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Inleiding. 

Bij bet onderzoek naar magnetiscbe strukturen van 
eenkriatallen met bebulp van N.M.R. zijn protonen 
van groot belang. 
Indien de kristalstruktuur niet bepaald is door 
neutronendiffraktie-metingen en indien rijntgendif
fraktie-metingen geen uitsluitsel geven over de 
protonpoeities kunnen tocb op andere wijze de proton
positiee bepaald worden, binnen de nauwkeurigheid 
van O,l A 0,2 ft, die vereist is voor magnetiscbe 
struktuur bepalingen. 
veze metboden zijn: 
l) het meten van dipool-dipool opsplitsingen, 
2) bet meten van quadrupool interakties. 
Methode l) is in dit werk toegepast op Rb2C•Cl4 .2a2o 
en methode 2) op CeMnc1 3.2n2o en KMnc13.xD20.(2-x)H2o. 



I. 

I,l. 

Bepaling van de ricbting en grootte van de proton
proton vektor in watermolekulen door meting van de 
grootte van de opsplitsing van bet Zeemanniveau van 
protonen ten gevolge van dipool-dipool interaktie. 

Inleiding. 

In de grondtoeetand is bet energieniveau van een 
kern met kernspingetal I, 21+1-voudig ontaard. -Tengevolge van een magneetveld B ter plaatee van de 
kern kan deze ontaarding opgebeven worden. De 
Hamil~oniaan~ die dit systeem bescbrijft is: 

(-1-) 
1 

~ = - fa· 8 = -1N(JNI2 Br C11a/ v 
waarbij gN de z.g. Land,faktor van de kern,/3Nbet -kernmagneton, )"-Nhet kerndipoolmo~ent en Iz de z-
kompo~ent van het kernspinmoment I is. 

( 
gN = 5, 585 vo~r een proton \ 
/JN • 0,505.10-23 erg/Gauss (ret.1)/ 

~r ontetaan dan 21+1 energieniveaus met energieen {E): 

(-2-) £: - jN ;BN P,~ /'rKL 

met m1 = -I, -I+l, .•••.. +I. 
Voor bet energieverschil ~B tussen twee opeenvolgende 
niveaus volgt uit (-2-): 

(-3-) 

Overgangen tuesen twee opeenvolgende niveaus kunnen 
bewerkAtelligd worden door inet'aling van energie 
met een frequentie V indien voldaan is aan formule(-3-): 

(-4-) 

~wordt de Zeemanfrequentie genoemd en is b.v. voor 
protonen ( kernapin I=i): J) = 42,577 Mc/e indien 
IBI • 10 kGauee. 
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Wanneer een kern zicb bevindt in een kristal kan 
bet veld samengeeteld zijn uit de vektoriele eom. - ~ van een uitwendig veld Bu en een inwendig veld B1 • 
(-4-) wordt dan: 

(-5-) 

De dipooltenaor. 
..... 

Het inwendige veld B1 kan veroorzaakt worden door 
magnetische dipoolmomenten{fo)van kernen of door 
magnetieche dipoolmomenten{)'~Jvan ongepaarde elektro
nen van atoaen. 
Deze dipolen kunnen zich ten gevolge van een magneet
veld ricbten en veroorzaken dan tezaaen een van nul 

~ 

verecbillend aagneetveld: bet dipoolveld Bd-tot• 
~ -Het dipoolveld B4 ter plaatee r veroorzaakt door 

...\ 44n dipoolmoment/" heeft de vorm: 

~ ... ,, -r~r• -:~E"JJ ( ref .1) 

~ Indienf gelegen is in het punt (O,O,O) en r eindigt 
in (x,y,z) dan wordt (-6-): 

,-t_'?.)(t 
pr - 3;..y -~\.' 

~ ~ 

13"'- = -3:; r •-3;z. ~':13. -(-7-) ~ JJ ~ --;:?- ,,., 
i"= j'-

-3X'i ~!/..I ,,-.&_ aza 
--;:r ,.., r~ 

:I, 
Uit (-7-) blijkt dat D (de dipooltensor) spoorlooe 
en symmetrisch is. 
In bet vervolg zal onder een paramagnetiecb dipool
veld d,t veld veretaan worden dat veroorzaakt wordt 
door dipoolmomenten van ongepaarde elektronen omdat 
kerndipoolmoment•n ongeveer een taktor 2000 kleiner 
zijn dan dipoolmomenten van ongepaarde elektronen. 
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Dipool-dipoolinteraktie. 

... ~ 

Beschouwen we twee kerndipoolmomenten /4-AJ, en f'Nz 

op vaste atetand fr/ van elkaar dan wordt de Hamil
toniaan voor dese dipoolinteraktie ,(~ ,indien we 
andere interakties buiten beachouwing laten, via 
t-1-) en (-7-); 

( •8-) tfttJl: -;t,,,.1) .rNl, 
via (-1-) wordt (-8-): 

~ ~ ~ 

( •9-) ~" ~ j ~ ff N.t (3N, /3Na I; .Jj · Ii 

In het vrije wateraolekuul (H2o) doet sich het geval 
voor dat we te maken hebben met twee identieke dipool-

-l 

momenten f'-Nvan de protonen ( met lat). 
De Haailtoniaan voor Zeeman- en dipool-dipoolinter
aktie wordt dana 

~ ::s ~ 
(-10-) 1/= -711/3N l1.t {Li+Tzr) + g;(i;I, .l).T,z 
Indien het Zeeaanettekt groter is dan de proton-proton
interaktie, Tolgen uit(-10-) vier energieniveaue 
waartueaen twee overgangen zijn toegeataan. 
De energie¥n, behorende bij deze overgangen zijn tot 
in eerste orde benadering: 

(-11-) .,t. v,:. fN/lN Bu.a -1-
3/v ,: /N2 (t-3 un'"6)lr3 

(-12-) .,t_ V2 = JAi /N B/4,. - 3/41 ;Alz. /Ji {t-J ~ 1. ~JI r 3 /~L) 
waarbij tl de hoek is tuesen het atwendige veld ~ -en de proton-protonvektor r. 
Bet energieTerachil _.l(~ -V.z.) is de opepli taing van 
het Zeemanniveau. 
( Voor protonen ls de lee11anenergie; ,,/iJ:, !N/fN B", 

en de Zeeaantrequentie is: t{= J# B""~ ) 
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-bet uitwendige veld Bu in een vlak dat 
~ 

maakt met de proton-protonvektor r 
we voor het energieverechil ,l, (v, - v~J: 

