze vor:nt hier geen apart deel van de schakol.inr;. 

In de verster; er V is ·j_u di t geval een sterke alineairi tPi t 

ingebouwd, welh·-' Je regelende functie van 'R ovcrneemt. 
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Wanneer de amplitude van het signaal toen~emt, ver~nd~rt ten 

gevolge van deze alineairi t€d t de gelijkstroominstelling van en 

of meer versterkertrappen op een zodanige wijze dat de versterking 

afneemt en omgekeerd. 

b) De mornentan,.,; amplituderegeling 

Bij dit principc is na de verstu~~~r V ~en be~r~nz?r~ toegevoefd 

die het signaal oove:i een bet:aa.hie gro.:>t t3 b 9.fkapt • ..8.:,,. 

verduidelijking worr' 1 ::.~geven in aet blokschema ( III, 4 ) : 

k 

I ......... .-+--a_-. "1'u. 

v 
--···-· '----~ 

IJT"\i!- - - -T. Fi gu ;..;r 
--'--l--.. - I b 

U .. ..L 

Het is duidelijk dat wann(>er t:e beccP.,., . .'. "?" :in w~rking treed t de 

*· versterking A
0 

van de grondcompon~nt van Lot :>i,9:'naal za1 afrie:aen 

totdat een stabiele situatio ontst':.at. 

Een groot voordeel van de momentane ampli.tu:l~regeling i~; ;.h: 

bijzonder ho{','e graad van s tabili tei t. Eo.m a1rn tal redenen hi~!!'VC.)•;~~ 

zijn gegeven in ref. 3). Een ander voordeel, dat van belang is 

voor het g1'hruik van het geheel bij N.M.R., is dat de oscillator, 

behal ve het 1:_ .. 3grenzingsni veau b, geen ins telling vereist. 
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IV Het ontwerp van Je N.M.H. oscillatoren 

Voor een succesvol gebruik bij i:cernspinr1s:.1nantie-experi::i1'nt .. rn i~ 

een grate stabili t1:i t v;.,!1 de· oscillator op zichzelf nie t voldoer.dt:. 

Bij deze experimenten wi!len we namelijk ie Bbsorptie meten die 

optreedt in een prepBra.~t, dat zich bevindt in de spoct v:w du 

L-C kring. Wanneer absorptie optreedt zal de spanning over d1' kring, 

als deze stroomge~tuurJ i~, afne~~~. li2 3~~a~ellng ~l~ i:1 ( II;,:~ ) 

amplitude van Ju. c·., • nt hvu-:it. WilJJ . .m w~ \.och een ab~vrpti(~ 

kunnen detP.cter-?n, da,. r.oetr:•n we de amplitude van het ~i{;1iaal v•Vir 

de begrenzer'J?> rr:eten. Een ontwerp~ waa::-olj dit is ger~.·li.'"'·'··~, L, 

]) _J.,__,.. LF. 

I TT ' ) 

.i. ... ' ::> 

Ter toelichting van dit blokschema het volgende : 

De spanning :;vP,r de kriw~, dus op het punt a., wordt toer: -.-:;,•rd ;._,,;:u 

een lineeiro v•ruterkec V. 
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Na versterking wordt di t signaal, vanaf het pur:t b, aangeboden aan 

de detector D, de frequenti8teller ! en de momen tane begce:1~, r· 'B. 

Het begrenzingsniveau kan met de regelaar I worden ingesteld. Op de 

ui tgang van de bef~reuzer, in het schema het punt c;., zal bij 

voldoende sturing een nagenoeg kanteelvormige spanning verachijnen. 

Een fractie van di t signaal "" wordt via de weerstar:d "R naar de 

ingang ~ teruggevoerd. 

De L-C kring die zich ean deze ingang bevindt is in ~~ praktijk 

nooi t verl ienvri j. \',",} kl.:::nen deze verliezan in rek~ninr: ~r(rn1~e11 

door een ~qui Vdleti · .. 

De schakeliug worU.t ~oda;.ig t:~J.i;nensioneerd dat zowel de terup;-

koppelweerstand 1l als de ingangsimpedantie v1in de ve-rnterk1~r 

veel groter zijn dan 'Rf. Voor de stroom t1cdoor de krinf;' Kt~ld t dan: 

~k ~ "' Jc. ( .lV,1,1 \ 

~ / 

'R. + 'Rp 1l 
Uit d~zc ormule blijk ~ ci.a t. een kleine verandering van Rp, 

bijvoorbeelu tengevolge van absorptie, de stroom door de kring niet 

beinvloed t; de .kring i~ derial ve .i11 deze benadering stroomf~e stuurd. 

Daar de spanning ~ nagcnoeg kanteelvormip; i~, gelJt dit op ("!'ond 

van formule ( IV, 1, 1 ) ook voor de st room '-1c· De il'11·edan tiP. van de 

kring is echter voor alle c::>mponenten van het signa.<il, met 

uitzondering van de grondcomponent, bijzonder klein, zodat de 

spanning op het punt a. in zeer goede benadering sinusvormig :-:al 

zijn. 

Wanneer nu 11Dsorptie optreedt gebeurt het volr;ende : 

De amplitude v~n tie spanning ~ en daar~ee van ~e stroom ik Joor 

de kring wordei. door d• begrenzer 'B nauwkeurig constant r~ehoudi:n. 
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De impedantie van de - stroomgestuurde - krin~ neemt af, waardoor 

de amplitude van de s_0antdng op het punt Q. daal t. Daar de Vl"r' :t1~rkc!r 

V lineair is, zal tevens dt~ amplitude v1:tn de spanning op het pun~ 

b dalen. Dit effect wordt gedetecteerd door~ en tougevoerd anh 

de laagfrequent uitgan~. 

Dat de ampli tw!t: van ~' niet daal t wordt veroorzaakt <Lnr het fei 1• 

dat de schakeling z6 gedimensioneerd is, dat de begrenze~ steed:; 

voldoende uitgestuurd blijft. ( .'•~'.i.isw•i:n· neemt de r.r.•: .:: :;udu 'l<-;n 

de groncoJ:Jporit:!·1~ van J" H: tH a.i:', i11a.;..r u.;.: e.i.'feci i:,; Ve!·waarl·.)o:.;-

baar klein ). 

In deze benaderi1;.€~ LJ ~.;1 · .J.,~ ,;tro1..>n& ~k duur de de kring i::onstant, 

waarmee aHn du voorwaarJe va~ strcomsturing is volduun. 

Volgens bover;.staand basisschema zijn t'!en drietal oscillA.tore1• 

gebouwd. In o.e laatste h:;.E.:1 .. :.:m i::i een niet principielc mojifica tie 

aang€1:.rac. . welke bij d~ scr,,_.,::abeschri jving ter sprake Z'.:1.1 kor.i·.~r .• 
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V SchemabeschriJvingen 

1) Oscillator 40C Khz - 12 Mhz 

Het signaal over de L-;; r:ri ng word t via ~<.>n conuensa ~.u· v·u1 ;: .~' _µ::: 

toegevoerd aan t:,,, gatt:· van t-<:..n inosfet :.iFS 3006. :)czP. b.>:::-:: ~·· .. 

dermate hoge i11gangsimpedantic, de. t d€ k:·i;1,·· hH~!'uoor !: i er, 

bedraagt ongevel~r 6 1r. ·.1.l. ll.-· 1 

detector toegevoen:. '·.·•1' de inp;<>.ng van.,,.-.:. c1itt0rvvlp'r, w1:arir• ,_..,.-: 

in de schakHling opge~;omi.·n om de belasting ·Jan de ee:r-:;tc.., tr11r. ,, ; . • 

teller van dit ~evoelige gedeelte van de schakeling tu scheirl~n. 

bestaat u. • cen zogena;u:id " lonP," tailed pair ". De p~t<..,nti:ir.iet .. :· 

P. ii:i in de :;;.:hake] in,·r 0pw_.,.'. ·:1Pn or:: •>ventu•.:el de sturir!,': ~'.'H! ~l.-~z" 
I 

trap, waarin tw'.~e transistorc·u Ya:. 1 .. ;t typ,~ iH' 115 zijn toe,;•r·i~:t, 

te kunnen regelen. De BC 147 is p;eschakeld :il~-: -:>en stroor.1bror., 

welke gevarieerd kan warden met b~hulp van d~ potentiometer r~ . 

De top-top waarde van de kanteelslJanning, di<> bij vold"·-·!J.e .·t:J.r.ir.;, 

op de collector c van de rechter EF 115 vers..:hij:'lt, i:.:; r1:cht 

evenredifr met de stroom I door de stroombron, di!-: op de r:ieter 1· •• 

afgelezen ~: ·m warden. Het signaal word t via de terugkoppel WC<'.L'-3 tanc'. 

H teruggevoe rd naar de ingang. De equi val ente parallel weer'.· '.and v:-,:; 

de tijdens de <?.xperimenten gebruikte L-C kri?1c•m bedraag;, 

enkele tientalLn \<.Jl, zodat met een terugkoppelw"er~tarid 

in goede benadering aan de in IV genoemde voorwaarde is v1 

.ioorg:.an::; 

l / van tp:; "'..Jl. 

