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Het meten van de warmtegeleiding bij lage temperaturen en hoge 

magneetvelden heeft naast grote wetenschappelijke, ook grote 

karaktervormende waarde. 

In het bijzonder kweekt het aan: zachtmoedigheid, geduld en 

doorzettingsvermogen, en maakt zodoende de beoefenaar tot 

een beter mens 

vrij naar H.N. De Lang, thesis, Nijmegen 
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S.U.tENV ATTING 

Dit afstudeerverslag handelt over warmtegeleiding in één-kris

tallen van laag dimensionele magnetische Heisenberg systemen 

bij lage temperaturen en hoge magneetvelden. Het warmtegelei

dingsproces is afhankelijk van zowel de roosterexcitaties(fono

nen) en de magnetische excitaties (magnonen) als wel van de 

interactie tussen beide excitaties: de fonon-magnon interactie. 

Voor de interpretatie van de warmtegeleidingsmetingen is deze 

interactie van wezenlijk belang. Met warmtegeleidingsmetingen 

kunnen we deze interactie bestuderen. 

Het zwaartepunt in het afstudeerwerk ligt op het beproeven van de 

meetopstelling voor het meten van warmtegeleiding bij lage tempe

raturen en hoge magneetvelden. 

Het eerste ontwerp van een opstelling bleek niet goed te functio

neren. In deze opstelling is onderzocht welke factoren van belang 

zijn voor het meten van de warmtegeleiding bij lage temperaturen. 

Aan de hand van deze opstelling is een nieuwe opstelling ontworpen 

die goed blijkt te voldoen: de warmtegeleiding kan in het lage 

temperatuurgebied tot 30K tot op 2% nauwkeurig gemeten worden. 

Er zijn warmtegeleidingsmetingen verricht aan de ééndimensionale 

S = 5/2 antiferromagnetische Heisenbergsystemen(cH
3

)
4

NMncl
3 

en 

CsMncl
3

•2H20. 

De resultaten van (cH3 ) 4NMnC1 3worde~ vergeleken met de in 

de literatuur gerapporteerde resultaten. De resultaten zijn 

niet met elkaar in overeenstemming. Dit is waarschijnlijk te 

wijten aan de slechte kwaliteit van het kristal. 

Het geleidingsvermogen van CsMnC1
3

·2H2o in nulveld is verras

send groot: het heeft een maximum van 2-34 '1-T/cmK bij T =3·5K. 

Dit is het grootste warmtegeleidingsvermogen dat bij deze tempe

ratuur is gerapporteerd in magnetische kristallen. 

Metingen aan CsMncl
3

·2H2o in een magneetveld van 70k0e, gericht 

evenwijdig aan de ketenrichting, laten zien dat het spinsysteem 

in de geordende fase voor meer dan 15% bijdraagt tot het warmte

transport. 
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1. INLEIDING 

Het onderzoek naar het gedrag van thermodynamische variabelen 

in oneindige magnetische systemen heeft in de laatste jaren 

grote vooruitgang geboekt • Dit is in niet onbelangrijke mate 

het gevolg van het beschikbaar komen van zogenaamde "modelver

bindingen", d.w.z. systemen waarin de dimensionaliteit van de 

interactie zowel in de spin als in de ruimte is verlaagd. 

Op het ogenblik kan worden geconstateerd dat het magnetische 

gedrag van dit soort gesimplificeerde systemen theoretisch kan 

worden voorspeld en experimenteel kan worden geverifieerd. 

In toenemende mate wordt dan ook de aandacht gericht op effec

ten welke niet direct in deze modelsystemen zijn begrepen. 

Een van deze effecten is de koppeling tussen magnetische- en 

roosterexcitaties, de zogenaamde magneta-elastische effecten. 

De invloed van deze effecten is sterk afhankelijk van de eigen

schappen die men in beschouwing wenst te nemen. Grootheden als 

de soortelijke warmte, susceptibiliteit etc. zijn slechts in 

beperkte mate onderhevig aan de invloed van deze koppeling en 

zijn derhalve ook minder geschikt om deze effecten te bestuderen. 

Aan de andere kant blijkt bijvoorbeeld de warmtegeleiding wel 

sterk afhankelijk te zijn van deze koppeling. 

Vanuit dit gezichtspunt werd het wenselijk geacht in de groep 

Magnetische Ordeningaverschijnselen om een onderzoek naar de 

warmtegeleiding van laag dimensionale magnetische systemen bij 

lage temperaturen en hoge velden te starten. 

Het hier beschreven afstudeerwerk is de aanzet tot een dergelijk 

onderzoek. 

Het zwaartepunt ligt op de bouw van een opstelling voor het meten 

van warmtegeleiding bij lage temperaturen en hoge velden en het 

verzamelen van relevante literatuurgegevens over warmtegeleiding 

in magnetische systemen. 

De beschrijving van de meetopstelling wordt in hoofdstuk 2 be

handeld. 
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Een exacte berekening van de warmtegeleidingscoëfficiënt is on

mogelijk, daar hiervoor een zeer gedetailleerde kennis van het 

systeem noodzakelijk is. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we een fenomenologische theorie 

voor de warmtegeleiding in zowel het rooster- als het magnetische 

systeem. 

In hoofdstuk 4 bespreken we enkele warmtegeleidingsmetingen, ver

richt aan de (pseudo) één-dimensionale magnetische systemen 

CsMncl
3
•2H2o en (cH

3
)
4

NMncl
3

• 
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2 •. DE OPSTELLING 

Bij de experimentele bepaling van de warmtegeleidingscoëfficiënt 

van vaste stoffen worden verschillende methoden gebruikt, af

hankelijk van het te onderzoeken materiaal en het temperatuur

gebied. Deze verschillende experimentele methoden vallen uiteen 

in twee categorieën: de statische methode en de dynamische metho

de (ref. 1). In de statische methode wordt het sample een tempe

ratuurprofiel opgelegd dat tijdonafhankelijk is. De warmtegelei

dingscoëfficiënt wordt dan direct bepaald met behulp van de warmte

stroom per oppervlakteeenheid en de temperatuurgradiënt in de 

richting van de warmtestroom, nadat een evenwichtssituatie is be

reikt. In de dynamische methode is het temperatuurprofiel van het 

sample tijdafhankelijk. In plaats van de warmtestroom wordt nu 

de verandering van de temperatuur als functie van de tijd op twee 

plaatsen van het sample gemeten, nadat het evenwicht is verstoord. 

Deze methode levert een waarde op van de thermische diffusiecoëf

ficiënt D. De warmtegeleidingscoëfficiënt À kan dan worden bere

kend met behulp van de dichtheid fen de soortelijke warmte c van 

het materiaal volgens de formule (ref. 2) 

D=Àkc 

Voor beide methoden geldt dat op twee plaatsen van het sample een 

temperatuur gemeten wordt: bij de statische methode nadat een even

wicht is bereikt; bij de dynamische methode als functie van de tijd. 

Een nadeel van de dynamische methode is, dat kennis van de soorte

lijke warmte van het sample nodig is. Daar staat tegenover dat het 

niet nodig is de warmtestroom door het sample te meten, ofschoon 

dit voldoende nauwkeurig gemeten kan worden (binnen 0.1~). In het 

algemeen wordt de warmtegeleiding volgens de statische methode nauw

keuriger gemeten. 

Een nadeel is echter dat de benodigde tijd om een evenwicht te ver

krijgen zeer lang kan zijn, vooral bij materialen met een grote 

thermische weerstand en/of een grote warmtecapaciteit. 
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Bij het meten van warmtegeleiding aan magnetische kristallen bij 

lage temperaturen, kan de soortelijke warmte zeer gecompliceerd 

zijn. De statische methode heeft dan ver de voorkeur boven de 

dynamische methode. 

Voor de experimenten worden kristallen met een staafvorm geselec-
• 

teerd. De warmtestroom Q wordt gericht in de axiale richting van 

het kristal (zie fig. 2.1.). 

De warmtegeleidingscoëfficiënt 

wordt dan gegeven volgens de 

vergelijking 
• \ dT A\ 
~= - A/\dZ = L Ac1T, (2.2.) 

I I 
,( )I 
I AT I 
I I 
I 

fig. 2.1. Experimentele bepaling 
van coëfficiënt 

Hierbij is verondersteld dat het temperatuurverschil AT z6 klein is 

dat À in het temperatuurinterval T, T +AT constant mag worden ver

ondersteld en dat het kristal een uniforme doorsnede A heeft. 

Een experimentele opstelling voor het meten van de warmtegeleidings

coëfficiënt volgens de statische methode moet voldoen aan drie voor

waarden: 
• 1) De warmtestroom Q door het kristal moet voldoende nauwkeurig ge-

meten kunnen worden. De warmtestroom moet zo gericht zijn dat 

voldaan is aan de randvoorwaarden zoals verondersteld in de 
....:.. ~ 

theorie ( Q //9T). 

2) Het temperatuurverschil tussen twee plaatsen op het kristal moet 

nauwkeurig gemeten kunnen worden. Dit gebeurt met twee weerstands

thermometers. 

3) Om bij een bepaalde temperatuur een evenwicht te bereiken moet het 

kristal aan één kant thermisch verbonden zijn aan een in tempera

tuur regelbaar lichaam (de heat-sink). 

Een eenvoudig blokschema van een opstelling volgens de statische metho

de, waarbij de warmtestroom gericht is in de axiale richting van het 

kristal, is in figuur 2.2. weergegeven. 
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I I 
I 

.t A1' 

I ~ 
I "'Q~ I 

• 

Fig. 2.2. Eenvoudig blokschema voor het meten van warmtegeleiding 
volgens de statische methode 

De opstelling die ontworpen is volgens bovenstaande· principeteke

ning (opstelling I), wordt in §2.2. besproken. 

In §2.3. beschrijven we de superspoel waarin alle metingen zijn ver

richt. De thermometrie wordt in §2.4. behandeld. Om de opstelling 

te testen zijn enkele testexperimenten gedaan. Dit wordt in§ 2. 5· 
behandeld. Hierbij blijkt dat deze opstelling niet voldoet aan de 

bovenvermelde eisen. Er is een nieuwe opstelling ontworpen (opstel

ling !I), waarmee de warmtegeleidingscoëfficiënt van een kristal 

voldoende nauwkeurig gemeten kan worden (§2.6.). 

Een schematische weergave van de opstelling is weergegeven in fi

guur 2.3. en 2.4. De opstelling hangtin zijn geheel in een vloei

baar H~-bad. Bij het ontwerp van de opstelling is gekozen voor een 

opzet, waarbij de warmtestroom die door het kristal loopt via ver

schillende koperen lichamen wordt af~evoerd naar het H~-bad. De 

heater wordt tegen het kristal gedrukt met behulp van een aandruk

mechanisme dat geheel bestaat uit zeer slecht geleidend materiaal. 

Dit is gedaan om te bereiken dat de temperatuurgradiënt in alle 

richtingen nul is, behalve in de axiale richting van het kristal. 
&f 

In het He-bad hangt een grote koperen ring (1) die een goed thermisch 

contact heeft met het Hé-bad (zie figuur 2.3.). Tussen deze ring en 

de referentieplaat (3) zijn twee koperen geleidingastaven (2) ge

soldeerd. Aan beide staven is een roestvrijstalen huls (4) beves

tigd. Deze huls is gelast aan zowel de geleidingastaaf als aan de 
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I 

I 
~r-------------. t 

3 

/---::+-----------1,.4---- 9 
A~----fl 

8 

Fig. 2.3. Het bovenste gedeelte van meetopstelling I 
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t-----------4l---- ~ (~x) 

·~--6 

~ 

~~-+~~----~----- 9 

0 

Fig. 2.4. Het onderste gedeelte van meetopstelling I; de sampleruimte 
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roestvrijstalen deksel (5) van de koperen pot (6). De door deze 

pot omsloten ruimte kan via de leiding (7) met een diffusiepomp 

vakuüm gepompt worden. De bovenkant van de pot is van roestvrij

staal om gebruik te kunnen maken van de indium-0 ringen. 

De bevestiging van het sample in deze vakuümruimte is aangegeven 

in fig. 2.4. De twee geleidingastaven (2) zijn achter elkaar ge

tekend. Het sample (8) staat in verbinding met de referentieplaat 

(3) via de koperen schroef (9) die met behulp van een moer in de 

referentieplaat wordt geklemd. De referentieplaat (experimenteel 

bepaald: Àcu = 5W/cmK bij 4.2K) doet dienst als heat-sink. Aan 

de andere kant van het kristal bevindt zich het koperen heater

lichaam (10).0p deze heater is bifilair stookdraad van manganien 

gewikkeld met een diameter van 0.05 mm en een weerstand van ~200~ 

De stookdraad is op de heater geplakt met Ge-7031 lak. Om de ener

gieafgifte van de heater die via straling kan plaatsvinden te re

duceren, is om de heater aluminiumfolie gewikkeld. Tijdens het 

stoken worden de spanning en de stroom, die aan de stookdraad 

worden toegevoerd, gemeten. Onder de heater zit een grafiet juk 

(11.) • Grafiet (polycristallijn) is een van de slechtste warmte

geleiders(~= 7~10-5W/cmK bij 4.2.K, ref. 1 1 3), zodat veronder

steld mag worden dat de warmtestroom via het kristal naa.r de 

heat-sink gaat, mits het vacuüm voldoende goed is. Het juk kan vrij 

bewegen langs twee KEL-F staven (12), die in de referentieplaat zijn 

geschroefd. De speling tussen het juk en deze staven bedraagt ~1mm. 

Er is dus een zeer slecht direct contact tussen het juk en de KEL-F 

staven. Voor de staven is het materiaal KEL-F gekozen, omdat het de 

warmte slecht geleidt ( ~ = 2x1 o-4w/ cmK bij 4· 2K, ref. 4; 5) en tevens 

een grote mechanische sterkte heeft in tegenstelling tot grafiet. 

Het sample wordt tussen de schroef (9) en het heaterlichaam (10) ge

klemd door middel van twee roestvrijstalen drukveertjes (13), die 

onder het grafiet juk om de KEL-F staven heen zitten. De drukkracht 

van deze veren wordt geregeld met de twee KEL-F moeren (14). 

Het temperatuurverschil over het sample tijdens een meting wordt 

bepaald met twee Allen-Bradley koolthermometers (15) met een nomi

nale electrische weerstand van 100JLbij kamertemperatuur. 
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Deze koolthermometers zitten met Ge-7031 lak bevestigd in een 

koperen huisje. In fig. 2.5 is schematisch weergegeven hoe het 

warmtecontact door middel van koperdraad plaatsvindt tussen 

sample en koolthermometer. 

t 

Fig. 2.5. Schematische weergave van het warmtecontact tussen het 
kristal en een koolthermometer 

Een koperdraad met een diameter van 0.1 mm is met Ge-7031 lak 

tweemaal om het sample heen gewikkeld. De uiteinden van dit koper

draad worden op een klein koperen plaatje gesoldeerd, dat met een 

schroef in het koperen huisje wordt geklemd. 

Om deze koolweerstanden te ijken is op de referentieplaat een 

"cryocal" germanium weerstandthermometer bevestigd. Verder bestaat 

de mogelijkheid om een tweede germaniumweerstand op verschillende 

plaatsen in deze opstelling te bevestigen. 

De toevoerdraden van de thermometers en de spanningstoevoerdraden 

van de heater zijn van manganien om de warmte input vanaf kamertem

peratuur via deze draden zo klein mogelijk te houden. De stroom 

toevoerdraden van de heater zijn van koper, zodat de Joule-dissipatie 

van deze draden te verwaarlozen is. 

Alle toevoerdraden van de thermometers en heater worden geleid naar 

een centrale stekkerbus, die op de referentieplaat is bevestigd. 

Van hieruit worden de draden aan de twee koperen geleidingastaven 

verankerd en via de pompleiding buiten de opstelling gebracht. 
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Alle metingen werden verricht in een superspoel van THOR CRYOGENICS 

LTD, welke in fig. 2~6. schematisch is weergegeven. 

