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Jel•iclipg. 

Het doel van dit onderzoek ie om magnetieche dipoolvelden 

in kriatalrooatere te berekenen. 

In een aantal gevallen ziJn de gegevene ut NMR-apectra 

voldoende om de aagnetische ruimtegroep te bepalen. so .. 

echter ziJn er op grond van de NMR-gegevens meerdere ••c
netische ruimtegroepen mogeliJk. In zulke gevallen vorden 

er voor iedere mogeliJk• magnetische ruimtegroep dipool

veldberekeningen in het krietalrooster uitgevoerd. De be: 

rekende dipoolvelden worden vergeleken met de uit NMR

experimenten bepaalde dipoolvelden. Bij voldoende over

eenkomet leidt dit tot een uitepraak over de stand van de 

dipoolmo■enten in het kristalrooster, waarna bet ■opliJk 

ie om de magnetisohe ~uimtegroep te bepalen. 

BiJ bet berekenen van de dipoolvelden is steeds veronder

eteld, dat de dipolen ideale dipolen zijn en atar in bet 

rooster zitten. BiJ zulke dipolen doet zich de moeil1Jk• 

beid voor, dat de reekeen die de dipoolvelden in kriata11en 

beschriJven, elecht konvereeren. 

Kornt,ld heeft in [KORN 24] anel konvergerende uitdruk

kingen gevonden voor het berekenen van dipoolvelden, uit• 

gaande van de snel konvergerende potentiaaluitdruldd.• 

voor een rooster van puntladingen, die door Ewald ia at
geleid. 

Aaucezien de algebralsche uitdrukkingen voor het beechriJ• 

ven van dipoolvelden betzelfde ziJn ale die voor bet be

achriJven van de elektrische veldgradi•nt tensor ( Bl"G

tensor ), is het ook mogeliJk om met behulp van de for

mules van Kornfeld snel konvergerende uitdrukkingen at t• 

leiden voor de EJ'G-teneor van een rooster beataande ult . 
puntladingen. 



Zn dit ••relag wordt na de tnleiding, die in hootdetuk 1 . . ' \ 

etaat, in hootdetuk 2 de ■ethode o■ de potentiaal iD eea 

krietalrooeter t• berekenen beeprok••• In hootdetuk 3 

wordt de tormule van Ewald atgeleid en een interpretati• 

Yan dese toraule gegeyen. ·In hootdetuk 4 vordt de •o-ti• 

van d~poolvelden beeproken en vervolgen• de hald-Xorn

teld tonaulee atgeleid t.b.Y. de berekeninc van de dipoo1-

••lden en de EFG-teneor. De kon•ergenti• van de Ewald• 

Kornteld tormulea wordt beeproken in hootdetulc 5. Ia hootd

etuk 6 worden ■ethodee behandeld o■ de tormul•• van &vald• 

Kornteld te toetaen met behulp van een rekenprogrlU■lla, 

dat in hoofdetuk 7 uiteengezet wordt. 
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11,, ••• 1. 

1.1 Macr11o•pi•oh• 9 lld.C£08COpiech• veldqoothed•n. 

BiJ het berekenen Y&n magneti•che dipoolvelden in kri•

talrooster• worden we 011111iddelliJk gekonf'ronteerd met -

c~oacopische veraua microscopische beechouwingen. 

Bijvoorbeeld in een ferromagnetisch stukJ• materie, 
~ 

geplaatet in een uitwendig magnetisch veld H, sal 

het inwendige veld in het alge .. en a:twiJken van bet -uitwendige veld H. 
~ 

Ale h het gemiddelde veld over een klein volumeele-

ment vooretelt, dan mogen we schrijvens 

-
-:. - -h • H + D M 

waarin h de microscopiache veldgrootheid vooretelt, 

D de oumagnetiaerende faktor, die afhankelijk 1• van -de uitvendige vorm van het kri•tal1 M 1• de map.e-
- ':%( ti•atievektor, waarvoor geldts M •Nm Ni• bet 

. . ::. 
aantal molekulen per volumeeenheid, ■ het geadddel-
de magnetiaohe moment per molekuul ). 

Sr zal bier Diet verder op worden ingegaan, maar we ver
wiJzen naar de inleiding van [van VLECIC 31] • 

Aangez19n in dit verelag magnetiache dipoolvelden in kria

talroostere worden berekend, liJkt het zinvol een aantal 

veldgrootheden in te voeren: 

-

magnetische induktie, veroorzaakt door de 

magnetieche dipoolmomenten in een bepaald 

punt in het kriatalrooater. 

. 8u1twendig magnetiech veld dat in de ruimte heerat 

-8 gemiddeld 

ala het etukje materie niet aanvemig la. 

de gemiddelde waarde van bet veld in een 

atukje materie. 



-!let doel van dit onderzoek ia het berekenen van B 1 t .Paa• 
:ln kriata1roo•t•r•• 

·1.2 !!!. dipoolveldteneor. 

Veronderatel dat zich een dipool op de plaata ••t koordi

naten x 1 , y 1 , z 1 bevindt en we willen de magnetieche induk• • 

tie lt1 , veroorzaakt door deze dipool, in de ooraprong Tall 

het aaaenateleel uitrekenen, dan geldt ala it1 ( komponentena 

•xt••yt••zi) het magnetiech moment van die dipool 1•• 
(1) 

~ 
Tis de dipoolveldtenaor, die de volgende vona hee~t, 

I 
) 2 2 

) ' \ I xi - ri xi Y1 xi zi 
' ... 

rS 
., 

r-, 
i ri i \ 

J xi Y1 J 
2 2 

) Yi \ __.. Yi-ri •1 - ) (2) T • ---·--- --• 

r.5 r.5 r.5 
i i i 

I 3 xi 3 .3 
2 2 

zi Yi zi zi-ri 
- --· -- . -- - i 

r.5 r.5 r.5 
I 
I 

i i i I 

Al.a zich nu op andere plaateen ook dipolen bevinden, clan 

geldt voor de totale magnetieche induktie in de oorepronca 

-8totaal • fu. 
dipolen 

~ Xn wiakundig opzicht is (J) zonder meer korrekt ale bet , 
aantal dipolen eindig is. Voor een oneindig aantal dipo

len i• (3) alleen beetaanbaar _!l• ~ konverpnt 1•• 

In f'yeiech opzicht beetaat LB1 altiJd. 



_,_ 
,-

Al.a nog veronderateld mag worden, dat het magnetieoh IIIO

••nt van all• dipolen hetzelrde ia, d.w.z. deselrde croot

t• en dezelrde richting, dan geldt voor de reeulterende 

■agnetiache induktiea 

• 2-
<alle 
dipolen 

--~ 
T ) 

~ -Onder het optellen van de tenaoren T 

veretaat men het optellen van ieder 

van de komponenten arzonderliJk. 
~ 

Uit (2) volgt dat voor iedere dipool de tensor T spoorlooa 

ia en uit (4) volgt dat de tensor, die het dipoolveld 1 ,rer

oorzaakt door alle dipolen in het stukJe materie, beaohriJft 

ook spoorlooa ia. 

Het ie mogelijk de tensor in (2) in·een andere algebra

. iscbe vorm te schriJven, nl.: 

----(5) T -
• 

met r • ( x 2 + y 2 + z 2 )½. 
De 1'unktie 1/r is de Coulombpotentiaal. 

Bovenat~ande tensor (5), de EFG-tensor in de ooraprong 

van het aasenatelael voor ••n puntlading die zich ter plaat
•• x 1 ,y1 ,z1 bevindt, ia de direkt• &llftleiding o• de pot•n- • 

tiaal in een rooster van puntladingen al• uitgangspunt t• 

ne•en Toor het berekenen van dipoolvelden in kriatalrooa• 

tera. 
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Ve su11en ona daarom in het volgende hoo~datuk ••rat besic 

houden met het berekenen van potentia1en in kriata1rooaHra • 

• 



lt0t4•1fws 2, 

PtPfl.iM YM 4• potentiaal ip ••e K&1talroo1t•r. 

2.1 Ni•t abeoluut konvergent• poteatiaal9'tdr11kk&M• 

~ 

0111 de potentiaal in een punt P van ••n kristalrooater, b•• 
ataande uit puntladingen,te berekenen moet de volgende ao■• 

matie worden uitgevoerds 

(6) qlmn 

rlmn 

De indices 1,m en n geven een drievoudige ■ommatie aans 

qlmn is de elektriache lading van bet rooaterpunt ••t 

indices l,m,DJ -r 18111 ia de voeratraal van P tot bet punt met indices 1,■,n. 

Indien de soamnatie van (6) wordt uitgevoerd voor ••n kri•• 

tal van eindige afmetingen, en er wordt ge■omeerd over 

all• rooeterpunten in bet gehele krietal, dan is de waarde 
....:. 

van f(P) eindig en eenduidig en onafhankeliJk van de vora 
van het kristal. Echter ala de eommatie uitgevoerd wordt 

over een in alle riohtingen onbegrened krietal, dan ia de 
. -
waarde f(P) afflankeliJk van het aommatievoorschrift. Ia• 

mere bovenetaande reeks is niet abaoluut konvergentJ(zie 

appendix A ) • 

~ il• een reeks abaoluut konvergent ia,dan betekent dit clat de 

eom onatbankeliJk ia van de volgorde vaarin men de teraen 

rancachikt. d.w.z. dat de ao1111 Yan de reeka onathankeliJk 

is van bet oppervlak waarbinnen ge•o-eerd wordt. Zie[BRONV ,,j 



!!Jal• Zn 1Y•1•ch opsioht beatut er pen enkele ■oeiliJk• 

heid, want de potentiaal in een kri•tal ia eindi• en 

eenduicU.g. Bet al ot niet koDYergent ziJn van bovea

ataande potentiaaluitdrukking echuilt dan ook in de 

wiakundige tormulering daarY&n. 

2.2 Ab•olgut konverpnt• potentiaaluitclrpkkiP«-

Ale gebruik wordt gemaakt van het 

opgebouwd uit elementaire cellen, 

elektrisch neutraal ziJn, dan kan 

(6) ale volgt ge■chreven wordena 
2N 

(7) • 1~ ( L 

teit dat een kri■tal ia 

die ieder atzonderliJk 
..:i. 

de potentiaal f (P) uit 

i = 1 rilmn 

de qilmn stelt de 1 lading voor in de elementaire eel ... 

rangnummer l,m,n; 

rilmn is de vo_eratraal van het punt P tot de plaata waar 

de lading qilmn zieh bevindts 

2 N is het totaal aantal elektrische ladingen ( N po■itieTe 

en N negatieve) in de elementaire eel. 

Van iedere elementa~r• eel apart wordt de gehele potenti• 

aalbiJdrage opgeteld. De eommatie wordt nu in drie richt• , 
ingen over alle elemen~aire cellen uitgevoerd in een OD• 

begrened kristal. 

Zn het volgende hoofdstuk zullen we aantonen,clat bovenataan

de reeks (7) in tepnstelling tot reeks (6) wel absoluut 

konvergent is. 

Bet uiteindeliJke doel ie om een tranaformatie te vinden, 

die de langzaam konvergerende potentiaaluitdrukkiDg (7) 

tranator■eert in een sneller konvergerend• uitclrukking. 



De tranetonaatie za1 in hootdetuk 3 worden uitgevoerd en 

daarna wordt aangetoond dat reeka (7) abao1uut konver .. nt 

ia. 

Bij zo'n tranatormatie zien we at Yan randeffekten. Dit ie 

de reden waarom ••n in all• richtingen onbegrenad krlata1 

wordt ingevoerd. . . 
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Hoo(dfj;uk l• 

Poteptiaal(ormule van Ewald. 

3.1 InJ.eidipg. 

Zoale reeds vermeld zal in dit hootdatuk de absolute con• 

vercentie vorden aangetoond van de potentiaaluitdrukklnga 

(?) , 'P ( t") • ~ ( ~ ;1 lmn ) , 
lmn r.1 ilmn 

waarbij de eommatie uitgevoerd wordt over in een all• riobt

ingen onbegrened krietal. rn dit geval een krietal beataan-

de uit elementaire cellen, waarin zioh N poeitieve 

gatieve ladingen bevinden, zodat geldts ~ 
qilmn 

i• 

en • n•-

• o. 

Eveneene zal de traneformatieformule van Ewald worden d

geleid. 

J.2 Principe~ 9!, transformatiemethode. 

Veronderatel dat we een funktie f(x) hebben, die lancsaua 

naar nul nadert al.ax➔ .o 

t(O) mag eindig of oneindig zijn. 

Ala de aom 
oO 

(8) s • 1: r<n> 
n•l. 

bestkat zal deze reeks langzaam konvergeren. 

Bij het toepassen van de transtormatiemethode is bet nodig 

een tunktie F(x) in te voeren met de volgende eigenaohappena 

a) F(O) i~ eindig, 

b) F(x) nadert seer snel naar nul. ala x ➔ao , 

c) t(x) • (1 • F{x)) moe~ een voldoend gladde f'unktie siJn 

in de buurt van x •Oen er moet geldens t(o).(1 -F(O)) • O. 



De ■om Suit (8) achriJven we nu ala volgta 
Mt eo 

(9) S • 2_ f(n). (1 - l"(n)) + 2... t'(n) 
n•l n•l 

De tweede reeks zal goed konvergeren. De eerste reek■ kOD• 

vergeert even slecht ala (8), immera lim (1 - F(n)) • 1. 
D~ 

De eerste reeks kan worden omgevormd in een snel konYerp-

rende reeks met behulp van een fouriertranat'ormatie ( sie 

[NIJ lmTT& 57] • Deze laatete atap zal niet expliciet worden 

uitgevoerd, maar we maken gebruik van ••n transt'oraatiet'or• 

mule zoals door Ewald is voorgeateld. 