< -1,-> ..L.fv, -v.,J~ 1/.3 'J~ & /1: {t- 3 t!4) r &4) z6>-r, JJ Ir~ 

X 

z waarbiJ r' de hoek is 
die de projektie van r 

I 

~-+-..._-........ :-'J 
maakt met de x-aa van 
een laboratoriumaeeen
stelsel en 1' de hoek -die Bu maakt met de x-as 

I 
....._ I 

'~ 
van dit aeaenatelsel • 

(zie fig,(I,l)) 

Pig(I,l) Liggingen t~o.v. 
een laboratoriwaa .. enstelsel 

(x,y,z) van een magneet--veld Bu in bet x-y vlak 
en een proton-protonvektor r in willekeurige richting. 

tltt (•13-J volgt dat de grootte en richting van r 
t.o.v. een lat.oratoriumasaeatelsel bepaald kunnen 
worden door in 44n rotatie van het uitwendige veld 

Vi -~ te bepalen. 

Bij de afleiding van formule (-13-) is o.a. de aanname 
~ 

gemaakt dat de twee dipoolmomenten /'-At van de protonen 
identiek zijn. Hieronder wordt verstaan dat niet 
alleen de dipoolmomenten in grootte gelijk sijn aaar 
ook dat de intern• magneetvelden ter plaatae van deze 
momenten (voorzover ze niet veroorzaakt worden door 
elkaars kerndipoolmomenten) gelijk ziJn in richting 
en grootte. 

Oadat biJ lager wordende teaperaturen de verwachtinga
waarde van de •-koaponent van de magnetiache momenten 
van ongepaarde elektronen toeneemt (sie ret.2),kan 
bet in de vaete etot voorkoaen dat paramapetiache 
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dipoolvelden ter plaatae van de protonen van 41n 
wateraolekuul zoveel gaan verachillen dat de protonen 
niet aeer ala identieke deeltjee besohouwd aogen 
worden. De totale velden op de protonen zullen dan 
verachillen,waardoor ieder proton een eigen reaonantie
trequentie heett die weer opgeaplitst tan worden door 
proton-proton interaktie. (Oat in dat geval ia de proton
protonvektor te bepalen uit de opapliteingen, mite 
men rekening houdt met het z.g. ~ etfekt beachreven 
door Pake ( ret. 3) en Bloembergen (ref. 9 ).) 

I,4. Het wateraolekuul in de vaate atof. 

Het ia niet te verwachten dat een watermolekuul in 
ue vaate atot ateeda dezeltde geoaetrie heett ala een 
vrij #&termoleku~l. 
Uit neutronenditfraktie experimenten aan diverse kria
tallen ie gebleken (ref. 5 en 6) dat de gemiddelde 
hoek H-0-H 109° 30' ia aet een at,,ijking van max. 
t 6°, terwijl de O•ff atatand gemiddeld ia : 0,97 to,041. 

In de vaate atot komt het vaak voor dat het zuuretof
atoom O van een watermolekuul een z.g. waterstot
binding aangaat met een elektronegatief atoom X 
(ret. 7 en 8). Bij deze binding worden elektronen uit
gewisseld tusaen Oen X via het H-atoom. 
lo mogeli~k zal het wateraolekaul bij vaste Oen X 
poaitiea er naar atreven de hoeken 0-H-X minimaal te 
aaken. 

Teneinde een eerate indikatie van de proton poaitiea 
te kriJgen in kriatallen waarin deze poaities onbekend 
zijn, worden "gok"positiee uitgerekend: bevinden aich 
op een atstand van 2 l, i van het o-atoom twee 
acceptoratomen x1 en x2 dan worden de protonen H1 en H2 
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gedacht in bet x1-o-x2 vlak, waarbij de biasectricee 
van de boeken H1-o-H2 en x1-o-x2 samenvallen. 
Voor de boek H1-o-H2 wordt dan 109°30• gerekend en 
voor de o-H afatanden 0,97 i (de gemiddelde waarden; 
zie boven). 

Indien in de vaste atof de proton-protonvektor r 
bepaald is in grootte en richting dan dient nog ,,n 
aanname gemaakt te worden wil men de protonpositiee 
kennen. 
Dese aanname is de 0-H atetand 6t de hoek H-0-H, wasr
voor men gewoonlijk de gemiddelde waarden neemt (7.ie 
boven). 

I,5 Toepassingen. 

P4 2/IIDII 

Cu 
Rb 
Cl(l) 
Cl(2) 
0 

In Rb2cuc14 .2a2o zijn de ricbting en grootte van de 
twee niet equivalente proton-protonvektoren bepaald. 
Rl>2ouc14.2a2o bezit twee tormul&eenheden per eenhe14e
cel. De aymmetrie 11 D4~4 (P42/mna) (ret.4). 
In tabel (I,5,1) zijn de rooeterafstanden, de krist&l• 
hoeken en de atooapoaitiee met bun puntsy-etrie en 
Wyckoflnotatie weergegeven. 

T•-•l (I,5,1), roosterafstanden, kristalhoeken en 
atooapoeitiea aet hun punts7mmetrie en Wyckoff notatie, 
in Rb2Cucl4 .2H2o. 

a=7,81 i b=7,81 t C•8,00 i 
puat- Wyckoff a b C 

e7ametrie aotatie 
J8llll (a) 0 0 0 
4 (4) 0 0,5 0,25 

111D (f) 0,21, 0,21, 0 - (t) 0,217 o, 21'/ 0,5 - (e) 0 0 o,,,o 
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Omdat de zuurstofatomen op de snijlijnen van spiegel
vlakken liggen en door middel van een viertallige 
scbroefas in elkaar overgaan {zie fig. I,2a en I,2b) 
zullen de proton-protonvektoren loodrecbt op elkaar 
staan en evenwijdig liggen aan bet a-b vl&k. 

1 1 
4 4 

t~,/t,/ 
o--~ 

/ ~ 
l--- ·- 1 

--4 ,,, 
/ ', 

1 J~ -· ----... 

Q · Zi.<4.c,,-•(4-'t:•'"•11&. 

@ : llu•,-~· U-M .... t•-• .. 