1 

1----._ 

~ 
~ 

._ 

7/ ----

// 
~ ~ /__ 

3 

Fig. 2.6. De superspoel 

Het systeem bestaat uit een heliumcryostaat (1) waarin de pot (2) 

met het kristal geplaatst kan worden. Daar omheen 

bevindt zich een magneet (3), die in een tweede heliumcryostaat (4) 

geplaatst is. Om te snelle verdamping van het helium te voorkomen 

is dit geheel omgeven door een stikstofcryostaat (5). Alle cryo

staten zijn van roestvrijstaal en zijn dubbelwandig. De ruimte 

tussen deze wanden (6) wordt gedurende de meting geëvacueerd. 

De temperatuur van zowel de insert als de spoelruimte kan afzonder

lijk ingesteld worden tussen 1.1K en 4.2K door de dampspanning van 

het H~-gas boven het H~-bad te variëren. De magneet is een solenoïde 

van dunne supergeleidende niobium-titanium draadjes, die ingebed 

zijn in koper. 

De intensiteit van het magneetveld bedraagt maximaal 80 kOe bij 

4.2K tot 90k0e bij lagere temperaturen. Voor meer bijzonderheden 

over de superspoel wordt verwezen naar ref. 17. 
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2.4.1. IJkprocedures ............. 
Voor temperatuurmetingen bij lage temperaturen (T <50K) staan twee 

weerstandsthermometers ter beschikking: de germanium thermometer en 

de koolthermometer (zie fig. 2.7.). De germanium thermometer is door 

de fabriek geijkt tussen 1.5K en 40K en is zeer goed reproduceerbaar. 

Dit in tegenstelling tot de koolthermometer. Het verband tussen de 

weerstandsuaarde en de temperatuur verandert na een thermische cyclus 

(van He~temperatuur tot kamertemperatuur en weer terug}Na een ther

mische cyclus is de weerstandswaarde in het H~-temperatuurgebied 
ru\-rweg 0.1~ groter. De germaniumweerstand heeft echter een grote 

magneetveld afhankelijkheid (zie fig. 2.8.b) en is tevens afhanke

lijk van de richting van het veld. 

De koolthermometer heeft een veel kleinere,reproduceerbare veldaf

hankelijkheid, die nagenoeg onafhankelijk is van de richting van het 

magneetveld (zie fig. 2.8.a) 

ro•r-~--~--~~--~--~~--~--~~--~--L-~--~ 

RL.Il) 

r 

lo"' -

10 
0 (0 

-~> T(~) 

Fig. 2.7. Electrische weerstand van een kool- en een germanium
thermometer bij lage temperaturen 
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lo 7.o 3o 'fO S"o 6o tO 

~ 1-ll~Ofl) 

(a) 

RC H) 

~(".:o) 

T 

~ 

lo 2.o 3o fo so 6o jCO 

~ Hcioe) 

(b) 

Fig. 2.8. Veldafhankelijkheid van de weerstandsthermometers bij 
lage temperaturen: 
a. koolthermometer; b) typische curve voor een germanium
thermometer. 

Beide thermometers hebben een hoge gevoeligheid S = ~ • ~ in het 

H~-gebied (100JL Allen-Bradley koolthermometer: S = 1.8 bij 4K 

en 3.6 bij 1.5K; germanium thermometer: S = 1.9 bij 4K en 2.7 bij 

1.5K). Daar we warmtegeleiding bij hoge velden willen meten, ge

bruiken we twee 0.1W Allen-Bradley koolthermometers voor het meten 

van het temperatuurverschil over het sample. Deze koolthermometers 

worden geijkt tegen een "cryocal" germaniumweerstand, die op de 

referentieplaat is bevestigd. Deze germaniumweerstand wordt gebruikt 

als een temperatuurstandaard. 

De twee koolthermometers spelen een geheel andere rol dan de ger

maniumthermometer. Niet de absolute temperatuur· is hierbij belang

rijk, maar het verschil in temperatuur tussen de twee koolthermome

ters op hetzelfde tijdstip bij een bepaald stookvermogen. Het tem

peratuurverschil wordt bepaald door het meten van de weerstand R1 
van een thermometer en het verschil in weerstandAR tussen de twee 

thermometers. Deze meetprocedure reduceert het effect van een even

tuele drift en/of fluctuatie in de gemiddelde temperatuur van het 

sample. (ref. 19) 
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Om dit te verduidelijken beschouwen we twee thermometers R1 en R2 
die nagenoeg dezelfde temperatuurafhankelijkheid hebben rond de 

temperatuur T
0 

Het verschil ó R in weerstand tussen twee thermometers op dezelfde 

temperatuur is in eerste orde ongevoelig voor een gelijke verande

ring in temperatuur van beide koolthermometers (zie fig. 2.9.a). 

R 

i 

I t 

-~>T 
(b)_ 

Fig. 2.9. De verschilweerstand van twee koolthermometers met een 
nagenoeg dezelfde temperatuurafhankelijkheid (zie tekst). 

We beschouwen nu de twee thermometers op twee verschillende tempe

raturen, met een temperatuurverschil ÄT. Er geldt nu (zie fig. 2.9. b). 

De gemeten AR-waarden zijn dus relatief ongevoelig voor een drift 

in de gemiddelde temperatuur van het kristal. Door het meten van 

óR kan zo gecorrigeerd worden voor de flüctuaties in de badtempe

ratuur, die vooral bij lage temperaturen een rol spelen. 

Het verschil in weerstandswaarde stijgt echter snel met het ver

schil Ij T tussen beide kool thermometers. 
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Bij warmtegeleidingsmetingen is de absolute temperatuur niet zo 

belangrijk. Voor de germaniumweerstand eisen we een absolute nauw

keurigheid van 10-2K voor temperaturen beneden 10K. Bij hogere 

temperaturen (T) 10K) bevat de warmtegeleidingscoifficiint als 

functie van de temperatuur nog maar weinig structuur, zodat we 

bij hogere temperaturen met een absolute nauwkeurigheid van 10-1K 

kunnen volstaan. De "cryocal" germaniumweerstand voldoet aan deze 

eisen. 

Een grote nauwkeurigheid van warmtegeleidingsmetingen eist echter 

een grote nauwkeurigheid in het meten van temperatuursverschillen. 

Bij de numerieke aanpassing van de ijkgegevens van de koolthermo

meters eisen we een absolute afwijking, kleiner dan 10-3K bij 

T <1OK en kleiner dan 1 o-2K voor T >1OK. 

De door de fabriek geleverde ijkpunten tussen 1.5K en 40K worden 

numeriek aangepast met kubische splines. Bij deze aanpassingspro

cedure worden de ijkpunten verdeeld in sets van vier in tempera

tuur naast elkaar liggende ijkpunten. Er worden nu "steuntempera

turen" Ts gedefinieerd, waarbij elke Ts tussen twee opeenvolgende 

sets inligt. 

Bij elke set worden vier derdegraads polynomen (kubische splines) 

Bj(lnT), j = 1, 2~ 3, 4 gegenereerd in lnT, en wel zodanig dat 

B.(lnT) en B.(lnT) met continue eerste- en tweede afgeleiden in 
J J ' 

elkaar overgaan. De temperaturen T en T behoren tot twee naast 

elkaar liggende sets. De coifficiinten van de machten ln(T) in 

de splines bestaan uit functies van de steunpunten Ts. De weer

standswaarden worden nu aangepast met behulp van het kleinste-kwa

draten criterium aan de formule 

4 k 
ln R. = L C. B.(lnT.), 

l. . 1 J J l. 
J= 

2.1. 

waarbij R. en T. tot de kde_set ijkpunten behoren. 
l. l. 

Het zeer grote ~oordeel van deze procedure is, dat er geen opti-

maal model gevonden hoeft te worden voor het gedrag van de weer

stand als functie van de temperatuur; we verkrijgen zo een model

onafhankelijke functie die in elk punt een continue eerste- en 

tweede afgeleide heeft. Uiteraard is het mogelijk om de rollen van 
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de weerstand R en temperatuur T te verwisselen. Een nadeel ten 

opzichte van een "gewone" polynoomaanpassing is, dat met de 

spline-methode alleen interpolatie mogelijk is. De ijkgegeven~ 

kunnen numeriek aangepast worden met een standaarddeviatie van 

0.02%, dit is 0.3mK bij 1.5K, 1mK bij 4.2K en 10mK bij 40K. 

De twee koolthermometers worden nu in het H~-temperatuurgebied 
geijkt tegen de hierboven beschreven aanpassing van de germanium

thermometer. Een polynoom van de vorm 

1 • 5K < T < 4. 2K 

wordt nu aangepast aan de ijkpunten van de koolthermometers. 

Voor het gedrag van de koolweerstanden kiezen we bovenstaande 

analytische formule, daar we beneden 1.5K willen extrapoleren. 

De optimale waarde voor n
0 

wordt verkregen uit de kleinste waarde 

van n
0

, waarvoor geldt 

1 _ sdev(n0 + 1) I< 0 • 1 
sdev(n

0
) I 

waarin sdev(n
0

) de standaarddeviatie voorstelt in de relatieve 

fout van de temperatuur bij een aanpassing met een pol;r-noom van 

de graad n
0

• De hieruit verkregen waarde voor n
0 

bedraagt 3· De 

standaarddeviatie bedraagt bij een aanpassing van~15 ijkpunten 

0.02%. Dit correspondeert met 1mK bij 4.2K en 0.5mK bij 1.5K. 

Het verschil in temperatuur tussen twee verschillende koolthermo

meters is uit hun weerstandswaarden op 2mK bij 4.2K en op 1mK bij 

1.5K nauwkeurig te bepalen. 

Bij temperaturen boven 4.2K geeft een aanpassing met behulp van 

een polynoom niet het gewenste resultaat. Daarom worden de ijk

punten van de koolthermometers boven 4.2K aangepast met behulp 

van kubische splines. De relatieve fout bij de aanpassing met 

kubische splines is 0.02% bij 4.2K en 0.1% bij 40K, dit is 1mK 

bij 4.2K en 40mK bij 40K. Voor temperatuur T) 20Kwordt dan een 

absolute· nauwkeurigheid van 10mK niet bereikt. 

De veld geïnduceerde verandering van de weerstand AR in de kool

thermometer is gedefinieerd als 

AR= R(H,T) - R(O,T) = R(H,T) - R
0 

2.2. 
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Deze veldafhankelijkheid is gemeten bij 2K .( T <5K in magneet

velden tot 70k0e. De experimentele resultaten worden beschreven 

met een formule van de vorm (ref. 18) • 

.6R AH2. 
~o - T·%. .Jo 8 H 2 

waarin H het magneetveld in kOe en T de temperatuur in K. 

De standaarddeviatie in de temperatuur bij de numerieke aanpas

sing bedraagt 0.5mK. de parameter B blijkt temperatuurafhankelijk 

te zijn. 

B = 

A = 

Uit de verkregen formule (~.3) wordt de temperatuur bij een bepaald 

magneetveld en weerstandswaarde bepaald met behulp van een iteratie-

proces. 

2.4.2. Temperatuurmetingen ..................... 
Om de weerstand van een weerstandsthermometer te meten, staan ons 

drie verschillende wisselstroom meetbruggen ter beschikking in de 

tweedraads-, de driedraads- en de vierdraadsmeetbrug. 

Het principe van de tweedraadsmeetbrug is geheel analoog aan de 

bekende Wheatstonebrug. In de praktijk wil men echter corrigeren 

voor de weerstand van de toevoerdradenw("....100JL). Dit kan gerea

liseerd worden met de driedraadsmeetbrug. Deze meetbrug is zeer 

gevoelig voor weerst~ndsveranderingen. Indien men de weerstands

waarde met een grote absolute nauwkeurigheid wil meten, gebruikt 

men de vierdraadsmeetbrug. Deze vierdraadsmeetbrug is echter minder 

gevoelig voor weerstandsveranderingen dan de driedraadsmeetbrug. 

Als temperatuurstandaard gebruiken we de germaniumthermometer. 

De weerstandswaarden van de germaniumthermometer wordengemeten 

volgens de vierdraads methode. Bij deze meettechniek worden de 

electrische weerstanden van de toevoerdraden en de in de tijd 

variërende contactweerstanden tussen thermometer en toevoerdraden 

geëlimineerd. 

2.3. 
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R~ ,t---l- "I.-

Fig. 2.1~Een vierdraadsthermometer met zijn contactweerstanden 

Een vierdraadsthermometer is in fig. 2.10. schematisch weergegeven. 

Om te bereiken dat de intrinsieke weerstand Rth gemeten kan worden, 

moet de spanning over de weerstand stroomloos gemeten worden. Voor 

de impedantie Z tussen de thermometer en de weerstandbrug via de 

spanningsdraden V+ en v- moet dan gelden Z::>>Rth• Hi.ertoe wordt de 

thermometer in een a.c. weerstandsbrug geplaatst, zoals aangegeven 

in fig. 2.10. .. 

Fig. 2.11. 

0 s c.~ li c.:t,v
N2,0:f 1-1-z. 

Electronisch circuit van de vierdraadsthermometer 
weerstandsbrug; r 1 t/m r

4 
zijn de weerstanden van de 

toevoerdraden plus de contactweerstanden 

De eis die we stellen is, dat de stroom door de decadeweerstand 

R~e~ binnen 0.01% gelijk is aan de stroom door de thermometer, 

met andere woorden Z >104Rth• In het Hé-temperatuurgebied bete

kent dit bij de gebruikte germaniumweerstand: z > 1 o9 Jl- • 

Hieraan is ruimschoots voldaan door gebruik te maken van een ope

rationele versterker (Analog Devices type 41J) met een inganga

impedantie groter dan 1011
.JL. (in fig. 2.11-. aangeduid met 41J). 

Voor de ingang en uitgang van deze versterker geldt V. =V .• 
~n u~t 
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Voor het spanningsve.rschil V ab geldt 

Met behulp van de relaties 

v1-V2=Id xRd " ec ec, 
+ -

V -V =Ith xRth, 

Idee =Ith =I 

is Vab te schrijven als 

Voor de stroom I door de decadenweerstand en thermometer geldt de 

relatie: (zie fig. 2.11.) v1=(Rdec+Rth+r1+r4)x I, zodat voor het 

spanningsverschil op de ingang van de detector geldt 

De detektor die tussen A en B (zie fig. 2.11) is geplaatst is een 

lock-in versterker, die als nul-detector wordt gebruikt. De in 

figuur 2.11. weergegeven oscillator wordt als referentie oscillator 

gebruikt. De brug is in evenwicht als geldt 

2.6. 

De resolutie van de weerstandbrug, gedefinieerd als de minimale 

detecteerbare weerstandsverandering dicht bij de evenwichtssituatie, 

kunnen we met behulp van formule 2.6. en 2.7. schrijven als 

(
V ab~ 4-
v 1 · min. 

2.8. 
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De invloed van de toevoerdraden is hierbij buiten beschouwing 

gelaten. De ruis op de ingang van de nul-detector wordt hoofd

zakalijk veroorzaakt door de ruis in de brugspanning v 1 ((V b) .. a ru1.s 
is~30 nV bij 1Hz bandbreedte). Een brugspanning van 10mV cor-

respondeert dan met een resolutie van·~10-5. In temperatuur be

tekent dit bij de gebruikte germaniumthermometer een resolutie 

van 3x10-6K bij 1.5K, 2x10-5K bij 4.2K en 2x10-4K bij 40K. Deze 

resolutie is essentieel beter dan de onnauwkeurigheid t.g.v. het 

aanpassingsproces van de ijkpunten. 

Een nadeel van deze vierdraadsmethode is dat er een grote gemeen

schappelijke spanning staat op beide ingangen van de detector 

{~tv1 ), terwijl enkel het verschil tussen de twee ingangen van 

belang is. Dit maakt de brug ongevoeliger dan de driedraadsbrug. 

De driedraadsbrug wordt daarom gebruikt om de weerstandswaarden 

van de koolthermometers te meten. 

De driedraadsmeetbrug meet de absolute weerstandswaarde van de 

koolthermometers echter minder nauwkeurig dan de vierdraadsbrug. 

Bij de koolthermometer is dit niet van belang, omdat de koolthermo

meter toch niet reproduceert na een thermische cyclus. 

