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Inleiding 

Enkele jaren geleden is door o.c. Koningsberger een ESR spectrometer ont

worpen en gebouwd. Aan de hand van de ervaring die met deze spectrometer 

is opgedaan, bleek dat de opstelling op verschillende punten voor moderni

sering en verbetering vatbaar was. 

Besloten werd een spectrometer volgens een geheel nieuw ontwerp te bouwen, 

waarbij full-proof zijn en flexibiliteit als voornaamste eisen gesteld 

werden. 

De verwacht(ng was dat de kwaliteit van de in de spectrometer verwerkte 

commerciële componenten een grote gevoeligheid zouden waarborgen, mits de 

eigenbouw-electronische delen (de klystronvoeding en het AFC-systeem) opti

maal zouden worden uitgevoerd. Het klystron-P.S.A. was bij de aanvang van 

mijn afstuderen reeds gebouwd. 

Mijn afstudeeropdracht viel uiteen in twee delen: 

1. Het ontwerpen en bouwen van een AFC-systeem en het samenvoegen van de 

verschillende componenten tot een complete ESR-spectrometer. 

2. Het testen van deze spectrometer aan de hand van proefmetingen aan met 

overgangsmetalen gedoopte éénkristallen (o.a. co2+ bij heliumtemperatu

ren). 

Omdat in de ESR-groep nieuwe technieken als AFR, ENDOR en ESR bij lage tem

peraturen op het programma stonden is er bij de opbouw naar gestreefd de 

spectrometer ook voor deze doeleinden toegankelijk te maken. 

In de eerste fase van het afstuderen is punt 1. van de opdracht uitgevoerd. 

De gevoeligheid van de spectrometer bleef echter beneden de verwachtingen. 

Een gestadig groeiend inzicht leerde ons dat het knelpunt in het AFC-sys

teem lag. Besloten werd daarom de spectrometer aan een grondige analyse 

te onderwerpen, om zodoende de eisen te kunnen formuleren waaraan het AFC

systeem diende te voldoen. In dit verslag is er naar gestreefd de resultaten 

van deze analyse in een zodanige vorm te vermelden, dat in samenwerking met 

de afdeling electrotechniek (groep electronica) een AFC-systeem kan worden 
gebouwd, zodanig dat de spectrometer eenzelfde gevoelighei°d bereikt als de 

comercieel verkrijgbare- apparatuur • 
.. _ .... , 

:: ·. ~ ·i;~ .. ·, ·• -i·• 
·)• ·· .... 
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2+ Deel 11 van de opdracht was·1tl!t·bestuderen van ESR-overgangen van Co 

in éénkristallen van het type Langbeinit (K2Mg2 (S04)3). Pogingen om 

éénkristallen te maken stuitten echter op grote problemen. 

Een overzicht van hetgeen er ondernomen is, is opgenomen in ~en appen

dix • 
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Hoofdstuk I. Magnetische r~sonantic. 

1. 1, Inleiding. 

ln dit hoofdstuk wurdt het principe aangegeven, \,1aarop het l'lt.>ten 

van magnetische resonantie berust. In par. 1.2. geven we de voor

waarde aan waaronder magnetische resonantic plaatsvindt, tcrwijl 

1. 

in par. 1. J. het Bloch-model kort wordt besproken. B,•iJe paragrafen 

zijn bedoeld als een korte inleiding, voor uitgebreidere informatie 

wordt verwezen naar de literatuur • 

•.·! •~1.fy.::~ 
·.:.,:.!;-:,.~ 
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l • 2 • Ik re sonant i evoo rwaa rde 

-+ 

Een deèlLje met een magnetiscl{ïnomént IJ J en een impulsmoment J wordt ge-
-+ 

plaatst in een magnetisch veld B in de z-richting. Het magnetisch moment 
0 

zal 11u el'll precessit'beweging om B gaan uitvoeren met de Larmorfrequentie 
0 

w • (zie figuur l. l.). 
0 

figuur l. 1 • 

' 

figuur 1.2. 

...... 

+ 
l)e z-component van J kan slechts de waarden 

MJ~ aannemen met MJ = + J, J - l ••••• , 

-J + 1, - J. 
~~ J is dus eveneens gequant iseerd in de z-rich-

t ing en neemt de waarden aan µJz • - g MJ µ8 • ... 
De energie van het magnetisch moment µJ in 

• -+ -+ 
het veld B

0 
1s: E = - (µJ. B0 ) • g MJ \JB B. 

Een overgang naar een ander energieniveau 

met ~J • :!:_ 1 onder invloed van electroaaa

netische straling gaat dus gepaard met een 

energie/opname resp. afgifte van: 

!IE=..kw •gµBB (l.2.l.).Ditisde 
0 0 

resonantievoorwaarde voor E.S.R. 

1.3. Het Bloch-model van de magnetische re

ronantie; susceptibiliteit 

Het mechanisme van de magnetische resonantie 

wordt beschreven door de Blochvergelijkingen 

(1) en (2) met zijn oplossingen. Deze verge

lijkingen bepalen het gedrag van het spinsys-
-+ 

teem onder invloed van een veld B0 in de z-

richting (als in 1.2.), de relaxatietijden 

@en t
2 

en een magnetisch veld B1 << B0 ro

terend in het x-y vlak (dus Bx • B1 cos wt; 

B • B sin wt) in dezelfde richting als de 
y 

precessiebeweging. Aan de hand van fig. 1.2. 
• -+ 

is het eeuvoudig na te gaan dat dit veld B1 
energie kan toevoeren resp. onttrekken aan 

het spinsysteem (• verandering van 8). · 

Inners de component van 11 loodrecht op B0 

en j levert samen met µJ een koppel 

. .. 
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U x Hl .J 
We gevèn 

Jat werkend op j n•sul l~èrf in een vcrandl·ring van de hoek 8. 

nu direct de resultaten van het Bloch-mocJd. (Er ontstaat een 
• n,terendt? magnetisatie M (met dezdfde frequentie :;1 als het roterende 

► ♦ 

wld). (M = l: u . ) 
1 J l 

en M = M sin (~t 
y .l. 

fase ilut!k 4> tussen 

met dl' cump-.in,rnlcn: Mz = M
0 

"'; Mx =- M .l cos (wt + t ) 

+,t,l. l>P amplitude van de cJwar9-magnetisatie Ml.en dP 
+ • 
M en B

1 
zi'jn afhankelijk van d~ frequentie w van het 

·• roterend magn~tisch veld s
1

• 
M .J. cos 4> 

sus~cptibiliteit x' = ---- en de We definicrt•n nu de in-fase 
{(1l) 8 

y 

~ 

figuur 1 • 3. 

uit-iase susceptibiliteit 1 

M .l sin ~ 
>" = ---- (zie figuur 1. 3.). 
· (u•) B

1 

Uit de oplossing van de Blochvergelijkingen 

volgt nu: 

2 (w -ui) T g 11 B Mo 
X' (w) 

0 2 (1.3.1) = 

[1 + (w -w) 2 rfil h 0 

x" (u.1) 
T2 g µB Ho 

= 
T~; 

(1.3.2) 
[1 

? 
+ (w -w)· 

0 

w •resonantiefrequentie= Larmor precessie-frequentie 
0 

T2 = spin-spin relaxatietijd. 

In de Blochvergelijkingen komen termen voor die het uitdempen van eventueel 

aanwe~ige dwarsmagnetisatie Ml beschrijven, door wisselwerking van de spins 

onderling. 

De spin-spin relaxatie tijd is een maat voor de snelheid waarmee Mi uit

dempt. 

De energie 

p -½ ( 
0 

absorptie per tijdseenluád en per volume-eenheid is: 

·• 
-+ dM 
B. dt dt= T 

T 

f (B
1 

cos wt) (- w MJ. sin (wt + 4>)) + 

0 

(81 sin wt) (w M.l cos (wt ♦ .p ) ) dt • 

T 
1 f + w H1 MJ. tin 4> dt • + 

2 - w H
1 T 

"~'")"\ ~ /'J'tA.·vu ,-:.: . hr 
F,/ ~ t<>,,.qk,~~ 

x". 

. ,i •'· .... 
•,.. .• ÎÎ. 

.. , 
" .. ·.: .,,, 



:!I· ... '< 
··.; ·;;.-': 

C. 

figuur 4. (a en b) 

figuur 4 (c) 

.... · . . ..... ,\, 

Het meetprincipe van magnetische 

resonantie berust nu op het toe

voeren van hoogfrequente straling 

aan een trillingskring waarbij het 

materiaal in de zelfinduktie 1s ge

plaatst. x' is een maat voor de ver

andering óX van de reactantie van 

de trillingskring, x" is een maat voor 

de extra demping 6R van de kring. 

Bij het meten van magnetische reso

nantie kunnen ÓX en ÓR gedetecteerd 

worden. 

In fig. 1.4. a, ben c zijn de grootte 

van H.a., de fasehoek~ en de grootte 

van X'en X" als funkties van de fre

quentie weergegeven. We zien dat T2 
de lijnbreedte van de resonantielijn 

bepaald. 

Referenties: 

(1) Abragam, Princ. of Nuclear Magnetism. 

Oxford University Press (1961). 

(2) Slichter, Princ. of Magn. Resonance. 

Harper and Row (1963). 

(3) Wilmshurst, ESR Spectrometers. 

(4) Bioch, Phys. Review 1946 (70) 460. 

(origineel artikel). 

(S) Kittel, Intr. Solid State Phys. 

Willey and Sons (1967). 

-· ,:, . 
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Houîdstuk ll. Principe en opbouw van de spectrometer. 

2. 1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen we een systematische beschrijving geven van 

de opbouw en de functie van de verschillende onderdelen van de spectro

meter. Indien de opzet en/of de uitvoering van een onderdeel van het 

apparaat geen wijziging heeft ondergaan, zal worden verwezen naar het 

afstudeerverslag van Koningsberger. 

Het blokschema van de spectrometer is getekend in figuur 2. 1. 