Het is duideliJk dat bovanstaande voorwaardaide keuze 'Y&D 

F(x) niet eenduidig bepalen. Ala we voor F(x) de compl•••n

taire error:f'unktie kiezen,- dan blijkt de gehele tran•t'orma

tie betrekkeliJk eenvoudig te verlopen. 

J.J Afleiding D!! ~ potentiaalt'ormule van Ewald. 

De poten~iaaluitdrukking (P) uit (7) 

([) ( :) • L L ---=--- , achrijven we ala volgt 1 
~ ( l! rqilmn ) 

J lmn i•l- ilmn 

pc;-1 = L 
J 

(10) 

Uit de Gauaa:tunktie kan de volgende identiteit vorden at-

geleida 
00 

(11) } • -J;; f ••r2u2 

0 

Met behulp van (11) kan (10) 

(12) 

du 

geachreven vordena 

2 

du 



~ ie een willekeurige parameter. 

ile we 

(14) 

nu gebruik maken van de complementaire 

F(x) •:r r.-■2 da , 
VT1 X 

dan kan (13) ala volgt geschreven vordens 

J • -r~ u
2 

du + f q J 

0 

~-= 

errortunkt:l.e 

Door~ geschikt te kiezen kan de enelheid waarmee de twee-

de reeka konvergeert naar believen worden geregeld. 

We. willen nu ook de eerste reeks omvormen in een reeke die 

sneller konvergeert. 

Ewald heeCt met behulp van thetafunkties de volgende ui.t

drukking aCgeleid: 
--, .•. i"aO 

(16) L 2 2 -r u e j 
j 

)/2 
-n ----
Vu.) G,i 

Bovenstaande aommatiee zijn drievoudige aommatiea. 

~ 

rj is de voeretraal van bet punt P tot bet roosterpunt ... t 
indices ilmnf 

Vis het volUllle van de elementaire eel; . 
G • 2T7 x reciproke roostervektors 

de reciproke roostervektor heeft de volgende komponentens 
~ ~ .... ...,). ~ -
b X C & X C a X b , --- , --- , vaarin x betekent uitwendic pro-

V V V dukt, 

en waarin -:, b, "t de tranalatie-sektoren siJn (zie bv. [ XI1TBL !S~) 



pi 1• de plaatavektor Yan de id• eenheidalading in de ••n• 

heidacel s I ~ de eMh&icL~ ,~~"j . 

-------· ·----···· ---- ·-
Voordat bovenataande tranaformatie~oraule (16) kan worden 

toegepaat op de eerate reeks van de potentiaaluitdrukkiq 

in (15) moeten aommatie en integratie nog worden verviaeeld. 

Deze vervi,aeling is niet zonder meer mogelijk, omdat de 

integrand niet uniform konvergeert op het gehele integratie

interval. 

Als een klein E -gebied wordt ingevoerd, dan kan (15) 

2 
u du ♦ 

. ~) 
Men kan nu aantonen dat deze eerate reeks van het recht•r-

lid willekeurig klein kan worden_ gemaakt, zodat we voor (17) 
schrijven1 ,7 

/ ~ 
. I 

2 2 
L qj 

F( 'l r_,) 2 . I: 
(18) p (P) ·---v; i 

.-rj u du + qj 
,, : J J rJ J 

De Ewald• l~ kan nu worden to•cep••'t t.r.ansform tieformule op 

de eerete reeks van (18). 

~) ■et een speciaal theorem& van Abel-Dirichlet. 



Br vol.gt dan: 

Al.a in (19) sommatie en integratie worden verwisse1d, vaar-
'Z bij tevena de tranaf'ormatie u • - wordt uitgevoerd, dan kan 

(19) ala vol.gt geechreven wordenY 
~ 

1 w 2 2 2 .... ~ 
q _ e -w G /41 +iGpi dv 

j V 72 
I 

~ 

• 2TJ L 
G,i 

Voor d• eerete reeks gel.dt dat iedere integratie el.e■en~air 
~ 

is uit te voeren, behalve de integratie voor G • O, de iate• 

graal divergeert dan. Ala gebruik wordt gemaakt T&D f.1- qJ • O, 

d.w.z. de elektrieche neutraliteit van de elementaire oe1, 

dan levert de term voor G • 0 geen probleem op. 

Uitrekenen Yan (20) geef't: 

~ 

(21) f(P) 
.J 

Dit is de potentiaalf'ormule van ltwald. 

Bovenstaande potentralf'ormule (21) behoef't enige uitleca 
-1 r'° 

Uit f'ormul.e (13) ( • j +·j ) blijkt duidelidk dat de waar-
de van de paramet~/ 'l l-een?i~vloed hee:ft op de waarde 'Y&ll 

de te berekenen potentiaal. 
Ala 7 naar oneindig gaat dan blijf't van (21) alleen over a 

) 
I - ~--

V G,i 

, 



Dit ie Juiat·d• Pourier reeke voor de potentiaal van ... 

rooster van puntladingen, zoale die in r BORM 2~ etaat at'p• 
leid. 

Voor de waarde , ➔O blijf't er van (21) alleen 0Ter1 

L. 
j 

en dit is Jui ■t de potentiaal van een rooeter van puntladinpn. 

Een goede keuze van de parameter ~ maakt het mogelijk, dat 
zowel de eerete ala de tweede reeka anel konvergeren. 

Ewald leidt in [EWALD 2i.Jd• potentiaalf'ormule (21) op uus.
re wiJ•• ai-. Hij gaat uit van een kleine verandering van de 

wet van CoulombJ hiJ verandert deze ins 

-kr 
q,.!__ 

r 
en beechouwt daarna de limieta 

8 -kr l 
lim 
kJ,o r --r 

Dit ie ook het uitgangspunt van Bouman in [eoUM ,1]. 
Uit het vooraf'gaande blijkt dat deze atap met noodaakeliJk 

is. 

,.4 Abeolute konvergentie ~ !!!, potentiaaluitdrukkiDJ (7). 

Ve zullen nu de absolute konvergentie van de potentiaal

Cormule (7) aantonen. 

(7) - L. (r 
lmn \ i 

~) 
rilmn 



. , 

We ■aken gebruik van de twee volgende ongeliJkhedena 

la + i,j ~ Jaj + 1 bj en 

I J~,,.)dx l .~ J ~,,.>I dx 
(;I. ,1 

Ala deze t••• ongeliJkheden gebruikt vorden biJ een aoort

geliJke atleiding ale voor de tormul• van Ewald, dan Jaumen 

we beeluiten dat geldts 

L 1---- qil■n 4JJ 2 ,c. ~ 
+ ztq., "'1 rJ>I IL ) e-G /4~ + iGpi -·- .. ---

' '--•-- qJ 
111111 I i rilmn ' V G,i J r J I 

I 

Het rechterlid is een niet divergent• uitdrukking, waarm.t 
we due mogen konkluderendat (7) abaoluut konvergent ia. 

Dit betekent, dat ala de potentiaal in een punt in het kri•• 

talrooater berekend moet vorden, het aanbeveling verdient 

deze aommatie per elementaire eel uit te voeren. 

h dit'verband is het zinvol om op te merken dat NiJboer 

en deVette in [NXJ WE'M'E 57jhebben aangetoond dat de vol

gende potentiaaluitdrukkingen aan elkaar gelijk ziJna 

'<)- qilmn \ I ··- qilmn \ ~ 

11■ L_ --------- - ~- ·- "--- -------- -- i 
R -,00 2 ~mn2 2 rilmn lmn I 1 rilmn I 

\ 1 +m +n <:R 
' I 

Dit atemt overeen met de fysieche vooretelling van de poten

tiaal in een kristalrooeter. 

Interpretatie ~ .s!!, tonaul.e ~ Ewald. 

Het ia duidelijk dat de potentiaaltormule van Ewald (21) 
~ 

abaoluut konvergent is. Mita de term voor G • 0 uit de ••rate 

reeka vordt weggelaten, zijn de reekeen in de Cormule Yan 

Ewald zelCa abaoluut konvergent ala all• ladingen q1 het

selfde zijn ( due q 1 • q voor all• i). 

• 



De t'ormule van Ewald siet er dan ala volgt uitl 
2 2 ~ .. 

1 -oo ... +CJO -G /4'l. + i\iP• 

<22> p • !11 iql ¾- ·if --- .. : / 
! ":'

+ 4/ 2.. ., 
G,'O 

I 

We. geven di t aan met c_p ter onderscheiding met cp • 
We ■erken nogmaale op dat de waarde van de 

(~'' invloed heet't op de berekende waarde ,~) • 

Ala 'l~dan gaat (22) over ins .., 
-ao-:+ob _._. 

4n i .. ·">- .-1op, 
- ---·-1qi / 

I I '--· --(23) 
V G 

G,'O 

Born leidt in [ BORN 2~ dezelt'de t'ormule at' ala ( 23 ).;. HiJ 

gaat dan uit van een t'ourier-reekaontwikkeling van ••n Jeri•• 

talrooater met een kontinue periodieke ladingaverdeling. 

Van deze t'ouri•~ reeks laat hiJ de konstante term veg. Dit 

komt neer op de volgende handelswiJze1 

- Geet' de t'ourier reekaontwikkeling van het volgende kunat

matige rooster: 

een kri.stalrooater beataande uit een rooster van poai'tieTe 

ladingen, maar tevens gelijkmatig verdeeld over het geh•• 

le kristal een negatieve lading, zodanig dat bet gehele 

kristal'elektrisch neutraal i•• 

- •ui tgeameerde" negatieTe 
l.ading ~t11,f;_/ _::f -

~;~ ,1;,,~-... ,~.'- -- . 

f>1♦,1/t'_ v,~ . 1.~' - • .> poai tieve l.adingen. 
,L~ ·-."'., •---L-.1 . ..-

I• ,:, . ,' I 'I I --·--- .. ----
'/ ,t., : / , ' ' 
.,.✓, •-✓-----• -

' De berekening van fin (23) komt neer op het berekenen 

van de potentiaal van bovengenoemd kunatmatig roo■ter. 
i 

I) 
Aangezien de waarde van ~.- onaf'llankelijk ia van "' ia de be-, J ' ., 

rekende cp ui t (22) ook geliJk aan de potentiaal Tan so •n 

rooster. 



Bet bovenataande wordt nopaale toegepa•t op ••n kri•tal

rooater waa.rvan de elementaire eel alech~• 44n po•itiev• 

en 44n ne,atieve puntlading lqlbevat. In iedere elemental:• 

r• eel met voluae V van het poaitieve aubrooater wordt ••n 

negatieve lading q gelijlQaatig over de hele celruimte ver• 

deeld, zodat de ladingadichtheid in ••n niet rooaterpunt 

-q/¥ bedraagt. De potentiaal van dit nieuwe aubrooater kaD 

worden uitgerekend. Het gehele nieuwe eubrooster (po•• la

dingen + uitgeemeerde negatieve lading) is imaera elektri•oh 

neutra~l. We noemen deze potentiaal <J>"1: 
Voor het negatieve aubrooeter doen we precies hetzelfde, 

' 
alleen wordt de ladingadichtheid dan +q/V. De potentiaal 

van dit subrooster noemen we Q-. 

(!') + Opm.s Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat voor 't' 
O♦- ,~,, .., 

geldt: .... • 

We kunnen nu zeggen dat voor de potentiaal van het total• 

rooster geldts 

(24) 

• 
De methode van Ewald beruat nu op bet berekenen van zowel 

4r:i•als ~;-. 

Bovenataande gedachtengang wordt nu nogmaala, maar nauw

keuriger geformuleerd. 
, ,,....)+ r I 

De potentialen ~- en \.4, .' kunnen met behulp van twee reekHII 
~ 

~ 

worden beachrevena 
:'IT L ,-+ 

r v \I en ' . lmn -· lmn 

- ~ 

i~ 
\ ·✓ - ~ - lmn 

J l.mn 
-t-,,,. 

De termen v lmn atell.en de potentiaalbijdrage voor in de 

ooraprong van het aeaenstelsel ten gevol.ge van de poaitieTe 

puntl.ading en de uitgesmeerde negatieve lading in de •l•

mentaire eel met indices lmn. 

.. 



/' _, 

I / -a~- . 
v-;mn wordt op soortgelijke manier gedefinieerd. 

Zoala reeds i■ opgemerkt is 

{J)1 

is niet afhankelijk van 

tal. Omdat cp'T gelijk is aan 

ook abaoluut konvergent ia. 

> 
~ abaoluut konvergent, d••••• 

de uitwendige vorm van het kr~•-
(f)' 9~ J moet voor gelden dat d!_.H 

Hetzel1'de geldt ook voor ':P . 
Er zal worden aangetoond dat zovel 

vergent zijn. Bovendien zal worden 

van beide reekaen inderdaad gelijk 

r ,+- rn -
W als ~ 1 absoluut kon-
~ .; 

aangetoond dat de eom 

ia aan de potentiaal 'Y'all 

het oorspronkelijke rooster (d.w.z. poa. aubrooater + neg. 

aubrooater). 