.• J • 



OSCIL.LATOl\ 400 Khz - 1'2 M\.iz. ---· ----- ··-· 

[BJ 

__ ··----=-r-_-_-~---_-_-_-_-_-_-_-....,-... -_-_ -----~---------~~~~~-·-... ~_·-~,sK ____ _,__....,c::=~----------... -----J'----o +.2• v 
~~~ 1 .. ~ 'i: 1K. ""1 

~:- ~-

r<"'. 

1 
_____________ ..._ ________ ._ ____ ---.1~-11V 
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De detectie vindt plaats in de basis-emi ttor ovt:n·g-anp: va!: de 

transistor AF 121. De condensator van 1n2 vormt samen met cie spo!·l 

r een hoogdoorlaatfii ter. Di t filter moet vcrhinderen dat 

ongewenste laagfrequente ruis van de mosfet en laagfrequ.::!nt oppik-

signalen in de detector doordringen. Na de detector is een laag-

frequent versterker met twee transistoren van het type BC 147 

geschakeld, welke het gedetecteerde signaal circa 400 mRal vers"L•.'rk t. 

Het frequentiegebied dat met deze oscilleto~· kan w0rdcn bestreken 

wordt aan de benedenkant begrensd door de waarde van de koppel-

condensa toren. Aan ue :~un t van de hoge frequen ties word t d.e 

begrenzing in eerste instantie veroorzaakt door de tijdconstante 

die gevormd wordt door de uitgangscapaciteit van de MFE 3006 en de 

drainweerstand van 1K2 • 

2) Osci~~atcr 400 Khz - 50 Mhz 

Bij deze oscillator is hat frequentiegebied uitgebreid door het 

gebruik van zeer snelle schakelingen W€1~e beschreven zijn in ref. 4 ) 

en die voor het gebruikte transistortype BFY 90 zijn uiteewerkt 
5) 

He t signaal over de L-C kring word t vi a et~:l hoogdoorlaa tfi 1 ter 

toegevoerd aan de ingang van een mosfet MFE )006. De uitgang 

hiervan is gekoppeld met een versterkertrap, waarin een transictor 

van het type BFY 90 is toegepast. Deze versterkertrap bezi t efm 

zeer lage in~angsimpedantie. Hierdoor wordt de tijdconstante die 

een gevolg is van de uitgangscapaciteit van d(• mosfet sterk verkleind. 



------------------- --·-·------ -··---- --------
---=-:r----

Ljo.ib1 sK' 
+ "'' 

,.., 
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~I 
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~ IJ 
0 ....... 
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•j 

0 
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l>ETE<:TOR l.T. V&R~TE1U<E~ 
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De twee genoemde trappen vormen als het ware een spannin,:s-

versterker; de mosfet zet een bapaalde ingangspanning om iu et·n 

stroom en de BFY 90 zet deze stroom weer om in een - grotere -

uitgangsspanning. Met behulp van de schakelaars s1 en ~2 kan de 

versterking, bijvoorbeeld bl.j gebruik van een slechte L-C kring, 

ongeveer een factor 4 worden vergroot. 

De uitgangsspanning van deze vcrsterker wordt, behalve a:i?t de 

detector, toegevoerd aan de beg1·c>n:-~~r. ~ezt> uestaat u: t .,,,., 

cascadeschakeling van tw~e i.:·c:ns1:;tore1., O.:t>l! B.i.<,Y 90 en e .. :r, 2N 1·r 1 1. 

Deze laatste worJ.t l;.:."1te overstuurd dat Je top-top waartle van ,iiJ 

spanning, welke op de collect.or c verscnijnt, gelijk is aa:i de 

voedingsspanning Vs van deze trap. De voedingsspanning Vs nu kan 

worden ingesteld met een rE~geling, waarin twee transistoren vuu 

het type 40361 zijn toegepast en die bediend wordt met de 

potentiometer P. 

De detect.1.(· en versterking g<.;schiedt in principe op de:..:elfdc wijze 

als in de in paragraaf ?) beh1rndei1,;.e oscillator. Sen diode AAZ 13 

is opgenomen om het verwerken van grot:::' ~.: ingangssignalen door dt> 

detector mogelijk tH maken. 

3) Oscillator 20 Mhz - 85 M:'.lz 

De cascadeschakeling van de functics lineair versterken en 

begrenzen vereiste in de bovenstaande twee schakelin~en een keten 

van vier halfgeleiders. De totale looptijd in een dergelijke 
C) \ 

keten bedraagt ·ongeveer 2 nanoseconden - 1 
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Dit heeft tot Revol~ ant bij hoge frequenties het ~ehA0l. ondanks 

het toepassen van scriakelin~en die bij 200 Mhz nog een grut .. 

versterking en weinig fasedraaiing bezitten, CJ Pt wil oscilleren 

( het signaal !' 0mt " te laa t " bij de ir~gang terug ) • 

In de volr;end..: o£cil L:~ tor zljn de functie:J vers terk~n en bl:!grenzen 

gerealis2erd door een cascadeschakeling van slecr: ts twet' h .ll f

geleiders, en is een aparte lineaire hoogfrequentvcrst~rke;· voor 

de detectie toegevoegd. 

te eigenlijke osciliator is dat ;;r:edeelte van de ::-0hak1:?liaf~, Ja1, 

word t aaugesloten Gi- , _ kring L en de spo•Jl waarin zich hP t 

preparaat beviudt. lleze bestaat uit eenzelfde tweetraps hoog

frequentverstt11·ker als di•!, welke is toegepast in de ~.~1 f.ia.;:·a_,~r·,E;. 

2) behandelde oscillator. De dimensionering hiervan i:.., ::· ... -.1chter 

zodanig dat (le i.weeC:e u·ans:..st0r, een BF'Y 90, reeds voldoend<:: 

overstuv : wordt. De to~-top waarde van de spanning op de collector 

c hiervan l~ gelijk aan JL voedi~gsspanning. 

De hoogfrequentspanning, die op L verachijnt, wordt opgepikt door 

middel van de spocl L'. Na hoogfrequent versterking door c~n 

MFE 3006 en een BFY 90 word~ di t signaal toegevo,;1·d <.l'1D de detector, 

waarin een AP 106 is toei:;epast, en te·l(~n~~ aan ccn apact •rt.:t·~;tc!'

kertje met een BFY 90, waarr1ee de frequ .. mtietel:ier wordt <1·..;;,,ic.rd. 

Na laagfrequent versterking kan het sir,-na.al warden afgenomen. 

De koppeling van <ie spoelen L en L' kan ingesteld warden rr.•?t h:rulp 

van de D.C. ·~itgang, wo.ai·op bij u.~ jui:.;te - niet kritische - '':!i:1rdr; 

een gelijkspanning tussen 100 mV en 300mV verschijnt. Versc~:ill0nu·.; 

sets spoelen L en L' ziJn, reeds ingeateld, bij het ~pparaat 

aanwezig. 
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V Resultaten 

De gevoeligheid van de tirie ontworpen oscillatoren bleek in bP-t 

algemeen vergelijh.b;,;.ar met die van een optimaal :ngestelde 

marginale oscillator. Het feit, dat deze instelling nJet kritisc~ 

bleek, vergemak~:elijkte het zoeken naar zwakke resor•<111 ti\':> ir' 

belangrijke mate. 

Bij resonanties die niet gemakkelijk te verzadigen war~& wa~ ~F 

marginale oscillator, mt::; een hoger ingestr:wld hoogfreq1lnat 

vcrmogen, iet:; in h.:t ·:oordeel. Met name t>ij experimenten ::-, de 

paramagnetische toes:..and wa:.:; d.it verschil, u-;.hoewel niet g-rcot, 

merkbaar. 

De ontwikkelde oscillatorRn waren op hun beurt iets gevoel:~cr biJ 

gemakkelijk te ver~adigen re~onanties, zoa~s bijvoorbe€:l de 

cesium-n•: l ve 1C:resona1n i-:,~ in CsCoCl 
3 

.2H2 O. Cok in di t gevnl was 

het versci •. 1 in gevoel igheid ;11e t een marginale oscillator wel 

duidelijk, manr niot bijzondor ~r00t. 

Concluderend kunnen we stellen dat eeh nr~~tal oscillat~r~n 

ontwikkeld zijn, die doorgaans even gevoelig zijn 1:1~ eHn 

marginale oscillator en die daRrhij het voordeel bezitt-:1 van ee~ 

gemakkelijker instelling en een grote stabiliteit. 
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BIJLAGE 

1) De er,)otte van de ;.,~rugkoppelweerstund R • 

2) De instelJ.iug van nnkele transistortrappen • 

3) De voedingsleidingen • 

1) De grootte van de terugkoppelweerstand R 

De grootte van it wor<'; bet;rensd .i .. _:.'r ' .... :,,.<:: fttctoren: 

b) 

equiva.;.ente p<-~.ca.il<::lw•:tH'stand van a.e L-C krinf',', unar and.n;·;_, 

nit-: t r..an de voorwaarde van stroomsturing is volnc1.rn. 

Hij een tc grote waarde van 'R./'R wordt de totale r0na::;1;.;.r•n~ 
p 

versterk:.ng z6 klein dat de schakeline; nie t wi 1 o:h~:. llerer'° 

In de PI''!;·.tijk r.u wordt de f~rootte van Rpvoornameli,ik !wp;rnld doer 

de kwali te1 t van de spoel L. Het theoretische ideaal, ~r 7.o groot 

mogelijk, wordt beperkt door het feit dat we doorgaans moeten 

werken met vrij kleine, direct om het ~~i~tal F~wonden spueltjes. 

De waarde van de ingebouwde terugkoppelweerstand. ii nu is gi:-!b<.i.ser~:·d 

op de kwali tei t van een 11 gemiddeld 11 :.>~>oe 1 tje. 

Hoewel deze waarde niet bepoald kritisch is kan het vcorkomen dat 

de schakelinf; niei wil oscilleren. Met name is deze mogelijkheid 

aanwezi~ in de volgende gevallen : 

- geomctrisch ert:S kleine bJ:.lo.::ltjes 

- weinit; wikkehr:~en, grote condensator C 

- hoge fr~quenties 
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In deze gevallen is het raadzaam de terugkoppelweerstand R iets 

te verkleinen, waarbij een factor 2 a 3 mees tal wel voldoend~~ is. 

2) De instelling van enkele transistortrappen 

De nu volgende kanttekeningen worden gemaakt met het oog op een 

eventuele reproductie van de oscillatoren. 

In schakeling 1) dient de verhoudin~ viin de met aen * per:ierkte 

weerstanden, bij een ~rootte van enkele tientallen K11, 7.6 gekoz•'" 

te worden dat de kan~e~lspanning op de collector c min of mee~ 

symmetrisch is. 