We merken ·op dat het superheterodyne detectiesysteem is verlaten. Met 

het beschikbaar komen van nieuwe microgolfdetectoren(backward-diodes), 

waarvan de ruis ook bij lagere modulatiefrequenties laag is, wordt het 

verschil in gevoeligheid tussen homodyne en superheterodyne detectie

systemen steeds kleiner. Gezien de grote eenvoud in opbouw en bedieningg 

van een homodyne spectrometer werd besloten dit detectiesysteem te ge

bruiken. 

Andere door Koningsberger verwerkte principes, zoals veldrnodulatie, toe

passing van een reflectietrilholte en stabilisatie nn de klystronfre

quentie op de meettrilholte zijn ongewijzigd overgenomen. 
Voor d . 11 d b h . . . d h. 11 d d d 1 een ge eta1 eer e esc r1Jv1ng van e verse 1 ene on ere en 

wordt verwezen naar de appendix voor zover het zelfgebouwde onderdelen 

zijn en naar de manuals voor de gekochte apparatuur. 

2.2. Het microgolfcircuit. 

De microgolven worden opgewekt met het ruis- en microfoniearme klystron 

VA 217 C van Varian (vermogen 50 mW). Hierna volgt een richtingsisolator, 

die er voor zorgt dat microgolven die in het overige deel van het systeem 

worden gereflecteerd, het klystron niet kunnen bereiken. Deze gereflec

teerde golven zouden de werking van het klystron kunnen verstoren. 

Op de richtkoppeling die dan volgt kan een digitale frequentieteller 

. worden aangesloten en voor het meten bij lage vermoaens een buckina-arm. 

.. : ., .. 
. ·; . 

. ; 
. t · • 

., 

. -· -'("• 
~ . <~~ .. -~· 
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Fig. 2.J. Blokschema van de spectrometer. 

a) richtingsisolator, 

b) JO db richtkoppeling, 

c) 0 - 60 db ijkverzwakker, 

d) circulator, 

e) schuivende schroefaanpassen, 

f) 0 - 20 db variabele verzwakker, 

g) fasedraaier, 

h) detectiekristal in aangepaste golfpijp, 

i) JO db richtkoppeling. 

•'· .1· • 

. ·' 

FIILD 
PowE'R 
'Su"Pa..y 

P.A.R. 
Loek-'"' 

AHP1•F•&Jt 

Fl~a..O 
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...;-~:_\: 
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Voor de funktie van deze bucking-arm (kristalstroom-instelling en dis

persie .onderdrukking) ~.ordJ. yerwezen naar par. 3. 7. Voor het instellen 

van het gewenste microg,.llf vermogen volgt een geijkte verzwakker. 

Vuur de detectie van het ESR signaal wordt een nullllethode d.m.v. een 

brug~ch..1keling gebruikt (zie Koningsberger 2.3.2.). Oe duor Konings

berger gebruikte magie T is ecl1ter vervangen door een circulator. 

Dit is een vierpoort microgolf-element, dat het op één poort val-

lend vermog~n, alleen doorgeeft naar de volgende poort. 

We krijgen nu de vulgende situatie~ 

Het vermogen uitgezond~n door het klystron komt binnen in poort I en . 
wordt volledig doorgegeven naar poort 2 waarop de trilholte is aange

sloten. Daar de microgolffrequentie gelijk is aan de resonantie fre

quenten van de trilholte en bovendien de trilholte bijna lopend is aan

gepast aan de golfpijp zal er slechts weinig gereflecteerde straling 

zijn. Deze golven die bij een optredende resonantie het ESR signaal 

bevatten komen terug bij poort 2 en worden doorgegeven naar poort 3 

waarop de kristaldetector is aangesloten. Eventuele gereflecteerde 

straling in deze arm wordt geabsorbeerd in arm 4. De circuiator biedt 

in tegenstelling tot de magie Tin de gegeven situatie een ideale op

lossing. (De winst in vermogen in de trilholte is een factor 2, de 

winst in gedetecteerd vermogen eveneens een factor 2). 

In arm 2 is nog een schuivende-schroef aanpasser opgenomen, deze heeft 

bij hogere meetvermogens dezelfde funktie als eerder ,genoeale bucking

aqn heeft bij laag vermogen (zie eveneens par.3.7 ). 

Via de richtkoppeling in arm 3 kan het signaal uit de bucking-arm het 

detectie-kristal bereiken. 

2.3. Het AFC systeem 

Zoals al eerder is vermeld wordt de klystronfrequentie gestabiliseerd 

op de resonantiefrequentie van de trilholte. Deze automatische fre

quentie controle (AFC) bepaalt voor een zeer belangrijk deel de kwali-
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Leit van de :;pectrometer. ln. latere hoofdstukken zal nog uitgebreide 

.:1andacht worden besteed aan de AFC. We zullen ons nu beperkl•n tut een 

korte heschrijving van het principe. 

Een klein\ sinllsvormig moJulaticsipwal vp dt:• reflector Véln het klys

tr1Jn vcrvor.!ankt een frequt•ntic> 1:1odulatie v:10 de uiLgezondcn micro

gol Vt?n. Dcu· f .m. modulatie w1Jrdt vL1 de absorpt iefrequent ic-kronun~ 

van de trillwltt! lHngt?zet in amplitude modulatie. Ueze amplitude modu

latie wordt dovr het kristal gedctectecrJ. De fase van dit AFC-signaal 

versch i 1 t ! t!OIJ al naar gdang dl! klystronfrequent ie hoger resp. lager 

is dan dé rt>sonantiefrequcnt ie van de trilhul te. Van deze fase-infor

matie w0rdt door een fase gevoelige detector gebruik gemaakt om de 

reflect0r bpanning op de juiste wijze bij te regelen (voor details 

zie Koningsberger par. 2.4.2.). 

2.4. Het ESR detectie systeem 

Er is in principe weinig veranderd t.o.v. de oude opstelling. 

Het gebruik van de dubbele-modulatie techniek van het magneetveld en 

de verwerking van het ESR signaal door een tase gevoelige detector 

&arandeert een zeer goede signaal-ruis verhouding (Wilmshorst par. 

2.3.). 

Voor de details van deze detectie methode wordt verwezen naar K 2.4.3. 

en K 2.5.2. en K 3.6.l. 

De gebruikte fase gevoelige detector, Je P.A.R. Loek-in amplifier 

H R-8 ·is van hoge kwaliteit zodat hier geen beperkingen hoeven te 

liggen voor de gevoeligheid van de spectrometer. 

We merken op dat de modulatiefrequentie van het magneetveld binnen 

zeer wijde grenzen gevarieerd kan worden ( 100-10 
5 

Hz). Voor de ver

chillende frequenties zijn drie sets modulatie spoelen aanwezig, ter

wijl de modulatie versterkers eveneens geschikt zijn voor het ver

werken van deze frequenties. 

Door deze flexibiliteit kan aan de meeste experimentele eisen voldaan 

worden. 

. .. 
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2. 5. Het magm•et systeem 

Ik Newpvrt-magneet in de oude opstelling is vervangen door een Varian-

11:agnct.•t met bijbehorende voeding (Fieldial). De kwaliteit van d(!Ze 

:aagneet is zodanig dat zij geen beperkenJe factor zal vormen voor het 

1.'pkssend vermogen van de spectrometer (zie Ol'k par. 3.2.). De bèreik

barc veldsterkte 10 KG is hoger dan bij de N~wport magneet, terwijl 

de homogü:1itèit en stabiliteit van het veld veel beter zijn (zie ook 

K 5.2.), Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de hanàlciding. 

2.6. l>e voeding van het klystron 

De voeding van het klystron dient aan hoge eisen te voldoen wat betreft 

stabiliteit en storings--vrijheid. Immers, drift en fluctuaties van de 

reflector-spanning en in mindere mate van de kathode-spanning veroor

zaken een f.m. modulatie van het microgolfsignaal, terwijl variatie 

in de gloeistroom een a.m. modulatie tot gevolg heeft. Dit alles draagt 

bij de gevoeligheid van de spectrometer te verminderen (zie ook par. 

3.3.). 

De reflector-spanning en de kathode-spanning worden geleverd door voe-

dingsapparatuur volgens principes die staan beschreven in par. 29 van 

Instrumentele ElectronicaL Klein, Zaalberg van Zelst. Deze voedings

apparatuur is gebouwd door H. van Leeuwen naar ontwerp van N. Beukema 

in de sectie NL. 
De gloeidraad wordt gevoed door een gestabiliseerde gelijkspanning 

(schema's zie Appendix). 

Bovengenoemde storingsbronnen vormen door deze maatregelen geen be

perkende factor meer voor de gevoeligheid van de spectrometer. 

.. 
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HOûFPSTUK lil 

ûptimal i$t!ring van de spectrollleter 

3.1. lnldding 

In dit hoofdstuk zullen we dieper ing.1an op de eisen die gesteld worJen 

aan de verschi~lende onderdelen van de spectrometer zoals die in het 

vorige hoofdstuk zijn beschreven. Hierbij zal voornamelijk aandacht 

worden besteed aan het optimalisl.!ren van het oplossend verniogen, d~ 
• 

gevoeligheid van de spectrometl.!r en het vermogen om de dispersie- com

ponent van het E.S.R. signaal voldoende te onderdrukken t.o.v. de ab

sorptie_component. Eerst (3.2.) zal kort worden ingegaan op factoren 

die het oplossend vermogen kunnen beperken. Dan (3.3.) volgt een over

zicht van de storings-bronnen die de gevoeligheid beïnvloeden. Er zijn 

twee hoofdlijnen aan te geven om deze invloed te beperken: 

a. het aanpakken van de storing bij de bron.(3.4) 

b. de invloed van een bestaande storing zoveel ~ogelijk beperken 

door het nemen van geschikte maatregelen (o.a. AFC, bucking) 

{3.S. e.v-.) 

We zullen zien dat deze maatregelen ook zeer effectief zijn om het 

dispersie-signaal t.o.v. het absorptie-signaal te onderdrukken. 

3.2. Het oplossend vermogen 

De natuurlijke lijnbreedte van een E.S.R. lijn kan door de manier van 

meten (dus door de spectrometer eigenschappen) worden vergroot. We 

zullen bij het ontwerpen van een spectrometer er naar moeten streven 

deze lijnverbreding te beperken, dus streven naar een groot oplossend 

vermogen. 