' ' ,, / . '/ . O---..J'-----C:>---------0 

/~J/~J/~ 
1 1 
.l 3. 

In fig.{I,3) zijn de waargenomen proton reeonantie
frequenties uitgezet {4 stuks) als funktie van de 

positie van bet uitwendige veld (1,25 kGaues) in bet 
a-b vlak bij stikstoftemperatuur (77,3 K). 

Verwacbt werd dat de proton resonantiefr•.:quenties van 
,,n wa»ermolekuul zouden verlope~ volgens formule 
{-11-) en (-12-) : 

V:: Vx1 ± 3/v ;: j3AI~ / 1- 3 t:AJ?~f)!/1L
3·-L 

Dat dit niet bet geval ia, kan twee oorzaken bebben: 
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"bo• -3o• 4·Ao 30• lo• 
l'~oto11- 11eson.a.11.t,es van. ,¥4lc,,.a'( 0l.ll/.O ofe~lt. Jlota.tie 
VIJ,.tr. het u.,:t41111dife v-1t~ ua. le.et a.-./ ~4.lc. (7= ;;k} 

~ 1,1,rkf .,,.•!} 

a) bet verlopen van de magneetstroom tijdene bet 
experiment. 

b) de invloed van paraaagnetieche interaktiea. 

Om de invloed van deze twee ettekten te elimineren 
zijn in tig. (I,4) bij iedere boek de verecbil
trequenties van de twee biJ elkaar horende paren 
lijnen uitgezet (de proton-proton opspliteingen,torm.(-13-». 
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I 

ltt>TlfT/~NOIK ~ 

fkot.on.-/,11.0-f.011, o;,spLiisin;e11, ,.:n R.1,.zC... c.l'l·..zll,.O o~· ee1t. 

ll.ot4, tie tra.,i. h..e t u,:t '11~ ,,_ ti e:;e tre I tJ(. in.. ltet a- I via. k. 
fr= r11<) 
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Voor de grootste opsplitsing wordt in beide gevallen 
86 ! 2 kHz gevonden, waaruit volgt dat, via (-13-), 

~ binnen de aeetnauwkeurigheid beide proton-proton
vektoren even groot zijn en wel: frl• 1,61 ! 0,02 i. 
Nemen we voor de atstand 0-R de gemiddelde waarde van 
0,97 i (1,4) dan volgt voor de hoek H-0-H: 
L. H-0-H • 108°. 

Diekuaeie. 

Ui t de gemiddelde o-H afst,and is via (rf de hoek H-0-H 
uitgerekend en niet via de gemiddelde hoek H-0-H 
de o-H atstand, omdat procentueel de 0-H afstand 
minder varieert dan de hoek H-0-H (zie 1,4). 

Uit fig. (I,4) volgt dat, binnen de meetnauwkeurigheid, 
de proton-protonvektoren loodrecht op elkaar etaan. 
Daar evenwel ieder zuurstofatoom op de anij.lijn ligt 
van twee onderling loodrechte epiegelvlakken, zijn 
er bij ieder zuurstotatoom twee mogelijkheden o■ 
zich de proton-protonvektor te denken, waarover het 
experiment echter geen uitsluitsel geett. 
De meeet waarschijnlijke kontiguratie is die, waarbij 
de protonen in dat epiegelvl&k liggen waarin ook 
chlooratomen liggen, omdat dan een wateratof.binding 
gevormd kan worden. 
De acceptoratomen zijn dan de Cl(l) atomen, de hoek 
Cl(l)-0-Cl(l) is 83°20•. 

O• de invloed van paraaagnetieme na te gaan, sijn 
metingen verricht bij en beneden 4,2 K. Tot 1,7 K 
werd inderdaad een paramagnetische bijdrage gevonden, 
maar deze waste klein om de resonanties van de 
protonen van ,,n watermolekuul voldoende te acheiden. 
Beneden 1,7 K werden de eignalen steeds elechter en 
traden er ettekten op die waarachijnlijk te wijten 
zijn aan het dlcht naderen van de overgangateaperatuur. 

(Rb2cuc14 .2H2o wordt ferromagnetiseh bij 1,02 K.(ret. 22)) 



II 

II,l 

-13-

Bepaling van protonenpoeities in een ~~nkrietal via 
de bepaling van de hootdasaen van de elektriache 
veldaadilnttenaor ter plaatee van de protonen. 

Theorie. Uitgaaade van bet vereenvoudigde elektro
etatische ■odel dat een watermolekuul beetaat uit 

J twee protonen (H1en H2) 
met gelijke ladingen +q 

Pig.(II,1),geometrie van 
een wateraolekuul gelegen 
in het x-7 vlak van een 
rechtkoekig aeaenstelsel 
(x,7,z). 

.· 

op gelijke afstanden 
van een zuuratotatoom 0 
met lading -2q (fig.ll,l)J 
kunnen de hoofdassen van de 
elektrische veldgradilnt
tenaor ( VE) ter plaatae 
van de protonen berekend 
worrten voor een vrij water
molekuul. De potentiaal V 
ter plaatae H1 ten ,.volge 
van lading +q op H2 en -2q 
op O.is: 

Na diagon~lieeren zijn de hoofdassen wat betreft 
grootte en richting bekend, 

.Je hoofdae,. behorend bij de grootste eigenwaarde ( z-aa) 
blijkt op ""4° na naar het zuuretofatoom te wijzen, 
terwijl de as ,ehorend bij de kleinete eigenwaarde 
(X-as) loodrecht op het H-0-H vlak staat. Lukt het due 
de hoofdaasen te vinden dan is de H-0 richting bepaal4, 
indien men de veronderetelling maakt dat andere naaste 
buren van het proton weinig invloed hebben op de 
elektrieche veldgradient. 
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De elektrische veldgradUinttenaor kan bepaald 
worden door de veranderingen te meten van de Zeeman
frequentie t.g.v. de interaktie tussen de elektrieche 
veldgradiint ( i;B) en het elektrische quadrupool-

:e 
moment .i van een kern (ref. 10). 