Ala veronderateld vordt dat de elementaire cellen ortho-

rombi·sch zijn met cela1'metingen a,b,c, en ala u1 ,v1 ,w1 
de komponenten zijn van de plaatakoordinaten van de poaitie

ve puntlading in de elementaire eel en u2 ,v2 ,v2 de kompo

nenten van de plaatskoordinaten van de negatieve puntla-
+- -

ding, dan zijn Y lmn en V lmn gelijk aans 

(2Sa) 
\qL ----- --- . ____ ... _ -- ----·· ·~ .. - --- .... 

-Tj(~l-♦~ )2a2~ (vl +m}2b2 + (wl ♦-n)2c2' 

t ! al+l bm+l cn+l 

:
4

l 1: m{ J 

(25b) + 

al+l bm+l cl.)+l r r 

-f.a Jb j 
DC 

• 



De integraal levert de biJdrage van de"uitgeameerde•lacling. 

+ 
Er zal worden aangetoond dat de reeks gevormd met \(lllD 

abeoluut konvergent ie. 

Ale de integraal wordt afgeeohat naar de onder- en boven

grene, dan volgta 

+ 
\

,. I 

O ~ lam -

-, - •· - 2 2 2 2 ·2 2, 
V(l+l) a +(m+l) b +(n+l) o 

Hier volgt uits 

~ ,.+ 
L... \ lmn 

lmn 
r. 
lmn 

1 

\ 4 l •v·c~l ~i?~~c~·l·♦~~,1!~-♦(~~-♦-n)2ciT- _ 

1 ----
7 i . 2 2 2 2 2 2·, 
J(l+l) a +(m+l) b +(n+l) o 

De reeks in het rechterlid heeft dezelfde vorm alsa 

2N --... (7) - "'·-- J.. - - • lmn 1•1 riJ.mn 
I 

• 
Van zo•n reeks hebben we reeds aangetoond dat d•z• abeoluut 

konvergent ie. -
Voor '\/ lmn verloopt bet bewiJ• analoog. 

Er kan nu worden aangetoond, dat de eom van (!)+en ~-gel:LJk 

is aan de potentiaal C::; van bet oorepronkeliJ~• rodater. 

-.J,' • 
i 
~ 

+ 
'> ' ' 

,_ - ' lmn 
lmn 

+ i_ 
lmn 

·/ lmn 



Vegens absolute konvergentie1 

... ,., -,~ .... .:'IC(+ 
C., + \.· • ~~ ~~mn + 

'\{- ) 
lmn 

(26) -

Dit rechterlid is preciea gelijk aan de potentiaal in de 

oorsp~ong van bet hierboven beschreven orthorombisch rooater. 
t1'l ~ 1- -

Er volgt due dat \4f • '.l) + : 
; ~ ,; 

Opm.110. de verbinding met het voorafgaande te complemente

ren merken we op dat de integraalterm van(25a) en (25b) 

gelijk is aan de konstaat• term van de fourier analy
se van de funktie 1/r. 

+ 
Opp. 21 [V is de potentiaal veroorzaakt door een rooster van 

) 

poaitieve puntladingen en negatieve "uitgesmeerd•" 

lading, waarvan de dichtheid -q/¥ bedraagt. Dit be• 
+ 

tekent dat 9 moet voldoen aan de vergelijking Yan 

Poisson: 

d 2r:--+ d21:,+ 
-· "[+ 4+ 
dx2 dy2 

(27) . - 4ti q 

V 

+ 
(" 

Voor -~ 1 moeten we de potentiaalformule Yan bald Toor 
J 

een aubrooater substitueren. 

Xn appendix B wordt (27) formeel aangetoond. 

• 



~ 

Opa 1 l& De potentiaal (-t', die we ge!ntroduceerd hebben ala 

de potentiaal van een kun■taatig rooster, clat beataat ui! 
poaitieve puntladingen en een ho■ogeen verdeelde ae

gatieve lading, hee:Ct ook fyaiech• betekeni■• q,+ i•• 

nameliJk geliJk aan de potentiaal in ••n uni:Cora acbt• 

ergrond-rooeter (zie [de WETTE 61] en~• VE SCHA 6,]). 
We kunnen bijvoorbeeld metalen opvatten al■ ••n reoa
ter van po■itieve puntladingen, die omgeven ziJn deor 

een "zee" van negatieve lading( geleidingaelektronen). 



Hoofdetuk 4 • 

.. 
4.lSopati• van dipolen. 

Zoala reed■ in hoofdatuk 1 is aangegeven worden de dlpool• 

velden in kriatallen op de volgende wijze berekend. 

• 

(28) 

1_ 2 2 
) .'.3 xi - rl 

L ------ -··- ···--·· -·-
i r 5 

i 

i 

Ala we te maken hebben met paramagnetiach• of ferromagnetieche 

stoffen, dan betekent dit dat voor al1e i ge1dts 

m i • m I X JC 

In appendix C wordt aangetoond, dat deze komponenten niet 

abaoluut konvergent zijn, maar wel konvergent. Dlt etemt 

overeen met het feit dat voor paramagnetische of ferromag

netieche atoffen de magnetiache induktie a1'hankelijk 1• van 

de uitwendige vorm van bet krista1. 

Het zal niet moeilijk zijn om in te zien dat in het geval 

van oiamagnetiame en antiferromagnetiame bovenataande ult• 

drulckingen abeoluut konvergent zijn, ala we de aommatle ateede 

per eenheidacel uitvoeren. 



4.2 Af1eiding van df hald-Ko~nfeld formul••• 

C 

In booCdstuk 1 ia bet verband al aangegeven tueaen po

tentiaalberekeningen in krietallen en dipoolveldberekeninpn. 

In bet bierna volgende zullen we de Cormulea van Bwald•&orn

Celd afleiden voor elektrieche dipoolvelden. De algebra!ache 

uitdrukkingen voor de elektriecbe dipoolvelden en de-....-

tiscbe dipoolvelden ziJn betzelfde. 

Een elektriache d:l.pool. kan beachouwd worden al.a een poaitie-
~ 

ve en een negatieve lading, die een etukJe Ar t.o.v. el-

kaar verechoven ziJn. Een rooster van dipolen kan dan be• 

ach•uwd worden ale een aubrooster van poaitieve puntlading

en en een geliJkvormig aubrooster van negatieve puntlad:1.nc-
-~ 

en, maar beide roosters dan wel een etukJe ~~r t.o.v. el-, 
kaar verechoven. 

Van zo'n rooster van dipolen mag met behulp van de fonna

le van Ewald de potentiaal worden uitgerekend; :l.mmere bet 

totale rooster (pos. + neg. eubrooster) ia elektriach neu

traal. Ala daarna de limietovergang beachouwd wordt voor 

~r + 0 dan kan op deze wijze de potentiaal van een rooa

ter van dipolen bepaald worden. Deze potentiaal noemen we 

·':' dipool 
" 
Voor bet veld veroorzaakt door deze dipolen geldt dat dit 

gelijk is aan 

: t 

~A,'.-
; I -;r 
If 

I 

~positieve subrooater 
\ 

'-negatieve aubrooat•r 

-POS. eenheidaladi.Jlc 

,neg. eenheidaladinc 



De berekening van de potentiaal in een rooster van dipolen, 

cp dipool' Terloopt ale volgt: 

We gaan uit van de potentiaalformule van Ewald (21): .. 4 Tl - .!.t 
_._ 

G2/4~2 ~ P( 7 r .1) 9 (P) 
> iGp- -• .,._ -- . ' + L_ qj 

V G,i G2 j r .1 

Ale de positieve eenheideladingen zich bevinden op de plaat-- .. . sen p1 en rj en de negatieve eenheidaladingen bevinden ■ieb 
.... - - -a op de plaatsen p1 + Ar en r j +_6 r, dan galdt voor de poten-

tiaal van dit gehele rooster: 

- ---c.: (P) 
)benederde 
dipool 

+ I qi t f ~ 'j!_ 
j 1 r j 

~ ... 
Voor 6 r klein ganoeg gaan de twee puntladingen eteede -•r 

op een ideal• dipool lijken. Er geldt nus 

..... 
(29) ff) (P)· 

Jbenadarda 
dipool 

Na toepaasing van de limietovergang 6r i O en q A r•konatant 

~ 0 volgt ui t ( 29) I , ~ , ~ 
lim 1J(p) • Ii; (P) ' '1"dipool Ar+O' ., 

q6r•e,'O 

• 



Na deze limiet-procedure bliJkt dat voorQ)di 1 geldta 
.,' poo 

waarinC,de potentiaal.formule van Ewald vooratelt. 
4 . 

Het veld veroorzaakt door het rooster van dipolen, waarvua 

(JO) de potentiaal. beschriJft, is geliJk aan minus de gr&• 

di•nt van die potentiaal, te wetena 

...... 
E •-'v . ." , dipool 

,-
Ala voor:dipool (30) geaubstitueerd wordt, dan volgt voor 

het veld van een rooster van dipolen: 

(31) 

De teneor in (Jl), die het dipoolveld van een rooster Tan 

elektrische dipolen beschriJft, ziet er ala volgt uit: 

I d2•:· I (d2~, \ ( d
2 gi ) . ---.J.. 

\c1x2 .. 1

,dxdyj~ . dxdz I~ 
• p 

' I 

\ 

! d211°' \ 
I 2r .\ I d2 ~ ~. \ d . , 

·- ·-· 1---i 
\ dx ~ 2 : dydz ~ \dY ,p ,cty~ \ .,p 

(d2q ' d2,·· . 2 .. ,, 
,; \ / d , ii 

't° I -- ---'- ' -··•·· --~ . 2 . 
,dzdx,1 \dzdy,.,. \ dz / t" I 

9 atelt de potentiaalformule van Ewald voor. 

Ve nemen nu aan dat deze zelfde tensor ook het dipoolveld 

beachrijft van een rooster van magnetische dipolen. 

De komponenten van de tensor in (Jl) zijn de Ewald-Kornfeld 

formulea, waarvan de zz-komponent hieronder volgta 
( .a~ 

0
2

/11,t / d 2(V'1 4rt d2 ' L 
iG}\ - L. r( 'l r J) l I e 

(J~) :,--Ti • - I ·•-··--+ 
dz2 ~ 

02 ' J rJ ,dz /p V f G,i 

' \,, • 



4 t"' ,. 
• --

V G,i 

'-

,. 
F( r~ rJ) 

) -
rJ 

... 
r 

2 
met F( r: r) • --~ '. r, 

., 
.., ' I .. 

• 

G2 
z 

G2 

2 
-a 

+ 
\.. j 

1 1 
2 'l .1.. ! 

+ exp(- ~ r~)) 
i 

~ ~ ), 

rJ \/Tl 
i j .J 

da 

Bovenstaande af'leiding kan gegeven worden ala gebruik wordt 

gemaaltt van: 

d 

dz x(z) 
f'(a) da • - :t(.x) • 

dx 

dz 

De overige komponenten worden op aoortgeliJke wiJze a:tp

leid. 

Bovenataande f'ormule van Ewald-Kornfeld behoef't enige uit

leg. 

Opm 1 11 Evenals biJ de :f'ormule van Ewald is de uitkoaat YUi 

bovenataande :f'ormule ona:f'hankelijk van de parameter 7 • 

~.21 Uit de af'leiding in bet vooraf'gaande beachreTen blijkt 
~ 

duideliJk, dat de komponent met G • 0 geen bijdrap 

aan de aommatie levert, zodat deze achiJnbaar niet 

gede:f'inieerde term G2/o2 (ala-a •O} wegvalt. z 



Opa 1 J1In de Ewald-Kornfeld formulea ziJn c••n paramet.ra 

aanwezig, die de uitwendige vol"III van het kriatal r•• 

preaenteren. 

Het is bovendien ••nvoudig in te zien dat boven•t-• 

de reeks van Ewald-Kornfeld ()2) absoluut konverpn~ 

ia, zelfa ala.all• dipolen deselfde richting hebbea. 

Dit wekt enige bevreemding, immera aan het begin van 

dit hoofdstuk is reeds opgemerkt, dat in het geTal 

dat de tensor de dipoolvelden in paramagnetiaohe •~ 

f'erromagnetiache atof'fen beachrijft, de koaponenten 

van de tensor een afhankelijkheid van de uitwendip 

kriatalvorm moeten bevatten. 

In de volgende paragraa:r zal dit verklaard vorden. 

4.) ~ Ewald-Kornfeld fonaulea ~para-en f'erromagnetifOllf 

atoffen. 

Uit de interpretatie van de formule van ltwald volgde, dat 
,1'+ .. -

dez• formule in f'eite een l+ en een '-t uitrekende • ... w 

Bi~ de beschouving van een rooster van dipolen werden het -poaitieve en nega~ieve aubrooster een atukje 6 r io.v. 

elkaar verschoven. De positieve en negatieve homogene la• --dingen zijn in :feite ook een atukje Ar t.o.v. elkaar ver-

achoven. Deze verachuiving moge~ we a.h.w. opvatten al■ ••n 

unif'orme dipoolverdeling, vaarvan de dipoolmomentJ•• de 

groott• -q/V. 6~ hebben. (De homogen~lading in ieder paat 

bedraagt q/V; de richting van de dipooltJ•• ia tegenover

geateld &&n die van het rooster van dipolen.) 

Voor het geval we bijvoorbeeld dipoolvelden in antif'erro• 

magnetiache kriatallen willen berekenen leiden de f'orau1•• 

van Ewald-Korn~eld tot het go~de antwoord. Zamera in sulk• 
• 

gevallen kunnen we twee aubrooater■ van dipolen beachouvea. 