Het is uit de resonantievoorwaarde (par. J.2.) duidelijk dat de nauw

keurigheid waarmee het magnetische veld en de frequentie van het klys

tron vastliggen, bepalend zullen zijn voor het oplossend vermogen. 

Wat het veld betreft wordt de nauwkeurigheid bepaald door de homoge

n\iteit van het veld ter plaatse van het preparaat en door de stabili

teit van het veld, We zullen hier niet verder op ingaan daar in ons 

, . 

. ,. 
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geval de Varian magneet waarborst dat dit geen beperkende factor 

VClrmt voor de gebouwde opstellin& (zie par. 2.5.). 

o~ freq~~ntie van het klystron is bij deze spectrometer gemoduleerd 

ten behoeve van de AFC. Dezt? frequentiemodulatie dient echter te wor

den beperkt ._)m het pplossend vermogen niet in gevaar te brengen. Ont

wikkeling van een frequentiegemoduleerd signaal in een Fourier-reeks 

levert een s~ectrum op waarvan de belangrijkste componenten in een 

band w
0

-~d om de centrale frequentie w
0 

liggen. wd is de frequentie

zwaai; d, i. het maximale verschil tussen de momentane en de centrale 

frequentie. 

Noemen we het oplossend vermogen: 0 (Gauss) 

klystron frequentie w 
0 

dan volgt uit de resonantie voorwaarde: 0 • 

Aan de hand van de modulatiegevoeligheid van de reflector van het klys

tron kunnen we dan de maximaal toelaatbare modulatieamplitude bepalen 

bij het gewenste oplossend vermogen. 

De magneetveldmodulatie kan eveneens bijdragen tot een beperking van 

het oplossend vermogen. Zowel een vergroting van de modulatieamplitude 

als een verhoging van de modulatiefrequentie dragen bij tot de breedte 

van het Fourier spectrum van de Larmor precessiefrequentie welke fre

quentie immers evenredig is met het veld. 

Voor een discussie van de invloed van de modulatieamplitude wordt ver

w~zen naar Poole (1). 

Het optreden van zijbandresonanties ten gevolge van te hoge modulatie

frequentie is te verwaarlozen als: 

~a~ 1i"' ~~ ~ 

Dit betekent dat de modulatiefrequentie in sommige gevallen niet hoger 

zal mogen zijn dan 10 kHz (zie (2) en (3». 

3.3. Storingsbronnen 

De gevoeligheid zal uiteindelijk beperkt worder, door de meest elemen- "i 

taire storingsbron: de ruis. ' ~ 
., ··• 
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Bij een goede keuze van de componenten vormt:.>n de ruis van het klystron 

en de ruis v.m het dctt•ct·ï~ 'kri'stal uiteindt:!lijk dt:! beperkend~ factor. 

Uit dt.• 1 i tt:!ratuur kunnen we concluderen dat bij l.-1ge vc ldmodulatief re

quent ics de f ruis (excess-ruis) van het kristal zal overheersen, ter

wijl bij hogere frequ(mties (100 kHz) de a.m. t'n f.m. ruis van het 

klystrun t'en rol zal gaan sp~len. 

Vovr de ruis van het detectie kristal en de maatregelen die we moeten 

nemèn 0m deze· te minim~tl i scren (r. f. bias) w0r<lt vc,rwezen naar de 

liter..ituur (Poole (1) en Fel.er (4)) • . 
Een belangrijke stori11gshr0n is het optreden van fluctuaties en drift 

rn de frequentie van !iet klystron en in de resonantiefrequentie van 

dt.! trillll.)l te. We zullen nag..tan waar de 00rzak1.•n vnn dit optreden te 

vinden zijn z0nder ons voorlopig bezig te houden met de werking van 

de AFC. 

Drift vindt zijn oorzaak in thermische effecten: 

1. uitzetten van de trilholte van het klystron 

2. drift van de voedings spanningen van het klystron 

3. drift van de P.S.D. van het AFC systeem 

4. uitzetten van de meettrilholte 

Fluctuaties zijn verdndt>ringen in de klystronfrequentie waarvan de fre

quentie hoger ligt dan enkele Hertz, De oorzaak hiervan is voornamelijk: 

1. trillingen van het klystron 

2. rimpel op de reflector spanning van het klystron; 

• deze rim:,el kan zowel uit de voedingsapparat11ur als uit het 

AFC systeem komen. 

3. trillen van de trilholte en het preparaat 

(vooral meetrillen in de frequentie van de magne~tveldmodulatie kan 

zeer hinderlijk zijn) 

4. kookbellen in een eventuele koelvloeistof in de trilholte. 

De vloeistof heeft een andere diëlectrische constante dan de damp 

zodat de resonantiefrequentie· fluctueert met het optreden van kook

bellen. 

-~-~ ':··,t.~ \.·. • ... 

. ,· , .. 
,. ·. 

. :'.i.;{'\ 
-,.i. 
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De onderlinge verhouding in grootte van de verschillende storingen kan 

sterk variëren al naar gelang de omstandigheden. 

Frdquenticfluctuaties kunnen door de absorptiefrequentie-afhankelijk

heid van Je trilhi:>lte wurd~n oageztt in amplitudefluctuaties, die door 

het kristal worden gedetecteerd. 

Bij de bespreking van de componenten in hoofdstuk I zijn al enkele maat

regelen bespr9ken om de storingen afzonderlijk te minimaliseren. 

In par. 3.4, volgen nog t!nige maatregelen die genomen zijn, terwijl 

wc dan in par. 3,5. e.v. maatregelen bespr~ken die de invloed van 

overblijvende drift en fluctuaties, van "'elke aard dan ook, op de ge

voeligheid van de spectro::1eter zo klein mogelijk maken. 

3.4. Minimalisering van storingen. 

Behalve door een juiste keuze van de componenten(zie hoofdstuk Il) 

is getracht de storingen, die in de vorige paragraaf zijn genoemd, 

door de volgende maatregelen te minimaliseren. 

a. Om thermische effecten tegen te gaan is het klystron in een 

gekoeld oliebad geplaatst. 

b. Kookbellen van vloeibare stikstof in de trilholte geven onge

wenst grote frequentiefluctuaties. Er is dan ook voor gezorgd dat 

de vloeibare stikstof niét in de trilholte komt. Bij koelen tot 

heliumtemperaturen komt de koelvloeistof wel in de trilholte, 

·kookbellen van helium zijn echter lang niet zo storend omdat 

de diëlectrische constante van helium niet zo hoog is. 

3.5. Vermindering van de invloed van drift en fluctuaties 

De maatregelen die worden genomen om de invloed van fluctuaties en drift 

te beperken (en tegelijkertijd het dispcrsiesignaal te onderdrukken) 

zijn: 

a. Het opnemen in het microgolfcircuit van een schuivende schroefaan

passer en/of een bucking-arm, waarmee we een constant microgolfsig-

-t-
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1i.1,tl buiten de trilh1Jltë om aan hët detectiekrist,d kunnen tol:'voeren. 

!•ti amplitude en de fase van dit signaal zijn n•gc.: 1 baar (zie huofd

stuk ]I). 

h. liet stabilisërcn v.tn de fi-cqul'ntic v,m lwt klystron op de resonan

Liefre(iuentic van de tril!wlte (AFC systt.!1!111). 

c. Magneetveldmodulatie; fasegevoc•ligc dctecti c van het ESl<-signaal bij 

een frt.>quentie die een laag ruisnivt?,1u gJran<lcert (zie par. 2.4.) • 

. 
Om J1: w"irking t:n lwt cffe1..:t V,lll deze rr.aatt·ei;..,11•11 te.• kunnûn n.1gaan, is 

i1el n...•,,Jz..ikelijk wat diq;cr in te gaan op de eigcusch..ippcn van de tril

!ioltt.! (par. 3.6.). In par. 3.7. wvrdt dl• werking van dl:' bucking-arm en 

de sd1uivende-schroef äaupassl~r bt.!sproken, w.:iarna Wl! Lil par. 3.8. de 

eisen kunnen formuleren waaraan lwt AFC systëcm muet voldoen. 

3.6. Enige microgolftheorie; de trilholte 

In de golfpijp waarop de meettrilh,..'lte is aangt•slutcn loupt et:!n heen

gaande golf 

V
+ 1• t·, t 

= A e · 
,. . 

- l"X 1 

afkomstig van het klystron en een tcirup.gaande golf nJar twt detectie 

kristal 

V - = 8 e j ( wt + dx) (A en B complex) 

We definieren nu de rctlectief..h'LIJr 

p = = 
B 
A 

2 j !< X 
e 

We beschouwen nu de situatie ter plaatse x = 0 w.:1ar de tri lholte is 

aangesloten op de golfpijp. Bij een gegeven invallende golf wordt de 

gereflecteerde golf geheel bepaald d0or de reflectiefactor. 

We kunnen voor een golfpijp (analoog aan een lange leiding) een impe

dantie Z, een karakteristieke impedantie R en een relative impedantie 
0 

z -
definieren. Het blijkt dan dat P • 

1 
• 

z + 

(Dictaat Microgolf techniek, Hoofdstuk I, Prof. Groendijk) .• 

i. .,::'. .'; ". ,:,· i; ,. 

J··: · ?ff -~i 
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In Je keuze van Je definitie van de i mpt.>dantie 

lwl,ben wc nor. f•nigl' vrijlwid: voor ; maJl<t 1fozc 

kl'U/.e nicl uil om<lal clt-zc afhangt v.in reJaticVt.> 

i111pt·<lantiüs. Gebruik m.:tkvitcl · . .in d•! ,J:1..11:>j:Ît.· ~US" 

St.n L'i.'ll tril!:,)ltc en <•en rt.::-;,,n.:1nlie kring (zie 

R = J ·~ l. + --- = !{ + 
J lû C 

x. 

die d .. ,,,r ,uiddeJ v.m Maan t.><.'11 Jij:1 !~'-'~cppeld is, 

kunn,~n w._, vo11r z ter pL:;1l:,t:- x = 0 schrijven: 

2 ·) 

z (" M'" 
z -= -= l5.6.2.) I{ 

(R X) 0 R + .. 
0 

De r~flcctiecoefficient p wordt dan 

') 

(w-~ - R - X) 
R j 

0 r.,=----\ ') 

(:i1! , .. . , 
1,) 

+ 1~ + J X) 

Stell~n we o = a + j h 

Jan kunnen wc d,1ur gel ijkstcllcn van 

rceel en imJginair deel vinden we 

R( ) en X )' a,b (a,b 

Zetten we puit in een rechthoekig 

stelsel dan kunnen we lijnen van 

constante Ren X tekenen. 