In de schakelingen 2) en 3) zal de instelling van enkeJ<> V·"rst.~rk.:!r

trappen veranderen, wanneer de daarin toegepaste transistor wordt 

vervangen door een ander exemplaar. In deze versterkertrappen nu 

bevind t z1 ··h een weerstand, welke gemerkt is met een * . De waarde 

hiervan dient z6 gekozen te worden, dat de gelijkspanning op de 

collector van de in deze trap toegepaste transistor circa 8 volt 

bedraagt. 

3) De voedingsleidingen 

De drie voedingsleidingen (+21v,-21V en o) die vanaf d(; voedi:-:~s

eenheid naar de oscillator lopen moeten, om het oppikken van L.?. 

strooivelde~ te verMijd~n. ~o dicht mogelijk tegen elkaar aanliggen. 

Wordt desondc ... ks van deze strooi velden hinder ondervonden, d.an ka1• 

als remedie in de +21V en in de -21V voedingsleiding een we~rstand 

van circa 50...n. o~ .. ,.. .. :.om~n worden ( hierbij de + en - spannin .. ; 2 a ) 

volt verhogen ). 
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I Inleiding 

In dit gedeelte van het versl<:g zullen de resultaten bo?sproki:n 

warden van kern~pinreaonantie-experimenten aan ~e broomkernen in 

MnBr2.4H20 in een temperatuurgebied van 0.4 K tct iJ.2 K. 

Ui t suscepti.~15 1 i ~ei t-1 ) en soortelijke warmte ;.1t~tinf{~n2.) j s t:<?bleken 

dat deze stof een Neeltemperatuur h~zit van 2.17> K, z0rlA.t ·?.o\\-.!l in 

de antiferromagnetische Rls in de p~ram~Pnetische t~estand 

experimenten verrich t konden worrli:n. In de an t.iferromaen~ ti s::nc 

toestand zijn in totctu.l 12 broomresonanti13s gevonden. IJo nu de 

interactieparamaters te bepalen moet een labeling en een selectie 

van deze signalen warden uitgevoerd. Een voor het onderhavi5e 

geval geschikte procedure wordt in hoofdstuk VI beschreven. 

Daar de metingon in de paramagnetische toestand geen resultaat 

opgeleve: _; hebben, kon slechts gebruik gemaakt wcrden van de 

resultaten van de metingen in de antiferromagnetische toestand. 

Voor beide inequivalentc broompo~ities zijn de quadrupoolfrequenties 

afgeleid, de richting en de grootte van het inwendige mafneetveld, 

het hoofdassenstelsel van de E.F.G.-tensor en de bijdr11gP. van het 

dipool- en het hyperfijnveld. Tevens is een schatting e•:-~1aakt van 

de grootte van de asymmetrieparameter "i . De grootte van <ie 

interactieparameters is tenslotte vergeleken met die van Mnc12 .4H2o. 
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II Kristallografie 

Groth 3) veronderstelt fat ~( .... nr
2

.4H
2
o isomorf is met MnC1

2 
•. 1H

2
C'. 

Volgens Zalkin, '!.'0mrlr tori r..n Fo:rrester is MnC1
2 

.4H
2

0 hi~ karr,pr

tempera tuur mono kl i en. In hun assE:!ns te 1se1 is de rt: i 11 tP ,n-oe p 

P 2
1
/n met vie" formule-P.enheden per eenhe5dqcel • .De twe2 

chlooratomen bevinden zich op niet-eouivalente posit:~s. 

Figuur ( II, 1 ) 

~tructuur van •lC1
2

.4H
2

0. De beide ni~t-=~uivalente Cl-posities 

zijn met respectieveli~k I en II aangegeven. G.::sn vw; de ato~:.en 

bevindt zich op een bijzondere positie. 

It.;) 
De magnetische ruimtegroep van MnCJ.2 .t;H~O is bepaald door S;1e!'lcr. 

Uit protonresonanties volgden 3 mogelijke magnetische ruiategroe?en, 

waarna de uiteindelijke keuze werd bepaalJ door dipcolveld

berekeningen. De beste aanpassing aan de experimentele gegeve.1s 

bl eek gegeven te word en door de magnetische rui.mtegroep !' ;: 1 '/ri. 
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III Theorie 

1) Hamil toniaan 

We nemen aan dat de b~langrijkste termen in de Hamiltoniaan die de 

interactie van de broomkern met de omgeving beschrijft zijn: 

a) De Zeeman-interactie het magnetisch moment ... 
de van ,MN van 

_.. 
kern met het magneetveld '.B· 

' 
ter plaatse van de kern 

'Kz ... 
.... 

\ .... J3 III, 1 • 1 -·1...... . • \ I 
I 

b) De quadrupool·-int.eractie van het quadrupoolwvru-:int Vb.n da 

kern met de e•ectrische veldgr~di~nt ter plaatse van de kern. 

\J I '::1 _.._.. 

Ilea - 2 Q : 'Y.E ( III,1,2) 

Hierin is 
:::t 

Q. = de tenso~ van het electrisch quadrupoolmoment van 

de kern 

{.€ de tensor van dB electrische veldgradient 

We veronderst.~ llen, dc.i.t de groots te bijc!ragen tot l,, e;eleverd 

worden door het dipool·1e::..d BJ.:ren het !1s~:·c:--fijnveld, gegeven door 

de uitdrukking 

- )-1 ::t _.. :s .. F = - ( y .. ~ . A. < s ~ 

= -Hierin is A de hyperfijntensor en S de spin van het mangaanion 

dat behoort tot.het cluster, waarvan het beschouwde broomion deel 

uitmaakt. O~dat V.E een reele symmetrische tensor is, kunnen we ~en 

hoofdassensysteem kiezen, waarop deze tensor diagonahl is: 
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/V.,,,.,.,, 0 0 \ 
-V.E fj.~v I 

"~~ « = \ 
., 

0 i :.:r:! ; 1 I 3 ) 
i \ 

0 .:J Vu I 

We kiezen IVz.z:I ~ IV1'tl ::)> IV""l 'waarbij geldt v,,.~+ v'i't-t-Viz = 0. 

De totale Hamil toniaan Kz. + ){GI kan dan als volgt herschreven worden 

( III,1,tt) 

waarin YN en eQ re spec tievelijk de gyromagnetische verhoudi rig en 

het quadrupoolmoment van de kern zijn. ·1erder zijn I , I!, I+ en I_ 

de impulsmomentoperatoren van de kern en gelden de volg~nde 

defini ties: 
V~-. .,-V ...... 

"'l a U. 
v.,,.,, 

( III,1,5) 

Een exacte oplossing van de Hamiltoniaan is alleen mogelijk, als 

i~ langs een van de hoofdassen van de E.F.G.-tensor liet. Als dit 

niet het geval is kan storingsrekening worden toegepast wanneer de 

Zeeman-interactie veel groter is dan de quadrupool-interactie of 

omgekeerd. 

Voor de mees te Cl-verbinding·~n geld t da t J.o quadrupool-interactie 

(,14) wat kleiner is dan de Zeeman-interactie. Daar echter 

°tN'P>.- /r.., ct ~ 2. en e'.l!JQ&'le2'3.Qc.1~'-l, verwachten we dat voor de 

isomorfe Br-verbindingen beide interacties van dezelfde grootte

orde zijn 17 ). In dit geval rest als enige mogelijkheid te trachten 

het resonantiespP.ctrum te interpreteren met behulp van de methode 

der " energie-momenten ", welke gedefinieerd zijn door 

r..-i =- ~ E ."' 9 , 1 o ) 
: ~ 
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2) Methode der momenten 

Met behulp van deze ~ethode is het mogelijk de coefficienten n 

de seculiere vergeEjking van de Hamiltoniaa.n, welke een functie 

zijn van de interactieparameti?rs, uit te drukken in de experi:neri:eel 

te bepalen resonantiefrequenties. 

De eigenwaarden van de Ha:niltoniaan ( III,1,4 ) zijn de Y.ortels van 

de bijbehorende seculiere vergelijking, die voor het onderhavige 

geval I • t de vorm heeft van ten vierdegraads ·.;iolynoom: 

i., J E'" ~ + a, E + a.. - + Q. 4 E ~ a. ... o ( III,2,1 ~ 

Door het ui tsch.rijven van (E-E.)(E-E~)( E-E3)(E-E ... ) = o blijkt, dat. 

de coefficienteu Clt als volgt in de wortels kunnen worden uitgedrukt: 

0.1 • - ( E, + E2 + E3 + E ... ) 

q,1 = E,E1 + E1 E3 ~ E,E"1-t-E1E3 ... 1:2.EL.t t- E3 E1.t 

q,3 = -( E,E1 E3 + E1 E1 E1.t + E,EJE'1 + E1E3 E'-1) 

0.1.4 .. E I E 2. El E l.f 

Omdat de Hamiltoniaan, die het gegeven probleem beschrijft, spoorloos 

is, kunnen we deze uitdrukkingen ala volgt herschrijven: 

0 = r; 

= --it; 

-1 r; 
( III,2,2 

= 

- 1: f{E~)1 

-1 ~(Ei) 3 

. ' ct.3 = 

(r;) :l - 2 I:, 
Ct... - _ ... _-"'-"------'---

8 
De seculiere vergelijking van ( III,1,4 ) is exact: 

E"' - (fvz.1 + J:vd') E 2 
-V"QoVr..2. ( 3C.o&2.J - 1 -t- "?f»~"'i.J«.o~l.1.f) E 

- 0 

( 
1

) 2 . iJ ) lb ~~r·/'J ( 1- -j- -s+ 'rl + &.c"l ~1.Vl c.o:a'f) 

( III, 2 ;, ) 

) 



- 29 -

Hierin geldt: 

Vz. = ( III,'.1 

.3 e i.q_ Q 

21: ( 2 I-1) h 
( 7( )"i I+ 3 ( III,2,5 ) 

en is de energie ui tgedruk t :n frequentie-eenheden. Ver·der zijn 
...... 

V- en Cf de hoe ken in poolcoordinaten die het magneetve ld B· l 
maakt met het noofdassensysteem van de E.F.G.-tensor, h~tgecn in 

figuur ( III,1 ) is verduidelijkt. 

(' .... 
I '-. 

I ...... ...... 

co ...... ,,,""''" 
T ' ............... : ,.,."" --------- -- -_______ ,..... 

Combinatie van de forniules ( III,2,1 ), ( III,2,2 ) ..:ri ( III,2,3 ) 

levert: 

r. = 0 

~ 
l. .1. 

= 5 "'z. + v~ ( III,2,6 ) 

r; ::: 3 V<lo V4

2 
( 3 C.o!t" J - I 1- 11 St:Y'I~ J 'OS l.'f) 
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We rangschikken nu de wortels r=. 
L 

volgens opk l1mmende groottE: en 

definieren de resonantiefrequenties y. 
~ 

ala volgt: 

\13 = E4- £~ 

E.3 - Ei ( III,2,7 ' 
"2 = ) 

v, = E1 - E, 

Gebruik makend van het fei t dat E, + ~1 + E, +- E ~ • o l-~ur~nen de 

energieniveau's in deze resonantiefrequenties worden uitgedrukt. 

E, = { - 3 v3 - 2 v 2. - v, ) / Li 

Ez. = ( V3 - 2V~ -v, )/:1 

E3 = ( v~ + '"i. -v·,)j L; 

( III,2,8 ) 

E Ii • ( V3 + l v l. + 3 v, ) I Lt 

Hieruit volgt 

r. = 0 

r2. = ~ f ( Vj + 2. V'2 -1- V3 ) l. t 2. ( v; 1. + V :/) } 

rj .. ! (v,+2.v1 +v~)(v,~-v32.) 
( !Il,2,9 ) 