In het ene ■ubrooster ataan de dipolen dan antiparallel 

t.o.v. het andere subrooater. Het veld verooraaakt door de 
uni.form• dipoolverdeling van het ene aubrooater wordt opp

heven door het veld van de uni:forme dipoolverdeling Tall bt 



andere aubroo■ter. 

J, i J, 

f ~ i t 
•p 

! i· i 
" t 

f'ig. 1 

i i 
f'ig. 2& 

. .._ f'ig. 2b 

~ 

Het veld berekend in f'ig. 1 ter plaatse Pis gelijk aan de 

eom van de velden berekend in 1'ig.2a en 1'ig.2b. 

Vanuit dit standpunt bezien is het ook duideliJk, dat in 
hebben 

het geval dat alle dipolen dezelf'de richtingYen het dipeol-

veld berekend wordt met behulp van de f'ormulea van Ewald• 

Kornfeld, deze berekening niet het goede antwoord geef't. 

Bet effekt van het veld, veroorzaakt door de uniforae di• 

poolverdeling wordt dan niet gekompenseerd. 

Het is juist deze unif'orme dipoolverdeling die zorg draagt 

voor de absolute konvereentie van de dipoolveldtenaor 

para- of' :ferromagnetische stof't·en. (Vergelijk hiermee 
+ -• n f' ~ > 

'--f' en ·,i in 
,I 

konvergentie van de "potentiaalreeksen" 

vorige hoo:fdstuk. 
J 

biJ 
de 

het 

We zullen het een en ander nogmaala kort samenvatten voor 
, 

bet geval van para- of' ferromagnetiache stotten. 



f·_t f 
1 1•ff 'f 
t f .l> 

L_.-? , 
(,1 .. ,:+~ ~·~ ,.~-1.)- 'ht...r 
~l+-a.,.( . 

1':l.g.Ja 1'ig.Jc 1'ig.Jd 

£).., 'if"-1,,a,,ok 1r.-.. ~ h,.,.a, ;-
~ o-<,: ~-fen-~ o<,,,.~-

/1,-lAol«..AI..-, 0. - . 

F:Lg.Ja gee1't de aituatie weer van bet dipoolveld dat ter --plaatse P berekend moet worden. 

tig.)b laat zien vat de 1'ormule van Ewald-Kornfeld uitrekent. 

Aangez:l.en de 1'9rmule van Ewald-Korn1'eld ook voor dit geYal 

abeoluut konvergent :Le, kunnen we een gebied aangeven, waar
buiten de totale bijdrage aan het d:l.poolveld ter plaatae_P 

kleiner 'clan :Leder w:l.llekeurig getal te krijgen is. 

~ 

Fig. Jc gee1't het veld in P veroorzaakt door alle d:l.polen 

in en bu:l.ten het kristal en de uni1'orme d:l.poolverdeling bu:l.

ten het kristal. Het veld is precies even groot ala het Ye1d -in P zoala aangegeven in fig.Ja. Wegena de absolute kon"Nr-

gentie is :l.mmere de veldbijdrage inP van de d:l.polen en wu
forme· dipoolverdel:l.ng buiten bet kristal gelijk aan nul. 

Fig. Jd gee1't het veld veroorzaakt door de uniforme dipooi

verdeling. Ala dit veld wordt a1'getrokken van het veld uit 

1'ig.Jb, dan is bet nieuwe veld gelijk aan bet veld in tig.Ja 

en dit veld willen we berekenen. 

Om d:l.poolvelden in para- en 1'erromagnetieche stotten te 

berekenen met ~•hulp van de Ewald-Korn1'eldmethode zijn •• 

bijgevolg ge!ntereeseerd in het berekenen van bet veld ten 

gevolge van de uni1'orme dipoolverdeling. 



• 

Het veld van de uni~orme dipoolverdeling wordt ook beaobre• 

ven met een tensor. De xx-komponent van deze tenaor ia1 

r 
1 

i 
J 

2 2 
X - r 

(JJ) ---- - dx dy dz .,; 
r.5 V uitw.vorm 

v.h.kristal 

De faktor 1/V is af'komstig van het dipoolmomentJe,waarvan 

de grootte q/V • ~ r bedroeg. 

De yy- en zz-komponenten van de tensor zien er aoortgeliJk 

uit. 

De xy-komponent h•~ft de volgende vorn11 

1 

V uitw:vorm 
v.h.kristal 

J xy 
dx dy dz 

r.5 

De yx-, xzy, zx-, yz- en zy-komponent zien er eoortgeliJk 

uit. 

Als de uitwendige vorm van bet kristal een bol is, dan kaa 
de tensor van de uniform• dipoolverdeling ook nog analytiaoh 

bepaald worden, nl. 1 

4 Tl 
0 0 

JV 
4 l{ I (J.5) 0 0 
JV 

4 r· I 
0 0 

\ JV I 

Vis het volume van de elementaire eel. 

Voor een recht blok kan de tensor, die de uniforn1e dipool

verdeling beachrijft ook berekend worden. Deze siet er dan 

ale volgt uita 



(36) 

I 
I 

I 
8 be 

- arctan·· .:.:.r~- 2 2 , 
V a~a +b +c 

0 
8 

V 

0 

ac 
arctan ·· --r_-_

2 
-~-2 --

2
-, 

b\ a +b +c 

0 

0 

\ 
) 

I 
I 
I 
I 

0 0 
8 ! 
- arc tan i f-i~{l?:=z, / 
V C Va +b +o ' 

Vis het volume van de elementaire eels 

a,b,c, ziJn de uitwendig• at'metingen van het krietal. 

In het geval we te maken hebben met para- of ferromagnetiache 

atoffen kan met behulp van de Ewald-Kornfeld formulea bet 

dipoolYeld berekend worden, mita van de Evald-Kornfeldten

aor de tensor beschreven in (33) en (J4) wordt afgetrokken. 

Deze laatete tensor introduceert de veldafhankelijkheid vaa 

de uitwendige kristalvorm 

( 
j 

4.4 De elektriache veldgradilnt teneor. 

De overeenkomst tuaaen de elektrische veldgradilnt tensor 

en de dipoolveldtensor bestaat hieruit dat de komponenten 

van deze twee tensoren dezelCde algebralsche vorm hebben. 

(Zie formule (2) en(S) in hoofdstuk 1.) 

Het veraphil tuasen beide tenaoren bestaat hieruit dat de 

komponenten van de dipoolveldtenaor af11ankelijk ziJn van 

de uitwendige vorm van het kri•tal,terwijl de elektriach• 

veldgradi•nt 1:·enaor onathankelijk is van de vorm van bet 

kriatal, dit vanwege de ·•lektriache neutraliteit van ie

dere elementaire eel. 



Hoot'detuk,5 

De konvergentie van de .Ewald-Kornt'eld £ormulea 1 I 

Zoale reeds is aangetoond zijn.d• uitkometen van de foZ"IIIU• 

l•• van SV.1d-Kornt'eld onat'hankelijk van de waarde van de 

parameter · 'l . 
Het doel van dit boot'datuk ias 

a) ••n optimal• waarde voor de parameter t, te berekenen, 
L. 

b) t'ormulea voor bet konvergentie-at'breekkriterium te pTen. 

Beecbouw bet eerete gedeelte van de Ewald-Kornt'eld t'ormul.e 

voor de sz-komponent: 

exp f 

' 
G2/4t;, 211 

'-' I 

~ J 

Dit gedeelte noemen we voortaan bet reciprok• rooeterdee1. 

In bet rekenprogramma (zie appendix E) wo1dt •f•ede1een 

drievoudige so-tie uitgevoerd (d.v.z. 7 ~-- • 
11.:1 k•=l i--1 

de sonuuatie wordt over een blok uitgevoerd. 

Het "lde blok" bevat (2 1 + 1)3 punten. De achil tuaaen 

het lde blok en bet (1 -1) 8te blok bevat (2 1 + 1)3-(2 1 • 1)3 • 
2 24 1 punten. 

De 1d• term van bet reciproke rooaterdeel bevat due ongeveer 

24 1 2 eubtermen. 

ln een orthorombiech rooster geldt voor de grootte van de 

lde aubterm (gleub) van het reciproke rooeterdee1a 

4-,; r 2 2 
- exp . -G / 4 r • 

V 
2 1,' (1 - 1) 

2 a 
-, waar~n a de grootate ribbe 

van de eel ia. 

Voor glaub volgt nu: 

4 ,; ~ 

112(:f. - J.)21 : 

«1eub 
/ - exp ~~ ( - .2,,. V 

I 

! 

... 



Voor de bijdrage van 

)00 1 2 

exp 
V 

Aangezien de grootte van de termen van bet reciproke rooater

deel exponentieel atneemt, geldt ala goede benaderinga 

}tout in reciproke roosterdeel \ 
300 1 2 

V 

r 10 <~ 1.>2 l 
exp t- ---;:z 'L J 

We leiden een aoortgelijkeformule at voor bet tweede ged .. 1-

te van de zz-komponent van de Ewald-Kornfeld formul••• 

Het tweede gedeelte van de zz-komponent van de Ewald-~ora-

feld forau1•• ie: 

r 

~ 
I r-

3 F(~r1 ) 
7 ,- -·, 

i 2 6 \ I 'l, 
(- ~ r~) 

L ___ ,( 

•1 . -··- --- --- - + 4 ':I·- exp + 
l r.5 r 1 V lT 

I 1 
"' 

.... 

7 - ' 1 
, 

4 
.. , 

: F( 1_.· '1 rl) 
-, 

j : 2 1 , t) · 2 i I 
exp(-,; r~) \ i-+ exp(-r, r 1 ): - + 2 

. 
2 r) -

rl. Vr. " . rl T7 
~ 

I ! 1 ' - ~ 

. 
Dit gedeelte noemen we bet rechte rooeterdeel. 

Ale de complementaire errortunktie benaderd wordt meta 

- t'1 r 
2 *) 

'"' , I • 1 1 
F(- r \..', ) • 

r:J, 
> 

I r 2 
~ rp, ... ., 

-
--~ 
~ 2 
' De tout in F ia kleiner dan 1~ ala t~ r ~ 4. Zie bv. 

[wHJ:T WATS 631 _ 
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en b de kleinate ribbe van de eel i•• dan kan op analoge 

wijze ala voor het reciproke rooeterdeel worden afgeleid, 

dat geldts 

lcout in recht rooeterdeell 
60(k + 

expf
\ 

(37) 

met nevenvoorwaarden s en 

Er blijkt dat de rekenmachine voor het berekenen van een 

term van het rechte roosterdeel vier maal zoveel tijd nodig 

heeft ale voor het berekenen van een term van het reciproke 

roosterdeel. 

Bij gegeven a en b {grootste reap. kleinste ribbe van de 

eel) en te eiaen nauwkeurigheden, kan dan het volgende op

timaliseringsprobleem ge:f'ormuleerd worden: 

Bepaal k, 1 en I 

' 
. Ocout in reciproke 

I 

! 
I 

' I 

, zodanig dat geldts 

I .'.)00 1 2 

roosterdeel -~ --
V 

1 

Ii-out 
I 

in recht roosterdee1J ~ 
; 

1 
, r .. --

1 / 2 
" b 

1-10(£ - 1)
21 exp( 2 t a 'L 

(2 1 + 1) 3 

4 
+ (2 k + 1):3 is minimaal 

Opm.ls Minimaal is een maat voor de rekentijd, die de THE

computer nodig heeft om de dipoolveldberekenin«en 

uit te voeren. 

• 



Op111 1 21 Boven•taande formules voldoen ook voor de ander. 

kristalklaasen. Het bliJkt bovendien dat (37) pldig 

is voor:;tlle zea de komponenten van de symmetriaobe 

tensor T , 

Opm 1 31 De parameter ":. kan ook beechouwd vorden ale een •oba&l• 

faktor wat de konvergentie betreft, nl. ala voor var• 
achillende elementaire cellen bet produkt van f/_ ea 

(celribbe)2 ongeveer steeds hetzelfde ie, zal de kon

vergentie ook ongeveer hetzelfde zijn. (zi• forllRlle (37)) 

opm,41 Het ie ook mogelijk een indruk van de konvergentie 

van de t•naorkomponenten te kr1Jgen, als het spoor 

van de berekende tensor vergeleken wordt met 4 T7 /V. 

Immers bet spoor van de tensor van een eubrooater 

konvergeert van boven naar de waarde 4 lJ /V. Bet 

verachil tuaaen de berekende waarde en 4 TJ /V ia dan 

een maat voor de naqwkeurigheid. 

,ia h~t mogeltJk' 
Met behulp van(J7),optimale waarden voor k,l en 7 te kie-

zen. We geven twee voorbeelden. 

Kubisch rooatera ribbe 10 

Onnau,;keurigheid in beide reekaen < 10-.5 

Voor k • 1 1-+ 0,05<~<. 0,07 

1 - 4 j 

Voor k -2 } ~ 0,022 <' ~ < 0,02.5 

1 -) 

minimaal • 207 

minimaal • 215 

De rekentijd zal in beide gevallen niet veel verschillen. 



• 

.; 

Orthorombiach roosters a1'metingen van de ribben 9,15,11. 

Onnauwkeurigheid in·beide reekaen < 10-5 

Voor 

Voor 

k • 2 

1 • 4 

k • 3 1 ➔ 
1 • 4 j 

0,029 < fl < 0,030 
L 

0,018 < ~ <. 0,030 

minimaal • 30, 

minimaal • 530 

In bet eerate geval (k•2,1•4) zal de ~•kentijd aanzienlijk 

korter zijn dan in het tweede geval. 