Dit is gedaan in fig. 3,2. 
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\'t:-rdt•l' g,•hruik m.1kend van Jt.• l•erder geno~mde an3logie, stellen we de E.M.K. 

van d,~ mi~ruf_,dfgt•nerator (h('.t kJystr~m) gelijk aan E. Bij optimale over
Eg 

dracht v.1n e:h•rgie is het tiÎ~naal n.1Jr d~ trilholte g . Het Ja11 de tril
-'"! 

1-. ' 1 
1) :,: ' .. .l:.) - 0-- :a ·• • ·1 .. 

l - ._ 10 
~\ 

• 

E I-.: ..E.. _ll V ._ ,,. ·.. -:. 
L 

., 
E -
_JL. 
8 K 

0 

., . 
(v.•~··/ I< 

--·-•--... ., ., 
c.; w ; I{ 

- i< - J X) ,, 

+ i{ + J X) , .. 

D~ gevucligheid voor het meten van absorptie is: 

av 
L 

-- = aR 

en voor dispersie: 

Beide uitdrukkingen zijn maximaal voor 

X = 0 (3. 6. 8. a.) en 2 2 
,.; M / R = R (3. 6 • 8 • b • ) 

0 

Substitueren we (1.6.8._) in (1.6.t;,) en ().ó.6.) dan krijgen we: 

(3.6.4.) 

(3.6.5.) 

(3.6.6.) 

(3.6.7.) 

avL E 
( -::;- ) ,. - ....& (3.6.9.) 

oR max 4R 

avL 'E :...& ( 7;'i )max • - 4 R 

·;c_: 
·!.~L 

·1: .. ,._ .. · 
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Su~1:-;t1lu1.n•n wti (3.6.8.) in (3,ó.4,) dan wordt Vl.• O. Vo<•r t!en ro;1ximale 

iutielgl.'Vl'l'lighèid JOOeten we M dus zo kiezen dat de trilholte lopend is afge

r .. ·g,f~J (,,• s .• , ). 1111l1lers door suhslitutie van (),h,8,) in {j.ti.2.J volgt: 
l) 

Z: R (Er i~ geen refl~ctic). ,. 

fig. 3.3. 

fig. 3,4. 

Samenvattend krijgen w1.· het volgende 

be~lJ: (zie fig. j.1.). 

Het <lo1.,r <lt> trilholtc: g<:re(lf•etecrdc 

si~naa l a 1 s funcli l' vau dt• fniqu,·nt. ic 

wordt in ht·t complcxc v)i.li< i>t·,.d1rt.:v1..•n 

dû .. ,r t! .. in V(.:l·tor V wai.lrvan h1.il ui tcindP 
> L . ~ ,., , d de cirkel 1~ :..(., M-:,< .,orlooi,t., 

(1 

VL = 0 voor t.• = ·.u
0

, 

lo.:1ls uit hoofdstuk I bleek is ",X een 

maat voor x' (dispersie) en 6R een maat 

voor x11 (absorptie). 

~R veroorzaakt een verplaatsing loodrecht 

op de cirkel, 6X een verplaatsing over de 

omtrek van de cirkel,_,.Bij een eventueel -----------
ESR signaal doorloopt het uiteinde van VL · 

cirkel als het veld sweept 

0 naar B = 00 • Het waargenomen sig
,.::-

naal 1s een mengsel van dispersie en ab-

sorptie, 

Tenslotte berekenen we nog de grootte van 

VL bij ~en kleine afwijking 6f tussen de 

klystronfrequentie en de resonantiefre~ 

quentie van de trilholte. 

E 
:...& 

2 

E 
= _& 

2 

geeft dit V • L 

- j X (3,6,8,b,) ge 

subst. in (3,6.5.). 

voor X << l 

E 
...& - j X 
2 • ? 2 en met 

2 w-M /R o. 

'• 

_, .... 



'·•·: 

.i, -.... 
" 

X • ·.•L 

... /:\;,·, en 

wc-

- J L 
R 

geeft dit 

L 1,:aarbij i .. (U)U Je-bandbreedte van de trilholte 

3. 7. Dispersieon,:erdrukki"J. 

(3.6.11.) 

is. 

Bij het meten va. ESR zij we meestal alleen geïnteresseerd in de absorptie

component van het signaal. We zoeken dus een methode om de dispersie te 

onderdrukken. 

Daartoe tellen we bij het door de trilholte gereflecteerde ESR signaal VE 

een signaal v8 >> VE op. %odanig dat de fase van v8 gelijk is aan de fase 

van de absorptiec~~n►• (Het faseverschil tussen v8 en de dispersie is 

dan 90° ). We krijge:: cian de situatie van fig. 3.4. De gedetecteerde span

ning VOET is nu in eerste orde onafhankelijk van het d ispersiesignaal. 

De spanning v8 wordt geleverd door een buc~ing-arm, ~ic een gedeelte van 

het door het klystron geleverde vermogen via een verzwakker en een fase

draaier aan het kristal toevoert of door een schuivende-schroef aanpasser 

die een gedeelte van het aan de trilholte toegevoerde vermogen direct re

flecteert in de richting van het kristal. 

De dispersieonderdrukking vindt minder volledig plaats als w#w, dus als 
0 

er drift van de klystronfrequentie ten opzichte van de resonantiefrequen-

tie van de trilholte optreedt. (Het AFC systeem dient om dit te voorkomen). 

Stel nu dat er een drift of in frequentie is opgetreden. VL is het door de 

trilholte gereflecteerde signaal ten gevolge van 6f. 

We definieren nu de dispersieonderdrukkingsfactor 5: 

5 • gedetecteerde dispersiesignaal 

dispersiesignaal 

' /._. ;;.· 

. . f! . . 

.. ·• 



Het verband tussen S en M i ... iden we af uit figuur 3.5. ,\lleen de cvmpo-

nent van hct~ispersiesi~nJal evenwijdig aan V wordt gedetecteerd, 
- DET _ ----- -- ··-· 

dus: 

\' IVL! 
~u is 0 = 0' + 0" en 0' ~12.1 W' .. (waarin I< dt.• 

IVBI I{ C 
C de d rke l is) 

!~LI ,v ' 
dus s a -· + 1..l,l 

IVBI H 
C 

-
, 

.., : ~ - - - - j, :: '.,. - -!!!~-· ----:-:-:1:__---JL.:::=::::::::..-
w.-. R. l 

w~w. 

fig. 3.5. 

Nu geldt voor kleine VL dat 

• E 

V • - :_i 
L 2(6f\1 

uit paragraaf 3.6. volgt: R • 
C 

E l_al. 
4 , 

het aan de trilholte toegevoerde vermogen P 
C 

2 

• 1:s.L . 
8 l{ , 

0 

het door de bucking-arm toegevoerde vermogen P8 • 

( 

2 
fu 
2 R 

0 

!>Lr.ial V.:.tll 

(3.6.11.) 

dua S • b-- l'\,J 'r°" T (3.,. ,.i 
Ul¼ tJ..o re::: I) ~-~ ~:o ~ 
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We merken ,lp dat frequentiefluctuaties net als de dispersie een verande

ring óX in de reactantie van de trilholte vuroorzaken. Het door deze 

frequentiefluctuaties veroorzaakte signaal wordt dus in gelijke mate 

onderdrukt als het dispersiesignaal, wat van groot helang is voor de ge

voeligheid van de spectromut(!r. 

Het detectiek~istal heeft optimale ruiseigenschappen indien er een zekere 

hoeveelheid microgolfvermogen opvalt (r.f. bias). Wc kiezen nu de grcotte 

van het bucking-signaal zo dat het kristal optimaal functioneert. 

De grootte van het bucking-signaal is voor de onderdrukking van de dis

persie niet kritisch, mits VL << v8 zodat we de r.f. bias door het bucking

signaal kunnen laten verzorgen. 

De schuivende-schroef a3npasser reflecteert een gedeelte van het vermogen 

in de trilholte arm terug naar het kristal. Meten we nu bij lage vermogens 

dan kunnen we niet genoeg reflecteren om de juiste kristal-stroom te laten 

lopen. We gebruiken dan de bucking-arm die een gedeelte van het door het 

klystron uitgezonden vermogen voorde verzwakker aftakt naar het kristal. 

' 

3.8. Het AFC systeem 

Zoals we in de voorgaande paragrafen gezien hebben is het zeer belangrijk 

dat de gemiddelde klystronfrequentie nauwkeurig gelijk blijft aan de ge

middelde resonantiefrequentie van de trilholte. 

Relatieve drift tussen het klystron en de trilholte dient te worden gecom
penseerd. 

Dan namelijk is de gevoeligheid van de spectrometer voor veranderingen in 

X, dus voor dispersie en frequentiefluctuaties, nihil in eerste orde. 

Het is dus niet zo belangrijk fluctuaties rond de gemiddelde frequenties 

eveneens weg te regelen. 

Het AFC systeem waarvan het principe reeds in paragraaf 2.3. is besproken 

regelt de frequentie van het klystron nu net zodanig dat de gevoeligheid 

voor frequentieveranderingen minimaal is; in de dip van de trilholte ia de 
.c~_nversie van frequentie- naar amplituclemodulatie nul. 

.. _ _.: .. 
1 • 

.: ··•· .,.. 

. . ' 
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figuur 3.6. 

Deze methode van stabilisatie van de klystronfrequentie is dus voor 

ons doel zeer bruikbaar. 

In fig. 3.6.a. is nog eens de detectorspanning als functie van de fre-

quentie getekend. 

We zien de conversie van frequentiemodulatie naar amplitudemodulatie 

I voor w = (JJ 
0 

II voor w > (JJ 
0 

De corresponderende fasediagrammen zijn weergegeven in figuur 3.6.(b) en 

(c). 