r'1 == l.~ b i ( v, + 2. vl. ... v_,) ~ - t..: v, l. .t l ( /, + 2 v~ + v~) 
2 

- '-Iv/ 1 
Wanneer we de ui.tdrukkineen ( III,2,6) ''·'' ( !II,2,9) met elkaar 

vergelijken, blijkt dat we in principe een relat1e gtnonden hebben 

tussen de experimenteel te bepalen grootheden V. , v2., v 3 , vQ. en '7• 

en de interactieparameters ,J, ~ , Cf , vQo en vz. 
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3) Methode der gradienten 

Wanneer we de operator v'B ' die gedefiniPP.rd is n.J s 
~ d -;'> J .... 0 
" ~'B + J dB + K'B laten werken op de ui tdrukkingen voor I;_ 

~ } Q z 

krijgen we het volgende resultant: 

Via formule ( Ill,2,9 )krijgen we: 

= 

f .i:II,3,1 ) 

en via formule ( III,2,6 ) : 
f y 'J. , a•· . -= - f -- -- ' '\7 

b \ 2- ,- ; \r B 
I 

~ 3 .. 
\ . 

Dit laatste kan her~=i~even warden al~ 

= ( III,3,5 ,: 

waarin I de eenheids tensor ·:m ~ de zogenaamde fielC.-shift-tens01 

is. De in ( lil,3,3 ) gegeven grootheid zal in het algemeen niet 
..... :1 

samenvallen met het inwendige magneetveldB;, maar omdat ()in het 

algemeen :··ij klein is, k\L~nen we in eerste benadering steller:: 

= ( III,),4 ) 

Combinatie van de formules ( lII,;,1 ) , .. ( iil,3,4 ) geeft dan 

( III,3,5) 

waarui t blijkt da t de rich ting en de grootte van het inwendi;::e 

magneetveld B~ ter plaatse van de kern bepaald kan warden door 

-combinatie van de gradienten Y'8 V; • Deze gradienten nu warden 

experimenteel bepaald door het meten van de verschuiving va~ de 

resonantiefrequentie vi ten gevolge van een klein ui twendig 

_.. 'i) 
magneetveld 'B 
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IV Meetopstelling en voorbereiding der metingen 
-----------------------·--
De metingen in het temperatuurgebied van 1.1 K tot 4.2 K werd~h 

verricht in een conventionele 4He cryostaat. Hierbij werd gebruik 

gemaakt van een marginale os\!illator en werd synchrone detectie 

toegepast. Bij 1.1 K waren de signalen vrij zwak en bedro~g de 

breedte ervan circa 200 Khz. 

De experimenten in het temperatuurgebied van 0.4 K tot 1.1 K werdan 

verricht in een 3He opstelling 5). ln ~s~~ optitelling we13 een 

kleine wijziging aar.P.-.'cracht~ ( zie bijl&~~ I ) , waardoor het 

frequentiel:eretk werd ui ~f'ehre:.d · .• :it 7G Mhz. Voor de d·~tect:i e van 

de Dr-signalen werd gebruik gemaakt van de oscillator-en welkc 

beschreven zijn in deel I van dit verslag. De intensiteit van 1i·? 

:J ) 

broomresonanties was bij de :aagst bereikbare temperat1lur 

zodanig, dat ~e gemakkelijk op de oscilloscoop waargenomen konden 

worden. De lijnbreedte was in dit geval ongeveer 30 Khz. Hierdoor 

was het mogel~jk de richting va~ de gradienten te bepal~n via de 

tt in-uit methode " ( zie ref. 6 ) en bijlaKe II ). De grootte van 

de gradilnten werd bepaald door de resonantielijn op te splitsen 
~\ 

door middel van een klein uitwendig magneetveld 11 • 

De kristallen werden georienteerd met behulp van een gonicmeter. 

Na montage in de 3He cryostaat werd de orientatie gecontroleerd 

door het bepalen van de richting van de locale magneetvelden op 

enkele protonen en deze te vergelijken met de in ref. o) gegeven 

richtingen. 
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0
) De temperatuur is bepaald via dampdrukmetiny,. Er zijn 

aanwijzingen dat de werkelijke temperatuur van het bad wat h<•gPr 

was dan vermeld, hetgeen waarschijnlijk een gevolg is geweest van 

verontreiniging met 4He. Bij de verwerking van de experimentele 

gegevens wordt echter geen gebruik gemaakt van de absolute waarde 

van de temperatuur. Gedurende het experiment is wel i~econtrolcer·i 

of de temperatuur constant bleef. Dit gebeurde aan de hand van e~n 

regelmatige metine van de frequentie van ·:.;en protonsi&-:"'.~,-11. 
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V Broomresonanties 

1) Experimenten in de antiferromagnetisch\3 toestand 

a) Temperatuura!hankcli.ikhe-..d 

De nulveldexperimenten in een frequentiegebied v;;r: rn t.·'.)t 510 Mhz 

leverden behal ve de protonsignalcn 12 :-e:3onan ties op, ,: . .; ·-tua 

grootte en lijnbreed te een dnideL .. ik af'Rijkend ge1l::-~;! ·1prtoonuen: 

en derhal ve werdt..•n tc-..-u~~chrevn-: --·~r• d.\,. ~-- ,>...-.1,.i-~ar.1en. ,.,c· 

temperatuurafh1:mkeL.j :L:•1,1 va'.1 de resons: • .:i-.:; is :i.r1 fie:uur \ V, 1 ) 

uitgezet. 

Natuurlijk broom bevat twoe isotopen, 79Br en 81 Br, jie in on~evecr 
., 

gelijke percentages voork0men en beide ~~n kernspin I ~ i ~u7itt~n. 

?9Br heeft bij een uitwendig magneetveld van 10 Kgauss een 

81 resonantiefrequentie var1 10.667 : .. thz en Br een resonantiefrc:quentie 

van 11.49~ ~hz 12 ). Hieruit volgt dat 

Verder 

~JN 
'l~ y,.. = 

worJt gegeven 

81 eQ 
= 

l~e.Q 
o. 83!:''1 

•'1) 

wel~e waarde verkregen is uit atoomstraal-experimenten. 

( v,1,1 ) 

( v,1,2 ; 

Het feit dat de eenheidscel van MnBr2 .4H20 twee niet-equiva1ent1.:: 

broomposities bevat, gevoegd bij het bestaan van twee isotopen, 

beide met een kernspin I = 1 , geeft aanleiding de 12 gevonden 

broomresonan·~ies op te vatten als vier sets van drie signalt::n, e1k 

behorend bij ~wn bepaalde broompositie en een uepaald isotoop.l) 
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Figuur ( V, 1 /. Temperatuurafhankelijkheid var, de broom':"t.?so:~ant:. ,; 

( 1 t/rr. 12 ) en de protonresonuntie3 ( H ). 
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b) Gradienten 

-~ 

De richting en de groot~e ·1M ae gradienten ~-./~ werd bP~aa.1'~ bi~ 

een temperatuur van on~eveer 'L 4 K. Elk~ f:requentie V. leverde 
\. 

vier gradienten, di~ ~-1eken gerelateerd tP zijn volgen3 de punt-

symmetriegroep 2/m, dit in overeenstemming met de resultaten van 
e': 

de protonres0n~nties, beschreven door De Jong~ en van d0r Leeden ' 

De resultaten van de metingen zijn in tabel I samengevat. 

2) Experimenten in de pararaagnetische tot-sir.md 

Alle pogingen om de qu~<lrupoolreson~nties van de broomkernen in do 

paramagnetische toestand te vinden hebben geen enkel resultaat 

opgeleverd. Di t fei t ligt in de lijn der verwach tingen, da:ir de 

Cl-quadrupoolresonanties in ~\fnC1 2 .4H20 zeer zwak zijn, en gebleken 

is, dat bij isomorfe broom- en chloorverbindingen de quadrupool-

resonanti·s van.Br enige grootteorden zwakker zijn dan de Cl-

signalen. Ter illustratie kunnen de isomorfe verbindingen CoBr., .6H.,O 
( '-

en CoC1
2

.6H
2
o dienen. In CoC1

2
.6H2o blijken de quadrupoolresonanties 

dermate sterk, dat ze gP.makkelijk op de oscilloscoop waare:€:nomen 

kunnen worden, terwijl de signalen in CoBr2 .6H20 zelfs met behulp 

van synchrone detectie vrij slecht zijn. 
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TABEL I 
----·-·--·----- --···--------

..... 
Gradjenten Yav, , gerr,1.;·,t!n t..i,; ~en ·..;emper. ... t1.1u.r vaH d.r<:;a 0.4 i\.. 

< ~ 

« is de hoek tussen Y'e, V'i .~.I r.e C-as, (~ is de hO•:.lk tussen de 
_ ... 

projectie van Va v, op het a• -b vlak en de a• -as. De :';yrametrie-

gerelateerde gradienten zijn niet vermeld. 

no (Mhzr·J ") •) 
I V:o '-'£I (Khz/ gausf:) v. °' (3 ~-l lvav.l 

1 2a.507 c; .10 1)00 2. -~'1 0.0) 

2 34.293 !.40 125"' 2.0C 0.03 

3 )).228 57.:I 44° 1.80 0.07i 

4 39.2)4 48° 43° 1.6~ 0.0) 

5 44.709 23° 126° 1 • 1 3 0.02 

6 46.887 110 112° 1 • 15 0.02 

7 50.135 3~0 78° 1 .21 0.02 

8 , ~. 320 r ?c 
)- 22° 1.22 0.02 

9 52.016 30° 79° 1 .26 0.02 

10 53.299 35° 24y 1 .18 0.02 

11 67.633 32° 77° 1.25 0.02 

68.172 
0 

12 29 10° 1.27 0.02 
- .. -·-·---··--··--

, Mogelijke afwijking onderling 2°, mogelijke ori§ntuLiefuut 

van het kristal 3° in het a*-c vlak. 

"j Mogelijke fout circa 3 Khz. 
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VI Selectie en labeling 

verdelen in vitt· ::;1.!L; ..,,.,,_n J!":.e. 'l1wee sets hiervun dien~n 

toegeschreven l:: word.Pn ~ar d2 Leic:e •79 01 
isoto~en ' Dr e~ B~ Jie 

zich bevinden o·;J ee!I inequi Valente brOOmpOSi tie, en fl€' ,1J.10~e :.;ets 

moeten worden toegeschreven aan de andere inequivale~t~ truom-

posi tie. Voor de selectie en d1_, 1..ril.13:!,in:: ~ijn de v;: l r:1::r? 1•? rr·~thod.cn 

gebruikt: 

2) Het toet8en van de verho 1ding van de waard.e va~1 I'., . b('':orerllld 

bij sets signalen die af.::omstig Z:i.j•i ·-rJ.n ver:.:cr.-_:;.::,;c.!.~ 

isotopen, 3an een uit de theori~ af te leiden vEr~~uding, 

:l.J( c.os 

3) Het verec:lijken van de voe~· d., bcide isoto~ •~!1 verkI'l·.·1,,:-, 

rich ting en groott~ van L•' ~ ;aa;_::•·' ' ' :u .: . ...... J.Jc. • 

computerpro~ramma dat gebaseerd is .:;p e<:!'1 rr.cn0!~;:1lrw:>l. 
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1) He t vergelijken van de gradienten en .ie ! requen tii=vE:·rhoua i!lg 

van sets signai.er., tdkom::;tig van verschillende isotoperi. 