Alleen kernen met een kernspinmoment ~ l hebben een 
qudrupoolmoment. Omdat een H-atoom een kernapin 
I•t heeft kan aan H-atomen geen verandering van de 
Zeemanfrequer.tie ten t;evolge van bovenstaande inter
aktie ~emeten worden. Vervangt men evenwel de H-atomen 
door D-atomen (deuterium) (met een kernspin I=l) 
dan is bepaiing van de hoofdaseen ter plaatse van de 
D-kernen mogelijk, waaruit de H-0 richting zou volgen, 
indien men aanneemt dat in de n2o molekulen de D-kernen 
dezelfde positiee inneaen ala de H-kernen in de H2o 
molekulen. 

ln de vaete etot kan evenwel een D20-molekuul vaak 
niet meer ale een geieoleerd molekuul opgevat worden, 
omdat naaete buren (vooral eventu~el aanwe~ige acceo
toratomen (zie I,4)) een merkbare verandering in de 
elektrieche veldgradient kunnen veroorzaken. 
uit de praktijk (ret,11 en 12) blijkt dan niet de x-ae 
loodrecht op het n1-o-n2vlak te staan, maar de Y-ae 
loodrecht op het D1-o- ..• X-vlak, waarbij X het accep
toratoom is van atoom D2 • 

Bij D-atomen is de Zeemanfrequentie J0 de trequentie 
die past bij de overgang m1=o naar m1=1 en m1=-1 
naar m1=o,welke frequenties volgens form.(-4-) gelijk 
zijn: 

Indien andere interakttes kleit zijn t.o.v. de Zeeman---~ interaktie en de interaktie tuesen de veldgradiijnt Ve 
en het quadrupoolmoment 1 wordt de Hamil toniaan 7ft 
voor een kern met kernepingetal ~l: 
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(-16-) (ref. 21) 

Ui t (-16-) is af te leiden (ref. 21) da t in t'N·eede 
orde storing voor de overgangstrequentie v tussen 
de gestoorde ~eemanniveaus men m-1 geldt : 

(-17-) 

b o 31 eel waar i j 11, :: /Z., ~ I (I-,) I,, , 
~ de grootte •aa het quadrupoolrtoment van de kern, 
en Vz'z' de tweede afgeleide van de elektrieche 
potentiaal ter plaatse van de beschouwde kern, 
waarbij de z'-richting samen....,valt met de richting 
van het magnetische veld ter plaatee van die kern. 

Bij de afleiding van formule (-17-) is verondersteld 
dat de Zeemaninteraktie groot is t.o.v. de quadrupool
interaktie (z.g. hoogveldgeval). 

)( 
! f:,.[zr.t) . 

Fig.(11,2).De hoeken ... 
die een veld B, met 
willekeuri~e richting, 
maakt met een labora
toriumasaenstelsel(XYZ) 

Uit (-17-) volgt dat voor 
D-atomen (I•l) de twee over
gangetrequE?nties cJ..._,4- V, ..... ) 
symmetrisc~.o.v. }.)0 ,en let 
frequentieverschil av tueseh 
deze twee is : 

(-18-) 
~ 

Indien het magn~tiache veld B 

een willekeurige ri,?hting 
heeft t.o.v. een laboratoriwn
aesenstelael X Y Pi kan, via : 

a:...-1-316,~) 

( ) :> .n·'u_ .,.,. ? L'I:) 
-19- ~, = S"'l7W';)j:>~J( +~c,'""'1''5j+ ur.Je.7h 

waarbij f) en ·g, de poolkotsrdinaten z1 jn van B, voor de 

op~;pli tsing (-18-) berekend worden : 
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(-20-) 

AJ = .Z fl [/Oh1..~ {;{ (Vxx-~'J)un.2-g, -1-:i. /{!1~..t~} +-

+ /.) ~ fl 0 ( 2. Vyz ~ r + :t K~ U1? sP J + 

+ (3 ur;/l.t9_tj. ~J 
In (-20-) zijn Vxx' vyy' Vzz' Vxy' Vyz en Vxz elementen 

van dP. elektrische veldgradiijnttensor t.o.v. het 
laboratoriumasnenstelnel. 
Bij de ufleiding van (-20-) is gebruik gemaakt van 
bet tei t dat vt epoorloos en symmetrisch ie( ref. 10). 

Indien het inwendige veld ter plaatse van een kern 
geli,jk is aan het aangelegd ui\undig veld en dit gero
teerd wordt in het X-Y vlak ( /; ... •) dan wordt (-20-): 

Voor de opaplitsing bij de rotatie in het Y-Z vlak 
vinden we door cyclische permutat1e: 

(w&arbij p gerekend wordt Yanaf de Y-as) 
en in he~ Z-X vlak: 

(aet (.f) va.na!' de z-as). 
J -a-A 

Alle tensorelementer1 var1 C7E ziJn te bepalen ui t de 
opeplitaingen geYonden in drie onderlin& loodrechte 
rotatiea, omdat iedere rotatie l van de 3 onafhanke
lijke niet-diagonaal elementen oplevert, plus de 
diagonaaltermen. 

Uit (-17-) volgt dat iedere deuteriumkern (I=l~ 
aanleiding geeft tot twee eignalen. Bezit een ~ristal 
evenwel invereieeyuaetrie, dan geldt: 

•. 
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V(x,y,z) = V(-x,-y,-z) en hieruit volgt dan: 

{
<>Cy ixlt, 2) J -( '""c>z.V {-,c,-'J,- i!)' - r~tv (,1e, ~. z )\ 

4 x, ~JC,- Ir,., l,c) - e>(- ll-i) d{-"',i))(-4,·/,·~-l -(} x,· :') ~-1-~ --l,-9 
Omdat due alle tensorelementen van 2 inYeraiegekop
pelde D-atomen gelijk zijn, z~llen de enerr,ieniveaue 
van deze ~wee atomen samenvallen en het aantal te 
verwachten deuteriumlijnen met een faktor twee verkleind 
worden. (Het aantal te verwachten deuteriumlijnen 1• 
een hoog veld geval is gelijk aan 2 maal bet aantal 
deuteriumatomen per eenheidscel). 
Bezit het kristal een symmetrievlak en roteert men 
bet magneetveld in dit spiegelvlak dan zal het aantal 
lijnen wederom met een faktor 2 verkleind worden. 
Bewijs: 
Stel het x-y vlak is bet a,-etrievlak waarin bet mag
neetveld geroteerd wordt. Hit X•J vlak levert de tenaor
elementen Vu, v

11
, Vaz' en 'xr (ale -21-). 

Vanwege het epiegelvlak ia V(x,y,s) • V(x,y,-z) en 

11,2 Toepaseingen. 