Het uiteinde van VL beweegt met de modulatiefrequentie fa lanaa de cir

kel tussen de beide uitersten VLI en VL2• 
... 

.'I 



Bij deze methode van stabiliseren treedt toch nog drift op, drift, die de 

gevoeligheid van de spectrometer in gevaar kan brengen en waarvan we de 

grootte dus dienen na te gaan en zonodig te beperken. 

De oorzaken van deze drift zijn: 

J. drift door onvoldoende onderdrukking van de oorspronkelijke drift 

2. drift doordat het AFC signaal "verdrinkt" in de ruis van het AFC-detec

tiesysteem 

3, drift van de fasegevoelige detector in het AFC systeem 

ad 1. 

Ue ov~rblijvende drift is afhankelijk van de rondgaande versterking van het 

AFC systeem. 

Uit de regeltheorie volgt: 

óf corr. 
êf uncorr. 

= 
+ kA 

waarbij êf = oorspronkelijke drift uncorr. 
6f = drift met AFC. corr. 
kA = rondgaande versterking 

Het is slechts zinvol de rondgaande versterking zo hoog op te voeren dat de 

drift veroorzaakt door 1, onder alle omstandigheden klein is in vergelijking 

met de drift veroorzaakt door 2. en 3. 

Teneinde de rondgaande versterking te kunnen berekenen is het noodzakelijk 

na te gaan hoe groot de verzwakking van het AFC-signaal is, die optreedt in 

het mforogolfcircuit, We zullen daarom een verband proberen te vinden tussen 

een verandering 6VR op de reflector van het klystron en een AFC-signaal VAFC 

op de kristaldetector dat het gevolg is van éVR. 

In fig. 3,6.(c) zien we dat een afwijking êf tussen de klystronfrequentie en 

de resonantiefrequentie van de tritholte een amplitudemodulatie (met de AFC 

frequentie f) tot gevolg heeft. De grootte van deze amplitudemodulatie noemen 
a 

we lv I • s 
Dan is: lvo2I 

(3.8.t.) 
2 

\ 



~ is de hoek tussen VL en v8 

I VLI 
Nu is cos (180° - ~) = ! 

R 
C 

Substitueren we (3.8.2.) in 

dan krijgen we: 

E 
(3.8.J.) met R = ..A4 C 

De maximale frequentiezwaai van de AFC modulatie is fd. 

Dan is (3.6.JJ.): 

IEsl 
2(M)U 

2 2 
Dit levert met P = Eg en r = IVBI 

c 8 R
0 

B 2 R
0 

(3.8.2.) 

(3.8.3.) 

(3.8.4.) 

(3.8.5.) 

:• ~ : 
,· .J ~--.-~ .: 

1. 

·•. , . .. 
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Het vermogen gepaard gaande,met V
5 

is: Ps • 2sRo. 

Het Al-'C vermogen PAFC is dan PAFC • L P
5 

waarbij L het conversieverlies van 

de kristaldetector is. 
IV Af'Cr R = impedant i~ van ht!t krist.11, P AFC • 2R • 

Voor het gebruikte klystron geldt ~f • 3.106 óVR. 

Uoor substitutie in (3.8.S.) krijgen wc: 

VAFC = ✓ 2 RL P 
C 

6 
fd. 3, 10 óVR 

(tif)2 u 
(3.8.6.) 

We geven de waarden die de verschillende grootheden 1n 3.8.6. onder extreme 

meetomstandigheden kunnen aannemen. 

nom. max. 

R S00 Q 

L ! 
_., 

p 4. 10 -
C 

fd JOS 
; 

(tif)u 107 

PB 
-3 o.s.10 w 

We berekenen de minimale en de maximale verzwakking. 

lvAFcl max ~ 10-s óVR 

lvAFcl min~ 10-1 óVR 

min. 

I0-7W 

104 Hz 

106 Hz 

(3.8. 7a.) 

(3.8.7b.) 

Dit resultaat zullen we in hoofdstuk IV gebruiken om de versterking in het 

,. electronische gedeelte van het AFC-systeem te berekenen. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat we eerst de benodigde rondgaande versterking bepalen. 

'-;~-:~(. ' ~ ·:! ·:: -~ .~. 
\ ~-i·._. .. ~. ~ 

. • . 
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Om de drift veroorzaakt door 2. te kunnen bepalen, vergelijken we de grootte 

van het Af'C-signaal bij een frequentieafwijking ~f (zoals die door 3.8.5. 

gegeven wordt) met de ruis van de kristaldetector. We vinden dan de minimale 

drift H . waarbij het AFC-systcem effectief in actie komt. 
min V 2 

V gaat gepaard met een vermogen s 
s -2 R0 

Uit vermogen ste.llen we gelijk aan het ruisvermogen F AkTB van de kristalde-

tector. We vinden: 

F k1' 8 
A 

p 
C 

p i 
(---,.--.;;_s _ ) 
p l + c4 p >i 

C 8 

We berekenen de drift onder extreme meetomstandigheden. 

nom. max. 

bandbreedte trilholte (llf)U 107 

ruisfactor AFC-det. FA 104 

bandbreedte AFC-det. B 3. 10- 2 
Hz .. 

4. 10 - 2 
meetvermogen p 

C -3 bucking-vermogen ~ 0.5. 10 W 

freq. zwaai AFC-mod. fd 105 

De extreme gevallen zijn nu: 

(óf . ) . .,. ... 104 Hz bi'J' 1 
min aag meetvermogen 

kleineAFC modulatie 

grote bandbreedte van de trilholte 

(óf . ) ~ I0-2 Hz onder de gunstigste omstandigheden min 

ad 3. 

2 
(3.8.8.) 

min. 

10
6 Hz 

I0-7W 

10
4 Hz 

De invloed van de drift van de P.s.o. in het AFC systeem is afhankelijk van 

de versterking die we toepassen tussen de P.S.D. en de reflector van het 

klystron. In het regelsysteem treedt een rondgaande versterking k A1A
2 

op 

(versterking A2 tussen P.S.D. en reflector). 
. . . , 
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figuur 3. 7. 

De drift ter plaatse van de P.S.D. wordt onderdrukt met een factor l+k! A 
1 2 De overblijvende drift komt 

zodat daar de onderdrukking 

A2x versterkt op de reflector 
1 ongeveer kA bedraagt. 
1 1 

terecht 

Uit het bovenstaande volgt dat zoveel mogelijk ver$terking vóór de P.S.D. 

moet worden toegepast, zoveel dat de P.S.D. net niet wordt overstuurd door 

ruis. 

Omdat de rondgaande versterking nog niet bekend is stellen we de discussie 

van de invloed van de P.S.D. drif~yit tot hoofdstuk IV. 

Behalve de drift is er nog een mogJlijkheid om:' f •. m. ruis via de trilholte 

om te zetten in a.m. ruis. Door het feit namelijk dat we de frequentie van 

het klystron moduleren zal er periodiek een afwijking optreden tussen de 

klystronfrequentie en de resonantiefrequentie van de trilholte. Er zal dus 

periodiek een omzetting van f.m. ruis naar a.m. ruis optreden. We moeten de 

•.t<,.:· · grootte van de AFC modulatie dus beperken • 
. . •.~; ·. ~- . 
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Wc berl'kenen de ruis (= <J-ispers-ie) onderdrukkingsfactor als wc AFC modu

latie toepassen, met behulp van (3.7.J.). Voor 6f nemen we nu (Îd)eff=lîd. 

Uan krijgen we: 

(3.8.9.) 

Anderzijds kunnen we afleiden dat de dispersieonderdrukking ten gevolge 

van het verdrinken van het AFC-signaal in de detect0rruis (ad 2.) (dit 

v0lgt uit. 3.8.6.) gelijk is aan: 

(3.8. JO.) 

Combineren we (3.8.9.) en (3.8.10.) dan is het duidelijk dat we bij ieder 

meetvermogen P een fd kunnen vinden waarbij S minimaal is. 
C 

Dit minimum vinden we voor s1 = s2• 

In figuur 3.7. zijn daarom zowel s1 als s2 uitgezet als functie vanc!:)U bij 

verschillende meetvermogens. 

Het snijpunt van twee lijnen van gelijk vermogen geeft nu de gunstigste 

modulatieamplitude îd met de bijbehorende waarde van S. 

De krollllle in de grafiek is de verzameling van snijpunten van lijnen met 

gelijk vermogen. 

Samenvattend blijkt uit figuur 3.7. dat bij lage meetvermogens een hogere 

AFC-modulatie nodig is. Dit is eveneens het geval bij trilholtes met een 

slechte kwaliteitsfactor(• grote bandbreedte). 

We kunnen nu ook de rondgaande versterking bepalen die in het AFC-systeem 

nodig is om de gevoeligheid niet in gevaar te brengen. 

Uit de grafiek volgt dat bij een maximaal meetvermogen (Pc• 40 mW), 

td "' -5 
(Af) • 3. 10 • 

u 

::~~i:~~i:~\::è•'.. -~ 
.. , t 

i. 

•::'{'.\' ·~-'.! :_:··' .... 
.• !· 

. . 
!~ . # ~.i 
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In het gunstigste geval {(.lf)tf • 10
6 

Hz) betekent dit dat de effectieve 

drift die de grootte van S bepaalt altijd nog enkele tientallen Hz bedraagt. 

Het heeft dus weinig zin de rondgaande versterking zo hoog op te voeren 

dat de AFC een drift van minder dan 10 Hz nog zou weg regelen. 

Nu bedraagt de drift tussen klystron en trilholte zonder AFC zelden meer 

dan 10
5 à 10

6 Hz in een periode dat een spectrum wordt opgenomen zodat een 

rondgaande versterking van 10
4 à 10

5 voldoende is. 

Hiermee zijn de eisen waaraan het AFC-systeem moet voldoen, bekend. 