. . t 79B f 81. , . inneemt, kan al~ kerr. e6n vaL tie iso op~·H r '-' .:jr r .. _•;:.i tten. 

Deze heu·oen bei.:i~ ... een kern:..;pir. I =~en k,)men ir. :1atut.rlijk Lro·.1~, 

het spectrum van de beide isotope;1 tc sc!ieider: :;p t:r::i1~·1. ·.-;;r, eer. 

verschil in signaal~; t··ri< t.2. 

in de Har.ii 1 toniaan van deze beide gevallen dezelfde wn~rde voor .j,., 

interacticparam~~ters1)-,'1_,<;',~ eae~. ( zic III,·1~.~) 

Omdat 
81

'tN/t'3(H = 1.078 en 
81

e..Q/ffjeQ = 0.8354 ( zie ( J',1,1 ) •m 

( V,1,2 )), vcrwachtP.n v;c r:e::m al te gr.:>te verschillen tusse:1 .i.: 

resonant~ frequenties van ~·.~ide isotopen. Inderdaad li:;. i,il<. t ui t 

computeropl~:singen van de ~xac&~ seculicre vergelijkin~en voo~ 

9•v.:./'13 v·.·. het quoti<fat r 

liggen. Verder verwachten we eHn verf"el:i.,ikbare L'ichting en groc,tte 

"f9 __. II• ..... 
van de gradienten \70 v~ en V& vi. • Vo or ""/vz. ""- r:. 5 :alt di t 

laatste direct af te leiden met b•:hulp vc.n 2e orde stc:r: ::·.,: 

rekening 13 ). 

In figuur ( VI,1 ) is de richting van do gradi§nten in een 

~tereoeram uitgezet. Wanneer we de symmetriegerelateerde gevu:ler. 

bui ten besc·e:.,uwing la ten, blijkt ui t deze figuur en t~i t f:'.!i,·.:l l 

dat d~ reson~.tico op grand van de twee boveng0noemde cr.te1·ia 

eenduidig verde~ld kunn~n worden in parcn. 
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Figuur ( VI,1 ) 
_.. 

Stereografische projec tie van de gradienten Vs "i • De punt en en de 

cirkels zijn gradionten, die resp'::'ctievelijk een positieve en er.n 

negatieve c-component bezitten. 
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Deze paren, 1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 8-10, 1·:-12, bestaan elk uit een 

79Br en een 81 Br resonantie. Di t houd t een aanzienlijke bepe1·t~ing 

van het aantal combinatiemogelijkheden in, omdat in het volgende 

steeds 3 frequenties -· ui t verschillende groepjes - toegewezen 

kunnen worden aan een isotoop, en de 3 andere frequenties aan het 

andere. 

2) Het toetsen van de verhouding van .!·J waardt~ van r; 1 bE:lwrr~n<.iE: 

bij sets signalen die an7cmsUg zij.: v1:u: verschil10r1<~P 

isotopen, artn eer. 1:'. • de theorie a.f ~e ~ e:i.len verhouding, 

en het verg~lijk~n van dP uit deze s~t~ bepaalde waardcn ~an 

In het nu volgende zullen 3 criteria gegeven worden waeraan ecn 

combinatie van een set 79Br en een equivalent set 
81

Br sit~ualc:1 

moet voldoen. Vervolgens zai geschetst word~n welke co~binaties 

aan <.leze ". i teria getoets"t ziJrJ. 

Voor f'i , behorende bij drie 79Br-signalcn geldt: 

( III,2,(. ) 

evenzo 

Hieruit volgt 

l9r'.1 l~v: l~., l 
I · •O v-z 

81 r:; = Bl v:; 8t . I 1 
~ co y~ 

1'3 Q l~v 1 

A e • 11\1 
81 ,., 81 y 2 

.: \.ll. • IN 

( VI, 2, 1 ) 

Invullen van de numerieke gcgevens levert de voorwaarde: 

( VI,2,2 ) 
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De waarde van r3 kan volgens ( III,2,9 ) in de gemeten frequentie~; 

vi. worden ui tgedrukt: 

De onnauwkeurighAid in d<=> ~er.:et,~n frequenties v, bed ... !=iP.,,.t 

ongeveer 3 Khz. Ten r:evolge hiervan heeft de hieruit Oarei<ende 

waarde van J; binner. ) 6"'-grenzen een onnauNKeurigheid v.J.r. •:i rca 

0.3 %. 

In formule ( III,2,6 ) is ,;,;e.-~t;·.-en: 

l r ( VT ? l ) £'; ::r SVz. + '1624 J.,~,; 

Passen we dit toe op respectievelijk 79Br en 
81

Br dan krijgen we: 

( Vl,2,4 

( VI,2,5 ) 

Deze fo:r-n .Jes kunnen ges:.;ilreven worden als: 

rv, r l~ (}: ,8. r l l "'" 1~ l __!1. • r~ = 5. V'z + ~. V'c;r e..,.z -v--z. 

Dt r; 81 2 r r - s. "z _!a l-':) 2. 
1 +l9. V'q 

V"a, 

Hieruit volgt 

(
9 ''l"z/l'vzf·. l~ G - BIG 

l~v a 

eJ\'/'t /l'?>vzY- - ( 81 '1'r../l9¥'~) l 
( vr,2,6 ) 

Q 

Invullen van de numerieke gegevens ( v,1,1 ) en ( v,1,2 ) ~eeft: 

1.162 ''r; 91~ 

~Vc;z 
- ~ 

9 

o. 'i b'"! 
( VI,2,7 ) 

Met behulp v-n formule ( III,2,9) kan ~ in de ge~eten 

frequenties Vt worden ui tgeclrukt 

( J:II,2,'~ 
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Ui t de resonantiefrequentins van beide isotopen val t OJ• ;;eze wijze 

l9VQ te berekenen, en met behulp van de formules ( V,1,1 ), 

I/I '""'.) 81 
( V,1,2 ) en ( VI,2,3 ) vervolgens V9 ,' v.,_ en Yz • De op de 

hierboven geschetste wi,1ze verkregen waarden van V"z. en Va hebben 

binnen 3 G" -grenzen een onnauwkeurigheid van re spec ii eve H j k 30 Kh~. 

en 150 Khz. 

Verwaarlozen we in ( III,2,6 ) de termen met '1 1 
en ste:Jen we 

'r/,1 
= 'r/. c.o~ 2cp, dan kri,igen we de ::?btLis: 

r; = 3V"C:il.Y'7..l( 3c..c>~4J_, + -rz't;~ ... iJ) ( VI, 2, i! ) 

v.'1 l 2 ) 
0. Gt + V-z. V"~ (I . 'J I . iJ '"' = 7r . -s- ... b ;,1."1 - 5 + ~~ !>t.V'I • ( vr,2,9 ) 

waaruit valt af te !eiden 

( 
2.l &r: Lt 

10\f'GI If'~ + 3° 3 Y'Q + V"a, + 
( VI, 2, 10 ) 

'Yl I =: ( r3 - 3 CO$ l.J + I 'V(· - c.os.iJ) 
3"a"z.2. Ji 

( VI, 2, 11 ) 

welke uit ·ukkingen binnen hot onnauwkeurigheidsintel'.'val hetzelfC.e 

resultaat mocten geven voor b0ide isotopen. 

De selectiecriteria ( VI,2,2 ), ( VI,2,10 ) dn ( VI,2,11 ) worden 

niet beinvloed, wanneer we in beide beschouwcle sets d:: froquenties 

v; en V.> verwisselen, hetgeen met behul p van de ui td.:::-ukkingen 

( III,2,9 ) direct valt af te leiden. Daarom is het hier all&en \an 

belang, aan welk paar signalen het iabel V1 wordt ~egeven. Uit 

numerieke oplossingen van de exacte seculiere vergelijkingen voor 

79Br en 81 B::.· blijkt dat voor l'3v"-/f~V"z. <: t de hocgste frequentie in 

het algemeen ,;;een V',_ is en cle laagste gemeten frequentie tt~ tijd ei..:n 

79Br resonan tL: is. All €;en de combinaties, die hier;!.an voldr;ck·n, 

zi.jn getoetst ;:o.:. ~2 .in deze paragraaf genoemde selectincri teria. 
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Er waren slechts 21 van deze combinaties, elk bestaande utt een 

79 u~ set Br signalen en een equivalent set 
1
Br signalen, die 

afzonderlijk aan de selectiecriteria voldeden, hetgeen met behulo 

van een computerprograrnma is onderzocht. Een dergelijke combinntie 

is echter alleen acceptabel, wanneer ook de zes resterende 

frequenties een geoorloofde combinatie bevatten, wat mao.r hij 

14 combinaties het geval was. 

-
richting er~ grootte vr~n bet m:-~enectv; .'.: '3~. 

Het ;nagneetveld Bi: :.,~ pl<t:it.1e. v.:.n dt.: kern kan worden bepaalr~ 
~ 

door het samer.~;tellen van de gradienten 'Vs "i : 

=B, = 1 ~ (-(:f i ( ~ v; + v:z. + ~v3 ) ~:sv, + ( v, + 2v1 + v3) ·v8 v 2 

( I II, 3, :1 ) 

welke uit~rukking eveneens invariant is onder verwisseling van 

v; en v
3 

• Als selectiecri t•:?rium kunnen we gebruiken dat het 

magneetveld =Bt , dat verkregen woTdt uit de gradienten van de 79Br 

signalen, qua richting en groott.e binnen de meetnauwkeurigheid 
--' 

moet overeenstemmen met het magneetveld ?>~ , dat verkregen wordt 

uit de gradienten van de bijbehorende 
81

Br signalen. 

Iedere gradient echter genereert vier .;ymmetriegerelate•?·:·cicn, en 

om ui t de bovenstaande formule een juist resul taat t-: krijgen !r.oet 

de goede combinatie hiervan genomen worden. Om deze reden zijn 

voor de 14 rcsterende combinaties van signalen met behulp van eer. 

computerprogramma alle combinatiemoRelijkheden van de gradientL·ri 

aan bovenstaand criterium getoetst. 



- 45 -

Er waren zeer duidelijk slechts twee combinat~e~ van signalun, 

waarvan de gradienten z6 konden worden samengesteld, dat eer. 

acceptabel resultaat werd verkregen. Deze zijn in tabel 11 vermeld, 

samen met de bijbehorende waarden van ..J en '>7 c.os2cp. Tabel III 

geeft voor deze combinaties de grootte en de rich ting v:~r. het 

-magneetveld ~i.. , verkregen ui t het samenstelien van d.e gradienter., 

en de waarde van de interactieparameters Yi. en v~ , verkregen met 

behulp van formule ( vr,2,7 ). 

TABEL II 
----·--

Resultaten van de in fa1·~1gra1-_f 1) t/m 5) .g-eschetste selec tie procuiure. 

De twee geoorloofde ccmbinaties zijn met A en B aangeeeven. 

KERN V. (H'1~) l<Abel J- '1c.o~2.c.f l~bel J "1 (,(7 .$ 2 Cf 

79Br 
A ~e.507 (1) vs Vj 

5· . 320 (8) VJ. 45.44° + 1.13 vl. 80.85° - 0.15 
67.633 ( 11) v, V3 

81B 
rA )4.293 (2) V3 v, 

53.299 ( 10) Vl 45.44° + 1.13 v1 80.85° - 0.13 

68.172 ( 12) v; 'l 3 

79Br 
B 35.228 (3) v3 v; 

44.709 (5) "'1 56.34° + 0.92 "'2 76. 10° + 0.213 

50 .135 (7) Vj 

"'' 
81B 

rB 39 .234 (4) V3 v; 
46. '.1-37 (6) v 1 '.)G. 34° + 0.92 v,, 16.09° + o.?.8 

52.016 (9) v, Y-3 
-------·~---
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'i'ABEL III 

-----·-··-- ·- ·----····- ·-· ·-- --··------. 

De interactieparam1-:tf .... ·,r~ (?r; \(Q er> het inw"r,:i:,_:' .nagnec-> LV<:ij 
_.. 
B~ ' dat verkr•..:?;C!l i;.; r1or:-:· h<.; '; sa.menstr:.l::.::!l \"il1 de graaianten, 