De verandering van de weerstand als functie van de temperatuur 

of veld is belangrijker dan de absolute w~arde van de weerstand 

zodat de driedraadsmeetbrug hier de voorkeur verdient. Deze drie

draadsmeetbrug is schematisch in fig. 2.12. weergegeven. 
ç- 'r. 
' I 

I 2. I . rt 

~------------os,~ 
I 

I 
I c:v•~c~~oo.J 
I 

Fig. 2.12. Schematisch circuit van een drie-draadsmeetbrug voor 
het meten van Rth1 en (Rth1 - Uth2 ) 
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Tussen de punten A en B wordt een lock-in versterker als nul

d~tector gebruikt. De weerstandswaarde van de koolthermometer 

Rth 1 wordt driedraads gemeten met schakelaar s2 open en schake_-

' laar s
1 

in positie 1. Indien de brug in evenwicht is, geldt 

De in fig. 2.12.aarigegeven weerstanden r 1 t/m r 6 zijn de elec

trische weerstanden van de toevoerdraden ("-' 100..n.). Het weer

standsverschil Rth, 1-Rth, 2 wordt gemeten met schakelaar s2 dicht 

en schakelaar s
1 

in po si tie 2. Er is een evemricht bereikt, indien 

Hierbij is verondersteld dat Rth,l> Rth, 2 • Indien alle weerstanden 

van de toevoerdraden gelijk aan elkaar zijn, meten we zo de weer

stand Rth, 1 en het verschil Rth, 1 - Rth, 2 • Parallel aan de decade

weerstanden zijn twee variabele capaciteiten c1 en c2 geschakeld 

om het uit-fase signaal te compenseren, dat veroorzaakt wordt door 

de toevoerdraden van de thermometers. De brugspanning is 2mV, het

geen een Joule dissipatie in de thermometers veroorzaakt van 3x1 0-9-vr 

bij 4.2K en 3x10-
10w bij 1.5K. Deze brugspanning correspondeert met 

een brugresolutie van 10-5. Met de gebruikte Allen-Bradley thermo

meters betekent dit een resolutie van 3x10-6K bij 4.2K en 4x10- 3K 

bij 40K. 

2.1 o. 

De gebruikte decadeweerstanden hebben een onnauwkeurigheid van 0.01%. 

Deze onnauwkeurigheid bedraagt, voor zowel de germaniumthermometer 

als de koolthermometer, in temperatuur minder dan 1mK in het H~-gebied. 
Voor meer informatie over de weerstandsbruggen wordt verwezen naar ref.20. 

2.5. !~~!l~~-~~~-~~~!~E~!~!!!~~-! 

Er zijn verschillende experimenten gedaan om de in§ ~.2 beschreven 

opstelling te beproeven. De drie eisen waaraan een opstelling voor 

het meten van warmtegeleiding moet voldoen (zie f 2.1) kunnen we met 

betrekking tot de beschreven opstelling als volgt specificeren: 
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1) Het heaterlichaam moet een goed thermisch contact hebben met 

het kristal en een slecht thermisch contact met het aandruk

mechanisme, zodat de warmtestroom via het kristal naar de 

heat-sink gaat. 

2) De beide koolthermometers moeten voldoende thermisch verankerd 

zijn op twee plaatsen van het kristal om de temperatuur vol

doende nauwkeurig te kunnen meten. 

3) Het kristal moet een goed thermisch kontakt hebben met de heat

Bink, zodat de gemiddelde temperatuur van het kristal de tem

peratuur van de heat-sink volgt. 

Om het meten van de warmtegeleidingscoëfficiënt bij de laagst mo

gelijke temperatuur (T::. 1.2K) mogelijk te maken, moet de warmte

weerstand tussen kristal en heat-sink (of Hè-bad) zo klein mogelijk 

zijn. Deze warmteweerstand wordt in § 2.5.1 besproken. De warmte

weerstand tussen de heater en het aandrukmechanisme bepaalt het 

temperatuurverschil tussen beiden. Dit temperatuurverschil blijkt, 

mede met een onvoldoende verankering van de koolthermometers aan 

het sample, de oorzaak van een ongewenste warmteuitwisseling (zie 

§ 2.5.2.). Dit uit zich in een grote systematische onnauwkeurigheid 

in de meetdata en lange relaxatietijden. 

2.5.1. Warmteweerstand tussen kristal en H~-bad 
••••••••••••••••• Cl •••••••••••••••••••••• 

We beschouwen nu eerst de temperatuurgradiënten in de opstelling 

als er niet gestookt w~rdt. 

De warmteweerstand tussen het kristal en het H~-bad is afkomstig 

van 

1) de warmteweerstand tussen de heat-sink en het H~bad 

2) de warmteweerstand tussen het kristal en de heat-sink. 

De temperatuur van het kristal is nooit gelijk aan de temperatuur 

van het He~bad. Dit komt omdat er een constante warmtestroom, af

komstig van kamertemperatuur (T~300K1 de opstelling binnenkomt. 

Deze warmteinput wordt via de heat-sink naar het He~bad afgevoerd. 

Dit warmtelek bestaat uit 

1) straling via de pompleiding. 

Deze stralingsenergie is volgens de vergelijking van Stefan 

Boltzmann te schrijven als 

2.11. 
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~= constante van Stefan Boltzmann (5.67 10-12w cm-2K-4) 
2 e= emissiecoëfficiënt van het oppervlak A (~1cm ) 

T= temperatuur in K (Tk=300K, THe=4.2K) 

De maximale stralingsenergie is (e=1) 

2) geleiding van warmte via de toevoerdraden. 

De warmtestroom W door een draad met uiteinden op temperaturen 
g 

T1 en T2 wordt gegeven door 

w = g 

Hierin is A de doorsnede 

t JÀ(T)dT 
T1 

(3x10-4cm2), L de lengte (130cm) en À 
de warmtegeleidingscoëfficiënt van de draad. De uiteinden van 

de draden bevinden zich op T1 = 4.2K en T2 = 300K. 

De twee koperdraden, de stroomdraden van de heater, vertegen

woordigen een warmtelek van 6.4·10-3W (ref. 6). De warmtestroom 

door de overige 16 manganiendraden is gelijk aan 4x1o-4w (ref. 7,1). 

Het totale warmtelek vanaf kamertemperatuur bedraagt dus maximaal 

-3 w = 6.5 ·10 w lek,max 

De temperatuurstijging van de heat-sink ten gevolge van dit warmte

lek bedraagt 10mK. Dit is de temperatuurstijging die is gemeten 

" tijdens het wegpompen van het He-contactgas bij 4.2K. De invloed 

van dit warmtelek is dus te verwaarlozen. 

We beschouwen nu de temperatuurgradiënt tussen het kristal en het 
Ij 

He-bad wanneer er in de heater gestookt wordt. De temperatuurstijging 

van de heat-sink bedraagt 3mK/mW bij 4.2K. Deze temperatuurstijging 

is te verwaarlozen ten opzichte van de temperatuurstijging van het 

kristal. Om het warmtecontact tussen kristal en heat-sink zo goed 

mogelijk te maken, zijn verschillende thermische contactmiddelen 

gebruikt waarmee het kristal aan de heat-sink is bevestigd (zie 

fig. 2.13.). 
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thermisch contactmiddel R(K/W) 

apiezon-N 5000 

apiezon-M 4000 

apiezon-M+Cu-poeder 2500 

stycast 2850 MT 500 

Ge-7031 400 

Ge-7031+Ag-wol 200 

Tabel 2.1 Thermische weerstanden 
tussen kristal en heat
Bink bij verschillende 
thermische contactmid
delen bij 4.2K 

contactmiddel 

-+--KRISTAL 

contactmiddel 

Fig. 2.13. Schematische weergave 
van bevestiging kris
tal en heater/heater
Bink m.b.v. thermisch( 
contactmiddelen. 

De in tabel 2.1. weergegeven weerstandswaarden zijn zeer slecht 

reproduceerbaar. Bij een nieuwe montage van hetzelfde kristal, kunnen 

deze waarden met een factor 2 veranderen. In de tabel zijn de gemid

delde waarden weergegeven bij 4K. Deze waarden zijn meer dan een factor 

10 groter dan door de literatuur gegeven weerstanden van het bulk

materiaal (A~0.1cm2 , 1==0.05 à 0.1mm) (ref. 8-12). Ook in de lite

ratuur zelf zijn waarden voor de geleidingscoëfficiënt van Ge-7031 

lak gerapporteerd die een factor 20 uit elkaar liggen (ref. 8). 

A.C. Anderson en R.E. Peterson (ref. 9) hebben experimenteel waar

genomen dat de Kapitza-weerstand tussen apiezon-N of Ge-7031 ener

zijds en koper anderzijds te verwaarlozen is ten opzichte van de 

weerstand van het bulkmateriaal ( L ~ 0.1 mm). Het meest waarschi jn-
't 

lijke is dat door het afkoelen tot H~-temperatuur er breuken ont-

staan in het contactmiddel (ref. 11,16). Dit is onder meer afhanke

lijk van de snelheid van afkoelen, de grootte van de contactopper

vlakte en of men eerst afkoelt en daarna vacuüm pompt of omgekeerd. 

Het warmtegeleidingsvermogen van Ge-7031 lak zal verder nog afhangen 

van 'de hoeveelheid tolueen (oplosmiddel), dat bij kamertemperatuur 

verdampt is. Ook·de aandrukkracht waarmee het kristal tegen de 

heat-sink wordt gedrukt, is van invloed op het thermisch contact. 

Deze aandrukkracht is steeds zoveel mogelijk gelijk gehouden bij 

het opnieuw monteren van een kristal. 
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R(K/W) 

beo r 

~00 

~T(K) 
0 

0 3 i; 
Fig. 2.14. Typische curve voor de warmteweerstand tussen het 

kristal en de heat-sink met Ge-7031 lak + Ag-wol als 
contactmiddel. 

De warmteweerstand wordt zeer snel groot bij lage temperaturen. 

Met deze warmteweerstand is het moeilijk om warmtegeleidingsme

tingen te verrichten bij de laagste temperaturen (T ~1.5K). Om 

dit te verduidelijken nemen we de temperatuur van de heat-sink 

op T=1.1K. Indien we de warmtegeleiding in het kristal bij 1.5K 

willen meten, mag er maximaal 0.4K temperatuurverschil bestaan 

over het contact tussen heat-sink en kristal. Dit betekent 

(R t t bij T=1.3K isN103K/W) dat het stookvermogen minder moet con ac 
zijn dan 4x10-4 W. Dit stookvermogen moet een voldoende groot 

temperatuurverschil over het sample creëeren (A T ~ 20mK) in meet

opstelling I om voldoende nauwkeurig te kunnen meten (~ =10%). 

Dit is afhankelijk van de warmteweerstand van het kristal. Met 

een geometrische verhouding~= 0.1cm betekent dit!Àkristal ( 

0.21--f/cmK bij T = 1.5K. 

Aan deze eis is bij magnetische kristallen zeker niet ruimschoots vol

daan (:;ie. bijvoorbeeld§ 4.4.). 

2.5.2. Invloed van de omgeving op temperatuurmetingen .............................................. 
Het thermisch contact tussen een koolthermometer en het kristal 

verloopt via een koperen draad (zie fig. 2.5.). Dit contact moet 

essentieel beter zijn dan het warmtecontact tussen de thermometer 

via de toevoerdraden en het "vacuüm" met de rest van het systeem. 
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Het thermisch "netwerk", gezien vanuit een koolthermometer, is 

in fig. 2.t5. schematisch weergegeven. 

KRiS rAL. 

(je-fcJ, 

HS"Ari:R 

~r<t~'=11?T 

~ He:llr-SINl<-t-PoT 

foT 

Fig. 2.15. Diagram weergave van de thermische contacten van 
een koolthermometer in de opstelling. 

THe'RI"\C~"It r~;r,. 

H.:A): ft 

Het directe contact van de thermometer met de heat-sink verloopt 

via de manganien toevoerdraden en via het residuele HJLgas, terwijl 

het warmtecontact tussen heat-sink en het grafietblok via het kristal 

of via het vacuüm verloopt. Het contact grafietblok met de KEL-F 

staven kunnen we verwaarlozen vanwege de grote speling tussen beiden 

(~1mm). Om de grootte van deze thermische contactweerstanden te leren 

kennen, zijn bij 3.8K enkele selfheating experimenten uitgevoerd • 
• Bij deze metingen wordt rechtstreeks een Joule-warmte Q. toegevoerd 

J 
aan de thermometers (zie fig. 2.16). 

De koperdraadverbinding tussen één koolthermometer (therm.1) en het 

kristal wordt verbroken; de andere thermometer is op de gewone wijze 

thermisch verbonden met het kristal (therm.2) (zie fig. 2.16). 

Fig. 2.16. 

THE !lM. i 

Selfheating experiment: in de thermometers (therm. 1 en 
therm.2) wordt gestookt met een vermogen Q

3
• In de figuur 

zijn de toevoerdraden van de thermometers getekend. 
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Het Joule-vermogen Qj dat aan een thermometer wordt toegevoerd 

wordt berekend uit 

2.12. 

waarbij v1de spanning over de thermometer is (= de brugspanning) 

waarmee de electrische weerstand R van de thermometer wordt gemeten. 

De temperatuurstijging AT van de thermometers ten gevo~ge van deze 

Joule-warmte bedraagt 

therm, 1 ÄT 2x106 K/Watt Q:"-Rth, 1 = 
J 

6T 
5x103 K/Watt 

T = 3.8K 
therm.2 Q.-Rth,2 = 

J 

'+ De thermische weerstand Rth, 1 tussen therm. 1 en het He-bad, is een 

parallelschakeling van de warmteweerstand van de drie manganien 

toevoerdraden en de warmteweerstand via het vacuüm. Voor de drie 

toevoerdraden samen geldt (diameter p = 0.05mm, lengt L =15cm, 

À= 4mW/cmK, T = 3.8K, ref. 1 ,7) 

R = 6x1·0 7K/Watt mang. 

Het thermisch contact van therm 1 met het H~-bad wordt dus hoofd

zakelijk (97%) verzorgd via het vacuüm. Warmtetransport in het 

"vacuüm" kan enkel plaatsvinden via convectie in het residuele 

He~gas of via straling. We zullen beide mogelijkheden van energie

transport bespreken. Voor de moleculaire geleiding (= convectie) 

in een gas bij zeer lage druk (vrije weglengte v~n gasmoleculen)) 

afmetingen van het systeem) tussen twee evenwijdige vlakken of 

coaxiale cilinders geldt de relatie (ref. 13) 

Hierin is 
• 
Qc~ het vermogen dat oppervlakte A1 afgeeft in Watt 

A1, A2 : de oppervlakte van de vlakken respectievelijk de cilinders 
2 in cm 

2.13. 

2. 14. 