Van CaMnc13.2n2o sijn de hootdassen van de elektrieche 
veldgradi8nt bepaald. R6ntgendiffraktie (ref. 13) 
geeft de volgende informaties. De ruimtegroep van 
CaMnc1 3.2e2o is Peca en iedere eenheidscel ,eYat 4 
toraule-eenheden. 
In tabel (II,1) zijn de rooaterafstandea, de kristal
hoeken en de atoompoaitiee met hun puntayllJDetrie en 
Wyckoff notatie weergegeven. 
De ruimtegroep Peca bezit een inversiecentrwn en drie 
onderling loodrechte glijapie&elvlakken. 



Peca 

Cs 
Mn 

Cl(l) 
Cl(?) 
0 
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Tabel(II,l),roosterafstandene~ 
atoomposities met bun pun~eyametrie en Wyckoff notatie 
in CeMncl 3.2H20. 

a=9, iJ60 I b•7,285 i C•ll,455 
punt- W7ckoff 
symmetrie notatie a b 0 

2 (d) 0,250 0,000 o.14, 
2 (c) 0,000 0,467 0,250 
2 (e) 0,25U I), 500 0,146 
1 (f) 0,085 0,228 0,391 
l (f) o,oeo 0,699 0,361 

Het aantal deuteriuaatomen per eenheidecel is 4x4 en 
bet aantal te verwachten lijnen ie 2xl6 gedeeld door 2 

(=16) vanwege het inveraiecentrum, bovendien gedeeld 
door 2 (•8) wanneer het magneetveld in een apiegel-. 
vlak geroteerd wordt. 

I 

In fig. (II,3) ziJn de gevonden quadrupool-opaplitaingen 
uitgezet biJ een rotatie van het uitwendige veld 
(l kGaues) in de drie onderling loodrechte apiegel-
vlakken biJ een temperatuur van 77 K. -~ Uit deze opepliteingen ziJn de tensorelementen van VE 
bepaald ter plaatee van de verachillende deuterium
posities. Via een etandaardkomputerprogramma van het 
T.H.-rekencentrum ~ijn hieruit de eigenwaardeaen -~ hoofdaaaen bepaald van de VE'•• 

Pig. (II,4) ia een stereogram waarin de richtingen 
van de hoofdaaeen van de ,E tensor ter plaatse van 
twee D-atomen, behorende tot hetzelfde watermolekuul, 
z1Ja weergegeven. Ve richtingen ter plaatee van de 
andere D-atomen zijn te vinden door de kriataleymmetrie 
toe te paaeen. 
Tevena ziJn de richtingen van de 0-H vektoren uitgezet 
(volgend uit de methode van de "gok"posities (zie I,4)) 
en de normalen op de vlakken H-0---X (waarbij X een 
Cl(2) atoom is). 
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~ 
~~ 

~---------f=-+-+-+-+--+--r,,--+---+----r b 

a 

• B 

fig. (II,4), stereogratische projektie van twee hoofd-
~~ 

assen (Zen Y) van de VE tensor ter plaatse van twee 
D-atomen (A en B), behorende tot hetzelfde zwaarwater
molekuul in CsMnc13.2n2o. 
0-HA en 0-HB zijn de richtingen van de zuurstof
wateretof-vektoren. NA en NB zijn de richtingen van 
de normalen op respektievelijk bet HA-O--Cl(2)Ben het 
HB-0--Cl(2)A vlak, waarbij Cl(2)A en Cl(2)B de 
acceptoratomen zijn behorende ~ij respektievelijk HA en HB. 

In tabel (II,5) zijn de richtingen van de hoofdassen 
(Zen Y) ter plaatse van twee D-atomen (A en B) weer
gegeven en tevens de bijbehorende 0-H richtingen en 
de normalen op de vlakken H-0--X. 



Tabel (11,5), de richtingen van de vektoren die uit• 
gezet zijn in fig.(11,4). 
( 0(, /3 en r zijn de hoeken, in grad en, die de richtingen 
maken met respektievelijk de•• b en c-aa} 

"' (3 X 
ZA 177 86 28 

0-HA 177 77 31 

z B 11 84 81 

0-HB 15 76 84 

YA 118 22 103 

NA 101 23 11() 

YB 92 27 116 

NB 99 21 109 

II,3 Diakuaaie. 

11,3,1 Yan CaMnc13.2a2o zijn de proton-proton opeplitaingen 
bepaald en vergeleken met de opaplitaingen die berekend 
werden aan de hand van de "gok"poeities (ref. 14). 
Ui t deze vergel1Jkin1·· 1s de konkluAie getrokken dat de 
"gok"posities de werkelijke poaitiea zeer dicht moeten 
benaderen. _ _. 
~)e z-assen van de VE teneoren blijken op 8 ._ 10 gr$den 
na samen te vallen met de aldus gevonden 0-H richtingen. 

II,3,2 Uit ret. 15 t/m 18 blijkt dat het vervangen van H2o 
door D2o molekulen aanleiding geeft tot eea verandering 
in de positie van de wateratotiaotopen van maximaal 0,02 I. 
Ondanka deze eventuele poaitieverandering en het feit --dat de richting van de z-a• van de VE tensor afwijkt 
van de D-0 richting blijft de benadering van de proton--~ poaitiea, door middel van meting van de VE tenaoren, 
binnen de voor N.M.R. vereiate nauwkeurigheid van 
o,~, 0,2 I. 
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De invloed van paramagnetisme op de opaplitsing 
t.g.v. de ~eemaninteraktie en de int8raktie tussen 
het elektrische guadrupoolaoment en de elektrische 
veldgradi•nt. 

Theorie. In de paramagnetische toeetand zal een D-atoo■, 
wanneer een uitwendig magnetiach veld wordt aangelegd, 
niet alleen dit uitwendige veld voelen, maar ook 
velden die afkomstig zijn van atomen die een magne-
tisch dipoolmoment bezitten t.g.v. ongepaarde elektronen. 
Vooral bij lager wordende temperaturen, waarbij de 
paraaagnetische velden toenemen (ref. 2), kan het 
voorkomen dat de3e velden ale extra storing in de 
Hamiltoniaan (toraule -16-) meegenomen moeten worden. 
In par. I,2 is de dipoolteneor lf atgeleid voor het 
geval dat we te maken hebben met ,,n dipoolaoment. -Wordt het dipoolveld (Bd-tot> veroorzaakt door meerdere 
dipoolmomenten ;t. dan kan (-7-) uitge-reid worden tot : 

/ - ~ 
<-2•-> B11.-tot = ~ ~-p. . 