VOOr de in tabel ii ge~~VCll •:ornbinaties van ~~ignalen. 0C i.S de ho:•,K -die het magneetveld :B~ maakt: met de c-as, ~ de hoek dh: d.t-
...... 
~ * * projectie vall ..D._ op he t a -b vlak maakt met .... ..:.- :;. -as. 

·------· ---·- -··- - -··--·-

Kern v~ 
( ,., I \ rtlit, 

•:::- j{l:r• Mh7.) j v Q 1.Mb~'.) ) '-'. .. ·. .c:s~.: '.'( ~ . ~ . . 
·--- ----· -

79Br 46.714 110.753 A 
44.905 4.3° 1; 3:) 

81B 
- ·' . 

rA 50.359 5:;.046 

79Br 41.726 28.442 B 
30.392 12 ./.l 9. 3° 

81B -
rB 44.981 23.761 

*') Mogelj.jke fo·1t 30 Kh~. ""><) Mogelijke fout 150 Khz. 

4) Verdere selectie met behulp ·.r:m de resultaten van een E.F.G.-

computerprogramma, dat eebaseerd is op ~en monopoolmodel. 

Uit de resultaten van de voorgaande sE:lectieprocedure, c.lie in 

tabel II zijn weergegeven, blijkt dat de labels V. en "3 op twee 

verschillende manieren toege·kend kunnen worden. Di t is een gevolg 

van het fei t dat verwisseling van v; en V,a de selectie niet 

beinvloed t, doch alleen lcid t tot verschillende waarden van ,J en 

-ri c..o>2.~. Om ~u een jui~;te keuze te maken en te bepalen w0l!:e 

corr.binatie bel.1.)ort bi~j cen bepaalde broo::iposi t:i.e is een computer-

pro~r:rnuna ui t,·c .-~i, waarmee voor beide niet equiva}ente pos'i ti EU 

de S.F.G. tensor met behulp van een monopoolmodel iE b~~~kend. 
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In een dergelijk programma wordt echter d~ electrische veldgradii~t 

voor een bepaalde kristalpositie berekendr en deze wijkt in he~ 

algemeen af van de electrische veldgradicnt ter plaatse van de 

16.18) 
kern • Toch blijkt i.n de praktijk dat op a.eze wijze een vrij 

redelijke schatting van de E.F.G. tensor verkregen kan worden 

voorzover het d1. rich ting van de hoofdassen betreft. Ook '.i1~ 

verhouding van de grootte van Vzz voor de niet-equivaJ.ente 

roosterposities blijkt in de meeste gevallen vrij reu~ljjk bena~•.ra 

te worden. De resul ta ten van di t programm3 voor het or.derh<-.i.vig(: 

geval ::~ijr: samengev;... 1 ... :n hoofdduk VIII. 

Voor de BT
1 

en de Br
11 

posit~es vinden we een Vzz' van re~pecLlev~lijk 

2.075 e 1024 cm-2 en 1.394 e 1024 cm-2 • De verhouding va~ ieza 

waarden V ' /V ' = 1.49 ~temt vrij redeliJ"k overeen aet de 
~z I zz II 

verhouding van de quadrupoolfrequ~nties van de combinat'ie:; A en 3, 

19v. . /_ 
waarvoor ui t de in tabt::l III gegeven waarden volgt: '21yl~Vas= 1.44. 

Om deze r •.. An associeren we •::on:binatie A met de Br1 posi tie en 

combinatie b met de Br11 positj.e • 
..... 

De e;radien ten Va Vi liggen d oorgaans ir buurt van het vlak, d~t 

gaat door de hoofdas Vx.7. van de E.F.G. tenser en '~'; richtint~ van 

_.. 7) :Bi:. Voor de Br
1 

en de Br
11 

po::;it.ies is uit weeq~c.:0vert i~t de 

figuren ( VI,2) en ( VI,3 ), waar.~n von.r de t:°:'verzichteU,jkheid de 

symmetriegerelatc~rde eevallen zijn weggel~ten. 

De uiteindelijke labeling kan nu als volgt bapaald warden: 
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Figuur ( VI,2 ) geeft voor de hoek .J tussen .J~ en de richting 

van V2 -,. een waarde van circa 75°. Vergelijken we di t met de .i..1 

tabel II gegeven resultaten voor combinatie A, dan blijkt dat 

wanneer .J' in deze buurt ligt, het label Vj' moet worden toegekend 

aan de laagste en het label V'3 aan de hoogste resonantiefrequentie. 

Voor combina tie B geld t op grond van figuur ( VI, 3 ) , wi1arin de 

hoek .J- een waarde van circa 80° heeft, dezelfde labeling • 

Figuur ( VI,2 ) 

II •e 
11 I 

I 

I 
I 

I 

/ 
I 

I 

I ,. 
/ ao 

I • 
/ 8 

... ') 
x I 

Yi:z / 

,'. M..-?>rr. 
I 

/ t 
I • 

I 
I •2 

I 
I 

/ b 

-Stereografische projectie van de gradienten 'Ve,v~ voor een Br1 -

positie. Voor de details zij verwezen naar het onderschrift van 

figuur ( VI,3 ) 
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Figuur ( VI,3 ) 
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\s 
',. 6 ', 

a.* 

-Stereograf. ,~che projectie van di:i gradienten V8 v;: van een BrII-

posi tie. De grote en de kleine stippen zijn respectievelijk de 

gradienten van 81 Br en 79Br signalen. !J.: 1'.'ichting van Vzz is 

bepaald met een computerprogramma, dat gebasecrd is op nen 

monopoolmodel. Als benadering voor de rich ting van Yzz. wcrd t vaak 

de Mn-Br richting genomen. Deze is ter vergelijking weergegeven. 

Het door het samenstellen van de gradienten verkregen magne~tveld 
..... 
B~ is met een kruisje aangegeven. 



- 50 -

VII Controle 

De uiteindelijke selectie is op de volgende manieren gecontroleerd: 

1) Het vergelijken van de grootte van het magneetveld "Bi. , dat 

verkregen is door het samenst~llen van de gradienten met de grootte 

van =B, verkregen ui t ( III, 2, 4 ) • 

2) Het vergelijken van de interactiepararr.eters met de resultaten 

3) De tcmperatuurafh.<1. :kelijk:ieid van v, v~rsus Vp,,.o~o., en van 

r~ versus (vr ... obr\)
2

• 

1) Het vergelijken van de grootte van het magneetveld Bi , dat 

verkregen is door het samenstellen van de gradienten met de ... 
grootte van :Bi. verkregen uit ( III,2,4 ) 

Tabel III in hoofdstuk VI gceft voor beide inequivalente broom--posities de grootte van het inwendige magneetveld 'St, , dat verkregen 

is door het samenstellen van de gradienten 

BrI I ~i.f = 44.905 Kgauss 

BrII J ~~( = 38.:592 Kgauss 

Verder kan met behulp van de in deze tabel vermelde waarden van 

Vx door het toepassen van formule ( III,2,4 ) de grootte van 
_... 

het magneetveld l3i. op een onafhankelijke manier bepaald worden 

B 
19 .~ , 1 u:... 1-0 I 47. 797. K r

1 
"z = 4t>• 14 muZ - .Oi. = .1• .1 gaus:J 

Br II l
9

v'Z = 41. 726 Mhz - I Bd = 39 .117 Kgauss 
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De onnauwkeurigheid in de grootte van de gradienten bedraagt 

doorgaans een paar procent, hetge~n tijdens de experimenten ~:eek 

uit de reproduceerbaarheid en verder bij het samenstellen van Je 

uiteindelijke richting en grootte uit de gemeten projecties. 

De overeenstemrning tussen de grootte van ~L, berekend uit de 

gradienten enerzijds en ui t V'z anderszijds, is derhal v_ zowel v0or 

de Br
1 

als de Br
11 

posities zeer redelijk, temeer daar rekening 

gehouden moet worden met het ~eit dat de benadering ( I:I,~,4 ) is 

gebruikt. Omdat de groc~te vaa i, 'iie vero1::.•egen is uit V'z. 

nauwkeuriger is, zal :·:::.::e waarde ir. de nog volgende berc~keningen 

worden gebruikt. 

2) Het vergelijken van de interactieparameters met de resultaten 

In MnC12 .1~2 o hebben we de quadrupoolresonanties in de para-

magnetische toestand gevonden welke, samen met de corresponderende 

waarden van "z die we berekend hebr.en door subs ti tu tie in de 

ui tdrukking voor f; hieron~er zijn vermeld. 

35 vci = 5.355 Mhz 3S Vz: = 10.118 Mhz 

3.465 Mhz 9.400 Mhz 

Bij de berekening hebben we gebruik gernaakt van de selectie en de 

labeling zoals deze gegeven is in ref. 
14) 

Het quotien _ van Veal: en V'a Jr is: 

( VII, 2, 1) 
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Voor MnBr
2

.4H
2

0 verwachten we op grond van de isomorfie j) ongeveer 

dezelfde verhouding van de quadrupoolfrequenties behorend bij Je 

Br
1 

en de Br
11 

positie. In hoofdstuk VI is afgeleid: 

Y&I/ = 1 .44 
/vca1C ( VII,2,2 ) 

Het monopoolprogramma waarmee de E.F.G. tensor is berekend geeft 

de waarde 

V~z I • 1 .49 ( VII, 2, 5 ) 
V'z:z. lI 

We verwach ten tevens da t de vgr.h·.-;t<ding va;. -i e ZeemanfrP.~uen tiE<s 

Vz. , behorend bij ~; .. 1-wee niet equivaler:.,,c roosterposities ongevc .. )r 

gelijk is voor MnBr .;•; 0 
2 ~ 

P.n !tnCl 2 .4H2 O. ~r .i t bovenstaardl: gegeven~~ 

lei den we voor MnC12 .4H20 af: 

Vzr/ 
'/' z IC' = 1 .10 ( VII,2,4 ) 

Uit de in tabel III gegeven waarden vol gt ve;or MnBr2 .4H20 

Vzx;, 
Vz n: 

= 1 .12 ( VII,2,5 ) 

De goede overeensteuuning tussen de uitdrukkingen ( VII,2,1 ) tot en 

met ( VII,2,) ) enerzijds en tussen de uitdrukkingen ( VII,2,4 ) en 

( VII,2,5 ) anderzijds vormt een argument voor de juistheid van de 

labeling en de selectie. 
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3) Temperatuurafhankelijkheid van Vz ve:rsus V~r-ol-o" en 't:rn 

r3 versus ('II prof-.: .... ) J. • 

Uit de meting van d.e resonant1efrequenties bij een temperatuur var. 

circa 0.4 K zij11 onder rrieer dH onderstaand.e gegevens verkregen 

( zie tabel III ) : 

BrI l'~vG = 40.7)5 + 0.150 Mhz 

l9 v'z. 46.·,· :4 .:t. 0.030 Jvih~ 

Br II l9..,:l :26. 4.;.'. '."). 150 .Mhz I -.::r,3,1 \ 

-;- ~ 

i::J·1 ~ 41. 77 1> - O.OjO lilhz 

en verder V" 19 ..-vt 0 Pl ·27. 114 ij ... 0.003 Mhz 

Op de in hoofdstuk VI aangegeven wijze is voor deze beide 

combinaties de waarde van V'Gt en Vz ook berekend ui t de 