2 .15. 
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0.028 voor He-gas 

druk in mm H bij kam~rtemperatuur afgelezen g 
~~~~~ : accomodatiecoëfficiënt van beide oppervlakten in het gas 

T
1 
~T2 de temperatuur in K van respectievelijk A1 en A2 

We beschouwen nu de koolthermometer met het koperen huisje op tem

peratuur T
1 

als een verticale cilinder met boven- en ondervlak, 

coaxiaal geplaatst in een tweede cilinder (koperen pot) met boven

(referentieplaat) en ondervlak (bodem pot). De totale oppervlakte 

van het thermometerhuisje is A
1

=1.0cm2• Voor de accomodatiecoëffi

ciënten !( 
1 

en ~ 2 van respectievelijk het koperen thermometer huisje 

en koperen pot geldt(ref. 13, 14) 

~=~,.~i 
o(~i 

In de evenwichtssituatie schrijven we voor de temperatuur van therm, 1 

T1 =TH:+ <liT . e c 
I{ . 

waarbij THede temperatuur is van het He-bad. 

" Voor de warmteweerstand tussen therm, 1 en het He-bad, verzorgd via 

convectie, kunnen we nu schrijven 

A'! 
Q c(K/W) 

c 
= 

Een schatting voor p kan worden verkregen door uitdrukking (2.16) 

gelijk te stellen aan de experimentele waarde (2.13): 

p ~ 1 • 8 • 1 0-5 mmH 
g 

Boven in de pompleiding meten we een druk p = 2 X1 o-6 torr (met 

pomp open). Rekening houdend met de grote onnauwkeurigheid bij 

het meten van dergelijke lage drukken en het ruwe model dat ge

bruikt is om de waarde van p te berekenen is het zeer wel mogelijk 

dat convectie een rol speelt. 

2.16. 

Een schatting voor de druk in de pot -verkrijgen 

(ref. 15) 

we met de relatie 

\(pj T
1

= constant 

( ) -6 -7 
p 4.2K = 10 à 10 torr 2.18. 
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Indien er echter sprake is van straling, kunnen we een vergelijking 
• 

vo~r de aan therm. 1 toegevoerde Joulewarmte Q. en de daarmee cor-
J 

re sponderende temperatuurstijging d Ts van therm. 1 in de evenwicht s-

situatie als volgt afleiden: 

Stel: er wordt geen Joulewarmte aan de thermometer toegevoerd: Q.=O. 
• J . 

Het stralingevermogen dat therm. 1 ontvangt (Q . ) in een evenwichtss,ln 
situatie is gelijk aan het stralingevermogen dat therm. 1 afgeeft 

(Q .t) (zie ook vergelijking 2.11.) s,u1 

. . . 
Qj=O; Qs,in=Qs,uit 

Hierin is A
1

de oppervlakte van het koperen huisje van therm. 1. 

De thermometer (therm. 1) bevindt zich op temperatuur THe Nu wordt 

er een Joulewarmte Qj aan de thermometer toegevoe~d. In de even

wiehtssituatie geldt (zie ook vergelijking 2.10.) 

. . ,. . ' 
Qj+Qs,in=Qs,uit 

De temperatuur van therm. 1 is nu Tu± AT • 
ne s 

Tijdens dit experiment verandert alléén de temperatuur van therm. 1. 

De rest van de opstelling blijft in temperatuur gelijk; dus het 

stralingevermogen dat therm. 1 ontvangt blijft gelijk: 

Uit de formules 2.20., 2.21 en 2.19 volgt dan 

2.21. 

2.22. 

De "Jouleheating'~ experimenten zijn gedaan bij THe3.8K en IJ. Ts< 0.1K. 

We kunnen formule 2.22. dan schrijven als 

2.23. 
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Voor de emissiecoëfficiënt van koper bij 3.8K geldt (ref. 13) 

~ ~ 0.01 

Vergelijking 2.23. levert dan voor de thermische weerstand tussen 

therm. 1 en het He~bad 

~= (4 r Q. A1 T~~-
1 =8x10 1 °K/W 

J 

Vergelijken we deze waarde met de experimentele waarde (2x106
KjW) 

dan is het duidelijk dat het warmtetransport via straling verwaar

loosd kan worden. 

We berekenen nu nog de thermische weerstand via het "vacuüm" tussen 

de koolthermometer en het grafiet juk. Dit thermisch contact wordt 

veroorzaakt via convectie en wordt gegeven door vergelijking 2.15. 

Voor «2 moeten we nu de accomodatiecoëfficiënt van grafiet in H~-gas 

invullen. Omdat grafiet een poreus materiaal is, zal grafiet een .. 
beter warmtecontact hebben met het He-gas dan koper: 

o( grafiet ;3 o( ~ 1 
CU 

zodat o( grafiet 1(. 1 , cl(~ 1 

De thermische weerstand tussen de koolthermometer en het grafietblok 

2.24. 

is dus even groot als de thermische weerstand tussen de losse koolthermo.. 
meter en het He-bad:(zie 2.13.) 

Een tweede testprocedure bestaat uit het meten van de temperatuur

stijging AT van therm. 1 (los van het kristal) ten gevolge_van een 
" stookvermogen Q t k' ontwikkeld in de heater (zie fig. 2.17.). s 00 

Deze temperatuurstijging schrijven we. als 

' . 4 T=R • Qstook 

' De gemeten waarde voor R is 1825 K/W 

2. 2 5· 

2.26. 
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Fig. 2.17. Blokschema van het experiment waarbij in de heater wordt 
gestookt en de temperatuurstijging van thermometer 
therm. 1 wordt gemeten. Bij de thermometers zijn de toe
voerdraden getekend. 

De temperatuurstijgingen van heat-sink, kristal en heater ten ge

volge van dit stookvermogen zijn 3K/H, 300K/W en 2x300= 600 K/W (zie 

ook fig. 2.14.). De temperatuurstijging van therm. 1 kan dus niet 

toegeschreven worden aan een warmtestroom via convectie tussen heat

sink, kristal en heater enerzijds en thermometer therm. 1 anderzijds. 

Immers, therm. 1 wordt opgewarmd door een lichaam dat een hogere tem

peratuur heeft dan de thermometer zelf. De enige mogelijkheid die 

overblijft is een warmtetransport van het opgewarmde grafietblok 

naar therm. 1. 

De warmtestroom die therm. 1 ontvangt via convectie in het aanwezige 

Hé-gas en die aanleiding geeft tot een temperatuurstijgingAT, is 

• 
Q = AT/Rth f. c , gra 1et 2.27. 

Met behulp van 2.26 en 2.25 geldt 

' • R ' 4" Q xQ =9x10- Q 
c Rth f. t stook . stook ,gra 1e 2.28. 
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Het temperatuurverschil AT tussen therm. 2 (verbonden aan het 

kristal) en het kristal bedraagt ten gevolge van dit vermogen 

(zie 2.14 en fig. 2.18.) 

R +k 2. ÏHIOP.I"'. ':2 

ar-o~ 

Fig. 2.18. Diagram weergave van het contact tussen koolthermometer 
en kristal. 

Bij de meeste kristallen hebben we een vermogen van ~ 10-3w nodig 

2.29. 

om een meetbaar temperatuurverschil 4T over het kristal (10-2-10-1K) 

te creëeren. 

Bij dit stookvermogen zal de thermometer (therm. 2) ~ 5mK in tempe

ratuur stijgen t.o.v. het kristal. Deze temperatuurstijging kan van 

dezelfde orde van grootte zijn dan I::J. T, dus de bepaling van I::J. T wordt 

dan erg onnauwkeurig. Bij een betere warmtegeleidingin het kristal 

is dit eff€ct nog groter. 

Bij het meten van de warmtegeleiding "(beide koolthermometers aan het 

kristal) is het belangrijk dat de verschillen in temperatuur tussen 

de beide koolthermometers enerzijds en het kristal anderzijds ten 

gevolge van deze parasitaire warmtestroom nagenoeg aan elkaar gelijk 

zijn. Dit hangt voornamenlijk af van het verschil in de thermische 

contacten tussen beide thermometers en het kristal (de afstand tussen 

de thermometers en het grafietblok is voor beide thermometers gelijk). 
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• 
Een schatting voor het totale vermogen (Qc,tot.) dat via het grafiet-

bfok naar het He4_bad wordt afgevoerd, is te verkrijgen door te ver

onderstellen dat de oppervlakte van het grafiet juk een. homogene tem-
• 

peratuur heeft. Voor Q t t geldt dan 
c' 0 • 

• 
Qc is het vermogen dat een koolthermometer ontvangt van het grafiet 

juk._De coëfficiënt ~hangt af van de geometrie in de opstelling: 

indien de thermometer zich dicht bij het grafiet juk bevindt_geldt 

(zie fig. 2.19.) 

waarin 

A 
A. = .Jr =34 ,. Ath 

Q• -3x1 o-2Q 
c,tot.- stook 

A = de oppervlakte van het grafiet g 
juk (24 cm2) 

Ath= horizontale doorsnede van het 

koolthermometerhuisje (~0.7 cm
2

) 

poT 

Fig. 2.19. H~t stromingsbeeld 
in de pot via het 
residuele He~gas van
af het grafiet juk. 

Indien de thermometer zich verder van het grafiet juk af bevindt, 

geldt (zie fig. 2. 19) 

Abol Îlt' r~ 
f = Ath --Ath 

~ 100 

Q -9x10-2Q 
c,tot.- stook 

waarin r de afstand is tussen de thermometer en het grafiet juk: r .6 2. 5cm. 

Als schatting voor het totale vermogen dat via convectie naar het 

He~bad wordt afgevoerd nemen we 

• -2. 
Q =6x10 Q 
c,tot. stook 

2.)0. 
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Deze (ongewenste) warmtestroom is afkomstig van de heater, zodat 

voor de thermische weerstand tussen heater en grafiet juk geldt 

(AT)heater (A T)heater 
Rheat~r _ grafiet ~ _ grafiet 
graf1et Q t t 6 10-2Q· 

c, 0 • x_ stook 

De temperatuurstijging van het grafiet juk tijdens een stookexpe

riment is groter dan 1825K/W (de temperatuurstijging van de losse 

thermometer therm. 1). De temperatuurstijging van de heater be

draagt% 600 K/W, zodat 

( A.T)heat~r (K) > (1825-600) (K/W) Q 
graf1et stook 

Met 2 -32 volgt 

Rheat~r > 122 5 (K/W)z2x1 o4 K/H 
graf1et 6x10-2 

Met de bovenstaande analyse kunnen we nu fig. 2.15. aanvullen met 

getalwaarden voor de verschillende thermische weerstanden in de 

meetopstelling I bij 3.8K. 

KRi~TilL- -

Fig. 2.20. De orde van grootte van verschillende temperatuurweer
standen in meetopstelling I bij 3.8K 

2.31. 

2.32. 



- 36 -

Conclusie: 

Het aanwezig ZlJn van deze ongewenste warmteuitwisseling via het 

residuele H~-gas (~6% van het stookvermogen bij 3.8K) uit zich 

op twee verschillende manieren: 

1) een grote systematische afwijking van de meetdata wegens de on

gelijke, niet reproduceerbare thermische bevestiging van de 

koolthermometers aan het kristal. Deze afwijking is afhankelijk 

van de temperatuur en het stookvermogen. . 
2) zeer lange relaxatietijden ( ~15 à 20 minuten bij Q=1mW en 4.2K). 

Hierbij kan nog opgemerkt worden dat de relaxatietijden van het 

heaterlichaam en referentieplaat essentieel kleiner zijn (minder 

dan 10 seconden bij Q=1mW en 4.2K). Ook dit wijst op het feit 

dat er een warmtestroom aanwezig is, afkomstig van het grafiet, 

dat een merkbare invloed heeft op het gedrag van de twee koolther

mometers. 

Er ZlJn nog geleidingametingen verricht, waarbij het grafiet juk 

vervangen is door een teflon juk (À teflon=3x10-3W/cmK, bij 

T=4.2K, ref 4, 5) en een messing juk (experimenteel gemeten: 

~ . =2x10-2W/cmK bij 4.2K). De (slechte) thermische contacten mess1ng 
tussen het juk en de heater zijn hetzelfde uitgevoerd als bij het 

grafiet juk. Deze twee modificaties geven geen verbetering te zien 

wat betreft de insteltijden van de koolthermometers. De bovenstaande 

beschreven testprocedures zijn hier niet verricht. Waarschijnlijk is 

de materiaalkeuze van het juk niet zo belangrijk, als wel het feit 

dat een gedeelte van de opstelling (het aandrukmechanisme) een es

sentieel slecht contact heeft met de heat-sink. 

2.5.3. Resolutie in de warmtegeleidingscoëfficiënt ........................................... 
Met behulp van de voorgaande analyse, kan de nauwkeurigheid waarmee 

de warmtegeleidingscoëfficiënt À gemeten wordt, bepaald worden. De 

relatieve onnauwkeurigheid in ~is te schrijven als 

2.34· 
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De relatieve fout in de geometrische factor A/L (5 à 10%) laten 

we verder buiten beschouwing, omdat dit een constante is en het 

gedrag van À als functie van de temperatuur en magneetveld niet . 
beïnvloedt. Het stookvermogen Q dat in het systeem wordt gegene-

reerd is met een resolutielkleiner dan 0.1% te bepalen. Het ge

deelte dat hiervan in de manganien stroom-toevoerdraden wordt ont-

wikkeld is rv 3% (R ~ 6JL. Rh t ~ 200...J\-'. De warmte die o. manganien- ' ea er 'J 

ontwikkeld wordt in de toevoerdraden zal in eerste orde voor de 

helft naar de heat-sink stromen en voor de helft naar de heater. 

Hiervoor wordt gecorrigeerd door de spanning te meten over de op 

de heater gewikkelde manganiendraad plus één stroomtoevoerdraad. 

De resolutie in het vermogen wordt dus bepaald door het vermogen 

dat via het grafiet juk naar het bad stroomt: 8 Q/Q ~6%(3. 8K), een 

systematische fout,die een overschatting van À tot gevolg heeft. 

De fout in AT ten gevolge van de aanpassing van de ijkdata be

draagt 2mK (3.8K). Door de parasitaire warmtestromen bestaat er 

een systematische fout inAT, waarvoor de volgende uitdrukking 

geldt, .zie 2.28 en 2.29 

-4 . 
&(A 'J}9x10 Q • &Rth, 2 + 2mK 

waarin ÓRth,~et verschil in warmteweerstand is tussen het kristal 

en de twee koolthermometers. Voor deze fout ~systematisch_voor 

één bepaalde bevestiging van de thermometers aan het kristal- kunnen 

we schrijven 

Hierin stelt Rs de warmteweerstand voor van het sample tussen de 

twee kool thermometers. De grootte van Ó Rth ~s onbekend. Als mini-
' male schatting nemen we hiervoor 10% van Rth, 2 • 

De totale relatieve fout in À , berekend met A/L = 0.1 cm, Ó (A/L) =0, 

Rth 2=5x103K/W is in tabel 2.2. wéergegeven als functie vanAT 
' en À • 
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T = 3.8K 

À=10-2W/cmK À=10-1W/cmK À= 1 W/cm K 

AT=20mK 16% 20% 61% 

öT=40mK 11% 15% 56% 

D.T=60mK 10% 13% 54% 

Tabel 2.2. Relatieve fout in percent in À als functie van 
AT en )..,b~Vekend met A/L=0.1cm, ó(A/1)=0, 
Rth, 2=5x10 K/W, ÓRth, 2/Rth, 2 =10%. 

Het is uiteraard mogelijk dat voor de systematische fout inAT en . 
Q gecorrigeerd kan worden. Hiertoe moet bij elke nieuwe bevesti-

ging van het kristal en thermometers de in~ 2 ... 5.2. beschreven test

procedures bij verschillende temperaturen uitgevoerd worden. Dit 

zijn zeer tijdrovende experimenten. In het algemeen geldt, dat de 

resolutie in À toeneemt met toenemend stookvermogen (dusAT groter). 

Hiermee stijgt echter de benodigde tijd die het systeem nodig heeft 

om in evenwicht te komen, terwijl het temperatuurgebied, waarin de 

warmtegeleiding kan worden gemeten,kleiner wordt. Het is duidelijk 

dat deze meetopstelling niet optimaal functioneert voor het meten 

van de warmtegeleidingscoëfficiënt. 

Er zijn enkele essentiële verbeteringen aangebracht, zowel in de op

stelling als in de meetprocedure. Dit wordt in§ 2.6. beschreven. 
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~~6. ~~~!~E~!~ll!~~-!! 

Gezien de resultaten vanq 2.5. blijkt dat de beschreven meetop

stelling I niet voldoende goed functioneert. De aan te brengen ver

beteringen moeten leiden tot 

1. zo mogelijk een kleinere thermische overgangsweerstand tussen 

kristal en heat-sink; 

2. een kleiaare relaxatietijd; 