Als vuiatregel kunnen we aannemen1 

0,01 < ~ < 0,1, met dien veratande1klein• lz_ voor grote oellen, 

en grote ~ voor k1eine elementaire cellen; 

k ia 1 0£ 2 en 1 • 2, afhankelijk van de te wensen nauwkeu

righeid. 

Er komt duidelijk naar voren dat ~ een achaal£aktor ia. 

• 



Hoof'd■tuk 6. 

Bet toetpen van het rekenprograaaaa. 

Voor het berekenen van dipoolvelden is een rekenpro,rr .... 

geeohreven, dat beruet op de Ewald-Kornf'eld Cormul••• 

Voor magnetische dipoolvelden in kubische roosters siJn OD• 

ze reeul ta ten vergeleken met die van [ MC KEEHAN .3)] De r•• 
eultaten waren daarmee. in overeenstemming. 

Erie nog een·andere kontrole mogelijkheid1 

Beachouw bijvoorbeeld de volgende twee kubische rooetere, 

waarvan de pijlen de dipolen voorstellen: 

f'ig.4a f'ig.4b 

Voor de z-komponent van het veld in f'ig.4a resp. 

geldt nu: 

• L 
hkl 

-L 
2 2 2 2(1-z) -(h-x) -(k-y) 

hkl 

Xn H1.(x,y,z,) komen hen k op dezelf'de wijze voor al■ 
geldt x • Y• 

Xn e2.(x,y,z) komen ken 1 op dezelf'de wiJz• voor al.a pldt 

y •••• 



(39) 

" 
Ale nu geldt x • y. • s • a, dan volgt na het verwi•••l•n 

Tall •o-atiegrenzen ( dit is toegeetaan vanwege abaolu~• 

konvergentie), 

• 
.. 

• 

• 

Uit (39) volgt1 

Met behulp van de hierboven beschreven methodee, i• het mo• 
geliJk om het rekenprogramma te toeteen in bet geval van 

kubische rooat•r•• Zie biJv. ook -LUTT 467 • 
~ 

Voor bet onderzoek van de echeefhoekige roosters ia de vol

gende method• gebruikt1 

Bereken de dipoolveldteneor in een willekeurig punt van 

bijvoorbeeld een kubisch vlak gecenterd rooster, waarvan 

hieronder het elementaire parallelepipedum staat. 

I I 
I I 

f I 
I , 

-- ;- ~ 

- -~-- - fig.Sa 

Dit kubisch rooster kan ook beechouwd worden ■et bebulp 

van de elementaire eel. 



Aangezien in bet rekenprograma de tranalatievektoren mo•• 

ten worden opgegeven, aaakt het voor de rekenwijze veraoldl 

uit oC de dipoolveldtensor met bebulp van Cig.5a o~ ~ig.,b 

berekend wordt. De uitkomsten moeten echter betzeltde ziJn. 

Diverse berekeningen zijn uitgevoerd, waarbij de reeulta

ten met elkaar in overeenatemming waren. 

Vergelijking met bet bestaande prograana. 

Het best~ande computer-programma voor dipoolveldberekeninpn 

rekende de eommen ~ 2 2 L ) xi. - rL 
i 5 - enz. recbtatreeka uit. 

ri 

In het geval er paramagnetiache dipoolTelden worden berekend 

voert bet bestaande programma de berekeningen met verpliJk

bare nauwkeurigbeid minstena een Caktor 20 langzamer uit 

dan bet programma, dat berust op de Ewald-Korn~eld Conaul.••• 

Voor antiCerromagnetiache dipoolvelden bedroeg bet vereoldl 

in rekentijd een Caktor·10. 

De uitkomsten van de programmaa atemden in 2 tc:t 3 decimalen 

overeen. 

Met bebulp van de Ewald-Kornteld metbode is bet echter ... 

gelijk om met iete meer rekentijd aanzienlijk nauwkeuripr 

reaultaten te geven, dit in tegenatelling tot bet beataan

de comp~terprogramma. 



APPENDIX A. 

De potentiaal. tp(P) in (6) is niet eenduidig gedefinieeecl. 

Beschouw bijv~orbeel.d de volgende reekas 

L' <-1.>l.+■+n 
• l.mn (12+•2+n2)½ 

waarbij het accent duidt op --,(1 • m •n •O) 

Bovengenoemde reek• is niet absol.uut konvergent, want al• 

L 1. 
hkl. (h2+k2+1.2) )/2+~ 

leen de reeks 

met o<.) O is absol.uut konvergent. Zie biJv. L_WHXT WATS 6~ 

Aangezien de waarde van de potentiaal niet afhankel.1Jk ia 

van de stand van het kriatal. in de ruimte, beschouwen we 

de netvl.akken h + k + 1. • J. 
Dit betekent dat (6~) overgaat in een reeks die zeker 

divergent is, i1D1Ders het aantal. te so111111eren punten bedraagt 
J2 

) 
I 

I ' 

, . ' . ' 

* (6) gaat dan over in: 

.A.c. 

en deze reeks is divergent. 



Bl 

B2 

6llPPP: B. 

:::,. 
Zoale reeds is aangetoond, zal het epoor van de tensor .T 

d2'f d2Cf d2'-I -dx2 dxdy dxdz 

-=i ~ d2</' d2 tf' 
T: - -

dxdy dy2 dydz 

d2Y, d2 '/J d2 'f - -
dxdz dydz dz2 

gelijk zijn aan de vergelijking van Poisson, ala '£' de po~•n• 

tiaal:f'ormule van Ewald voorstelt voor ein subrooster. 

In deze ap,1>endix zal dit nog eena expliciet worden aange

toond. 

A.ls 'f de potentiaaluitdrukking van de :f'ormule van Ewald ia, 

geldta 

V 

',;Jl 2.2 'T4 l.~exp(- 'r(.r) 

. 
Gebruik dan de thetatransformatieforaulea 

z_ -'l 2 :t:./2 L .-02 /4~ 2 _.( ... 
1 

• rl - ti' 
1 + i G p-r) 
V G 

Uit (Bl) en (B2) volgt dana 

d2'f .d2)" d2 y.> 
41(9 - + - + - -dx2 dy2 dz2 V 

"t . .e.,.el 
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APPENDIX C. 

Er wordt aangetoond, dat I. 
i 

maar niet abaoluut konvergent. 

konvergent ia, 

Ee+"••lrJI van poaitieve termen ·1s absoluut konvergent ale 

de bijbehorende integraal konvergent ie, zie b~.[BROMW ,6]. 
Voor absolute konvergentie behoe~t dus alleen maar de int•• 

graal: 

(1) dV 

te worden ondersocht. 

De integraal (l~kan ala volgt geschreven worden: 

j; dr T1 I<, cos
2 f ain

2 9- 1) aineld8d9) 

fl O 0 
Voor deze integraal 

(konatante ~ o) • dr • divergent. 

2 2 

Hieruit volgt dua dat L .3 xi - ri 

r.5 
niet abeoluut konTer-

i 
i 

gent is. 

We tonen nu aan dat de uitdrukking echter wel konvergent 

ie.Hiertoe voeren we de twee andere aommen in: 

L_,) 2 2 - 2 2 
Y1 - ri 2... .3 zi - ri 

i rr i 
5-

i ri 

Voor iedere ~ geldt nu: 
N 2 2 N 2 2 N 2 2 ) .) .) L. xi - ri !. Yi - ri L zi • ri 

+ + ,- 5·- r' i•l ri i•l ri i•l 
i. 

• 0 



ils nu ge•o-eerd vordt over een rooeter van punten, dat 

eymmetriach is t.o.v. de x-,Y- en z-richting (kubua,bol), 

dan mag uit symmetrieovervegingen gekonkludeerd vorden, dat 

de drie reekaen, ot alle drie konvergent ot all• drie diver

gent zijn • .A.angezien de som van de drie reeksen nul ie, volgt 

hieruit dat de drie reeksen atzonderlijk konvergent zijn • 

. . 
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Appendix Dl 

De appendices Dl en D2 geven bet blokdiagram weer Tall bet 

algol-programma, waarmee de dipoolvelden in kriatallen be• 

rekend kunnen worden. 

De Romeinae ciJfers in appendix Dl ko■en overeen met de Ro• 
mein•• ciJf•r• in appendix D2. De omringde Arabiache ciJfera 

in appeqdix Dl geven de regela aan in bet algol-progr&111111&. 

Ve geven vervolgena de konveraie grootheden van de Ewald• 

Kornfeld formules met de gebruikte ayabolen in bet reken-

prograaunas 

G ---9 GA. regel 87 X 

o,. ~ GB " 88 

G .-'.--v G " 89 z C --p-r --I> xJ,yJ,zJ " 82 
G2 ---4> noemer • " 9 

2 2 2 
G.A.+GB+G0 

~:: eta " 48 

weta " 48 

~/I('---+ rho " 48 

-rr:- _____.. pi " J2 
A,B,C-aa A, B,C' " 46 

CXl),J -P alfa, beta, " 46 
gamaa 

• 
De procedure erfc(y) berekent de c-ple■entaire'error-

1'unkti• met een nauwkeurigheid van minstena 8 decimalen. 

Zie [!ii:JMANS 70'] 

De procedure druk geeft de mogelijkheid tot bet afclrukken 

van de t~nsor ~ • 
De procedure trana~orm geeft de mogelijkheid om tranafor

matiea uit te voeren van bet acheve kriatalaaaenatelael 

naar bet rechtho•kig aaaenatelael. 



De procedure arcua berekent de hoek in graden, die een 

vektor H maakt met de rechte koordinaataaaen. 

Xnlezen van.getallenbanda 

"f'tot" 

A 

B 

C 

alt'a 

beta 

gamaa 

' 

] 

het aanta1 malen dat het gehele programa uit• 

gevoerd ■oet worden. 

tranalatie-vektor 

" " 
" " 

hoek met trans

latievektoren 

De ooraprong van dit ache

Ye aaaenatelael valt aa

men met die van het reoht

hoekig Oxyz-aaaenatelael. 

De a-as is de x-a• en 
de B-as bevindt zich in 

bet xy-vlak. 

Hoek alf'a ia de hoek tua

sen B- en C-aa, beta tua

aen A- en C-•• en~ 

tuaaen •- en B-as • 

. GH 

RH 

eta 

zie verslag f'ormule (37) 

diptot totaa1 aanta1 dipolen in een eenheidecel 

axJ (1] 
sy j [iJ echeve f'raktionele koordinaten van de plaataen 

ezj [1] waar de dipolen zich bevinden. 

axj [2] AAe.. 

magtot • totaal aantal plaatsen waar het veld, in bet 

kriatal berekend moet vorden. 

exr [JJ J 
ayr [JJ 
••r Ql 
mutot 

scheve f'raktionele koordinaten van de plaataen 

waar het dipoolveld berekend moet vorden. 

totaal aantal verachillende atanden van de dipo

len, waarvoor het dipoolveld berekend moet vorden. 



Mu A [mj] 

Mu B [ ■.iJ 
Mu C [m~ 

druk l 

-.5.l-

komponenten van bet dipoolmoment in de 

A,B, en C-richting van de J-d• dipool 

voor de m-de kombinatie 

Ale druk 1 • 99 dan worden geen tuaa•n• 

reeultaten atgedrukt. Zie regel 16 in 

het rekenprogramma. 
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4 
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7 
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------- • • .... , .... ,....,,,,,, ,, ··•J•~,•,1J1"· 1 LJT,r,Ac;-- □ I ,!)RUK1,0RIJK?.J 
BCAL f,, A, c, Al r A, nr-:- r,, ,-,Arn,A, !' T :, , • ·r - :. , P- ,0, r- , , T',/P 1 , vri 1 , •1ri 1 , PI K',1, tHJE'1F R, PLAA ,.i;ARG, 

vnrmL or I r,, r: Al., c '1F, !';(i;,, rr,1., r: ~ '. , r: 1:, r: '. '.'.', r:1 7
, c ;:;.>, r.:> 3, c 31, S R11 1 :iP.1 '.', SR 13, SR22, s R?3, SR33, 01, D2, D3, 04, 

,.,: ',, ,-_. "". r· p '~•'). ,,- ';•-?' ;, - •' ',, --; •• , F :· l.:.' ELL::'' :'Er LJ' :,f. E. !.-1' Sor· L'.' so,., 1 :>' so,.11~, SO•i 2?' SQt,123 I so,~33' V, GA I GR I GC' V 2' VR, 
:, 51 1 , ~, ~: ~, ~ ~ ~ ~, s r:.? :1 , ~ s ;_?, r.: /' - , ', e:: ·;: , s:, ~;,. ~- s ~ 3, KA on A, 'J( ~J, v .. , , Z .. J; 

Afle ~:::: E ~-; /, n r,.. : ? ? • , S :; '': , S,....''?, r; '~' ~~, :-;r. · 0::. , :> 1''. ,, , S .Jr· A, P 'I! J,::, v ,j , P. Z J, ~ ~( J, 5 v J, S 2 J, HX, HV, t-i 7., er~ I , 1 p S IL o~~, 
7 r '!" ~-- J f •,• r· , r;•. p' r:,--- D, ~), r, ) ',' r~, ~~: '."' • , - --;- ;, r j : ? :· , , ·· u ~: , 1 Uv, .'-1l 1 I. , : '.I),\' ( 1U 1, '-1U C: l 1: 10, 11 2 n) J 

r:?CAL E'.SUCLLi...'r[ F:~rcrvj: ~'6-LL.E ": :[tiL v; 
!JC:Gl'.J HE.AL <: _'.,:::CC.(['. "; 