(1) Poole, Electron Spin Resonance, Wiley and Sons (1967), Cl1 JOE 

(2) idem, Ch. IOF 

(3) Burgess and Brown, RSI, 23, 334, (1952) 

(4) Feher, Bell System Tech. J. 36, 449, (1957) 

(5) Prof. Groendijk, collegedictaat microgolftechniek 

(6) Wilmshurst, ESR spectrometers,Ch 3,6 

: . 
•• . 1 .. 
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HOOFDSTllK IV 

Pra~tische uitvoering van de spectrometer 

4.1. Inleiding 

ln hoofdstuk 11 is de opbouw van de spectrometer reeds besproken. De spectro

meter bestaat uit commerciële componenten, behalve de klystronvoeding, het 

AFC-systeem, de be?ieningsorganen en het microgolfcircuit. Voor een beschrij

ving van de gekochte componenten wordt verwezen naar de handleidingen. De 

praktische uitvoering van het microgolfcircuit is reeds uit par. 2.2. duide

lijk geworden. De schema's van de spectrometer geven volèoende informatie over 

de details van de klystronvoeding en de bedieningsorganen, zodat we ons in dit 

hoofdstuk kunnen beperken tot de 'beschrijving van de praktische uitvoering van 

het AFC-systeem. 

In par. 4.2. zullen we trachten de eisen die we moeten stellen aan het AFC

systeem (zoals die in het vorige hoofdstuk duidelijk zijn geworden) gestalte 

te geven in een praktisch ontwerp. 

In par. 4.3. zal worden besproken op welke punten de huidige opbouw van het 

AFC-systeem afwijkt en op welke manier dit de kwaliteit van de spectrometer 

beïnvloedt. 

In par. 4.4. volgt dan een gedetailleerd overzicht van de eisen waaraan de 

verschillende delen van het AFC-systeem moeten voldoen. (Dit voor een eventu

eel nieuw te bouwen AFC-systeem). 

Tenslotte vergelijken we in par. 4.5. het eigen ontwerp met de commerciële 

apparatuur van AEG en Varian. 

,::-. .-.: ~~:~r ... 
.-{~:;:'::. 1 

~::,· ~tt ·\,:. ·. 
. !" .,, ... :, ... f .~:-
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4.2. 1:e practische uitvoerirtg·van···bet AEC-s}>steem. 

Wc zullen nu proberen de eisen waaraan het AFC systeem moet voldoen en die 

we in het vorige hoofdstuk hebben uitgewerkt te realiseren in een praktisch 

ontwerp. 

Daartue tt!kencn we opnieuw het blokschema van het AFC systeem vanaf de kris

taldetector tot aan de reflector van het klystron (fig. 4.J.). 

We gaan eerst na hot.? het signaal door de verschillende componenten ver

werkt wordt. 

---
P. S.t) "· 1 I 

~ * 
v, 1 

~-101. 
/l. 1 

~~ v, 't'v."C.,i. -. ... .,1. ,..,. v; 
c,.c . .... 

A o.-.-•if,;..,. 

l 

* 
" . ·- .. _.,. .. -.à, 1 

Y,a 

-,.~ "k2 - -
01:e·, .... t ... .,..,, ....... ~ 

figuur 4.1. 

.,.., .. 
V lt. 

Het amplitude gemoduleerde 7.5 kHz signaal, afkomstig van het detectiekristal 

wordt eerst versterkt in een afgestemde versterker. Hierin worden de hogere 

harmonischen van het 7.5 kHz signaal, die de werking van de P.S.o. kunnen 

verstoren, onderdrukt. Het versterkte signaal gaat naar de fase gevoelige 

detector. In het ene kanaal krijgen we de som van het referentie signaal en 

het AFC signaal, in het andere kanaal het verschil. Beide signalen worden 

weer versterkt, gelijkgericht en daarna bij elkaar opgeteld. Na een gelijk

spanningt; versterker volgt een tijdconstante die zo groot is dat de 7 .S kHz 
' draaggolf wordt onderdrukt, waarna het correctie signaal wordt opgeteld 

bij de reflectorspanning. Mathematisch uitgewerkt levert dit: 

i, 

. ,. 



,.:.-

, .. · .. ~~ '··· .... ··. 
_.,,,,. :; f ••• • 

-33-

Het signaal Vs afkomstig van het detectiekristal is amplitude gemoduleerd 

met de drift van lwt klystr~n. 

Stel de draaggolf frequentie lû (7.5 kHz) en de driftfrequentie 6w dan 
s 

kunnen we dit signaal schrijven als: 

V = V cos w t cos ówt • 1 { cos (w + 6111) t + cos (w - L\w) t } 
S S S 2 S S 

We bekijken alleen de term met frequentie (w + 6w), de andere gedraagt zich 
s 

volkomen analuog. Oe Tuned Amplifier is afg1.•stemd op <1\, voor andere frequen-

ties treedt_ een faseverschuiving 0(tiw) op. Wc gaan na hoe deze faseverschui

ving doorwerkt in het correctiesignaal met frequentie L\w dat aan de reflector 

wordt toegevoerd. 

Het ingangssignaal van de P.s.o. wordt: 

V' = V cos {(w + ,~w)t + 0} s s s 

Het referentiesignaal is: VR = VR cos wst 

We krijgen dan: 

VJ • V cos w t + V' cos {(w + tiw)t + 0} R s s s 

V • VR cos wst - V' cos {(w + ów)t + (tl} 2 s s 

De amplitudes van VJ en v2 zijn dus: 

V • yvR2 + V'2 + 2 V V' cos (tiwt +0) J s R s 

v2. vv/ + v,2 - 2 V V' cos R s (tiwt +0) s 

Voor v; << VR levert dit: 

VJ• V + V cos (&ut +0) R s 

1 

1 

.( 

J' 
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Na gelijkrichting (tegengesteld), optellen en versterken van v
1 

en v2 volgt 

de tijdconstante die de draàggl;lf onderdrukt. 

Het correctiesignaal V zal dan zoals 2emakkclijk is na te gaan zijn: 
C 

V ~ V - V = 2 V' cos (/\wt - 0) • 
C J 2 S 

Het correctiesignaal V volgt dus de langzame amplitude variaties van V. 
C S 

Een eventuele tasedraaiing 0 in het draaggolfsignaal voor de P.S.D. veroor-

zaakt rechtstreeks een fase-draaiing 0 in het correctiesignaal (met frequentie 

b,w) op de·reflector. Deze faseverschuivingen zijn van belang omdat zij van 

invloed kunnen zijn op de stabiliteit van het regelsysteem. 

Uit paragraaf 3.8. bleek d~t een hoge rondgaande versterking gewenst is in 

het AFC-systeem. 

De totale bereikbare rondgaande versterking wordt bepaald door de in het 

systeem aanwezige tijdconstanten. Stel de grootste T
1 

en de één na grootste 

t 2 dan is de maximale rondgaande versterking A waarbij nog geen instabili-
. d TJ • h o . . .d te1ten optre en. A

0
= 4't. De grootste 1n et systeem aanwezige tlJ constante 

is die vlak voor de ref1ector. Deze bepaaltde responstijd van het systeem 

welke klein moet zijn t.o.v. de tijd waarin een spectrum wordt opgenomen . 
(200 sec). We kiezen voor T 1 daarom 5 sec. De daarop volgende tijdconstante 

t 2 vinden we in de tuned amplifier. Uit het bovenstaande bleek dat een fase

draaiing 0 in het draaggolf signaal rechtstreeks tot uiting kwam in een fase

draaiing 0 in het correctiesignaal V • De faseverschuiving 0 en dus de tijd-
e 

constante T
2 

worden bepaald door de bandbreedte van de tuned-amplifier. 

De te .kiezen bandbreedte is dus een compromis tussen de noodzaak hogere 

harmonischen en ruis te onderdrukken(= kleine bandbreedte) en de wens een 

hoge rondgaande versterking te realiseren(= grote bandbreedte). 

We kiezen de bandbreedte I kHz. Dan is t 2 ~ s.10-4 sec., zodat een rond

gaande versterking van TJ = 104 te bereiken is. 
4T2 

Dit was de eis die in par. 3.8. naar voren is gekomen. 

('•• 

. .. 
,'t :~: 
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In par. 3.8. is tevens de maximale verzwakking van het AFC-signaal berekend, 

die optreedt onJer extreem ongunstige meetomstandigheden. Deze verzwakking 

( ) 05 . . B.. d . 4 bleek 3.8.7a I x te z1Jn. lJ een ron gaande versterking van JO x, zal 

de versterking in het electronische deel van het AFC-systeem 109x moeten be

dragen. H~t 2al duidelijk zijn dat dit niet zonder meer mogelijk is, daar 

bij deze grote mate van versterking het probleem van de ruis een grote rol 

zal gaan spelen. 

In verband met de drift van de P.S.D. is uit par. 3.8. (ad 3.), gebleken dat 

het gunstig is een zo groot mogelijke versterking voor de P.S.D. toe te passen. 

We voeren d~ze versterking zo hoog op dat de P.S.D. net niet wordt overstuurd 

door ruis van het detectiekristal. Als we de P.S.D. zo ruim mogelijk dimensio

neren (oversturing pas bij enkele volts ingangsspanning) dan is er, rekening 

houdend met de detectorruis, een versterking van 105 à 104 mogelijk. De rest 

van de versterking 103 à 104 zal na de P.S.D. moeten plaatsvinden. 

Het gescheiden versterken van de beide signalen in de P.S.D. (zie figuur 

4.J.) is niet aan te bevelen, daar een verschil in versterking tussen beide 

kanalen zich zal uiten in drift van de reflectorspanning. We passen dus on

middelijk gelijkrichting toe, waarna in de D.C.-versterker een versterking 

van 103 à 104 plaatsvindt. 

In figuur 4.J. is de tijdsconstante T 1 na de D.C.-versterker in het systeem 

opgenomen. De ruis uit de P.S.D. wordt dus meeversterkt, wat oversturing van 

de laatste trappen van de versterker tot gevolg heeft. 

Zouden we de tijdsconstante voor de D.C.-versterker plaatsen dan treedt dit 

verschijnsel niet op, maar dan zou brom en ruis die in de D.C.-versterker -

,zelf ontstaat, ,ersterkt op de reflector van het klystron terecht

komen, hetgeen zeer ongewenst is. 

We nemen daarom aan de ingang van de D.C.-versterker een tijdsconstante T 3 
(b.v. l~Ö T 1) in het circuit op, die voorkomt dat de D.C.-versterker wordt 

ovei:stuurd. 