3. een verbetering in de resolutie van 6T; 

4. een uitbreiding naar hogere temperaturen (T~50K), waarin de 

warmtegeleidingscoëfficiënt gemeten kan worden. 

De bepalende gedachte bij een nieuw ontwerp voor de. bevestiging van 

het kristal aan de heat-sink is, dat dit moet gebeuren zonder gebruik 

te maken van thermische isolatoren. Het is belangrijk dat geen enkel 

onderdeel in de opstelling een essentieel slecht contact heeft met 

de heat-sink. Om dit te bereiken is een kristalhouder ontworpen, 

zoals weergegeven in fig. 2.21. 

detail A 

detail A 

Fig. 2.21. Ontwerp samplehouder in opstelling II 
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Het kristal 1 wordt aan één kant ingeklemd tussen twee koperen 

meshouders 2. Eén meshouder en de koperen samplehouder 3 bestaan 

uit één geheel. In deze vaste meshouder zijn aan de voorkant en 

aan de achterkant van het kristal twee messing aandrukstaven 4 ge

monteerd (zie detail A, fig. 2.21.) Een tweede koperen meshouder 

kan vrij over deze staven bewegen en is met een bundel koperdraad 

5 thermisch verankert aan de samplehouder. Het kristal wordt tussen 

de meshouders ingeklemd met behulp van de bronzen veer 8 en moer 9 
die om de twee aandrukstaven zitten. Om de staven zit een teflon fo

lie gewikkeld om de wrijving tussen staal en meshouder, die ontstaat 

vanwege krimpeffecten, te verminderen. Het thermisch contact tussen 

de samplehouder en de referentieplaat 10 wordt verzorgd door de 

messing staaf 7 en de koperen staaf 6. De koperen staaf 6 wordt ge

bruikt om een tweede heater en een regelweerstand te plaatsen (zie 

§ 2.7.). De messing staaf dient als warmteweerstand tussen deze heater 

en de heat-sink. Bij dit ontwerp vindt er een direct contact plaats 

tussen de mespunten en het kristal. Als contactmiddel gebruiken we 

een weinig Ge-7031 lak. Om het oxideren tegen te gaan is de opper

vlakte van de samplehouder verguld. 

De warmteweerstand tussen het kristal en de kristalhouder in het 

He~temperatuurgebied is weergegeven in fig. 2.22. tesamen met de 

warmteweerstand tussen kristal en heat-sink in meetopstelling I. 

R (K/w) 

-cf4 .. ïtLLt N G ·n-
' 

2CC · 

0 
0 1 

--~I(K) " 
Fig. 2.22. De warmteweerstand als functie van de temperatuur 

tussen kristalhouder en kristal in meetopstelling I 
en meetopstelling II. 
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Ondanks een veel kleinere raakoppervlakte tussen het kristal en 

de kristalhouder (de mespunten) is er toch een beter warmtecon

tact. Dit komt door een directer contact (grotere druk) tussen 

kristal en mespunten. Ook bij deze bevestiging van het kristal 

aan de heat-sink wordt de overgangsweerstand bij lage tempera

turen zeer groot. Met de methode die in ~ 2.7. wordt besproken 

levert dit echter geen problemen meer op. 

Een tweede modificatie is de vervanging van het heater-lichaam 

door een metaalfilmweerstand (1.8 kJ.l) met een zeer kleine warmte

capaciteit. Deze weerstand wordt op het kristal bevestigd met be

hulp van Ge-7031-lak en twee zijden draden zoals is weergegeven 

door fig. 2.23. 

-KRtSïAL 

~+=== .z.,~c\QV! ch-o.den 

Fig. 2.23. Schematische weergave van de bevestiging van metaal
filmweerstand op het kristal. 

De bronzen veren zorgen ervoor dat de heater steeds stevig op het 

kristal wordt gedrukt, onafhankelijk van krimpeffecten. 

De bevestiging van de koolthermometers wordt vervolgens zodanig 

veranderd dat zowel het contact thermometer - kristal beter wordt 

én het contact thermometer- vacuüm slechter wordt.Dit laatste is moge

lijk door de kool thermometer-huisjes vreg te laten en de electri sche 

isolerende bovenlaag van de thermometereaf te: Echuren.Dit alles 

reduceert .de contactoppervlakte thermometer-vacuüm met een factor 

10 en vergroot dus de thermische weerstand tussen beiden (de acco

modatiecoëfficiënt in He~gas is voor alle stoffen -~1,ref. 13). 
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Er wordt een nieuwe electrische isolerende laag aangebracht met 

Ge-7031 lak, waaromheen koperdraad wordt gewikkeld. De twee uiteinden 

van deze draad worden gesoldeerd aan de uiteinden van de koperdraad 

4at om het kristal is gewikkeld (fig. 2.24.). 

Fig. 2.24. Schematische weergave van de thermische· bevestiging 
van de koolthermometer aan het kristal. 

Deze modificaties in de meetopstelling reduceren de insteltijd, 

die het systeem nodig heeft om in evenwicht te geraken met een 

factor ~40 (van ~20 minuten in opstelling I naar X30 seconden in 

Meetopstelling II bij Q = 10-3w, T = 4.2K). 

~·8 
T(K} 

r ~ 1 

I ~·~ 

~s 

4·"t 

q:::o. 3rmW t 
·~-+------4---· 

io 

Lj 3 

~'l. 
c 

--~ ~(sec~ 

Fig. 2.25. De temperatuur van het kristal als functie van de tijd 
in m~etopstelling II. 

Dit betekent dat de convectieve warmtestromen in meetopstelling II 

geen rol meer spelen (vergelijk met de insteltijd van de heat-sink: 

~1 0 seconden). 
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Om het temperatuurgebied,waarin men de warmtegeleiding kan meten, 

uüte breiden naar hogere temperaturen is de staaf tussen de heat

Bink en de kristalhouder uitgevoerd met messing (zie fig. 2.21). 

Deze messing staaf (geometrische factor f-.:0. 1 cm) bezit een 

thermische weerstand. Tussen deze warmteweerstand en kristalhouder 

wordt een Allen-Bradley kool thermometer R ( 4 70 .A. bij T =300K) 
r 

en een bifilair gewonden heater P van manganiendraad ( ~ 100..A.) 

geplaatst. De regelweerstand R en de heater P maken deel uit van 
r 

een temperatuur regeleenheid. Deze temperatuur regeleenheid bestaat 

uit een tweedraads meetbrug waarin de regelweerstand R 
r 

is op-

genomen en een booster versterker die is verbonden met de uitgang 

van de lock-in versterker. De heater P is verbonden met de booster. 

De booster wordt alleen geactiveerd als de brugspanning negatief is, 

hetgeen correspondeert met een lagere temperatuur van de regel

weerstand dan de ingestelde waarde.Met behulp van deze regeleenheid 

kunnen we temperaturen bere~ken tot 50K met een maximaal stookver

mogen P = 2W. Het benodigde vermogen P om een gewenste tempera-max. · . ... tuur in te stellen met het He-bad op 4.2K wordt gegeven door(zie fig. 

2.26) 
P = A/L 

T 

x (À dT 11 mes. 
~-'l 

T(t~) 
50 r lfo 

~0 

• 'l.o 

/0 

0 ~o--------o-.~,--------o~.~---------o+.3--------~o~.~--------o~.~--------o~.( 

fig. 2.26. De temperatuur van het kristal als functie van het 

stookvermogen P 

Essentieel is dat we nu twee heaters ter beschikking hebben: 

met de heater P variëren we de gemiddelde temperatuur van het kristal; 

met de heater Q genereren we een temperatuurgradiënt over het kristal. 



44 -

De warmtegeleidingscoëfficiënt werd in meetopstelling I bepaald 

door het meten van de weerstand R1 en het verschil in weerstand 

AR van twee verschillende koolthermometers. De beperkende factor 

inAT is de nam-Tkeurigheid in de temperaturen T1(R1) en T2 (R1- D.R). 

Deze wordt bepaald door de numerieke aanpassing van de ijkpunten 

van de twee kool thermometers ( cf ( A T) = 1 mK bij 1. 5K, c5 ( AT) = 2mK 

bij 4.2K}. 

De twee heat er methode geeft ons de mogelijkheid om de t. T-waarden 

met een grotere resolutie te bepalen. De procedure om de warmte

geleidingscoëfficiënt À te meten met behulp van de. heaters Q en P 

is als volgt: 

1. met behulp van de temperatuurregeleenheid en de temperatuur van 
~ het He-bad stelt men een temperatuur van het kristal in. 

Van een thermometer (therm. 1) op het kristal wordt de weerstand 

gemeten en tevens de verschilweerstand van beide thermometers: 

therm. 1 

therm. 2 

In deze situatie geldt dat de temperaturen van de twee koolthermo

meters aan elkaar gelijk zijn: T1 = T2 = T0 , mits er geen parisi

taire warmtefluxen aanwezig zijn • 

• 2. Vervolgens wordt een vermogen Q door het kristal heen gestuurd. 

Dit vermogen veroorzaakt een temperatuurgradiënt over het kristal. 

3· De weerstandswaarde van therm. 1 wordt met behulp van de tempera

tuur regeleenheid terug geregeld op zijn oude waarde R (T ). De 
0 0 

' verschilweerstand bedraagt nu AR • 

De weerstandsverandering van therm. 2 ten gevolge van het stookvermogen . 
Q bedraag nu 

' ' .6. R2 = ( R - A R ) - ( R - 6 R ) = ó. R - 6 R 
0 0 0 0 

De gemiddelde temperatuurT van het kristal tijdens de stappen 1.en g 
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3 •. komt 

van Rg 

gevolge 

overeen met een weerstandswaarde van therm.2 ter grootte 

= R -à-( !i R + .4 R'). De temperatuurstijging van therm. 2 ten 
0 0 ' 

van het stookvermogen Q bedraagt 

De te volgen procedure is in fig. 2.27.grafisch weergegeven. 

Ter vergelijking is ook de meetprocedure die in meetopstelling I 

is gebruikt grafisch weergegeven. 

\\EL-F 

Fig. 2.27. a 

-1---l-+-- T' 
~-+---+-+- T 2. 

Meetprocedure opstelling I 

AT-:::~~-T2
1 

j T9-: f ( 1";
1 +i~/); 

We kunnen geen gebruik maken van 
de helling dR/dT omdat r.l'1 en T1 
te ver uit elkaar liggen. Beper
kend is hier de fout in de ab
solute temperaturen T1 en T~ 

2.27. (a) 

____ ·f-_, H E 1\ r -:.i "'I(. 

Fig. 2.27. b 

Meetprocedure opstelling II 

R 

r 

' R:,. ~, - - - -~-~ R
1 r' _____ ·-~~ 

2 - - -- - - - - - -1 ""f--- R 0::/ I; ·~ ---
T,f-r--r. _,.1 --,ï 

t 1\- T ... -11 

4 T~ \-T,' =- .l\ R~-(~}Jr. i ï~:::iCf2 +-r~' ) 
-~ 

dT/dR is veel nauwkeuriger te 
bepalen dan het verschil in 
twee absolute temperaturen van 
twee verschillende weerstan-· 
den. Beperkend is hier de fout 
in L\R2 
2.27 (b) 

Fig. 2.27. Grafische weergave van de meetprocedures in opstelling I 
en opstelling II. 
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De essentiële verschillen tussen meetopstelling I een meetop

stelling II zijn: 

1) in tegenstelling tot meetopstelling I is in meetopstelling II 

enkel gebruik gemaakt van goed geleidend materiaal (koper en 

messing). Met een verbeterd contact tussen het kristal en de 

koolthermometers leidt dit tot veel kortere relaxatietijden. 

Dit betekent dat de invloed van convectieve warmtestromen in 
~ het He-gas sterk is gereduceerd. 

Bij metingen in opstelling II blijkt: 

- het vermogen dat de heater verlaat via convectie en/of 

straling is 0-3% (c.f. 6% in meetopstelling I); 

- het vermogen dat via het "vacuüm" op de thermometer valt is 

3x10-3% van het stookvermogen (c.f. 9x10-2% in meetopstel

ling r); 

- het temperatuurverschil tussen een thermometer en het kristal 

ten gevolge van een stookvermogen bedraagt minder dan 0.1mK/mW 

(c.f. 4·5mK/mW in meetopstelling I) 

2) In meetopstelling II wordt de warmtegeleiding bepaald met behulp 

van twee heaters. Door de twee heater methode speelt de absolute 

fout in de ijkingakromme van de koolthermometer nu geen rol meer 

voor het bepalen van A T(1mK voor T< 4K, 2mK voor 4K < T <10K, 

10mK voor 10I<<T<20K en 30mK voor 20I<<T<40K). Immers, de tempe

ratuurverandering van slechts één thermometer is van belang. De 

nauwkeurigheid in AT wordt bepaald door de volgende drie moge

lijke foutenbronnen: 

a. het verwaarlozen van hogere afgeleiden in 2.36. Dit veroor

zaakt een fouttergrootte 1/4( AR) 3 (d3TjdR3)R. Deze fout is 

te verwaarlozen (~1o-6K bij 1.5K en ~1o-8K brj 4ÓK). 

b. de onnauwkeurigheid in AR geeft een fout Ó(.AR)(dTjdR)R • Dit 
g 

correspondeert met een fout van 4x10-4K bij 1.5K(~6R=10 JL-), 

2x10-4K bij 4.2K(ciAR=0.1A.) en 10-2K bij 40K(d.6.R=0.01.~). 
c. de fout in AT ten gevolge van de fout in R bedraagt 

g 
AR O(R )(d2T/dR2)R (~10-5K bij 4.2.K en 10-3K bij 40K). 

g g 
De beperkende factor voor de meet nauwkeurigheid in de warmte-

geleidingscoëfficiënt is (afgezien van de fout in A/L) in meet

opstelling II de nauwkeurigheid van de weerstandsmetingAR. 
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De grootte van 4R -en daarmee de grootte van het stookvermogen

is bij lage temperaturen (T <2K) niet onbeperkt op te voeren. 

Dit vanwege de grote thermische overgangsweerstand tussen het 

kristal en de kristalhouder. Gelukkig neemt bij de meeste vaste 

stoffen beneden 2K de warmtegeleiding snel af, zodat slechts 

een klein stookvermogen nodig is om het warmtegeleidingsvermogen 

voldoende nauwkeurig·te meten. Hetzelfde geldt voor hogere tempe

raturen (T >10K), zodat ook hier AT voldoende nauwkeurig gemeten 

kan worden. In het algemeen kanAT op 2% nauwkeurig gemeten worden. 

3. Ondanks het feit dat in meetopstelling II een eventuele warmte-
4 

stroom via convectie in het residuele He-gas nagenoeg geen in-

vloed meer heeft op het gedrag van de koolthermometers, is ook 

deze experimentele opstelling niet geheel perfect; er bestaan 

parasitaire warmtestromen in de sampleruimte. Deze warmtestromen 

zijn afhankelijk van de absolute tempëratuur' en temperatuurgra

diënten in de sampleruimte. 
• Afgezien van de temperatuur van de heater Q en een kleine tempe-

ratuurgradiënt over het kristal, is het temperatuurprofiel in 

de sampleruimte tijdens het meten van T1 en T2 (tijdstip t 1) 

' gelijk aan het temperatuurprofiel tijdens het meten van T2 
(tijdstip t 2). Deze twee metingen zijn dus met dezelfde onnauw

keurigheid behept. In deze meetmethode wordt dus voor eventuele 

ongewenste temperatuurverschillen gecorrigeerd, in tegenstelling 

tot de meetprocedure zoals die in meetopstelling I is gebruikt. 

Deze correctie is vooral belangrijk bij hogere temperaturen daar 

de temperatuurverschillen tussen het kristal en het H~-bad steeds 

groter worden. 

Resumerend kunnen we stellen, dat het quotiënt QjAT gemeten kan 

worden met een relatieve nauwkeurigheid van 3%. De nauwkeurigheid 

in de absolute waarde van de geleidingscoëfficiënt ~ wordt beperkt 

door de (systematische) fout in de geometrische verhouding A/L 

(5 à 10%). 
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Om de opstelling te testen zijn geleidingsmetingen verricht 

aan een standaardmateriaal: "SRM 735"• Dit materiaal bestaat 

uit roestvrij staal, waarvan de warmtegeleiding gemeten is door 

het National Bureau of Standards voor temperatuur groter dan 5K. 

De geschatte onnauwkeurigheid in de referentiedata bedraagt 2%. 