~E ,, ~ ~-~ =~L~ rr;~r := r t~sc 
li [ C..:. L '. : ~ r " . ., " : = . ' , , , 

f..~C 
C!.:'.:: r r rr.: 
e~cc.~:.\..:~:c r :-•! · ~~; 
!.~ r1q, ~-~ ± r-,r- --,,r-,, 

~[01~: ~L(t;~:!~-~~frr'~Tvr ~ ) ~ :,. ~' ~ ~ , y :- , /: , t, , 7 ~ ·,i, _ r. 11 ) ; 
c; ~ ~ ·.:; ': ·:: ( -t 

C.;. '. ~· ~ .;. '.· f~ tr .. ) ; 
fl.';;'",~-,,.,, t"'r1•1~ 

"'" r¥ q: ; '., J'; F., '{'!"CI;, '1 , C,1 I); 4,;3<;;F, LC' ( r,,,, RH) l 4f.'~f; L )ST ( 6, 4, ETA): 

~ L.. i; '; ( /. , ;'·, '~ '! · 1,: r 

E~r.: f) r~ ! . ~-; 

• i : ~ ~ ,:.n : ,, i ; ~ 1. :i:- u,, ;•,;"' · ;: : J J i : ~P. .. c i; c 9 > : 1;1,.Q'; c ", :•, so,,3 i J l l : '"99 1 ""~ c:, l: ~~ H~ c 20 > 1 
_. 1 l ; ~ '.';, ( E ( • • ; ~I.")".° ( 6 , ;; , c; -~. 'r; '.I J l ; ~ 4 ii I~ i "" I; ( .! ) J ~ ~ 4 (: I; ( 4 0 ) ; r.1. QT C 6, 2, 5nM 6 [ ., J ! J fJI,. C: fs 

r. r ,, r r r.' 'Lr ..... r~ /, I r-: f" r ;"l.' ' :. , ~i , r. ' y , 'I I i" • I. ' V I L 1 ; 
RC ll L 1,, r· r. , Y , '·, ~· 1, , 

~[Gl:..'. x .- r.r!., 
V : :. 

7 s ·1 5:-". • r * L; 
(!..[: ..... r.f1r ~r-('!;": 
r~~ccr::.~rc ,-.i•r1 -=. ( 11, f ~, "~:1.t• 1; 
tLhL ftr,ri.:, 'rLr; 
l~"·f~- •. ;.,~(T:•· . £C~J• r. i;T(i ... ~1 r• ~ ,'' ''(L,r 1.-•jf:Lfl ~ - ~))) • :.re /r,'; 

n I ! :: t 

C~!..'.:_(:_: 
:;• /, (. r T / ' I ~ ) ; 

- : r1 rt , ,· ,- ; r r, 

'!'. r, 

1•t~r:f' r r~rr · 
r ..,.,. t 'if'.' I : "~. ; r· ; : = ( .., / · r> i ' ,. r· l / :~ : 
CCE ~, 
!3E:U:c 

:::. ~~[[ '....::.~lL ,..~ Lr, 
r· '"': • - ' / ~ ; ' r : = r /, : :: ,., ; 

• - r- ..- µ ( -r :: ~ r: \ :. ... r x r- : - ( ~ ~ + ,~ • ? > a- { L' ~i + 

· = ~=r.~ t ~~'..2:~L. 7 C:~ 
r~.-r~· .... ~/r.:r1t,.-

f""" I 

Dl~1~ 
r ;, 

En:; 
rr -r\ !i r I• ♦ : 

(t.:t. '1',\;•ffl l•A:J·r,i:-•;; 

r:~) • r.xri ( - f)~* 

f:11) *' ~:S + l):tll 

* P: 

46 ilf:Gl'..! A:: ~fAf"I; '< :: Rf:M•; C :: RrAn; Alf"/,:: Rf'.A" I 9f.:"'A :c Rf.A()J (';fi'1MA t= R[A[lJ 
(,7 GH ::: Rt11r,;q1; ::. !'?f;.r,; 
4 ll I: TA : : r, r I• r ; '- T "',, : = c; (JR.,. ( r "'A l ; r: H '1 : = d' TA/~· P II 
49 Dlr>TnT :: Pf~n: 
SC 
~1 
'5~) 
5:5 
54 
55 

~QH J 
(14(,TOT 

E:tl8 ,J 

'H'TClT 

EC!B M 
!::OR ,I 

. - . ~=-E[: 
::: ~rtr; 

. - 1 ~:':EE 

. - pF'Ar; 
: = j s::ce . - :t ~ICE. 

. l!tl:lL DI P.,.C"T [;.~ aEC',l::J SX,l[Jl . -
1 UtEll.. '·'AG'T'l"T co llEGltJ SXR r ,I l : = 

1 U!J!lL r,urn, cc 
1 l!!JIH, p I r>,n.,. QC? DCC.l~ •~IJA[~ 1 Jl 

RfAnl SVJIJ] I: REAOi S7.J !J l : = REAr,t;tiOI 

REI\Dl SVR[J] 1= R[ADi SZRIJl ,,. REAi) f;tiOI 

'= REAOI MIJRfM 1 Jl I: REA(')J MlJC [M, Jl l ■ RE'.AD EtH21 



60 
61 
62 
63 

64 
65 
t,6 

(, 7 
(,F_, 

"':l 
74 
'.'5 
76 
77 

;a 

79 BEG.!.j 

COtJtlEtl! ()E: A(,RAY S S'l(J, SVJ, SZJ ZVN DE PL.IIA7SCClOROINATEII Vflli DE MI\GNf.TISC,<E ATOMEN 
DE I\RPAV 5 SXR, SVR, SZR, ZVN [)f. PL.{ATSCOOROINI\T[N VAN DIE PLAATSF.N WAAR HET 
c, I PGOLVEL.D llf PAI\UJ nocr \l'.lR'.JE:H 

cD0!:lEtJ: VrRF.i:!~VOUDIG:Nc; '✓/\~; D!: cDS rN SIN rORrlULf.5 TEN !l[iiOf.Vi; VMI nE TRA•JSrORMl\i'IE VAN SctlEEP NAAR Rf:cHT 
Alf"/\ nET,', E:-1 C.A1•\f1,\ ZVN DE HOEKC!l Vt,'1 [)( KR1S""AL. ASSEN D',t/2 or. I\ tl ENC A5 ZVN l"lE KR!Si'A~ASSEN 
D~ onRSPROrJG VMI n IT SCHEVE ASSEN:.Tf.L.SEL. '✓ AL. 'T' SArlEN '•IE:T Dr OORSPRO"c; VAN );(T' fECrlTI-IOEK I G oxvz ASS!!;N .. 
STf:LSE'l. or. A-AS IS E1/frl'.~YDIG 111\'-J nE X - I\". E ►l OF. :'I~ AS (lf'.VINOT ZICH IN Hf.T 11_y VL.AK 11L.•A IS OE 
HOEK TUSSE:l ~ .. ::, n EIJ C AS P' nr.TA : S rr HC'!F.K Tl!SSf.'j [)f, A u: C A" EN [)E HC'!EK G,\r,\MA 7USS[N DE A e:N 6 ASJ 

AlF"I\ : = ALF A ., p I /1111: !1E'TA : = nE:"l'A * p I/ 1olJ l r;,\n'"A i = (,t,'1'1,\ .. p I / 1flD l 
CAL .- ('.(l:,( ,~LFl\l:cnE := COS(£1f.TI\); s~ ... := Slrj((,,\:1111\)j r.Gt, := COS( Gl\'1f·1t,)j 

r."1 .- S(lRT11· - CAL<> CI\LM CflE * CDE -CGA •CG/I• 2 <> CAl., • cnE • CGA)l 
v :=A* 8 + C <> co1; VP. := 2 * VPl/1/i V2 ::; V • V;KAPP,\ 1= PIK\11/(ETA + V2)1 

C!J!.!'.:lr::!J! MA7r'IIX VC')/'lfl SC11EEF l•IAI\R RECH• , Of. ORIE f.l..[l'.E11TE'I LI N.:S O•-;OER ZYN I DE:117 I El<: NUL.; 
5R1.1. : = A ; SR12 . - i3 ... r.Ci,\; SR1~ . - C " c,:ir ; 

5:1~2 . - O" sc;,\; SR?.3 . - - C· .. ( c:ilE *CG/\ ~ C/.L)/5GA; 
SR 33 : = C .. CQj_/;";G/\; 

CD~~iu:r l)ATRIX VC')'1R ,.RANSFOP.IIATIE VA'.l HE: Rf.CIPP,OKr. RO::Js•cR 'IAAR r1ET RECHTH(lEKIG ASSfNSTEL.SEL., 
Df F:1.£:IIEt-;T(rJ RECH7S llllVEN i'YrJ : )EIIT I EK IJUl.,; 

S5t1 . - sri2? " sri'.'13 ; 
SS?1 : = SRl'.' ., SRl~; SS22 : :, SR1l ... SR~3; 
5S~t . - :,R'.f.? ., SP?.3 - SR22 " SR13; f.S32 : = SR11 * SR?~ l ss:13 :: SRU * SR221 

[0[1 N ' - 1 s:cr. 1 Ll'..~lL :,AGir'lT ca 

E:!)3 J . - ' s:c:~ 1 l..!t.::1L. DIPTOT □ 0 " 
50 SE:Glt:I SOM1[J) := SN12[Jl := sorn[Jl :: S0'14[J] := sr.r15(J] :: SCl~lf,[.Jl ::n; 
13 1 C 11 : = T l I.IE: ; 

86 
i 

E7 

90 
91' 
92 

?3 
Q4 
95 
96 
97 
9R 

·99 

'1'R,.•JSFOR'·1(SXJ[J) - SXRPJJ.SVJ(J) • SYR['IJ,SZ.J[JJ M SZR(>-:],XJ,YJ,ZJ,1,1,1)i 

EDB H ' - - GH S:E!; 1 U!,Ill.. GH DD 
f.Dli K . - - GIi 5 ~r.P -'~- 1 !J'.ll'l.L r,11 CD 
[!:)g L . - C-1' r;~:"'f') 

L:.-l.- 1 L!!J!.'..L. Gl1 QQ 

lE H I= r. .., i: != l'J V I.. j: I') IUEtl 

B~Gl~ GA := ss11 ~ H; 
GO : = SS21 " H .., SS?.2 * K; 
GC : :; SS31 * H + SS~2 + K + S533 " l. l 

Pl./\1\TSARG :: (VQ/4) * GA<> XJ + G~ <>VJ+ GC • 7.J)I 
NOC1:ER -- G/\ * GA ,. GFIII r.n • c;c ... GCI 
vno~LnP1G := - VR ~ (( EXP(~ NOEMER * KAPPA))/ NOEMER) * COS(Pl.AATSARG); 

so•.,1 [ J J . - s:v~ ~- r .J l + vonR1,0P, r, " GA ., r,A 
r;ou:, r J] . - sor,2 c J J .. VOORt..CTP t .": .. C,i\ • Gr\ 
SOM3tJ1 . - r.0~13 r JI + VOOR\.C'lP IC, " GA * GC 
SOf-14 [ J J . - sor~4lJ1 + VOORl,OPIG II GA * GB 
s01.1~[ Jl . - S0,-1'3( J l ... VOORl.O?!G * C,(l * GC . -
S0~l6fJ1 : = SOr16[Jl • VOORL.O?IC, " C.c .. c.c 

E~~ EL.fiE H: =~ : = L : = Gfi;DRUK; 
. - . - .. _~ -,~ ., .,-:, ~- .. -· , . 

. .. :. ~ ......... -- ~ .,". :: . ,,. 