resonantiefrequenties die gemeten zijn bij een temperatuur van 

circa 1.1 K: 

l~vQ = 40.48 .±. 0-30 ;~z 

l<3vz. 45.54 .:t. 0.06 Mhz 

l9va = 28.6~ .:!:. 0.30 Mhz ( VII,),2 ) 

l9v 
~ = 40.60 .:!:. o.oo Mh7 

vrro~on = 26.744 .:t. 0.003 L';h;,:. 

Zowel de dipoolvelden op de broomkernen en de protonen al:.; dt> 

hyperfijnvelden op de broomkernen zijn evenredig met de groottc 

van de effectieve spin van het lfm-ion. 1it heeft tot gevolg dPt ~P. 

dipoolvelden op de protonen en de totale velden op de broomk2rner1 

eenzelfde temperatuurafhankelijkheid zull~n bnzitten. 

L _________ _ 
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We verwachten daarom, wanneer althans de labeling en de select:-0 

juist geweest zijn, een quotient V'z/'vp~oto~ dat onafhankelijk is 

van de temperatuur. Uit bovenstaande gegevens volgt hiervoor 

T = 0.4 K T = 1.1 K 

1.699 .:t. 0.002 1 • 7 0 5 .:t. 0. 00 ;1 

1.518 .:t. 0.002 1 • 51£3 .!. 0 • 00 ~i 

Hierui t blijkt dat vour d.J lit: id..: ::.~11)qi.,;.~ • . :.::.•.:ii k br-oomposi ties r.c~ 

"-i./ . quotient -.r proto11 , :.nn~n da meetnauwk'.::ur::.gheid cons tun t is. 

We nemen aan, dat de quadrupoolfrequentie v• en de asymmetrie-

parameter vz constant zijn in het beperkte temperatuurgebied, 

waarin de metingen zijn verricht. In dat geval moeten de 

quadrupoolresonantiefrequenties, gegeven in ( VII,3,1 ) overeen-

stemmen mct de resultaten die vermeld zijn in ( VII,3,2 ). iiieraan 

word t binne:--1 de raee tnauwkeuri.gheid voldaan. 

In formule (III,2,6) is gegeven 

Analoog het bovenstaande kunnen we de eis afleiden 

( VII, 3, 3 ) 

Ook hieraan blijkt de gegeven labeling en selectie te voldoen. 



- 55 -

VIII Verdere uitwerking van de resulthten 

1) Bepaling van d<? i:-1 :.eractiepara:ieters "'l en Cf. 

De resultaten van het E.F.G. monopoolprogramma zi.jn samengevat in 

tabel IV en in figuur ( VIII, 1 ) , waarin tever:s de r:i e;~; tint": van de 
..... 

in het voorgaande berekende magneetvelden ~l. is weergeg.:•1en. 

TABEL IV 

---------·-·--··---- -·--··------ ...... -- -·-···-···----·-·- ·--------· 

Richtir.g en groottP. vrm ,\e ccmpon<•!'lten 'l.:.r.:1 ·~e E.F.G. tensor v~)or dr: 

Br
1 

en de Br
11 

posit1es, berekend met behulp van een monopoolmndel. 

« , (l en ¥ zijn de hoeken met een rechthoekig coordinatensysteem 

x-y-z met x langs de a-a~ en z in het a-c vlak. 
-------------------------------· -----

kern component 

'! I 

zz 

v 
YY 

v ' xx 

v I 

zz 

v yy 

v I 

xx 

)C) grootte 

T 2.075 

1.26~ 

- 0.814 

+ 1. >94 

- O.'j'88 

- 0.606 

oc. 

)1.49'' 

78.10° 

'51 • 32° 

42. 22° 

)0.0t1u 

') 
7 fJ. 5~r 

61 .orJ 
48.81;) 

54. 79° 

.1 r· '. 1 '.J 
~t) • 

78 .· ,.0 
• t' .. , 

40. 6o'' 

Ui t figuur l VIII, 1 ) val t voor respectievelijk de Br1 en de Br II 

posi ties af t.: leider. 

en ( Vlll, 1,1) 
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Figuur ( VIII,1 ) 

,, 
'lCK 

\ 
b . 
J 
J 
I 

Stereograf .• che projectie vart ,l~ rich tine van de hoofda:;:wn van Jv 

E.F.G. tensor voor een Br1 en ~~c Br11 positie. De E.F.G. tensor werd 

bepaald met een computerproeru:r.i:i.a dtd •. c;,·:ba.t>tierd is oi: een monopool-

model. Verder zijn gegeven d1~ N.n-Br richtingen en de inwendige 
...... 

magneetvelden :B~ • 

In hoofdstuk VI iz ond0r verwaarloz1ng van de termen in 

berekend 

en ( VIII, 1 , 2 ) 

De overeenst1~mming tussen ( VIII,1,1 ) en ( VIII,1,2 ) is in 

zoverre bevredigend dat ook ui t de waarden van 'f welke ui i iie 

figuur zijn a.fg~ leid vclgt 'o.s -z.cp:J: t. o e"' c.os 2.<flt > o. 
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Combinatie van de beide formules levert echter 'ri::c = O. 7 eo 

T/x = 0.4 , waarui t blijkt da t de verwaarlczing van termen in 

"l~ niet geheel correct was. Bovendien blijken de op deze manier 

benaderde waarden van "{ bijzonder gevoelig te zijn voor fouten in 

de bepaling van de hoeK 'f . 

Het vergelijken van de quotienten e'vc / =f9vi. met numerie.Kt! 

computeroplossingen van de exacte seculiere vergelijkir1g gaf al~ 

beste scha tting 

Br1 
J- 30 

.., 0 -.p 5? 
0 .,..., 0. / '" •) 4 + ··..,/. ~ 

' ' -·· 

Br!! .J 78 ... <f 23 4 
0 

"'l 0. ~ 0. ~ + 
~. 

Een samenvatting is gegeven in tabei. v, waarin ook de r,.,sul ta ten 

vermeld zijn van een analoge berekening voor lV'.nC1
2

• 4H
2 

0. Bi~ 1.:tc: Z<:' 

berekeninc hebben we eebruik gemaakt van de labeling en selectie 

zeals di~ gegeven is i !! ref. 14) 

-2) Berekening ·,,ran het hyperfijnv~~lu 1'>....,.. 

Om het hyperfijnveld i~ te bepalen moet het d.ipoolveld ~d.ir 

vectorieel afgetrokken worde::'l van het totale inwendiee magneetveld 
..... 
~i • De dipoolvelden zijn berekend met de methode van Ewald-

Kornfeld 15 J 

In tabel VI zijn de resultaten van deze procedure voor MnBr2 .4H20 

weergegever, en ter vergelijking de resul ta ten voor tinC1 2 .4H20. 
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TABEL V 

Samenvattin{" ··an de ui t·.~i r.d~ li .~ke selectie en } a be ling .:n een 

-------------·------

14nBr2 .4H20 

kern "'(Mhz) label v:z(Mhz) v«(Mh:..r.) .J 

79Br 28.507 I 
51•320 V1 

53°29'} Vz 

68.172 V3 

79Br 35.228 II 
44. 7 09 

46 .887 lf2 

52.016 1/3 

8.254 

10.300 ~ 

12.526 "3 

8.:>75 

9.54? "i 
10.42<.• v3 

---------- -·-------· 

-------·- --·-··-----···-····-·-----

46.7!~ 

54.046 

28.442 

44.901 23.761 

10.118 

9.400 

80° r20 
- J 0 .4 

0.4 

0.2 

--- ---·-··----· 
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Bij MnCl~.4H2 0 hebben we WP.er de labelin~ en selectie ~eb~ui~t die 

gegeven is in ref. 1-i), met uttzondering van het feit dat wt .~{~ 

sets welke daar geassocieerd waren met de ClI en de ClII posities 

hebben verwisseld; dit op Rrond van de resultaten van het E.F.G.-

monopoolprogramma. De resultaten voor .MnBr
2

.t1.H
2
o en MnCl::-•4H;?O 

zullen in de vol~ende paragraaf worden vergeleken. 

TABEL VI 
---·----- - . -· ----------···--·-·-------- ------

De totale inwendige magnee tvelden, de ber':~ende di pool veld.en en 10 

hyperfijnvclden voor i~.r;Br2 .4H2 0 en MnCI
2

.4R
2
0. c( is de hoek van het 

betreffende veld met ue c-as, ~ de hoek die de projectie van net 

veld op het a• -b vlak maakt met de a* -as. 
-------·---------·-----

MnBr2 .4H20 Br
1 Br II 

modulus ") 
o(. (1 modulus x) 0( (?> 

.: ; • 793 4-30 r..· 30 -.) . 39 .117 12.7° 8 .. (l - . ) 
3 .100 109.0° • 44 7:0 

t · I • ,.1 1.799 173.2° 110.1° 
..... 
:BHF 45.076 7 ,.o 8 '%0 4c.900 11. 4° 8 ;:O .o - . ,, - . ,, 

-----------·-- ·-·-·- ----·-···- ----------· - --------

modulus..:) 0 
K) 

~ 0( r:iodulus ex 

~ 

1.00 1ao.0° 13 .o0 0 B. 24.252 22. 5 31 0 ... 

Bc4 2.756 109.0° 141.5° 1.599 173.2° 1-ro 70 
I o ' 

~ ... " 25.343 6.1° 0 24.122 12.6° 0 ~' -33·4 - ") 

-------- --------- --· 

K) Grootte, in ! >""0.USS, hepaald uit de Zeemanfrcquentie Vz. . 
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3) Het vergelijken van de hyperfijnvP.ld~m in MnBr.,.4H.,O "'n 
t:. .: 

Het blijkt, dat de magneetvelden op de broom- en de chloorkernen 

vele malen grater zijn dan de velden die we ten gevolge van 

dipool- dipool interactie zouden verwachten. Dit nu blijkt 

verklaard te kunnen warden door de covalentie van het mangaanion 
18) 

en het halogeenion. De zogenc•.amde hypi::·rfijninteractie die hiervar! 

een gevolg is blijkt beschr'dven te kunnen warden door d€ volgE:m..le 

Hamiltoniaan 

--
1{ =lits - ( VIII, 3, 1 ) 

waarin I de karnspin van het halogeenion, A de hyperfijntensor, 

S de spin van het mangaanion en J3H•het zogenaamde hyperfijnveld 

is. 

In het al!:emeen blijkt voor Mn-verbindingen de hyperfijntensor in 

hoofdzaak isotroop te zijn. Op gr0nd hiervan verwachten we dat 

in het onderhavige geval het hypt:-rf"i .~nveld op de broomkernen 

ongeveer dezelfde richting hceft als r.et dipoolmoment van het 

mangaanion en dus evenwijdig is met de subroosterma~netisatie, die 

zoals reeds vermeld langs de c-as Jigt. 

In het volgende beschouwen wo te:.r ''ertEwvoudigine in een;tt: 

- zeer ruwe - oenadering het cluster als een octaoder, hoewel aan 

dit model zeker niet voldaan is. In dit geval heeft de z-as van de 

hyperfijnten~or dezelfde richting uls de Mn-Br verbindingsas. 
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Bij deze aanname kan voor de Br. posities de c-a3, ofwal de 

richting van de subroostermagnet:.saci.8, ,11,een tweede hoofdas ···.n, 

aangezien de hoek tussen deze as on de Mn-BrT verbindingaas 

slechts 66° bedraagt, hetgeen bed~ldend van 90° afwijkt. Het 

hyperfijnveld op de BrI kernen wijkt slechts 4° af van d0 c-as, 

wat op grond van het bovenstaan1e suggeree~t dat in dit gev~l de 
~ 