..:) 

Volgene de wet van Curie-Weise ie.)4- gelijk aan : 
Jt':. e B/tr-@) waarbij veronderateld ia dat 1) de 

temperatuur T niet te laag is, 2) er geen verzadiging 
optreedt en 3) de g-taktor van de ongepaarde elektronen 
(g

8
) iaotroop is. 

In eerete orde benadering kunnen we dan voor (-24-) 
achrijven: 

~~ 

(-25-) J3o1..-t•t= R ·Bu.. 
~ 

waarbij A een spoorloze, s71111etrieche tenaor ie met 
elementen a1j. -Indien we nu een uitwendig veld Bu in het x-7 vlak 
van een lBboratoriumaaeenateleel roteren dan is Bu =O. 

z 
Bij een zekere hoek g> van bet uitwendige veld met de 
x-ae,(zie fig III,l), geldt voor de komponenten van 

-r> _. .a 
het totale veld .Ht (•Bu+Bd~.,): 



(-26a-) 

(-26b-) 

(-26c-) 

- ...... (a11+1) IB~oeq, + a12 fBJeinf 

a21 fBJ>o•'/ + Ca22+1) IBJein!' 

a31 t#Jcoar + a 32 IBJ•1np 

I 
I 
I 

'-ti 

Pig.(III,l),parametera 
bij de vektoriile optel-
11ng van een uitwendig -veld (Bu) in het x-y vlak, 
en een dipoolveld (~d-t'ot). 

Voor de hoek~die de projektie van het totale 
veld (Bt) in het x-y vlak maakt met de x-ae geldt 
( zie tig.Ill. l): 

(-28-) 

waarb1 j -/~cl: a., & -c- f ~I= A.,, + / 
4ia ., V A-,.c, 

Voor Bt. geldt (-26c-): Bi,.=a.1,171,.Ju-,r-,al-slil, • .Jn:..._1= 

(-29-) Bt2 ~ (B(A./ Va.~, + ~~ .,_ ~&~ S ), h1.I,/- f ~ S: ::~ 

Voor de hoek (?, (zie tig.III,l) die bet totale veld met 
de z-ae -kt kan afgeleid worden: 
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( -30-) /3: -AAcf',._[f/c1~ f1t;,
1 

• si,,{,-,.-.S) /V{~,,i1-!}~a.,!JJ-i!(9',.f)~ 
+{(•u .. ~~•~J-~Yr-"•J '] + "% 

TengeYolge Yan bet paramagnetieme verandert zowel 
de grootte ale de ricbting van bet totale veld. 
Roteren we due bet uitwendige veld in het x-y vlak 
dan zal bet totale veld zich niet steeds in bet 
x-y viak bevinden (t.g.v. B.) waardoor de quadrupool-., .. 
opeplitsing niet meer wordt weergegeven door form.(-21-) 
maar torm.(-20-) gebruikt moet worden, waarbij 0 
vervangen moet worden door /3 ui t torm. (-30-} en g;, 
door~ ui t tora. ( -28-) • ~ 
Voor deze verTangingen is nodig dat we de tensor R 
kennen. 

~ 
•u kan Ater plaatee van de D-kernen bepaald worden 
door in een krietal waarin zich ook H-kernen bevinden 
de verechuiving te meten van de proton-Zeemantrequentie 
(veroorzaakt door de paraaagnetiache interattie), 
indien eventuele andere interakties (zoale dipool-dipool) 
klein zijn t.o.v. de Zeeman- en paramagnetische 
interaktie. 
Omdat voor een H-atoom (I•I) de Zeemantrequentie 
niet athankelijk is van de richting van bet magnetiache 
veld maar wel van de grootte van dat veld,kunnen de 

~ 
elementen van de tensor A bepaald worden door in drie 
onderling loodrechte vlakken ,bij konatant uitwendig 
magnetisch veld, de veranderingen van de Zeemanfre
quentie te meten. 
Immera: indien bet uitwendig veld in het x-y vlak 

..a. 
wordt geroteerd (Bu =O) gel-.voor het totale veld Bt 

• op een H-kern formulee l-26a-J,(-26b-J .en (-26c-): 

Bt"-=- (c.,, + 1J U"JsP ·10: J + a.,i. ;,;._ 9' I Bui 
Bt, = fan~,J~rl "ii.../ +et,2 ~~ I !LI 
Bti = a.,3 "4")Y I 1i..., I+ 4 :Jz 6-i-g:> / tJ" / 
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-we kunnen het totale veld benaderen door Bi: 

c-31-> Bt = B~ ~ B"· R·Bw-/fs'4./ 
Uit (-31-) volgt: 

Bt-, =- / f!,...,/ f I + a.,, t:,(JJ'lg) -1-~0.,z. s-;_ j'c-G)f/> + 4zz J;.,. zs-' J 
Omdat de protontrequentiee evenredig zijn met bet totale 
veld vindt men bij een rotatie in bet x-y vlak: 

(-32-) JCj>)= ~ /Bu./{1+a.,,U'Jy-1-2a.,,~J'&6J~ t-au~ ~} 

met '1 vanaf de x-ae. 
•1J een rotatie in het z-x vlak vindt men via cycliscbe 
verwisseling: 

(-33-) i-f<f):. ¥ /13u./f l-r 43,&1JJY,4-~,~s--,;...:1""fl" all~ ~j 
met ~ vanaf de z-as, 
en in het y-z vlak: 

(-34-) J/&J:: ¥ /i{/{/-t a.,J.i,14Jfi-tAJJ~fl«JjP<I- C13~j>J 
■et 'I vanat de y-ae. 

111,2. Toepaeeingen. 

Van KMnc1 3.xD20.(2-x)H2o ·zijn de hootdaseen van de 
elektriecbe veldgradilnttensore..ter plaatse van de dueteri
Wllkernen bepaald en de paramagnetiscbe dipooltensoren 
ter plaatse van de protonen. 
KMac1 3.x»20.(2-x)H20 heett 2 formule-eenbeden per 
eenheidscel en de struktuur is Pl (ret.19). 
In tabel(III,1) zijn de rooeteratstanden, de kristal
hoeken en de atoo■poaitiee weergegeven. 