Om nu oscilleren van het regelsysteem te voorkomen is het nodig dat de afval 

van_de frequentiekarakteristiek, die door T1 wordt veroorzaakt wordt gestopt 

bij een frequentie die overeenkomt met de tijdsconstante t
3 

(1) • 

. ; 

f; 

I 
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R, R, 

~ 
--c::, 

Ic" Ic, Rl 

(a) (b) 

figuur 4.2. 

We demonstreren dit aan de hand van figuur 4.2 •• Het netwerk (a) nemen 

we op voor de D.C.-versterker, waarbij R1C1=t 3• Na de D.C.-versterker 

komt de grote tijdconstante t 1•R2C 2 (netwerk (b)). R3 is zo gekozen dat 

R3C2=T3. De twee netwerken samen geven dan dezelfde overdracht als t 3 

alleen, zodat geen gevaar voor oscilleren optreedt. De brom en de ruis 

uit de D.C.-versterker worden een factor R3/R2 verzwakt. 

Het is zinloos de versterking na de P.S.D. zo hoog op te voeren, dat 

de door de D.C.-versterker versterkte P.S.D. drift, die op de reflector 

van het klystron terechtkomt, groter wordt dan de oorspronkelijke 

klystron- en/of trilholtedrift. Nu was er een versterking van J0 3à JO~ 

nodig in de D.C.-versterker om de benodigde rondgaande versterking te 

bereiken. De drift van de P.s.o. zal dus een factor J0 3à JO~lager ge

maakt moeten worden dan de klystron- en/of trilholtedrift. 

4.3. Het huidige AFC-systeem. 

In principe is het huidige AFC-systeem eveneens opgebouwd volgens 

figuur 4.1., behalve dat er na de P.S.D. geen o.c.-versterking is 

toegepast, maar het correctiesignaal direct aan de reflector van het 

klystron wordt toegevoerd. 

Nu bleek uit par. 4.2., dat we de benodigde rondgaande versterking, 

in verband met oversturing door ruis, niet konden verwezenlijken door 

alleen versterking voor de P.S.D. toe te passen. Bovendien is de P.S.D. 

te krap gedimensioneerd(maximale ingangsspanning ~IV), hetgeen de 

\" . 

.. ·. ~. -~ ...... ~ 
·.···Y::. ~ ;:; \ . . . . . 
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mogelijke versterking in de Tuned-Amplifier en dus de haalbare rond

gaande versterking nog ver4er reduceert. 

Het gescheiden versterken van de signalen in de P.S.D. tenslotte vormt 

een ontoelaatbare oorzaak van drift. 

Experimenteel is bepaald, dat de rondgaande versterking een factor 

102 à 103 achterblijft bij de gewenste waarde. Dit alles, samen met de 

drift van de P.S.D.(2), verklaart voldoende de geringe gevoeligheid van 

de spectrometer.(zie ook par. 4.5.) 

Op deze plaats is het nuttig er nog eens op te wijzen, dat het van 

groot bel~ng is, storingen op de reflector te vermijden. De AFC-modu

latie is onder sommige omstandigheden niet groter dan lmV.(zie fig.3.7.) 

Storingen van deze orde van grootte ontstaan gemakkelijk bij een on

zorgvuldige opbouw.(b.v. van het AFC-systeem). Is de storing groter dan 

de AFC modulatie, dan bepaalt deze storing voor een groot deel de om

zetting van f.m. naar a.m. ruis door de trilholte. Uit het stageverslag 

van Penninx(2) over het ontwerp van de P.S.D. blijkt dat de storing op 

de uitgang van deze P.S.D. reeds de toegestane waarde overschrijdt. 

4.4. Specificatie AFC-systeem. 

Hierondêr zullen we een overzicht geven van de eisen die we aan de 

verschillende onderdelen van het AFC-systeem moeten stellen. 

A. Tuned Amplifier. 

afgestemd op de AFC frequentie 

versterking 

bandbreedte 

Indien mogelijk moeten de ingangstrappen van de tuned-amplifier 

niet significant bijdragen tot de ruis van de kristaldetector, daar 

in par. 3.8. gebleken is, dat dit de effectieve drife van het AFC

systeem vergroot. 

De grootte van het AFC-signaal verschilt al naar aelang de meetom-
. ~ . 

standigheden een factor JO. De versterking moet dus over vier deca-

de~ goed regelbaar zijn • 

. . ':' ·. ':· 
.. :'.·, :. . •_;. 
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In verband met dit grote-.verschil in AFC-signaalamplitude 

zou het aanbeveling verdienen een automatische signaalbegren

zing in te bouwen, zodat de P.S.D. nooit wordt overstuurd 

en de AFC onder alle omstandigheden in werking blijft. Uit

vallen van de AFC kan namelijk ernstige overbelasting van het de

tectiekristal tot gevolg hebben. 

S à JO V p.p. 

B. Fasegevoelige detector.(P.S.D.) 

blokvormige referentiespanning 
0 

fase van de referentiespanning regelbaar over meer dan 90. 

maximale ingangsspan~ing 

drift op de uitgang 

s v. 
: < 100 µV (in de tijd dat een 

spectrum wordt opgenomen) 

De lineariteit van de P.S.D. is niet bijzonder kritisch. 

c. D.C.-versterker 

"ersterHnt,: 1n3 (r"'!'"'lh::1;1r) 

Drifteisen gelijk aan die van de P.S.D •• 

Er worden geen bijzondere eise1· gesteld aan de stabiliteit van de 

versterkingsfactor. 

Uitgangsspanning:!. 15 V (dit is de maximale waarde waarin de reflec

torspanning van het klystron moet worden geregeld). 

De belasting van deze o.c.-versterker (de reflector van het klystron) 

is hoogohmig. 

D. 7.5 kHz oscillator 

De huidige oscillator voldoet aan de eisen. 

4.5. Vergelijking met conmterciële apparatuur 

In deze paragraaf zullen we de gebouwde E.S.R. spectrometer, het nieuwe 

opgezette ontwerp en de Varian E-15 met elkaar vergelijken. 

De spectrometers hebben in principe dezelfde opbouw zodat een goede, 
~ f 

.:~:ç_)\ ,'..t,;·! vergelijking mogelijk is. 

}"'i'i~ .:\ ': . ,; . . . . 
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We hebben gemeten dat onder dezelfde omstandigheden (zie tabel) de 

"weak-pitch" op de Varian· E.;;15 ··een signaal-ruisverhouding geeft van 

ongeveer 50: 1, terwij 1 de 300 x sterker "strong pitch" op -ie eigenbouw-·--
spectrometer eveneens een signaal-ruisverhouding gaf van SO:J. 

Het verschil in gevoeligheid bedraagt dus 300 x. Dit verschil in ge

voeligheid wordt goed verklaard door de redenen die genoemd zijn in 
par. 4 .4. 

Metingen: 

Gevoeligheid: veldmodulatiefrequentie: 100 kHz. 

trilholte bandbreedte: I06 Hz (Q" 5000) 

veldmodulatie met maximale signaalgrootte 

weak pitch: 

AFC-Lock-

stabiliteit 

0-30 db 

40 db 

N.B. 

Loek-in: 

Varian 

50: 1 

Varian 

op 

op 

106 

)05 

sec. tijdconstante 

Eigenbouw 

1:6 

Nieuw Ontwerp 

2 op I07 

op I06 

De frequentiestabiliteit van het nieuwe ontwerp is afgeleid uit fig. 3.7. 

Er is dus niet met alle oorzaken van drift rekening gehouden: waarschijn

lijk zal in de praktijk ongeveer .dezelfde frequentiestabiliteit worden be
reikt als van de Varian. 

In de Varian E-15 en de AEG apparatuur wordt een AFC-modulatiefrequentie 

van 90 kHz toegepast. Het voordeel hiervan is dat de bandbreedte van de 

tuned-amplifier groter gekozen kan worden en dus de tijdconstante t1 bij 

de reflector kleiner. Er worden dan fluctuaties in een groter frequentiege

bied weggeregeld dan het geval is met een AFC frequentie van 7.5. kHz. (3) • 

·'-'·:· 

' ,:., : . ·•. 
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Conclusie 

Na de voorafgaande analyse van de gebouwde E.S.R. spectrometer is het 

duidelijk geworden waarom de gevoeligheid ver beneden verwachting is ge

bleven. 

Aan de hand van de resultatt?n van deze analyse moet het echter mogelijk zijn, 

een zodanig AFC-systeem te bouwen, dat een optimaal gebruik wordt gemaakt 

van de mogelijkheden, die dit spectrometerontwerp in zich draagt. 

••=••••••••••••••••••••••••••••••••aa 

P. de Leeuw, november 1971. 

Verslag van het afstudeerwerk, 

verricht in de sektie Fysische 

Analysemethoden, o.l.v. 

Prof. Dr. P. van der Leeden en 

Ir. o.c. Koningsberger • 
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APPENDIX 

t. Inleiding. 

Het tweede deel van de afstudeeropdracht was het in de praktijk testen 

van de gebouwde spectrometer. In aansluiting op het lopende onderzoek 

in de groep ESR.werd besloten tot het bereiden van éénkristallen van 

het type Langbeinit(K2Mg2(S04)3), gedoopt met de magnetische ionen Co 2• 

en Mn2+. Verwacht werd, dat de ESR spectra van deze ionen in Langbeinit 

informatie zouden kunnen opleveren over wisselwerking tussen paren mag

netische ionen. Bekijken we namelijk de kristalstructuu~ van het Lang

beinit(l), dan zien we dat er in de een~eidscel paren Mg2+ ionen voor

komen, die op een geringe afstand van elkaar liggen zonder tussenliggen

de andere ionen. Hierbij nemen we aan dat de tweewaardige magnetische 

ionen gesubstitueerd worden in het kristal op de plaats van een Mg 2 + ion. 

De bereiding van éénkristallen stuitte op grote moeilijkheden. 

2. Zouten van het type Langbeinit 

.. 
In tabel t. is een overzicht gegeven van de bestaande zouten van het 

type Langbeinit (2). 

In deze tabel zoeken we naar zouten waarbij een niet-magnetisch twee

waardig ion kan worden vervangen door een magnetisch ion. Het is be

langrijk dat het magnetisch ion een zo eenvoudig mogelijk ESR spectrum 

vertoont, omdat in de eenheidscel meerdere niet-equivalente posities 

voorkomen. 