-_i 

, .. · 
t 

1C1 
102 

1C3 

104 
1C5 
1C6 

107 
1Cll 
1(19 
111'1 

111 
112 
113 
114 
1:;_5 
1 :!,c, 

117 

11n 
1:.. 9 
1~0 
121 

122 

1?.3 
1~4 
125 
126 
127 
12'l 

12Q 
130 
131 
132 
1J3 
!3~ 

13:i 
136 
137 
1313 

l.39 
1.;i) 
141 
142 

143 
1,;4 
11,5 
146 

··· 147 

fOB K I= - RH srEe 1 U~IlL RH ca 
E08 L. : = - RI ◄ sn:e 1 UUJ:lL R11 CO 

DE!il!::i TRANSF'O"l71(f.X,J(Jl•~- SXR[tll,SVJ(J]+Y, .. svR[Nl,S'ZJ[,Jl•L.-5'ZR!tll,XJ,YJ,7.J,1,1,1)1 

RT :: SQAT(XJ *XJ +YJ ~YJ •ZJ *ZJ)l 
R"!'~ :: RT " RT ; A1'5 :::: rH2 • RT2 * RTJ 
n7 I: XJ: DO :: VJ: D9 :::: 7.J: 

i"CEl..1 : = cr:Rrccrn * \/f.TA)l/RT5: 
DCEL.;> : = 2 .. ( RliO/R'T"?l * EXf'( -ETA * RT2l I 
nEEl.:i . - ., 

* [TA + 3/R"!'2; '-
DEEL.4 . - 3 * flEf.Li + DEEL2 " DEEL.3; 

scrn1 r .J l : = SC1M1[JJ • [)r.f.l.1 * 3 * D7 * D7 
S()M~[Jl . - SM1;>[J1 + D7 .. [)8 * Df.El.4 l 
sor,:i[.Jl . - sn·n r J J • [)7 .. [)'} * DEEL.4 l 
S()r~4 r ,I l : = snn1, r J J + [)Ef.L.1 * 3 * D1' * D8 
s nr1 c; r .J l . - so·,r; r Ji + on * [)9 * DEEL • .-: i 

- RT2l + DEEt.2 .. ( D7 * {)7 .. DEEL.3 

- RT2) .. t"'CEL2 * (. [)!J * 08 * DECL.3 

1) I 

-1 l I 

SClll{, [ J] : = SCl,'\6 r J l + [)£:f.L 1 * ( 3 .. ri9 .. D9 .-RT?.) ... ncr. l.2 .. ( D9 .. 09* (lCEL3 - 1 l I 

TR l',tlS F'ORt\ (:, >: J [ J l • :, y J [ ,I l 's z ,J [ J l • RX J [ J l 'RV J [ J l 'RZ J [ J l , :.. , !. 1l ; 
RXJ[Jl :: RXJ!J1/SR11i 
RYJ(Jl:: RYJ[J!/SR~~: 
PZ ,I [ ,J 1 : ::: P.7. Jr J J /SR 33: 

E.1:10 DI P'T"OT LO(,'.', 

.6EGltJ 

TR ANS F'Ol'HH SXR [ '·I l, S\'R [ N 1, szrn N l , RX•)!,, J, RYR [ r-, l , RZ R [ !/ l , 1, 1, 1) ; 
RXR(NJ ::2 RXR['l]/SRil,: 
RYR[t.Jl :: l'lYR[i:]/SR;>?.; 
RZR[i:1 :: R7R[•;l/S~331 
EOE! :1 • - 1 S!Cl: 1 U:,J!ll. J.lll"l'QT 0~ 
1;xu11 .- HV[MJ := f-'z(r-11 :=o; 

E08 J .- 1 srce 1 UU!ll. DIPTOT OQ 
!lEGHJ TRANSFORM(!111i.rn,JJ,i1UO[rl,Jl,r-1:JC[M,J],11uxr11,J], MUY[~1,J], r,uz(r.\,J], 1/A' 1(6 ,1/C)I 

Hx{:•J ·- • ◄ x[:.\] + sor:l[J] ",.,:))([<1,J] + SOM2[Jl * MlJY[!-1,J]. son3tJl "!,,UZ[,\\1JlJ 
1;v[:•1 := ,,vr•.•l. so:1?.rJ: .. ··uxr·1,Jl ... sn:-11\[Jl * l'..JY[r.1,Jl.,. sn:1:.i[Jl "r1uzrr.\1Jll 
H7.(11 1 := HZr:'l + so:q[J] "''V)([:,1,J] ,. 50(-1:,(Jl ":1uvtn,J] + SO/\O(J] o rtllZ[:1,.JJ; 

[~Q l(OR-rE DI PTOT t.ClOP: 

HTOT;>r•11 := H)([!\] * Hxr:11 + Hy[•11 * ;ly[l1J + HZ[II] ~ Hz[r,i J 
ARCUSCCHI [1·11 ,f ◄ X[r,1] l; 

All C IJ S C I r 5 I L n ii [ : \ l , ; 1 V [ r \ l l : 
AflCUS(7.f.TA(II) ,IIZ(f\J); 

CQ~MC~! nE UITVnER WOR[)T VOOR IEOERf. ME~ N VOLl.EolG HERHAALD, ~ IS DE l.OPENDE IN(')[)( VOOR 

N ISM: /'-'DE:< VDOR HET A,\i:';"AL PL,AATS[t/ VAAR ~IET OIPCO:.,VELfl AEPAALD nr.ET ~'OR['lENl 
~LCij:Si6tE(60ll~Ol~TTC¥TC~ttron~vELD HfQ[Kf.N:N~}li 
~LCG:S~6CEC6Cl;~gJ~TTt¥TC~••**""~****•"*"******tl:CAij~JA~~C~); 

Qijl~TTE¥TCiDE A n ENC AS ZYN DC KRl~TAL. ASSEN • DE ooRSPRnNG VA~ n1~ SCHEVE ASSENsYsTEEM VALT SAHEN MET DAT VAN HeT ReCHT
H0EKIG ·nxvz AS5EtiSTELSEL, DE A-A9 1s EVENUYDIG AAN Dt X AS EN DF. 0 AS AEVINDT ZICH IN HET xv VLAK , OE HOeK A~FA eev,NoT 
ZICH TUS~[N DE n [~ C AS ,nE HOEK O[TA TUSSE~ ~EA E~ C AS E~ nr flO[K G~MMA TUSSEN DE A E~ n AS, 
~== HOEKE'! C:HJ 1P~;1u1•J f.'l Zf::'fl 7.Yn !')f. HClE~fM '.JIE ff.ii VEC7C1R MAAK'T' MfT RESf'I, r,,.; X,. V - Ell z,. AS, 
MtJA, r-\UB, MUC:, ZYtl RCSP, [)E t1AGfJr.T:ScHC no:\E'lTEN It! DC: A- o .. Efl c"' RICHTlt-G, 

'. 

:.-: .... 

... - ,- -~-- -~·~- . -.. , ,.--.. ~-
.... -~--~-~----~.: ... -~---- •;_-·,.·, 

·260137f - 2 - 3114696• JvcnRnEK 4 



151) 

151 
152 
153 
154 
155 

156 
157 
1 '31 
1SQ 
16(1 
H,1 
162 
163 

16-i 
165 
166 
167 
16A 

169 
170 . ., . 
- • .L 

l "'2 
1 -:i 
1 4 
1 5 
1 6 

0 AS ALF'A 

F,'jl(7(2,4,Al:S1>HE(1:'));1;1:<:-c2,4,:Jli$1'!C:~(1());1;1nc2,4,C)if,pt,C:~(10)lf,'Jl<T(3,2,Al.fA • 18n/P!ll?E'~C~(:l,Ollr,jH(3,2,BETA "5,80/Pl)I. 
~~.c:~<1n);fJl<Tl3,2,GA~MA 4 1AQ/P1 );C~881AGECJ);ee1~1TEJT(~POS1T1ES VAN DE MAGNETjSCHE ATOMEN 1N DE EENHE1DSCELt)J 
COi9l6GtC2>:~~l~TTE~T({SCHECf KR1STA~-nSSENST[~SE~ REcMT ASSENSTE~SE~tjl~~~~l 
r\l1UTTtl<T({; A A C: MlJA MUO IIUC ))I 
~~11,ITTnT<'f X V Z l11JX 1~lJV MUZ~)P,n,.c,Jl 

EO~ J == i S!Ee, U~!!l. 01pToT c~ 
O~Glj Fl~T(2,4,SxJrJJ );$~ACE(4);t;j¥?(~,4,S~J[Jl );S~ACE(4):~i¥7(2,4,S2JtJ] )l$~ACE(4)ifi1T(2,2,MUA[M,Jl)J~~4CE(4)J 

, ! l(-:- ( ?. ·;?. , -~ i I B r ,., , ,J l I ; $ r. .C. CE I { I : 1; I n : 2 , 2 , f.\ ._IC [ !,•., J l ) l $ P. t. S: f,: ( 4 l i I I n C ?. , 4 , RY. J [ J l ) l Sr 6 C ~ C 4 ) J ~ l ¥ T ( 2 1 4 , RV J t J l l I ~ ¥ 6 C ~ ( 4 l 1 
t:11712,4,RzJrJJ);$rOcE(4):r1¥T(2,2,MUX[M,Jl)J$~0Ct(4):r;¥?C2,2,MUY[M,Jl)1$1'tCC(4)Jr1F?C2,2,MUZ[M,Jl)J~~C~I 

l:t:itH 
Ct.'1lll~Gf:(?):1?Cl~HTE:¥.T(~D()S1T1E '.vAAf'I. 11E~ DI-POCll.,VELO fH':f1F.Kr.Nn r-rnET \,/ORnE>ll)l~I.C\ll 
t'r,;'J~TTOi<{ A-cor:,p, n-conP, c-cn;,p, 
\J~c9; 

r:1rr<2,4,SXR(~1);5DO(E(Q);r.1rr12,4,SYRl~!J:sDOC((9)l~1¥T(2,4,S7R[~l)J5~oct<27lJ 
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1n1,141ng. 

Bet tweede gedeelte van het veralag heeCt betrekking op 

NMR-experimenteel onderzoek verricht op CoBr2 .6e2o, waar
biJ een gedeelte van het kristalwater vervangen i• door 

deuteriU111., 

In (Benoit 71] wordt een etruktuUrYerandering van Coc12 .6e2o 
beachreven in a1'hankeliJkheid van het percentage n2o in 

bet kriatalvater. Benoite.a. etellen twee magnetiscbe rui■-

tegroepen voor,waarYoor de dipoolveldberekeningen in over
eenatemming zijn met de experimenteel gevonden waarden. 

Aangezien Coc12 .6n2o isomorC ia met CoBr2 .6n2o (zie(SPEN 6~) 
ia een onderzoek geatart naar de eventuele struktuurveran

deringen bij gedeutereerd cobaltbromide. 

Xn hooCdstuk 1 etaat een beechrijving van bet eCCekt in 

CoC12 .(6-x)H2o.x D2o, zoala dit is gemeten door Benoit•••• 

In hoofdatuk 2 wordt de bereiding van de cobaltbromide

kristallen beschreven, terwijl in hoofdstuk, ■ummiere NMR

resultaten en enkele ~uggesties en konklusiea vermeld ataan • 

. . 
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Stuktuuryerandering Yan coc1 •• 6H.O in a(bfpf•liJkheid TM 
hft p•reentage f!eO in bet krl•talvat•E• 

De kristalkl•••• van CoC12 .6e2o is monoklien, met twee ~or• 

muleeenheden per eenheidecel. De ruimtegroep ia C 2/■• 

De cela:fmeti~gen zijn: 

Het Neelpunt ie: T • 2,29 °K 

In de geordende toestand is CoC12 .6H2o anti~erromagnetiach, 

vaarbij de Yoorkeurerichting van de Co2♦-apins de richt~ 

Yan de c-aa is. 

De magnetische ruimtegroep van Coc12 .6e2o is I
0 

2/c. 

(zie (SPEN 64] ) 

:fig.l 

• cobalt atoom 

Cl) chloor at•o• 

O water ■olekuul 

• 



Xn d•z• ■truktuur is ieder cobaltatoom omringd door vier , 

watermolekulen en twee chl.eoratoaens deze vormen .... n ••n 

oktalder, ale hierYoor fig.2 

' 
• cobaltatoo■ 

® chloor atoo■ 

O water molekuul. 

Cig. 2 

De overige twee watermolekulen liggen in het ac-vlak 

(voorvlak v~ Cig.1). 

We hebben hier due te maken met twee groepen watermolekul

en, nl. vier rond de cobaltatomen en twee andere in bet 

ac-vlak. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tusaen de protonen van 

de watermolekulen, nl. acht protonen van de vier water• 

molekulen, die zich in het oktalder bevinden en vier pro

tonen van de twee watermolekulen in het ac-vlak. 

De watennolekulen in het okta3der zijn aymmetrie gerela. 

teerd en dit geldt ook voor de watermolekulen in het ao

vlak. Het gevolg ia dat zich in de eenheid■cel de proto

nen op "ri.er niet equivalent• plaatsen bevinden. Dit geett 

aanleiding tot ••n NMR-spektrum met vier reaonantielijnen. 

De protonen in het oktalder noemen we protonen I en de pro

tonen in het ac-vlak protonen II. 

Reaultaten van Benoit. -
Benoite.a. beschrijven i~[Benoit 7~ het e~fekt Yan de 

atruktuurverandering van CoC12 .6H2o ala waterato~ wordt 

vervangen door deuterium. Deze verandering treedt op bene

den het Neelpunt. 



:fig.4 De rangs_chikking van de magnetieobe 

mo■enten in CoC12 .6H2 0 

Benoit•••• voerden NMll-nulveldreaonanties uit b•n•d•n 

het Neelpunt biJ CoC12 .(6-x)H20.x D2o. 
ZiJ vonden inderdaad vier resonanties, mite bet D2o-ce
balte ~leiner was dan ),S ~ van de total• 1'raktie kri•

talwater. Al• de 1'raktie x) 3,S ~. dan vonden ziJ z•• r•

aonantiea. ZiJ namen aan dat deze twee extra reeonanti•• 

a11cometig waren van de protonen in bet oktalder. Dit be

tekent, dat ala x) ),5 ~ zich in bet oktalder vier pro

tonen op niet aymmetrie gerelateerde plaatsen bevinden. 

Onderataande 1'ig.S gee:ft de resultaten van Benoit weer. 

t Ml'\=i= ,, 
lo 

!} 

8 

1 

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

~a..c.f.:... ~. it------------------1~ Q1 1 

1'ig. ,, 

proton I, a:fkomstig van de watermolekulen van 

bet oktalder. 

---- proton II, at'komstig van de watermolekulen in 

bet ac-vlak. 
, 

Nulveld proton NMR-:frequenties in cobaltchloride tegen de 
:fraktie deuterium. 



De 1'requentieveranderinc ia.groot voor de proton I-1iJnen 

omd.ddelliJk na bet vertakkingapunt biJ·,,, ~. 

De frequentieliJnen van d• protonen II vorden niet verclub• 

beld. Er treden v•l 1'requentieveranderin .. n op met toeneaen

d• fraktie deuterium. 