Het totaal aantal te verwachten deuteriumeignalen 
1• 8 (per eenheidscel 2x2D2o ■olekulen geett 2x8•16 
eignalen, evenwel t.g.v. bet inveraiecentrua 8). 
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Tabel(III,l),roosterafstanden, kristalhoeken en 
atoompositiee in KMnc13 .2H2o volgens Jeneen. 

Pl aa6,49i b=6,9ll C•9,91~ 
D<.•96,8° f3•114, 1 o r-112,6° 

a b C 

O(I) 0,7739 0,7853 0,5111 
O(II) 0,6989 0,4026 0,1663 
Cl(I) 0,2504 0,7112 0,4984 
Cl(II) 0,6501 0,8929 0,1877 
Cl(III) 0,1725 0,3353 0,1686 
Mn 0,9517 0,2972 0,3254 
K 0,1394 0,8468 0,1963 

In drie onderling loodrechte rotatiee werden inder
daad 8 reeonantieeignalen aevonden, aaar de eignalen 
vertoonden geen eymmetrie t.o.v •. de Zee■antrequentie 
(-torm.-17-), hoewel bet uitwendige veld eteede kon
atant werd gehouoen. 
De oorzaak moet gezocbt worden in het optreden van een 
paramagnetisch veld ter plaatee van de deuterium
kernen, afkometig van de magnetisch&Mn••-ionen. 
Om de invloed van deze paramagnetieche velden te 
kunnen elimineren werden in hetzelfde krietal,in de
zelfde rotaties, de veranderingen gemeten ftD de Zee
mantrequentie van protonen die sich op dezelfde krietal
plaateen bevinden ale de deuteriwnkernen. 
Via een aangepast etandaardprogramma van het TH-reken
centrum werd in iedere rotatie een kleinate kwardraten 
aanpaeeing uitgerekend aan~formules (-32-),(-33-) en 
(-34-), waaruit voor iedere niet-equivalente proton-

a-
plaate de elementen van de tensor A Yolgden. 

'::it 
Van iedere tensor A sijn bovendien de bootdaeeen en 
eigenwaarden bepaald. 
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~ 
Met de?.e nu bekende A's le vervolgene een bP-ete aan-
passing aan de quadrupool-opspliteingen in de zin 
van kleinste quardraten uitgerekend aan formule(-20-), 
waarbiJ!fvervangen ie doorifi"uit torm.(-28-) en61 
door (3 uit torm.(-30-). 
Bovendien ie daarna form.(-20-) zodanig omgevormd dat 
de opaplitsing een som is van onafhan•el1Jke tunkties 
omdat het komputerprogramma dat eiste. 
Pormule(-2u-) krijgt dan in het x-y vlak de vorm: 

C-35-) A()= (11+ l3UPg:,+C s~g,)//fq,). 
waar-ij {/? de hoek ie die het uitwendige veld maakt 
met de x-aa, A,B en C konetanten sijn die elk afzonder
lijk alle teneorelementen van ~f bevatten,en/(s1een 
funktie van !fie. 
(In de appendix zijn de konatanten A,I en C en de 
tunktie /&J ui tgeechreven.) 

Doordat in drie rotatiea AJ bepaald ia, levert bet 
komputerprogrUUDa 9 konetanten die funktiee sijn van de 
5 onathankelijke tensoreleaenten van VS. 
Aan deze 9 vergelijkingen met 5 variabelen wordt weder
om een tl•inete kwardraten aanpaaeing uitgerekend, 
die de 5 onathankelijke tenaorelementen oplevert, 
waarna van deze VJ" tensor de hootdaseen en eigenwaarden 
worden uitgerekend. 

In ti,.(111,2~ zijn de proton-resonantiefrequentiee 
uitgezet bij rotatie van het uitwendige veld in 
drie onderling loodrechte vlakken bij een temperatuur 
van T•4,2 K. 
Uit deze patronen volgen voor de vier niet-equivalente 
protonpoeitiee de richtingen van de hootdaeaen van 
de paramagnetiache teneoren (tab. III,3), waarvan 
de assen met de grootete eigenwaarden (Z-aesen) 
uitgezet zijn tn een stereogram (tig. III,4). 
In fig. (III,2b) zijn de gevonden deuteriumresonantiee 
uitgezet bij dezelfde rotatiea van het uitwendige 
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.lJe. u_ ie.lll um. Reso h...a. vt. t l·es c. n I( H"' Cf3 · x :Dz O·{.f.-1<) Ill 
oxdell.ft-·11'? f'oodJeec,,kte: vla.J,lce'-1 {T~'l,2..k) · 

bf fleoCa..tL·e V-Cln Ir.et {A...(,·t wendlje 1/1! ~d. t.x c/.e/e 
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veld als in fig. (III,2a). 
Door ve'gelijking van fig. (III,2a) en (III,2b) ie te 
konkluderen welke paren deuteriumresonantielijnen 
bij elkaar horen, omdat volgene formule (-17-) ..... -. 
reaonantiefrequentiea van 44n deuterium' ay1111etriach 
moeten liggen t.o.v. de Zeemanfrequentie, die bier 

~ 

overeenkomt met formule (-5-), waarbij Bu bet 
~ 

uitwendige veld is en Bi bet paramagnetische dipool-_. 
veld Bd. 
Bij de afleiding van formule (-17-) is verondereteld 
dat W Jeemandfekt groot is t.o.v. de quadrupool
interaktie. Het maximale trequentieverechil tuesen 
de resonantielijn van ,,n deuteriwaf~de bijbehorende 
ieemanfrequentie bedraagt oageveer 175 kBs, terwijl 
de teemanfrequentie 3,3 MHz is, zodat aan de geatelde 
voorwaarde voor een hoog veld geval in goede bena
dering voldaan is. 
In fig. tlll,3) ziJn defl&drupoolooaplitaingen t.o.v. 
deze Zeemantrequentie uitgezet. 
In bet atereogram (tig. III,4) zijn twee hootdaseen 
( ~ en Y) van \7 B ui tgezet voor ieder-:van vier niet
equi valente D-poaitiea, waarvan de richtingen genoteerd 
zijn in tabel (III,3). 
~evenH zijn de normalen op de vlakken n-o--x uitgezet, 
waarbij voor de D-0 ricbtingen de richtingen van de 
~-aeaen van de VE tensoren genomen zijn. 
Bovendien zijn de "gok"poaitiea (zie 1,4) van de 

protonen weergegeven en de poeitiee van de protonen 
volgend uit berekeningen ge-a■eerd op de aanname dat 
de protonen liggen op een plaata waar de elektroatatiache 
energie minimaal ie (ref. 20). 
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4 • 

• c 

• bx ,. 