De meeste kans op succes lijken te bieden zouten waarvan: 

a. De roosterconstante van de magnetische en van de niet-magnetische 

soort niet te veel verschillen. 

b. Van beide zouten de mogelijkheid bestaat éénkristallen te groeien. 

t-
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t~.~: ;,_;; . 
. '. ; .. ~ ~ t. 

-... ... • 
0 • • ::, > • N 

• ... QI) o Il 111: . .., • 
~ ...... • • . ... Il 
en en +a • > ..... • • • 
-= +a..C: • ..... en • QI) 
0 .... 0 Il QO • QI) ,::: s:: 
0 .:: ., .. s:: .. Il ., .... ... . ........ ., .,.. en . ... ., .... . - • • 'O •"4 ~ • ., •< .oc... • ·"4 ... •"4 • a 
en ,_, QI)·,.., ... ~ • .. 
0 s:: ·"4 ., ... ,::: s.. .. .r: 
0 ., . ·"4 ••• • .,➔ U) 

,:t'. "-l +a .. 1 .0 •• CQ .~ ·,1 

K2 tlg: (~ü 4~3 9,9l0 J,10) A,J 10) 
K2 c112 ~so 4 3 - X 

KaMJl.2 ~~04)3 10,114 ~~ B 
Ka C02 ,so, )3 . 9,929 B 
Ka Ni2 \stJ't J3 9,th8 t,) a 
Ka 1''~ \;;LA )3 10,00-, 
Ka ~D2 (~o4)3 9,91') t,) N 
~ C.:d: ~ ..i0!)3 10, 2t:30 b) N 

~NH4 )2Mg. (so4 )3 9,919 8) D 8). 
NH ~2 Ga;. (so )3 10, '.) )6 

(NH: 21'1112 (:jQ:~3 10,19~ 6, 11) G 
(NH h c02 (so 3 9,'-N1 7) D 7) 
(NH: ), Ni2 (::iO:)a 9,'.N4 7) D 7) 
~NH 4 )2 1''•, ~ SO 4 )3 10,06d 

NU ~2 Zn.. ;;o ~3 - X 8) D 8,9~ 
(NH: 2Cd:. (so: 3 10, :S50 3, 11) C 3,4 

R~ Msa (so ~3 10,005 
Rbtcae (so! a 10,'.>70 6~ N 
RbtMne (S0 4)3 10,218 6 B,C 
R~ C02 (S0 )3 10,026 

llb-,Ni2 tY 9, '150 
Rbt F- so4 3 10,090 
Rb-.: Zna S0 3 - X 

Rbt c~ (so: 3 10, 5~32 

Tl2 Mea (S0 
4 

)3 - X 

Tlt c-.. (so 4~a - X 

Tl:.;Mne lS0 a 10,229 6) C 
T12 CO-.,; l so4 )3 10,03} 
T~ Ni2 ~tio

4
~a - X 

Tl~ Fet so: a 10, 108 
Tla ~ne (S0 ~3 - X 

Tl2 Cck (~o: 3 10,}85 

tabel 1. 

Bereidingswijzen: B Groeien uit de smelt volgens de Bridgmanmeshode. 
Indampen van een waterige oplossing bij 80

0
c. " 

D Indampen van een waterige oplossing bij 20 C • 
N: Pogingen éinkristallen te maken mislukt. 

. ....... 
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Gelet op het voorafgaande werd besloten tot het bereiden van éénkristallen 

van: 

met Co2+ resp. Mn2+ dope 

d Mn 2+ d onge oopt resp. met ope 

met Co2+ resp. Mn2+ dope 

N.B. 

ER is geen rekenina gehouden met de referenties 7, 8, 9, 10), omdat er 

bij ons twijfel bestaat of de gerapporteerde ESR metingen inderdaad ge

daan zijn aan zouten van het type Langbeinit, zoals de auteur veronder

stelt. De bereidingswijze zoals die wordt aangegeven door de auteur 

leverde steeds het Tutton-zout op K2Mg(S01th .6 H20. 

Bereiding: De éénkristallen van (NH1t)2Cd2(S01t)3 werden bereid volgens de 

methode aangegeven in 3). 

De kristallen werden verkregen door langzaam indampen bij 

83°c van een oplossing van (NH1t)2S01ten 3Cdso ... 8H O (in stochio-
2 

metrische verhouding), waaraan was toegevoegd 1% MnS01t resp. 

coso ... 

De kristallen vertoonden goed herkenbare(lll~(llO)en(lOO) 

vlakken. 

Het ESR spectrum van Mn2+ in (NH1t) 2Cd 2 (S0 .. )3 is eerder opgemeten door 

Tatzuzaki 3,4) in het temperatuurgebied van 9S-300°K. 

,..,. 

)}; ~~,~~; Aanaeuomen dat de Mn2+ ionen substitueren voor Cd2:+ ionen, betekent dit -.. 

: .. :~·:, · · · · -· dat'· er in de éénheidscel acht verschillende posities voorkomen voor het 
. t(;:;·:i:Nn2+. 

' '.~: ... , ·: 1 ·, "'; : , .. ~ . :·:;:;y;:,.~~l~k•~ is, d~t het spectrum daardoor ·moeilijk ~~ anaty~eren 1:-trb•~ a,~t•·,,~· : :· ·, •:<\ 
=·::, .. ~'.tà~, -~!~~:· ... ~ct~~ll~jnen he•·ft · ·een flechte re1ç,l~tt•· t~~ aevo_lg •. ~•~~~~k~ '."::.'.;_ ·. ·. : . ·. --~ .. w.J 
·' ~Jt-~~~J:~f~ =••o t~.fec;~rum opaenomen •••~bij het ;•en•tbch•· ,,._ld '.'•~ .. a•.r~ .. l:~;'_~~~t. . . f'r:..._ :·.f,'"~J':.-"j·•~'- 4": ·• ·• ·,. . .... .,, .. :' ........ •.'"'""· ::· .;·,; ·!:~ ... • ...... ...:...-.,: ... ,.,.c\;,1'··4:·;:·,.~·,.,.!· "~'~:"J-,Jo}'f• 
~•:•. ,., C-.J.~ • \••--• •' :"1 • • •.• •, .1, 'C"" ·.t. l ·, • .,.. . ._ • .,, _,.-. r-j.~ Jli.·1',_C:I ',/, r "* 7:~ }•~"!:,.~;:, ;c.,,; . •. •:•.•,: \ .. : . •' l •• • ,: ~·•.;~•' 1.f-!-t-t,; ; .. ;J;.,'' ,;,:;:~ '1'_ .. :•~ .: '. v_-•·( ,_;,~:-•, /;~;.;•:~;:li;:~19i,·~-~'>I' '~:i\ 
· ~\~ •• • :::/ .·;.t,·~ • .-.~f .. J!' ~- · · -r.. · . '. · ·;: ;. - , · • · .. , . · · ··• : ·• :.,~ ... -; : :·t/\. -;·t :~. ·. ··::k;,:,•,~·f. :;é~\r~ 
. :~t.~~'i.Jt:!.; ..... ,''fr, . ·• . ,; : .. • ,, i ·, . '. . . . • : .,;•:''. ~,.\!;.., ·,•,~'.,.•~;.:;l'Ç'.;:'.'~':Ïl:'!i<;.;,..~ ~,,;;, 

~~ · ',~ '~ .. ~·;~~,:~;.~~i 21 ~f~~ .. rJ<?·:~ · ti.;l~t· ··:i :.:... -.·il.:.·<· · · /-:.-: :'. _;·\.::".Ji.~.t_:_ =:;:~ ~:_.'.i?~ ;_,:'.:..: .. i~·.: .... r.t_:·· .... ,~:_; ··i __ -~,?_·,~~~'! __ ·t~~~t_,.!.~~~-
-~ -....... ,.... ....................... ··•-- ....... _.... ..,. .. ,,. - ~ .,. ...... ... . ...... .. 
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in het (IÎO) vlak. Er werden fp4ctra waargen9men afkomsti& van tenminate 

vier verschillende Mn2+ ionen. Hij heeft een goede aanpassing van de 

spectra verkregen door uit te gaan van een spin-Hamiltoniaan voor axiale 

kristalveld symmetrie met de z-as evenwijdig aan de lichaamsdiagonalen 

(de (111], (llÏ], [lÏl], resp. [lil] richting). Voor de aanpassing werd 

alleen gebruik gemaakt van enkele aan de uiteinden van hel 8pt!Clrum ge

legen lijnen. He~ centrum van het spectrum is moeilijk te analyseren. 

Deze metingen zijn door ons herhaald en bevestigd. 

Het spectr~ van Co2 + opgemeten bij helium temperaturen bleek te inge

wikkeld om te analyseren. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de fase

overgang zoals die wordt gerapporteerd in de literatuur. (12). 

'c,,i,1 t1,1,,1 
/ \ / 

\ 
tï, ,,,., 

/ 

----- -,-----'Z ' \ I / .... ... 
// ' ' ... ..... 

//( ..... .... ....... 

' ........ 

\ ....... t, ,1 1lJ ..... .. ...... -- \ .. -
0 ~ 

figuur l • 
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vacuum enige uren verhit in een gepunte 

kwartsampul om eventueel aanwezig kris

talwater te verwijderen. Daarna werd de 

kwartsampul dichtgesmolten.en in de oven 

gebracht op ongeveer so0 c boven het smelt

punt van het zout.De daalsnelheid van de 

ampul bedroeg ongeveer 2 cm/uur. De tempe

ratuursgradient ter plaatse van het smelt

punt was ongeveer 30°c/cm. 

Er werden dieppaarse, enkele millimeters 

grote éénkristallen verkregen, waarin 

echter geen ESR signalen zijn gevonden. 

Dit is niet verwonderlijk, daar het hier 

een geconcentreerd magnetisch zout betreft. 

Pogingen dit zout op dezelfde manier te 

bereiden als het voorgaande, zijn op een 

mislukking uitgelopen. De bereidingswijze 

zoals die in.de litteratuur voorkomt(S) 

was te gecompliceerd om in korte tijd te 

verwezelijken. 
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