De experimenteel bepaalde warmtegeleiding is weergegeven in 

fig. 2.28. De geometrische verhouding van het gebruikte standaard

materiaal bedraagt 2.43mm. Het stookvermogen is gevarieerd van 

10-4W (T = 4K) tot 10-3W (T = 30K). 

De overeenkomst van de experimentele waarden met de referentie

data is treffend. De afwijking bedraa~over het gehele tempera

tuurgebied minder dan 2%, hetgeen goed overeenkomt met de ge

schatte onnauwkeurigheid van de warmtegeleidingscoifficiänt in 

meetopstelling II. 



OI 

0 0 

- 49 -

0 +o--~--~--~--,---,~o--~--~--~------~2~0--~--~--T---~--3~0--~~ 

Fig. 2.28. De warmtegeleiding van "SRM 735" volgens National 
Bureau of Standards. 
De getekende punten zijn experimenteel bepaalde warmte
geleidingscoëfficiënten. 
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J. THEORIE VAN DE WARW.I'EGELEIDING IN ISOLATOREN 

Het warmtetransport in vaste stoffen kan via verschillende fysische 

mechanismen plaatsvinden. In de vaste stof is de warmtegeleiding 

opgebouwd uit drie bijdragen: 

1) de electronen; deze zijn niet van belang in isolatoren; 

2) de microscopische vibraties van de atomen of ionen. Deze gekop

pelde microscopische vibraties van N-atomen zijn te schrijven in 

termen van ontkoppelde macroscopische roostertrillingen: de fa

nonen. Deze fononen kunnen als quasi-deeltjes opgevat worden en 

geven een bijdrage tot de warmtegeleiding; 

3) de microscopische "spinvibraties". Ook deze zijn te schrijven 

als collectieve excitaties van het gehele spinsysteem, de spin

golven of magnonen, welke een bijdrage kunnen leveren aan het 

energietransport in de vastestof. 

De beschrijving van de drie bijdragen gaat volkomen analoog vanwege 

het golfkarakter wat ze alle drie bezitten (zie§ 3.2. ). In dit af

studeerwerk beschouwen we de warmtegeleiding van isolatoren. De elec

trenenbijdrage wordt niet behandeld. 

Debye (ref. 21) heeft een theorie ontwikkeld, waarbij de warmte in 

een vaste stof (isolator) wordt getransporteerd door lopende elas

tische golven. Hoewel de details van de theorie verouderd zijn, is 

het voor het inzicht in het warmtegeleidingsproces nuttig om enkele 

concepten,die Debye introduceert, te bespreken. 

Beschouw de vaste stof als een elastisch continuUm. Indien ''n einde 

van de stof wordt verhit, kan dit beschouwd worden als een introduc

tie van een oscillerende verstoring die zich in de vaste stof als 

een golf voortplant (vergelijk het ontstaan van watergolven op 

een verstoord wateroppervlak). Veronderstel nu dat dit een vlakke 

golf is. De verstoring, ontstaan bij het verhitte einde,plant zich 

in de vaste stof voort en bereikt het andere(koude) einde zonder 

dat zijn amplitude gedempt is. Immers, een vlakke golf is niet

plaatsgebonden. De temperatuur van elk gedeelte van de stof die 

de vlakke golf heeft doorlopen is uus onveranderd gebleven; met 

andere woorden een transport van warmte heeft geen effect op de 

temperatuur van de stof. Dit betekent een oneindig groot warmtege-
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leidingsvermogen. Dit wordt in de praktijk niet waargenomen, zo

dat we moeten veronderstellen dat de amplitude van de verstoring 

wordt gedempt in de vaste stof. Debye veronderstelt dat deze dempi~1g 

gebeurt via een interactie van de beschouwde golf met alle andere 

golven die in de stof aanwezig zijn en waarvan de amplitude en 

frequentie afhankelijk zijn van de temperatuur. 

Er bestaat echter geen interactie tussen de golven, indien de golf

beweging perfect harmonisch is. Met harmonisch bedoelen we in het 

roostersysteem dat de potentiële energie evenredig is met het kwa

draat van de afwijking van de evenwichtspositie. In het spinsysteem 

bedoelen we met harmonisch dat de exchange energie evenredig is met 

het kwadraat van de afwijking van de spin van zijn evenwichtsstand 

(ref. 22). 

De berekening van de grootte van de anharmoniciteit en de manier waarop 

deze bij berekeningen van het warmtegeleidingsvermogen in rekening 

moet worden gebracht, is nog vrij onzeker. 

De theorie van Debye is in dit opzicht niet bevredigend. Een bevre

digende theorie moet een discrete roosterstructuur in rekening 

brengen als ook een frequentiespectrum van de golven en vooral bij 

lagere temperaturen de quanturn-effecten van het systeem. Zo'n theorie 

is voor het eerst ontwikkeld door Peierls voor het roostersysteem 

(ref. 23). 

Deze theorie beschrijft de excitaties met behulp van lopende vlakke 

golven, terwijl er een interactie tussen de golven wordt geïntrodu

ceerd door een (fenomenologische) relaxatietijd ((k), die afhankelijk 
~ 

is van de golfvector k. Peierls heeft tevens aangetoond dat de roos-

terfouten en de uitwendige grenzen van het kristal het warmtege-

leidingsvermogen verminderen. Een klassieke theorie van het effect 

van de uitwendige grenzen van de vaste stof op de warmtegeleiding 

is ontwikkeld door Casimir (ref.24)• 

We zullen in deze inleiding kort aanstippen welke grootheden van 

belang zijn in de berekening van de warmtegeleidingscoëfficiënt 

van-electrische isolatoren. 
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In een niet-magnetisch kristal hebben we enkel te maken met een 

ionon-bijdrage (§ 3.3.). Het warmtetransport wordt bepaald door 

een verstrooiing van de fononen (gekarakteriseerd door een lopende 

golf) aan verschillende verstrooiingsmechanismen, door de dispersie

relaties en door de bijdrage van het fonon tot de soortelijke 

warmte, allen als functie van de golfvector. De vertrooiingsmecha

nismen voor de fononen zijn: 

1) verstrooiing aan de kristalgrenzen; § 3.3.1. 

2) onderlinge verstrooiing van de fononen; ~3.3.2. 

3) verstrooiing aan roosterfouten~ § 3. 3. 3. 

In een magnetisch kristal is de invloed van het spinsysteem op de 

warmtegeleiding afhankelijk van de mogelijke excitaties~ het 

spin systeem: 

a) Ising systeem• Het spinoysteem zelf kan geen energie transporteren 

daar we hier te maken hebben met excitaties van individuele spins. 

Er is wel een indirecte invloed op de warmtegeleiding via ver

strooiing van fononen aan het spinsysteem. De grootte van deze 

bijdrage is afhankelijk van de spin-roosterinteractie. In het 

algemeen zal het warmtegeleidingsvermogen kleiner zijn dan de 

pure roosterbijdrage (ref. 38). 

b) Heisenberg systeem. Hier heeft het spinsysteem een directe bij

drage tot de warmtegeleiding, via de macroscopische vlakke spin

golven (de magnonen). De pure spinbijdrage valt nooit te meten 

zonder de roosterbijdrage, omdat het spinsysteem altijd aange

slagen wordt via het roostersysteem. Er is dus altijd een spin

roosterinteractie (= fonon-magnon interactie) noodzakelijk. 

De warmtegeleiding in het pure spinsysteem (zonder roostereffec

ten) is geheel analoog aan de fonen-warmtegeleiding: de verstrooi

ingsmechanismen voor de magnon zijn dus:(~ 3.4.1.) 

1. verstrooiing van de magnonen aan de kristalgrenzen; 

2. onderlinge verstrooiing van de magnonen; 

3· verstrooiing aan (niet-)magnetische roosterfouten. 

Door de spin-rooster interactie is er een aditioneel verstrooiings

mec~anisme: verstrooiing van fononen aan de magnonen en omgekeerd 

verstrooiing van magnonen aan fononen. ( ·~ 3. 5·) 
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Bij zeer lage temperaturen wordt de relaxatietijd van deze bot

s~ngen tussen de deeltjes onderling zo groot dat deze botsingen 

geen rol meer spelen (de kans op zo'n botsing wordt klein). De 

verstrooiing van de fononen en magn0nen wordt dan bepaald door de 

verstrooiing van de fononen en magnonen aan de kristalgrenzen. 

Omdat er dan geen effectieve verstrooiing meer bestaat tussen beide 

systemen, is de totale warmtegeleiding de som van de warmtegelei

ding in beide systemen. Bij hogere temperaturen is deze splitsing 

niet meer zo eenvoudig. 

In het analyseren van het warmtegeleidingsvermogen van een·magne

tisch kristal is het uitwendige veld een zeer belangrijke variabele. 

De warmtegeleiding van het pure roostersysteem is veldonafhankelijk, 

in tegenstelling tot de invloed van het spinsysteem op de warmte

geleiding. In §3.6. beschouwen we het effect van een uitwendig mag

neetveld op de warmtegeleiding van een Heisenberg systeem. 

De theorie van geleiding van warmte in vaste stoffen veronderstelt 

een lineair verband tussen de warmtestroom en de temperatuurgradiënt. 

Dit in tegenstelling tot het warmtetransport via convectie en stra

ling, waar in het algemeen zo'n lineair verband niet bestaat. 

:3 
De warmtegeleidingstensar À wordt in de vaste stof gedefinieerd 

door de relatie 

~ . 
Q = 

of Q. = -À .. V .T, 
l. l.J. J i,j = x, y, z 

........ 
waarin Q de warmtestroom per oppervlakte-eenheid is en VT de 

temperatuurgradiënt in de stof. 

De tensor X .. heeft negen componenten, waarvan er niet meer dan lJ 
zes verschillend van elkaar mogen zijn, omdat À ij = }..ji als i f j 

(ref. 25), 
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In dit afstudeerverslag beschouwen we enkel systemen waarvoor 

geldt~ .. = 0 als i f j. 
1J 

We kunnen dan schrijven 

Q. = -À .. \1 . T 
l 11 1 

i = x, y, z 

Deze relatie veronderstelt dat de warmtestroom parallel gericht 

is aan de temperatuurgradiënt. 

In de hiernavolgende analyse beschouwen we het systeem (de iso

lator) als een gas van quasi-deeltjes (fononen of magnonen). 

In de harmonische approximatie representeert zo'n quasi-deeltje 

de gemeenschappelijke vibratie van een aantal atomen of spins, op 

plaatsen~ in het rooster- of spinsysteem. Deze kan worden voorge

steld door een lopende vlakke golf: 

in het roostersysteem~P 
m 

in het spinsysteem 

l'tP(k)exp(i(k·~- wp(k) · t), p = 

=LC Ck) e xp ( i ( k · ~ - I.JJ (k) · t ) • 
~ 

1 , 2, 3 

3·3· 

~ 

De vlakke golf heeft een frequ.entie 4) en golfvector k. In het roos-

tersysteem wordt de polarisatie gegeven door de polarisatieindex 

p(= 1, 2, 3). Bij spingolven is maar één polarisatie mogelijk 

(p = 1). 

In het roostersysteem representeert up de afwijking van een atoom 
m 

van zijn evenwichtspositie, in een richting gegeven door de index p 

(ref. 26 ) • 

In het spinsysteem re pre senteert 11 sm de afwijking van één component 
z 

(de z-component) van zijn maximale waarde (ref. 22). 

Indien we m als een continue variabele béschouwen, plant deze golf 

zich voort met een snelheid V: = W /k in de richting van k. 
p ~ 

Door de translatiesymmetrie van het rooster kan de golfvector k 

slechts N(= aantal atomen of spins) discrete waarden aannemen, be

vat in de zogenaamde eerste Brillouin-zone. 

De rooster- of spingolven voldoen aan de harmonische oscillatorver

gelijkingen, zodat ook de energie van zotn quasi-deeltje enkel dis

crete waarden kan aannemen 

E p (k ) = ( n (k) + t) 'h u.> (k) , n = 0 , 1 , 2 , 3 .~ • • 3 • 4. 
n p p 

waarin 1i = h/2T( met h de constante van Pla..rwk (p = 1 voor ma..gnonen) • 
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Het energie quanturn 1'1Lu (k) heet een fonon of magnon. 
p 

Er is geen limiet voor het aantal quanta. n in een mode (p, k). 
De waarschijnlijkheid om een mode (p, ~) te vinden in een toe

stand met energie E~(k) is evenredig met exp(-E~(k)/kBT), met 

kB de constante van Boltzma.nn en T de temperatuur. 
P-' _,. 

Omdat de energie toestanden E (k) van een mode (p, k) equidistant 
n 

verdeeld zijn geldt voor het gemiddelde N (k) in een thermodynap 
misch evenwicht 

N (k)= n (k) = p p <'0 

~=O exp(-E~(k)jkBT) 
p 

= 
1 

11w (f) 
exp(- k ~ 'J- 1 

B 

We associëren nu N (k) met het aantal deeltjes (= aantal fononen 
p 

of magnonen) met golfvector k, frequentie LU (k) en polarisatie 
p 

p (p is alleen belangrijk bij fononen). Het zij nog opgemerkt dat 

vergelijking 3.5 niet geldt voor magnonen bij hoge temperaturen. 

Hier komen we in§' 3·4·1· op terug. 

Een delicaat punt in de beschrijving van warmtegeleiding is dat we een 

toestand moeten kunnen beschrijven, waarbij de temperatuur van de 

deeltjes verschillend is op verschillende punten in de ruimte. Het 

is dan noodzakelijk om een fonon of een magnon met behulp van ge

localiseerde golven te beschrijven en niet met vlakke golven die 

zich over de gehele ruimte uitstrekken met een gelijke amplitude 

(zie 3.3). Deze gelocaliseerde golven zijn te verkrijgen door een 
..::.. 

S'!,lperposi tie van vlakke golven met een spreiding Ak in de golf-

vect.or. 

De ruimtelijke spreiding van het golfpakket wordt dan gegeven door 

de onzekerheidsrelatie Llk • .6x ~ 1. 

Elk golfpakket heeft nu een snelheid v = ÓWj à k. g 
Dit betekent dat we vibraties beschouwen die strikt gesproken niet 

meer met 3·3 zijn te beschrijven. Een tweede effect is dat de energie 

van zo'n golfpakket niet meer scherp gedefinieerd is. 

Deze transformatie van vlakke golven naar golfpakketten heeft geen 

invloed op de resultaten bij de berekening van de warmtegeleiding 

indien alle k-afhankelijke factoren praktisch constant zijn in het 
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onzekerheidsgebied Ak. Dit is in de praktijk het geval (ref. 

23, 26). 
In het vervolg gaan we er van uit dat de fononen en magnonen 

gelocali seerde deelt jes zijn met ·een groepssnelheid v = ~w /ok. 
g 

We beschouwen nu de warmtestroom veroorzaakt door een stroom van 

deeltjes met één polarisatie p. Verder veronderstellen we dat 

er maar één verstrooiingaproces voor de deeltjes mogelijk is. 
-:-

De warmtestroom per oppervlakte-eenheid wordt gegeven door Q =~ 
(energie in toestand k per volume eenheid) x ( groepssnelheid k 
van deeltje k) 

Hierin is V het volume van het beschouwde systeem en 'itk = àu.>kj 0 f• 
In een evenwichtssituatie is de verdeling van het aantal deeltjes 

symmetrisch; bij elke k behoort een -k met dezelfde frequentie. 
. __,. _.:.. . 

Aangez1en v(k) = -vtk) is er geen netto enèrgietransport in een 

evenwichtssituatie. 

0 
waarbij Nk de distributiefunctie is in een evenwichtssituatie. 

We definiëren 

zodat geldt 

3.6. 
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Om nu een vergelijking op te stellen voor ~ beschouwen we het 