Aangezien doBr2 .6R2 o isomorf is met CoC12 .6H2 0 is binnen 

de eektie fyaisohe analyeemethoden bet onderzoek geatart 

naar de magnetiaohe etruktuur van CoBr2 (6-x)H2 o.x D2 0 ill 
afhankeliJkheid van de molfraktie x • 

• 



lttt4•tuk i• 

ltEt!f!n,; D9 k£i•Jtllep ColJ:1•<'-•>n.o,z Rel• 

Cobaltbromide werd in een rondbodemkolf twee dagen aohter

••n onder vacuum gedroogd. De rondbodelllkolt werd' daartoe 

in een waterbad van 4o0 c gep1aatat. Dit waterbad mag Di.et 

warmer ziJn, omdat het cobaltbromide dan kan gaan ontleden. 

Het oobaltbromide heett na het drogen een lichtpaarae kleura 

hieruit kan ■en konkluderen dater zich nog kristalwater 

in bevindt, aangezien oobaltbromide zonder krietalwater 

liohtgroen van kleur ie. Dit lichtpaarse oobaltbromid• wel"Cl 

opgeloat in een H2 0 - D2 0 mengael, teneinde gedeutereel'de 
cobaltbromidekristallen te kweken. 

Deze werkwiJze verdient een aantal opmerkingena 

a) Voor de bereiding van kristallen werd ateeda ongeve•~ 

50 gr. oobaltbromide opgeloat in 50 gr. 82 0 - D2o -ac
ael. Veron•eratel nu dat het gedroogde oobaltbromide 

nog 6 u2o bevat. De hoeveelheid krietalwater bedraact 

dan ongeveer 108/328. 50 gr.• 1, gr. 

(molekuulgewicht Co• 60, Br• 80, 8 20 • 18) 

Veronderatel dater x ~ n2o in het H2o - D2o ••nc••l 

aanwezig ia. Ale er nu biJ dit H2o - D2o mengael van 

50 gr. nog 15 gr. water wordt pvoegd, dan bevat de op

loeeing niet x ~. maar ongeveer 0,8. x ~ »2o. 
Ben u2o-n2o mengeel met 50 ~ D2o kan dan kriatallen at

leveren met 40 ~ »2o in het krietalwater, onder de aaa
name dat u2 o en D2 0 chemiech uitwisaelbaar ziJn. 

b) Bria bovendien gebleken dat cobaltbromidekrietallen, 

die een bepaalde hoeveelheid D2 0 bevatten na enkele maan

den nog maar ••n traktie daarvan bevatten. 
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.. n eenvoudige berekeni.ng l.eert, dat het pll&kkel.iJk kall 

~orko .. n dat het aantal mo1ekul.en kriatalwanr a1eohta 

••n taktor 1000 groter i•dan het aantal ■oleku1en water 

in de lucht die zioh in het tl.••J• bevindt, waar ook de 

kristalletJ•• in zijn opgeborgen. 

Ben en ander heett er toe geleid de kriatal.len voortaaa 

te bewaren in een atmosfeer van e2o en D2o. 

, 

Er zijn een aantal. method•• uitgeprobeerd om gedeutere•r• 

de oobaltbromide-eenkrietallen te 1118.ken. 

a) Men gaat uit van een oververzadigde oplosaing 'Y&l1 OO• 

baltbro■ide in een a2o - n2o mengael. Deze overversadis• 

de oploseing laat men bij kamertemperatuur etaan. 

Afgezien van het teit dat bet op deze manier lang duurt 

voordat er kriatallen zijn, is deze method• ook onb•• 

trouwbaar voor wat de grootte van de kriatal.len betrett. 

b) Men gaat uit van een cobaltbromide- H20 - D20 oploasiq. 

Bij een temperatuur van 30°c wordt dan drooc etik■tot
gaa overgel.eid~ zodat u2o en D20 verdampen. 

0ok deze methode is onbetrouwbaar gebleken vat de kw&• 

liteit van de kristallen betrett. 

c) Men gaat.uit van een verzadigde·cobaltbromide- H~0 -»2o 
opl.oasing en men laat deze oplo■eing aBoel.en nadat ••• 

koud kontaktpunt is aangebracht. Dit gebeurt'door een 

koperdraadje in de oploaeing te hange~ en dit naar b\d

ten uit te voeren, zodat de temperatuur van dit koper• 

draadje i~ de oploesing steeds ,op kamertemperatuur l•• 
Bet ia mogelijk oa in twee tot drie dagen kleine een

krietallen te maken. 



" d) Sen verzadigd• oploseing 'YIUl cobaltbro■ide laat IND at-

koelen. Benoit koeld• een halve graad per d.ag at en aaak• 

te·op des• viJ•• kristallen. 

Dez• ■etbod•' is ~oor tiJdgebrek nos niet uitgeproben-d, 

-ar wel ia ••n verzadigde oploasing van cobaltbro■~4e 

atgekoeld ■et een enelheld van 5°c per dag. Deze laatet• 

method,. leidde niet t_ot succes. 

2211 
In [Linke sll!staat vermeld, da~ zich biJ temperaturen ho• 

ger dan 42~C CoBr2 .4e2 o gaat vormen,zodat ale bovenate grena 
. 0 

voor bet afkoelen van oploaeingen 40 C is genomen. 

• 
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IJIR:tlPIEWBt•t1• 

De NMR-opstelling ie van het gebruikelijke type, sie b.v. 

[ Gevere 7~ • Het le mogelijk om bij He-te■peratuur (1--°K) 

te meten. Bovendien kan beeohikt worden over ••n konetant 

magneetveld tot een grootte van 10 Kgauae. , 
Er is gebruik gemaakt van twee typen oacillatoren, te weten 

een marginal• oecillator en een oscillator, soale beeebzoe• 

ven in (!topinga 7!} • Bij de marginal• oscillator i• de p

voeligheid om reaonantie•ignalen te meten sterk aftumlteli~k 

van de frequentie, waarbij s-meten wordt. BiJ de oecillator 

van het tweede typ~ le de gevoeligheid bijna Diet ~equen

tie-a1'hankelijk. 

Beide types oecillatoren zijn door elkaar gebruikt. 

,.2 Method• 2!! 2 fraktie deuterium ia a ltriatallen 

0oBre 1 {6-x)ffe0 1 x n1o !!, bepalen. 
, 

Zoal• in hoofdetuk 2 is uiteengezet is niet preciee bekencl 

hoeveel deuterium zich in bepaalde kristallen bevindt. De 

aard van het onderzoek verlangt een nauwkeurige kenni• van 

de 1'raktie deuterium in de cobaltbromideltrietallen. 

De volgende methode is gebruikt om de ~aktie deuteriua b 
de oobaltbromideltristallen te bepalen: 

Er le ••n intenaiteitaondersoek boven het NeelpUllt •P ••n 

aantal verachillende kriatallen toegepaet. 

Hiertoe is met behulp van een uitwendig magneetveld van 

10 Kgauea, met daarop een langzaam ( in vergelijking -• 

de modulatiet'requentie) varierend magneetveld van o,, 
Kgaue; geeuperponeerd, bij 4,2.°K het NMR-apektrum YIIII 

de deu*eriumreeonantiee opgenomen. De frequentie van de 

oecillator ble•f konatant op 6. i:r,s MHZ, zodat de gevo•-

ligheid van de algn~ldetektie -deselfde blijft • 

• 
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Op aoortplijke wijae wordt het apektrum van de proto

nen·opgeno■en. De t"requentie van de oscillator worclt ld.er

biJ Diet veranderd. Alleen wordt het uitwendige ■apeet

Yeld teruggebracht tot 1587 gau•• ( •et daarop geauper

poneerd een langzaam Yarierend magneetYeld Y&D 100 gau .. ). 

Al• veronderateld wordt, dat de gevoeligbeid Y&D de••• 
oillator niet at"bankelijk ia van de aignaalgrootte, kan 

••n uit de verhouding van de eignaal-ruia Yerhoudiapn 

van het protonapektrum en het deuteriumapektrwa van eea 

en hetzelfde krietal konklusie• trekken o■trent de h-ak• 

tie deuterium in het kriatal. 

Vanwege het feit dat de aignaal-ruie verhouding van het pro-, 

tonapektrum 50-100 maal zo groot is ala die van het deute• 

riu■apektrua k\µlllen beide aipaal-ruia verhoudingen eohter 
moeilijk met elkaar vergeleken worden. 

De enige konkluaiea die met ~•hulp Yan deze ■ethode pfor
•uleerd kunnen worden, zijna 

dit kriatal bevat veel D20 of dit kristal bevat weinig D20. 

).) Proton NMR-reaultaten ~ eenkrietallen CoBr21 (6-x)n.o,z P.a9• 

In het vervolg bedoelen we met krietallen waarvan we opp

ven dat deze x 1 D20 bevatten, dat deze gegroeid zijn ill 

een mengael van x1,D20 en(lOO-x)~ e2o. 

Zoals reeds ia vermeld is de kriatallografieche atruktuur 

van Coc12 .6e2o dezelfde ala die van CoBr2 .6e2o. Ve Yer• 

wachten dan ook vier proton-re•onantieliJnen. 

Sr zijn dri• reaonantielijnen gevonden,nl.1 

4,)) MHZ 

6,805 MHZ 

8,2) MHZ 

Er ia berekend (zie (sPEN 64] ) dat biJ 6,805 MHZ twee re
aonantielijnen zeer dicht bij elkaar liggen. Deze twee re• 

A 

aonantiea worden ala lln rea9nantielijn paeten. 



De■elfde reaultaten zlJn ook gevonden voor 15 ~. 20 ~. 25 ~ 
en 50 ~ »2o kriatallen • 

• 
Voor cobaltbromidekriatallen ■et 100 ~ n2o zijn see reap• 

nantielijnen geaeten, nl.s 

4,415 MHZ 

4,93 MHZ 

5,59 MHZ 

5,a1, MHZ 

8,99 MHZ 
11,25 MHZ 

Met onze deuteriumpercentagee mogen we nu zeggen, dat het 
vertakkingepunt,zoale beechreven door Benoit voor cobalt• 

chloride, zich ook voordoet biJ cobaltbro■ide, maar dan 'INl 
biJ een deuteriWDpercentage groter dan 50 ~-

&r zijn ook metingen verricht aan krietallen die 75 ~ n
2
o 

bevatten. Deze krietallen ziJn op twee verschillende wlJ••• 

gemaakt, nl. : 

a) De method• waarbij stikstoCgae over de oplossinc van oo

baltbromide in e2o - D2o mengeel werd geleid. 

Deze kristallen waren erg klein, nl. plaatJee van 0,5• 

1,0 mm. dik en de proton NMR-metingen gaven dezelfde re

■ultaten ale kristallen met 100 ~ deuterium. 

b) De methode van het koude kontaktpunt. 

De kriatallen gemaakt met behulp van deze method• liJken 

onbetrouwbaar voor wat de hoeveelheid deuterium betreft. 

Er ia nameliJk gebruik ce■aakt van ••n wateratraalpo■p, 

zodat ·het deuteriumgehalte belnvloed kan zijn door bet 

water·van de waterstraalpomp. 

De proton NMR-trequenties waren voor deze ltrietallen bet
zelfde ale voor kriatallen zonder D20. Uit ••n intenei

teitaonderzoek i•c bovendien gebleken dater weinig deu• 

terium in die kristallen aanwezig was. 



,. 

De reeultaten van de krietallen met 7S.~ deuterium sluiten 

de volgende ■ogelijkhe•en niet uit1 

a) Het is niet omnogelijk dater biJ het overleiden van 

etikatof biJ methode a minder snel D20 verdampte dan e2o, 
aangezien het kookpunt van water 100 °e i• en dat van 

n2o 101,s0 c. De kristallen van 75 ~ zouden dan een hoger 

percentage D20 bevatten. Dit effekt is waarachijnlijk 

niet groot. 

b) Het deuteriumgehalte kan kenneliJk be!nvloed worden door 

de groeisnelheid van de kristallen. De kristallen ge■aakt 

met beHulp van een koud kontak.tpunt waren snel gegroeid 

in vergelijking met de kristallen af'komstig van de ver

dampingametho.de. 

c) Het etfekt zoals beschreven door Benoit treedt ia cobalt

bromide meer sprongsgewijs op dan in cobaltcaloride. De 

reeultaten spreken niet tegen dat het etfekt zich voor 

cobaltbromide afspeelt in een gebied van 25 ~. d.w.z. 

het effekt treedt nog niet op bij SO~. maar is reed• 

volledig bij 75 i deuterium • 

. Voor cobaltchloride is dit gebied 40 ~ breed • 

.. 
.3.5 Konkluaiee 1 

Het is wenselijk dat de kristallen op een en de■elfde wiJ•• 
worden gemaakt. 

Bovendien is bet belangrijk meer informatie te kriJgen OIII• 

trent bet D20-gehalte in de gedeutereerde cobaltbrollddekri•• 

tallen, he,~e•n waarschij~liJk be~ekent dat de fr~tie n2o 
in een e2o - n2o - oobaltbromide mengael nauwkeuriger bebnd 

moet ziJn. 

BezyaoortgeliJk effekt ala beschreven door Benoit voor cobalt

chloride treedt ook op in cobaltbromide, ■et dien veratande 

dat Benoit ~et effekt aignaleert biJ een deuteriumgebalt• 

van 3,5 ~, ·terwijl door one is gevonden dat bet effekt biJ 
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cobaltbromide optreedt boven ••~ deuteriumgehalt• 'YIIJl "'°""• 
Om •••r in1'oraatie t• verkriJgen zouden cobaltbromidekri•

tallen ondersocht moeten worden ••t ••n deuteriumgehalt• 

tuaaen ,o en 100 ~. 