4 2 3~ ,~ 3 3 
3 ~ 2 

C:J 
13 1 

a 
Pig.(III,4). Stereogratiache projektie van twee hootd-_ _. 
assen (Zien Yi) van de VE tensoren ter plaatae van de 
vier niet-equivalente D-kernen(i•l,2,3 en 4) in 

KMn01 3.xD20.(2-x)H20.(Symbool Zi up:0,down:(;) ; 
Yi up:@ ,down:@) De zwaarwatermolekulen worden ge
vormd door n1on2 en D3on4• 
Zpar (l t/m 4) zijn de hoofdaasen met de grootste eigen
waarde-van de paramagnetiache dipooltenaoren ter plaatse 
van de vier niet-equivalente protonpoaities.( Symbool 
Zpar i up: I ,down: fJ ) • 
gH (1 t/m'I) zijn de"gok"posi ties van de protonen ( en 
N (l t/m 4) zijn de richtingen van de normalen op de vlat
ken Z(l,2,3,4)-o---Cl(2,l,4,3),waarbij Cl{i) het accep
toratoom is behorende bij kern D(i).(Symbolen gH 1 up:\' 
down: V ; N 1 up:• ,down: C!J ) • 
pH (1 t/m 4) zijn berekende protonpoeities(zie ref.20) 
(Symbool pH i up: ♦ ,down: ◊ ). 



Tabel(III,3), de richtingen van de vektoren die uit
gezet zijn in fig.(III,4). 
ot, {J, en /' zijn de hoeken , in gra:en, di,.e de richtingen 

ma.ken met reapektieTelijk de a-, ti- en c-aa. 

0( ~ r 
ipar l 27 108 70 
Zpar 2 84 152 63 
Zpar 3 57 111 41 
Zp&.r 4 25 99 67 

Z 1 22 69 83 
gH 1 12 79 94 
pH 1 13 77 90 

Z 2 76 60 146 
gH 2 81 59 147 
pH I 75 60 146 

z ' 15 106 163 
gH :, 79 103 163 
pH :, 79 99 166 

Z 4 168 90 78 
gH 4 168 96 80 
pH 4 164 77 80 

y l 70 1,, 130 
I l 69 144 117 

y 2 86 1,, 120 
I 2 82 148 120 

y ' 91 164 74 
I 3 81 161 73 

y 4 86 157 67 
I 4 87 164 75 
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Diskuesie. 

Uit het stereogram (fig. 111,4) en tabel (III,3) 
volgt dat de hoek tueaen de hoofdaasen van de 
~~ 0 VE tensoren z1 en z2 108 en die tussen z3 en z4 
106° ie. 
l>eze waarden zijn in goedP. overeenatemming met de 
gemiddelde waarde voor hoek D-0-D of H-0-H van 109°30• 
(zie 1,4 en II,3,2). 

Vergelijken we de richtingen van de Z-assen met de 
"gok"richtingen dan blijkt bet grootste verschil 15° 
te zijn (de hoek tuaaen z1 en de "gok"richting 1) 
terwijl het grootete hoekverechil tuasen de Z-asaen 
(Z1) en de 0-H richtingen (pR1), volgend uit een 
berekening door minimaliaering van de elektroetatische 
energie (zie ref. 20), aaximaal 13° is (de hoek 
tuaeen z4 en pH4). 

Geachat wordt dat de onnauwkeurigheid in de richtingen 
van de 0-H vektoren 7 l 8° ia, indien voor de 
o-H richtingen de richtingen Tan de Z-aaaen geno■en 
worden.. 
Deze verwachtte onnauwkeurigheid heeft verechillende 
oorzaken, waarvan de voornaamete zijn: 
1) de Z-as van de ff tensor wijet niet precies in 
de 0-D richting. 
!) bij metingen aan een kriatal treden ori•ntatie
fouten op. 
Ondanks deze atwijkingen biedt het meten van quadru
poolresonantiee aan deut•iuakernen toch 4e aogeiJk
heid om in &enkrietallen de protonpoeitiea te bepalen 

r binnen de voor ■agnetieche etruktuubepalingen vereiate 
nauwkeurigheid van 0,1 l 0,2 l. 

Het feit dat biJ iedere stand van het uitwendige 
magneetTeld de quadrupoolreeonantiae van 14n D-kern 
binnen de meetnauwkeurigheid op gelijke atetanden 
liggen van de paramagnetieche resonanties van een 
overeenkomatige H•kern, is een aanwijzing dat in 



-34-

kaliumaan,_;aanchloride de deuteriumpoai ties niet ot 
nauweliJks verachillen van de protonpoaitiea. 
Bovendien is nagegaan of het deutereren invloed heeft 
op de protonpoeitiea. 
Hiervoor z1Jn in een gedeelteliJk gedeutereerd kalium
mangaanchloridekrietal de grootte en richtingen bepaald 
van de magnetische velden op de protonen in de anti
ferromagnetische toeatand biJ 1,1 Ken vergeleken 
met de velden gevonden in KMnc13.2H2o (ref. 18). 
Binnen de raeetnauwkP-urigheid bleken er geen verechillen 
te beetaan, waaruit volgt dat eventuele poaitie
ver~nderinBen van de proton&n ten gevolge van het 
deutereren gl~n meetbare invloed hebben on de antiferro
magnetiache velden ter plaatse van de protonen. 

Gaarne wil ik Ir. J.P.A.M Hijaana bedanken voor zijn 
medewerking biJ bet uitvoeren van de metingen aan 
KMn013.xD20.(2-x)H2o. 

,· 



Appendix. 

Ged&Ant911van de konatant.en A,B,en C en de funktie 
f ( f) ui t formule (-35-) • 
Nieuw in te voeren konatanten: 

1 

IJ= Vr..;,+1/'+c~ 
1 

1 E: V/4.&+J•+alz ~ 

F: V a~ + «'t, 
1 

(a..-,- µ«A;.:-..u- ,;_ Jll, ,) 
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