aantal deeltjes Nk in een vast infinitesimaal klein volume dV. 

Dit aantal deeltjes kan via twee verschillende preessen verande-

ren: 

1) door botsingen tussen de deeltjes onderling en met rooster

fouten. Dit schrijven we als (~)b. De relaxatietijd benadering 

(ref. 26) stelt dat in afwezigheid van een temperatuurgradiënt 

elke afwijking in het aantal deeltjes Nk van de evenwichtssi

tuatie exponentieel uitdempt met een karakteristieke tijd L (k) 
0 

= - -N~k~-~N~k =-"~"'nf~~ 
r on ... 

2) door transport ten gevolge van een temperatuurgradiënt. 

Deze toename in Nk kan worden geschreven als 

è) Nïê _,.. ~ 
~ = -vk·V'Nk 

Indien de distributie functie Nk alleen afhangt van de positie 

( · ( (~))) ..... dN- ~ via de temperatuur Nk = Nk T x geldt vNk = ~ \7 T. 
dT 

In een stationaire toestand geldt dan de Boltzmannvergelijking 

n·~ 
k 

t7 k 
=-

Indien de afwijking van de evenwichtssituatie klein is, 

mogen we bij benadering invoeren 

We definiëren de soortelijke warmte per modeC(w(k)) 

dNlè 
= h~dT 

exp(il~/kBT) 

3· 1 o. 

3 .11. 



Met behulp van 3.10 en 3.11 kunnen we 3.9 schrijven als 

Indien we 3.12 substitueren in 3.7. volgt 

7 
We definiëren nu Q = Qi ·i;_ met 'ti de eenheidsvector in de richting 

van de warmtestroom. Er geldt dan 

(VT). =Ó .. .6T, 
J l.J 

zodat 

en 

ó .. = 1 als i = j 
l.J 

cf . . = 0 als i /= j 
l.J 

~ ..,..::.. 
De vrije weglengte van de mode k in de richting van~- wordt ge

l 

definieerd als 

1 . = L (k) V . (k) • 
1 1 

Hiermee kan 3.16 als volgt worden geschreven 

À .. = -v1 L 1 . (k) c(wk~) v 1(k) 
l.l 1ê 1 . . 

Indien meer polarisaties p mogelijk zijn moet in formule 3.18 

gesommeerd worden over deze polarisatierichtingen 

X .. 
11 

3.16. 

3.18. 



- 59 -

In het (fictieve) isotrope geval is w (k) en 1(k) onafhanke-
~ ~ 

lijk van de richting van k. De sommatie over k kan dan benaderd 
_... 

worden door een integratie van k over de hele ruimte 

Hierin is fn de dichtheid van k in de isotrope, n-dimensionale 

eerste-Brioullin-zêne. Er wordt verond~steld dat ~ onafhankelijk 
•n 

is van k. De integraal;rd~n is de integratie over alle richtingen 

van k. 
Vu 

Voor fn geldt de uitdrukking fn =T2T()n' waarin Vn het volume, de 

oppervlakte of de lengte ie van een drie-, twee- of éên-dimensio

naal systeem. 

De warmtefeleidingscoëfficiënt van een isotroop, n-dimensionaal 

systeem Ä n) wordt dan 

\(n)= 1 ~~dk kn-1cP("'J )/dJL l~(k) v~(k)) 
A ( 2 11 yn P k n 1 1 

We definiëren<l~(k) v~(k)> als de gemiddelde waarde van l~(k) v~(k) 
1 1 1 1 

over alle richtingen 

;d.Jl. l~(k) v~(k) = .( l~(k) v~(k)> /d.JL n 1 1 1 1 n 

met 

3.20. 

3.22. 

n=3 drie dimensionale structuur( l~(k) v~(k)> 1 lP(k) vP(k); jdJL
3

=4 rr 
1 1 =3 

n=2 vlakken structuur <l~(k) v~(k)> 1 lP(k) vP(k); f d .. J1 .. 2=2 iT 1 1 =2 

n=1 ketenstructuur (l~(k) v~(k) > = 
lP(k) vP(k); jd./1..

1
=1 

1 1 

We kunnen formule 3.21 dan schrijven als 

À(n) = C 
n 

2. Jkn-1dkcY(wk) lP(wk) vP(wk) 
p 
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We kunnen 3.23 nog verder vereenvoudigen door te veronderstellen 

dat lP(uuk) en vP(~k) onafhankelijk zijn van het golfgetal k. 

Uitgewerkt voor n = 3 geldt dan 

waarin C~ de soortelij_ke warmte is van de mode met polarisatie p 

per volume-element. 

Bovenstaande formule 3.24 komt in vorm overeen met de formule voor 

de warmtegeleidingscoëfficiënt van een klassiek gas van warmte

dragers 

À = KL 
1 l V C , 
3 V 

waarin 

1 de gemiddelde vrije weglengte van de warmtedragers 

v de gemiddelde snelheid van de warmtedragers 

C de soortelijke warmte per volume-element van het gas. 
V 

De warmtegeleidingscoëfficiënt van het roostersysteem moet worden 

berekend met behulp van formule 3.23, waarbij de integraal zich 

uitstrekt over de eerste-Brioullin-zone. 

Deze integraal is in het algemeen niet analytisch te berekenen. Op 

de eerste plaats kan de dispersierelatie Lup(k) een gecompliceerde 

functie zijn en daarmee~k de functie cP(~). Verder hangt de 

grootheid tP(k) zeer sterk af van het beschouwde botsingsproces 

van de quasi-deeltjes. Indien meerdere botsingaprocessen tegelijk 

een rol spelen, kunnen we hier enkel iets kwalitatiefs over zeggen. 

In feitewordt de rol die zo'n botsingaproces speelt vertegenwoor

digd door één parameterT. 

Bij het toetsen van de theorie aan de meetgegevens worden meestal 

de volgende vereenvoudigingen aangenomen: 
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1) Bij transportproblemen zijn enkel de acoustische fononen van 

belang. De optische fononen -aanwezig indien er verschillende 

atomen in de eenheidscel zijn~ hebben in eerste orde een dis

persierelatie vv(k) = constant. Hun groepssnelheid is dus klein 

en daarmee ook hun bijdrage tot de warmtegeleiding. Bovendien 

zijn deze fononen bij lage temperaturen nauwelijks aangeslagen. 

2) De "dominante mode" benadering: bij deze benadering worden bij 

lage temperaturen niet alle fononen beschouwd, maar enkel die 

fononen die in aantal dominant zijn. Er wordt verondersteld dat 

alle fononen bij een bepaalde temperatuur geëxciteerd zijn met 

een verdeling volgens formule 3·5 tot een bepaalde frequentie 

W , terwijl de fononen met een hogere frequentie in de grond-max 
toestand zitten. Voor de fononen geldt (ref. 28) 

Wmax :v T/T 
LU """ D 0 

met TD de Debye-temperatuur van het rooster en 

metuv0 de maximale frequentie in de eerste Brioullin-zêne. 

Voor de roosterwarmtegeleiding is dit een goede benadering, om

dat de fononen met een hoge energie (grote k) vanwege hun kleine 

groepssnelheid maar weinig bijdragen tot de warmtegeleiding. Het 

verwaarlozen van de randeffecten in 3.24 en 3.25 is dus geoor

loofd. 

3) De acoustische benadering: deze benadering veronderstelt een li

neair verband tussen de frequentieuJen het golfgetal k 

k klein. 

Deze dispersierelatie is een goede benadering voor fononen bij 

lage temperaturen: T <<-TD. 

Met deze drie benaderingen kunnen we veronderstellen dat we te maken 

hebben met quasi-deeltjes met een constante groepssnelheid vp in de 

richting van de golfvector. We beperken ons tot het isotrope systeem 

De vrije weglengte lP(k) hangt nog sterk af van de verschillende 

verstrooiingamechanismen van de fononen. Indien deze verstrooiings-
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mechanismen onafhankelijk van elkaar zijn, wordt de totale vrije 

weglengte gegeven door 

1 = 2: 1 
i l~(k) 

1 

en de totale warmtegeleidingscoëfficiënt door 

Gelukkig zijn de verschillende verstrooiingaprocessen hoofdzakelijk 

werkzaam in verschillende temperatuurgebieden. Dit komt omdat de 

verschillende relaxatietijden 'Li (en dus ook li) s'terk verschil-

3.26. 

lend afhangen van het golfgetal k en dus indirect ook van de temperatuur. 

In het temperatuurgebied waar hoofdzakelijk één verstrooiingaproces 

(i) een rol speelt, kunnen we dan schrijven 

À(n) =en~ vp ~kn-1dkli(k) cP(cvk). 
p 

3.28. 

In de volgende drie paragrafen worden de drie belangrijkste ver

strooiingaprocessen voor de fononen behandeld, te weten: grensver

strooiing, onderlinge fononenverstrooiing en roosterfoutenverstrooi

ing. 

3.3.1. Grensverstrooiing 
••••••••••••••••• 

We veronderstellen nu dat de temperatuur voldoende laag is, zodat 

de vrije weglengte voor de fononen grot~r is dan de uitwendige af

metingen van het kristal. De verstrooiingaprocessen in het kristal 

zijn dan te verwaarlozen. De roostergolven planten zich voort van 

de ene kristalgrens naar de tegenoverliggende kristalgrens, waar ze 

weer worden verstrooid. In de praktijk zijn deze grenzen onregel

matig op microscopische schaal, zodat de verstrooiing diffuus is 

(geen behoud van impulsmoment). 

Bij deze verstrooiing mag de in § 3.2. besproken theorie in eerste 

instantie niet gebruikt worden, daar bij grensverstrooiing de dis

tributiefunctie niet alleen van de temperatuur afhangt, maar ook 
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van de plaats. Immers, de verstrooiing vindt niet uniform in 

het kristal plaats, maar alleen aan de grenzen van het kristal. 

De warmtegeleidingscoëfficiënt is nu in grootte afhankelijk van 

de geometrie en afmetingen van het kristal. 

Carruthers (ref. 26) heeft echter aangetoond dat we de warmte

geleiding op de normale manier(§ 3.2.) kunnen beschrijven in-

dien we een gemiddelde effectieve vrije weglengte leff gebruiken. 

1 eff is dan een lengte van de orde van de afmetingen van het 

kristal. 

Bij grensverstrooiing geldt dan voor een isotroop systeem 

À = c L. V lp j kn-1 dk cP(w ) 
g n p eff k p 

= c1 2: V 1 ~ff cP""' Tn 
n p p 

met c·1 1 
1 3, 2, 1 • = 3' 2 en voor n = n = n = n 

3.3.2. Onderlinge fononenverstrooiing .............................. 
We beschouwen het kristal nu bij hogere temperaturen dan waarbij 

grensverstrooiing optreedt. 

De fononen worden nu onderling verstrooid door het niet volledig 

harmonisch zijn van de roostertrillingen. Deze ~nharmoniciteit 

leidt in eerste orde tot twee verschillende strooiingsprocessen: 
...... _..t 

twee fononen k en k 
. ~t t 

"botsen" met als resultaat een derde fonon 

(k ), of het omgekeerde 
-'»' t 

proces: een fonon (k ) splitst op in 
-" -" I 

twee fononen (k en k ) 
~ ...,..,~_"",, 

k +k ~ k 

Bij deze twee processen geldt het behoud van impulsmoment 

-'» -"' _,. ' ' ...... k .+ k - k = G, 

_.. 

3.29. 

3.}0. 

waarin G een vector is in het reciproke rooster en k een golfvector 
..... 

in de eerste Bri in-zone. De vector G dient er enkel voor om, 

indien een botsing een golfvector oplevert die buiten de eerste 

Brillouirt-zone ligt, deze terug te brengen in de eerste Brillouin

zone. Tevens geldt het behoud van energie 
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In warmtegeleidingsberekeningen is het gebruikelijk een onder

scheid te maken tussen de zogenaamde normale-processen of 

n-processen: G = 0 en de omklapprocessen of u-processen: G ! 0. 

Fononen behorende bij dezelfde tak van de dispersierelatie hL0(k) 

kunnen niet voldoen aan zowel 3.30 als 3.31. Deze processen zijn 

dan ook alleen mogelijk door de aanwezigheid van verschillende dis

persietakken: de longitudinale- en transversale takken (zie fig. 3.1.). 

(ref. 28) 

Fig. 3.1. 

w 

T 

Een longitudinale acoustische tak (T.A.) en een trans
versaal acoustische tak (T.A.) in de eerste Brioullin
zone: - ~ <: k < + 7rj~; G = 'iTr/C{. 

Twee mogelijke botsingen zijn in fig. 3.1. als volgt weergegeven: 

n-proces: A + B ---7' C 

Teken vanuit punt A de transversale tak (T.A.). Het punt B op deze 

tak (gestippeld in fig. 3.1.) kruist de longitudinale tak (L.A.) in 

punt C. Er is nu voldaan aan 

u-proces: D + E ._ F 

Op dezelfde wijze als bij het n-proces vinden we nu een snijpunt F' 

' kD + ~ = kF; nwD + 1J.wE = nLUF: 
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' Het fonon F ligt buiten de eerste Brillouin-zone. Dit fonon is 

echter wat het golfkarakter betreft identiek aan het fonen in 

punt F 

Dit u-proces verstrooit twee fononen in de (+) k-richting tot 

een fonon in de (-) k-richting. Een verstrooiing van fononen 

volgens een u-proces betekent dus een thermische weerstand tegen 

een stroom van fononen. 

Bij de n-processen is het totale impulsmoment van het systeem 

p = ~ N(k)ii k 
k 

een behouden grootheid. Een a-symmetrische bezetting in de eerste 

Brillauin-zone kan dus niet meer ongedaan gemaakt worden. Zo'n 

a-symmetrie leidt tot een behouden warmtestroom. De n-processen 

kunnen dus geen thermische weerstand veroorzaken. 

Voor een eindige thermische weerstand van een oneindig groot perfect 

kristal zijn de u-processen dus noodzakelijk. 

Dit betekent niet dat de n-processen buiten beschouwing gelaten 

kunnen worden in de berekening van de warmtegeleidingscoëfficiënt, 

daar deze processen de distributie van de fononen over de verschil

lende modes veranderen (ref. 27). 

Beschouw nu het u-proces 

k1 + k2 -7 k3 

Om een u-proces te krijgen moet k 1 + k2 buiten de eerste Brillauin

zone liggen. Hiervoor is het noodzakelijk dat één van deze tuee 

fononen een golfgetal heeft, groter dan de helft van de maximale 

k-waarde (k0) in de eerste Erillouin-zone. 

Het aantal fononen dat aanleiding kan geven tot een u-proces wordt 

gegeven door 

N 
u 3.32. 
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We berekenen dit aantal onder de aanname 

nw(k) ={nl00 =constant; Ki;;1;-~k0 ~k<k0 
= (kBTD 

Dit aantal is sterk afhankelijk van de temperatuur: 

- Bij lage temperaturen T ~<TD geldt 

(exp(nW/kBT)-1 )-1 
r.J exp(-1i~ /kB'l1 ) 

Nu~ exp(-} 1i w 0jkBT) = exp(-( Tj)/T) 

Bij afwezigheid van alle andere verstrooiingsmogelijkheden is 

de vrije weglengte van de fononen omgekeerd evenredig met Nu 

1 "' N - 1 
"' e xp ( Y /) / T) u u q 

T .c:~T 
D 

Het warmtet~ansport wordt hoofdzakelijk verzorgd door de fononen 

met een klein golfgetal en groepssnelheid v. De fononen met een 

groot golfgetal transporteren maar weinig energie, omdat hun 

groepssnelheid nagenoeg nul is. Voor de warmtegeleidingscoëffi

ciënt ten gevolge van u-processen bij lage temperaturen geldt dan 

- Bij hoge temperaturen T ~ T D geldt de benadering 

(exp(n wjkBT)-1 )-1 

zodat we 3.32 kunnen schrijven als 

en voor de vrije weglengte 

1 
u 

-1 
"' T 

T>T ,.. D 

3.)3. 
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Bij hoge temperaturen wordt de verdeling van de fononen over 

de verschillende toestanden temperatuuronafhankelijk 

T?e T 
D 

zodat de soortelijke warmte constant wordt. De warmtegeleidings

coëfficiënt is dan evenredig met T-1 

~u "' vl C "' T-1 • 
U V 

We kunnen het voorgaande nu als volgt resumeren: 

De voor de warmtegeleiding relevante acoustische fononen kunnen 

we beschouwen als deeltjes met een constante snelheid v. 

Het algemeen gedrag van de warmtegeleidingscoëfficiënt van een 

perfect n-dimensionaal kristal (geen roosterfouten) wordt bepaald 

door het verstrooiingaproces dat in een bepaald temperatuurgebied 

dominant is. 

Bij zeer lage temperaturen worden de fononen enkel verstrooid aan 