hyperfijntensor A inderdaad in hoofdza.-\~~ isotroop is. 

We nemen aan, dat ook voor de BrT poaitl3s de hyperiijrtensor 
.. l 

voor het grootste ged.~el ta isQt.~0~1.:J is. d.lhoewel hier eea 

dergelijKe coaclusi· ;:i·~t ui t Li ~ .. perio~ntele gegevens afeeleid 

kan worden. Voor de br11 positie:.; i.s het namelijk wel mogelijk, 

dat de c-as een hoofdas van do hypHrfijntensor is, daar de hoek 

tussen deze as en de Mn-Dr
11 

'l•c:.cbinu.ingsas circa 90° ledraagt. 

Ui t de in tabel VI gegeven re.3ul t3.tcm l>Li.,ikt d9.t het typer~i.jnveld 

in dit g~val ongeveer 11° van d.'::! c-a:-> ai'wijkt, hetgeen niet alleen 

kan voortv_ .. :eien uit meetfout::~~ De afwijking zou verkla,ud kunne:1 
...... 

worden door een kleine anisotrouJa .J.,~ A tensor en het niet 

precies samenvallen van de ho~l'iac va.• :; '/.'.~ t-:msor met d~ i•in-BrII 

verbindingsas. Omdat echter no.9' st<:.'!·fa 98 /rJ v:in het h:;perfi.jnveld 

langs de c-as ligt, zullen we de ~ijdrage van deze anisotropie 

verwaarlozen. 

Het isotrope gedeelte van Je hyperfijni.1t0ractie blijkt ev~nreJig 

te zijn met de fractie ongepf~ard•' ·~lectronspin in de s-banen van 

. 19) 
het ligand, '<':elke word t aane-egeve!1 met f$ 
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Het hyperfijnveld is d~rhalve evenredig met 
. iJ) 

t!> l 4'1>(0) I' ( VI II , _ , <: J 

Ui t de in ref. 19) g;.:igeven t<.:ouellen ka.'1 voor respectievelijk de 

Cl- en de Br- ionen btlrf'kend ..,;orden : 

2 I \f~s(o)I ... 10 .644 atomi.; uni ts 

I t"4s{o)j
2 

• 19. 38 atomic uni ts 
( VIII,3,3 ) 

Uit de in tabel VI gegeven waarden kunnen we voor de posities I 0n 

II de verhouding van de grootte van de nyperfijnvelden op de broo~-

en op de cnloorkernea afleiden 

I 

II 

= 1.7s 

= 1. 70 
( VIII, ),4 ) 

Combinatie van de formules ( VIII,3,2 ) tot en met ( VIII,3,4 ) 

geeft voor de verhouding van de spindichtheidscoefficienten 's 

I = o.9s 
( VIII, 3, 5 ) 

II 

hetgeen in overeenstemming is met de ccw-:-lusie dat in deze stof 

het vervangen van de chloorionen door broomiont>.~ ~een duidc lijke 

verandering in de bindingseigenschappen ten gevolge hee1t. 
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BIJLAGE I 

Een coaxiaal-invoer vo1.:r de 3He cryostaa t 

In de bestaande 3He ovstelling 5) konden N.M.R. experimenten warden 

verricht tot een froquentie van circa 40 Mhz. Boven de~e frequentie 

was de imped:rntiP.aanpassing van de bestaande invoerlP.idingm, dermate 

slecht, dat het met geen van de in het laboratorium aanwezig~ 

oscillatoren mogelijk was een zinvol ex:pt3:i·irat>nt ui t te vo1~ren. 

Daar 8 van de 12 broomresonanties, welke tlj 4He temperaturen 

gevonden, een frequentie bezaten die hoger was dan 40 Mhz, is ecn 

coaxiaal-invoer ontwikkeld die vanaf de oscillator rechtstreeks 

in het 3He bad doorloopt. Op deze wijze is het frequenti·~g0bied 

de opstelling uitgebreid tot circa 70 Mhz. 

t\.'~ 

De constructie van deze coaxiaal-invoer is schematisch w6ergegever! 

in figuur (1), terwijl figuur (2) een detailtekening is van het i~ 

combinatie cet de invoer te ~ebrulken cryostaat<leksel. 

Voor de buitenmantel van de coax-invo~~ ;s gebruik gemaakt van 

R.V.S. buis met een doorsnede van 6.4 mm (1); t.~rwijl koperdraad 

met een doorsnede van 0.11 mm als binnendraad (2) i~ ge~ruikt. De 

binnendraad wordt op zijn plaats gehouden doer teflon svucers (3). 

Aan de bovenkant is de pijp tot aan de eerste spacer volr;-egct~:~ ::•et 

kunstharslijm (4); dit om een vacuUmdichte afsluiting te verkrijgen 

en om de uitvoer (5) van 0.3 mm koperdraad solide vast te zetten. 

De pijp gaa t ie 3He cryos taa t binnen via een de ks el ( 6), wa<:!1·i11 .,,~n 

klein gaai:je i,., aangebracht ten behoeve van de dampdruk~eting, aan 

de hand waarvan ie temperatuur wordt bepaald. 
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Bij gebruik van de coax-invoer dient deze meting gecorrigl?erd te 

worden, omdat deze nu dichter bij de 3He pompingang, en daa.r;;, ···~ or; 

grotere afstand van het )He vloeistofniveau geschiedt. Daar de 3He 

opstelling enige tijd niet gebruikt kon worden is de juiste grootte 

van de correctie nog niet onderzocht. 

In de huidige op8telling is het niet mogelijk de coax-pijy in eer~ 

stuk te monteren. Om nu de pijp ongeveer halverwege te kunnen 

onderbreken zijn twee aangepast~ umphe~ol-pluggsn (7) eebruikt. 

Het koperen straling::;scherm (ti) kan op eAn van de in de cryost:l1~t 

aanwezige stralings~~!:0rmen wC>rden geschroefd die gedurende het 

experiment op een tempera tuur van ongeveer ·j .1 K gehouden woru .. :n. 

De warmte-inlek van bovenaf via de bui tenmantel word t op do:::e wij:..;c 

sterk gereduceerd. Om nu ook de warmte-inlek via de koperen binnen-

draad te beperken is ter plaa.tse van hot stralingsscher::i een 
(9) 

hoeveelheid vacuUmvet in de buis aangebracht. Verder zijn in de 

bui tenman~~~: gaatjes geboord 001 warmteafgifte var1 de binnendruad 

via het 5He gas mogelijk te maken. 

Het kristal kan worden gemonteerd op een kunststof tafeltje (10) 

waaraan tevens de aan::;lui tingen voor de spoel ( 11) zijn bevestigO.. 

De pijp wordt in de 3He cryostaat in radiele richting gefixeerd 

door enkele -niet getekende- spacers. 

De in het bovenstaande geschetste maatregelen om de warmte-inlek 

via de coaxiaal-invoer te beperken, bleken in de praktijk ruim~choots 

voldoende. 
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S cc tic N.l. qel. $_. 
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BIJLAGE II 

De " in-uit " methode 

De zogenaamde "in-uit" methode wordt alleen toegepast wanneer de 

resJnantiesignalen z6 Rroot zijn, dat ze duidelijk op de oscilloscoop 

waargenomen l:unnen worden. We zullen hieronder oummier i:wt 

principe van de genoemde methode toelichten. 

De verschuiving /lyi. van de nulveldresonantiefrequentie 'r.o ten 
~ 

gevolge vo.n een kle::.n ui twendig magneetveld l3~. wordt in eerste 

orde gegeven door 

( 1 ) 

..... 
Wanneer we nu 'B""-ihJ. roteren in een bepaald vlak kunnen we in -principe de projectie van v$ vi. in dat vlak bepalen door llv. te 

meten al... functie van de hoek van B\o\i~w. met een gegeven as. 

We zullen ten behoeve van de duidelijkheid in het volgende aannemen 

- -4 

dat Vs v&. in het rotatievlak ligt. Noemen we « de hoek tussen ~~\w. 
--' 

en de gradient \78v~ , dan volgt ui t ( 1 ) 

( 2 ) 

We stellcn tijdens de meting de frequen tie v11 van het hooe;frequen t 

veld z6 in, dat deze in de buurt ligt van de nulveldresonantie-

frequentie vi.O • Resonantie zal nu optreden wanneer 

( 3 ,i 

De beschreven 2ituatie wordt aanschouwelijk gemaakt in figuu~ 1 • 
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Figuur 1 • 

, 

~(o) 

Nemen we nu i""'-iw. = B cos.wt, waarbij l°i\n·de lijnbrecd te van het 

signaal, dan zal de situatie ~n het punt P voldoen acn de resonantie-

voorwaard.::?, hetgeen tijdens het experiment blijkt uit h£~t verschijnen 

van resori: ;.tiepieken op de :;coop. In figuur 2 is dit verduidelijkt. 

Figuur 2 

De oscillose; . ..,op is z6 ingesteld, dat steeds het tijdsinterv'll tusseu 

A en B zich tb;:~\r is. In het bovenstaande geval bevir.d t de r'3Sonan tie-

piek zich in he:. punt <fp op het beeldscherm ( zie figuur 3 ) • 
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Roteren we nu het magneetveld ]IM.~w., dan zal wanneer de hoek van 

~w\.w. :net de gradient gelijk :ts aan ol1 bij A een absorptj epi ek ::;p 

de oscill~ coop verschijnen. Draaien we het veld vcrder, dan ~al 

de piek eers t wa t meer n,qnr h·~t midden van het beeldsch•,rm 

verschuiven, om daarna weer bij A te v~rdwijnen wanneer de hoek 
_.. 

van :Bw!w. met de gradient gelijk is aan Oli • L;cals ui t figuur 1 

-lo 

blijkt, kan de rich ting van 'Y'B v~ warden bepaald door he t gemiddPld•" 

te nemen van de hoeken cX1 en oc2 • 

In het geval van meerdere symmetriegerelateerde richtingc-.in van 

--" 
Y'y, v~ zu:len in het algemeen ook meerdere absorptiepieken op de 

oscilloscoor zichtbaar zijn. Het ~xperiment wordt hierdoor in 

zoverre ~eer ~ecoapliceerd dat de juiste paarsgewijze coabi11ntie 

van de inkomenc~ en ui t1-:aande pie ken ger.omen r.ioe t wordf·n, hi? tet?e:" 

in de praktijk ei.~...,-= routine vereist. 
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3IJLAGE III 

In deze bijlage zullen de resonantiefrequenties gegeven word0n 

van.equivalente sets 79Br en 81 Br signalen vocr enkele 

i llustratieve en repre~en tatieve waarden van de interac t;ie

parameters. De frequenties zijn verkregen door nu~erieKe 

computeroplossingen van de exa.cte secu'\.i.::re vergelijki:1g van de 

Hamiltoniann. 
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