de kristalgrenzen. De warmtegeleiding is dan evenredig met de 

soortelijke warmte 
\ n 
t\ "' T T~ 0 

Bij hoge temperaturen worden de fononen hoofdzakelijk verstrooid 

door onderlinge botsingen (u- en n-processen). Voor warmtegelei

ding is het u-proces het belangrijkste. 

3·34· 

Het warmtetransport wordt hoofdzakelijk verzorgd door de "kleine k"-

fononen. 

De waarschijnlijkheid van een u-proces wordt bepaald door de "grote 

k"-fononen. 

Bij zeer hoge temperaturen is de waarschijnlijkheid van een u-proces 

evenredig met de temperatuur. Met een constante soortelijk warmte 

geeft dit 

\ -1 
1\ "' T 
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Er moet, vanwege de Tn-afhankelijkheid bij lage temperaturen en 

de T-1-afhankelijkheid bij hoge temperaturen,een maximum in de 

warmtegeleiding optreden. Dit maximum ligt ruwweg bij ~ 0.1lrD. 

\ 

i 

------+-------------+----------
fV0.1 ly TJ) ---}- T 

Fig. 3.2. Het algemeen gedrag van de warmtegeleiding als functie 
van de temperatuur in een perfect kristal. 

3.3.3. Puntfouten en dislocaties 
••••••••••••••••••••••••• 

Naast onderlinge fonenverstrooiing en verstrooiing aan de kristal

grenzen, spelen bij energietransport ook de roosterfouten een be

langrijke rol. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de soortelijke 

warmte die in hoge mate ongevoelig is voor de details van het rooster. 

De belangrijkste roosterfouten zijn te verdelen in puntfouten en dis

locaties. Bij lage temperaturen (T<<TD) kan voor de relaxatietijd, 

behorende bij botsingen met roosterfouten, geschreven worden (ref.2,26,27) 

~(k) ~ k-1 , voor dislocaties 

en T <.<. TD 3 -35· 

~(k) ~ k-4, voor puntfouten en isotopen. 

Met behulp van vergelijking 3.28 ge]4t voor een isotroop fonensysteem 

bij lage temperaturen 

3.}6. 
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waarin x = hUJ/kBT = ~vk/kBT' n is de dimensie van het rooster

systeem (n = 1, 2, 3) en 

m = -1 voor dislocaties 

m = -4 voor puntfouten. 

De bovenstaande vergelijking voor À geldt alleen als de desbe

treffende roosterfout de enige mogelijkheid voor de fononen is 

om verstrooid te worden. 

In het algemeen geven roosterfouten aanleiding tot een verminde

ring in het warmtegeleidingsvermogen. De thermische weerstand, 

veroorzaakt door de dislocaties, speelt vooral een rol bij zeer lage 

temperaturen. De puntfouten daarentegen zijn vooral effectief bij 

hoffere temperaturen. 

Bij hoge temperaturen (T ~ TD) is de relaxatietijd voor de ver

strooiing van een fonon onafhankelijk van de golfvector (ref. 26). 

Omdat de soortelijke warmte constant is bij hogere temperaturen, 

leiden de roosterfouten tot een temperatuur onafhankelijke warmte

geleidingscoëîficiënt: 

À fout = constant 

Het energietransport in het spinsysteem vindt plaats via de spin

golven. We zullen eerst in het kort deze spingolven bespreken. 

Beschouw een systeem met N gekoppelde spins. In het klassieke 

beeld precedeert elke spin met de larmor-f·requentie t-V
1 

= ~ (ÏÎI 

rond de H-richting (de z-richting). Ris het magnetisch veld ter 

plaatse van het magnetisch ion en 0 de gyromagnetische verhouding. 

Vanwege de interactie tussen naburige spins zijn de precessies van 

alle spins gecorreleerd. Deze collectieve spinbewegingen moeten 

een eigen toestand zijn van het spinsysteem, met andere woorden 

de z-component van de totale spin van het systeem moet in eenheden 

van 1r kunnen worden gereduceerd of vermeerderd. Dit is mogelijk 

indien naburige spins met een constant verschil in fase ~ en een 

iets kleinere tophoek e procederen (zie fig. 3.3.). 
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Fig. 3.3. Een semi-klassiek beeld van een spingolf met golf
lengte À in een keten van ferromagnetische spins. 

De periodieke randvoorwaarden (s1 = SN+1) leveren een quantisatie 

op voor de onderlinge faseverschillen tussen de spins. Zo'n col-
_.,., 

lectieve excitatie wordt een spingolf genoemd. De golfvector k 

van de spingolf is gerelateerd aan het faseverschil tussen twee 

spins. Het energiequanturn hLD(k), nodig om zo'n spingolf te exci

teren, heet een magnon. 

In volledige analogie met de fononen is zo'n spingolf te beschrij

ven met een lopende vlakke golf (ref. 22) 

.6 s; =tC (k) exp (i (k· ·m-u-i;)) 

E (k) == (n+-à}hW(k) , n = 0, 1, 2, n 

n(k) = N(k) = (exp(hw (k)/kBT)-1 )-1 

In dit beeld is dus energietransport in het spinsysteem mogelijk 

door een drift van magnonen van een plaats met hoge temperatuur 

naar een plaats met lage temperatuur. Hiervoor is het echter essen

tieel dat er een interactie bestaat tussen het fonon- en het magnon

systeem, immers de toevoer en afgifte van warmte in een kristal 

vindt plaats via het roostersysteem. 

Zo'n fonon-magnon interactie is altijd aanwezig in een magnetisch 

kristal. Een roostertrilling produceert een oscillatie in de af

stand r .. tussen twee buurspins S. en S . en dus ook in de exchange 
l.J J. J 

interactie J(r .. ) • Deze oscillaties in de e:A: change energie geven 
l.J 
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aanleiding tot een fonon-magnon interactie. Deze fonon-magnon 

interactie kan zeer sterk zijn in het gebied waar de magnon- en 

fonondispersierelaties elkaar snijden, omdat in dit gebied aan 

behoud van impulsmoment en energie voldaan kan worden door 

één magnon- één fonon-processen (resonante koppeling) (zie fig. 3.4.) 
(ref. 29) 

Fig. 3.4. In het gebied waar de fonon- en magnondispersie elkaar 
snijden treedt resonante koppeling op. 

In dit gebied kan men niet meer spreken van magnonen en fononen 

maar moeten we spreken over gekoppelde magneto-elastische golven. 

In het geval van niet-resonante koppeling tussen magnonen en fo

nonen is de fonon-magnon koppeling veel zwakker. Deze interactie 

vindt plaats in het gehele gebied van de fonon- en magnonfrequen

ties. In het algemeen zal deze fonon-magnon interactie de warmte

geleiding reduceren. De rol die de niet-resonante fonon-magnon 

interactie speelt in het warmtegeleidingsproces komt in ~ 3·5. 

ter sprake. 

3.4,1. Warmtegeleiding in het pure magnonsysteem .......................................... 
De warmtegeleiding in het magnonsysteem is geheel analoog aan 

de warmtegeleiding in het roostersysteem. 

Ook in het magnonsysteem is een indeling te maken naar de dimensio

naliteit n van het spinsysteem. Magnetisch gezien zijn we echter 

geïnteresseerd in (pseudo) laag dimensionale systemen. 

In deze paragraaf behandelen \-Je enkel magnetische pure ketenver

bindingen (n ~ 1). Dit is te rechtvaardigen daar bij lage tempe

raturen (het temperatuurgebied waarin we geïnteresseerd zijn) het 

éé'n-dimensionaal karakter van een mag~et i sche (pseudo) ketenver

binding beter behouden blijft dan het éên-dimensionaal karakter 
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van een (pseudo) één-dimensionaal roostersysteem. In een drie

dimensionaal spinsysteem kunnen faseovergangen optreden. Deze 

faseovergangen beïnvloeden de warmtegeleiding (ref. 30). Tevens 

is het gedrag van de warmtegeleiding verschillend in verschil

lende fasen (antiferromagnetisch, spin flop, paramagnetisch) 

(ref. 31). In dit afstudeerverslag behandelen we enkel pure 

één-dimensionale spinsystemen. 

We beschouwen nu een pure keten van spins (T = o)". c 
We beschrijven deze keten met behulp van een Heisenberg anti-ferro

magnetische interactie J tussen de spins en met een uniaxiale ani

satropie parameter D. Deze anisotropie is hoofdzakelijk dipólair 

van aard. 

De spins in de keten zijn te verdelen in twee subroosters. 

De Hamiltoniaan van het spi~systeem is 

H s 
...::.. 

• s 
m - gu ïî · (2 s + 2. s ) 

B 1 1 m m 

De index < lm > representeert een paar van buurspins. De index 1 

en m refereren naar spinsin respectievelijk het+- en- subrooster. 

H is het uitwendig magneetveld en D .de anisotropie parameter (z

richting is voorkeursrichting). 

Voor lage temperaturen en kleine magneetvelden zijn in dit systeem 

twee verschillende modes van spingolven te exciteren. De dispersie

relaties zijn verschillend voor een veld evenwijdig aan de voor

keursrichting (H // ) en loodrecht op de voorkeursrichting (H .J.). 

We beschouwen eerst het geval H ; H.J. 

z 

1 

3.39· 
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met behulp van de substituties 

~ = 4 \J\ s 

HA = 2DS 

en de evenwichtsvoorwaarde 

geldt voor de twee magnontakken (a is de afstand tussen twee buur

spins) (ref. 22, 32) 

.l v~+ (~p.BH .L) 2 • llW = Bk 
1 iï \\ 

-2ä ~ k s. 2ä 
.L v~- 2 I 

h l..U2 = (gp.BH .L ) • ck 

met Bk = (2~coska - HA)·(~+ ~coska + HA)/(2~ + H )2 
A 

ck = (2~coska + HA)• (~ - HEcoska + HA)/(2~ + H )2 
A 

2 ' 2 
Ak = (~ + HA) - (~coska) 

In nulveld zijn beide takken ontaard. 

Voor de minimale excitatie energie (k = 0 excitatie) geldt 

en voor de maximale excitatie energie 

\'Te beschouwen nu enkel systemen waarbij de anisotropie energie 

veel kleiner is dan de exchange energie: HA<<~· 

.l. 
Uit bovenstaande dispersierelaties blijkt dat de tak nw1 voor 

kleine k in energie stijgt als functie van het veld, terwijl de 

3·40. 

3.41. 
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.l. 
tak hw

2 
nagenoeg gelijk blijft (zie fig. 3.5.). 

0+-------------------~ 
Tf/2. 0-0 

Fig. 3.5. Dispersietakken in de positieve helft van de 
eerste Brillauin-zone ( o <. ~ <. rr/1.a.) 
---H = 0; - -- .... H .L ~ 0 

We nemen nu een uitwendig magneetveld H = Hh • Voor de dispersie

relaties van de magnonen geldt nu (ref. 22, 32) 

Fig. 3.6~ 

h w~ = Y (HA+ ~) 2 

h w~ =V (HA+ ~) 2 

~w 

l 
/ 

,/ 

/ 
/ 

11 
~1»1 / 

t_,"' 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 1hw" 
/ ~ 

/ 
.---

0 

/ 

/ 

0 -7~ 

.". 1f 
- -<.k~-2a' 2a 

-·-.... I 

_l .... 
/ 

/ 

'%~ 

Dispersietakken in de positieve helft (0 "-k<- .:!..) 
de eerste ~rillouin-zone 2a 

van 

H = 0, - - - - Hl/ ~ 0 

We definiëren de "anisotropie energie" kBIJ.,AE als 

3o42o 
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Voor de volledigheid vermelden we de dispersierelatie in een 

ferromagnetische keten van spins (zonder anisotropie) fig.3··7· 

(ref. 22) 

1;w 

Î 

0 

ii W = 4JS( 1-coska) + gp.B H 
1T ;r 

- -L.. k4-
2a 2a 

Fig. 3.7. Dispersierelatie in een ferromagneet (zonder anisotropie) 

We beschouwen nu de warmtegeleiding van een antiferromagnetische 

keten in het veld- en temperatuurgebied waar deze spingolftheorie 

toepasbaar is. De dispersierelaties geven positieve oplossingen in 

het veldgebied (HA<:<.~) 

De temperatuur veronderstellen we zo laag dat de keten intact 

blijft: 

Bij hogere velden Z1Jn deze dispersierelaties niet meer toepas

baar (fase-overgangen). Bij hogere temperaturen is deze spingolf

theorie niet meer toepasbaar. Deze gevallen worden apart besproken: 

a) lage velden en lage temperaturen. 

We v~ronderstellen de temperatuur zo laag dat de magnonen ver

strooid worden aan de kristalgrenzen. Dit temperatuurgebied 

definiëren we als T< T • De vrije weglengte van de magnonen is 
g 

dan constant. 
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1 
B 

= constant 

À (H) s 
1 

= 2lr 1;] dkv(wk)c(w k) 

2a 

T <:.. T g 

Deze integraal is niet in een eenvoudig analytische functie 

uit te drukken. Om een indruk te krijgen van de temperatuur

afhankelijkheid van de warmtegeleiding, nemen we het eenvou-. 
digste geval: H = 0. 

H = 0 

Voor temperaturen T>) TAE mogen we de anisotropie energie 

verwaarlozen. 

Met HA<<~ geldt dan 

v(H 

en 

o) = 
a~ 

l'l. 

a HE 
coska~T ) 

met Ck t de magnetische soortelijke warmte van de keten per Jengte-.eenheid. e en 
In de praktijk hebben we altijd te maken met een in drie dimen-

sies uitgebreid kristal. Er geldt dan Ck . t l = mCk t , waarin r1s a e en 
m het aantal ketens is per oppervlakte-eenheid. 

À (H = o) ·;;::. 
mlsaHE 

c T< T 
s n. keten 

g 

lsaHE 
"= 1ï ckristal 

Voor zeer lage temperaturen T < T AE< Tg zijn er nagenoeg geen 

magnonen geäxiteerd (we mogen de anisotropie energie dan niet 

meer verwaarlozen). De soortelijke warmte en daarmee de warmte

geleiding gaat dan exponentieel naar nul. 

3·44· 



- 77 -

Om de veldafhankèlïjkheid van À te leren kennen is het bes 
langrijk om te weten hoe de thermodynamische bezetting van 

"'\\ W 1 en ~w2 verandert als functie van het veld. De groepssnel

heid van de magnonen blijft voor kleine k-waarden nagenoeg 

gelijk. 

Uit formule 3.41 is duidelijk te zien dat bij velden lood

recht op de voorkeursrichting de tak ·nuv 1 veel meer in energie 

stijgt dan de tak hW 2 in ene!'gie daalt (HA<<~). 

Het netto resultaat is, dat de afname van het aantal magnonen 

in· de tak 1'1 w~ de toename van het aantal magnonen in de tak h.t.v~ 

overtreft. Dit in tegenstelling tot het geval met een magneet

veld evenwijdig aan de voorkeursrichting van de spins. De toe

name in energie in de tak bw;' is gelijk aan de afname in de 

tak 11 LU~. De waarschijnlijkheid dat een toe stand 1J.t..u wordt bezet 

is evenredig met exp(-nw/kBT). 

De afname respectievelijk de toename van het aantal bezette toe

standen in de tak 1i w 11 respectievelijk nw 11 is dus evenredi.t"' 1 2 0 

met 

-E0/kBT 
(1-e- ~E/kBT) 11 

e afname in tak n.w 
1 

-EofkBT 
(e l.I. E/kBT -1) toename in tak n.w 1~ e 

met E0 = 'h i..l..l (H = 0) en 6. E = gpB -H // • 

Het netto resultaat is, dat de toename van het aantal magnonen 

in de tak n.wi1 de afname in de tak 1i t..JJ 11 overtreft. 
2 1 

We hebben verondersteld dat de temperatuur voldoende laag is, 

zodat de magnonen enkel verstrooid worden aan de kristalgrenzen 

(T <Tg). De vtarmtegeleidingscoëfficiënt is dan evenredig met de 

soortelijke warmte. Deze is gedefinieerd als 

"Ç" dN (iH . .Ui ( k) ) 11 W . 

C = L-1i LV . ( k) , T = kB ~ ( -k 1 ) 2 Nk .•( Nk . +i ) 
k · 1 a. . k . BT , 1 1 1 

'1 '1 
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De excitatie-energie ~Lû~(k) varieert in eerste orde lineair met 
1 

het magneetveld. Het aantal magnonen N. k varieert exponentieel met 
1' 

de exci tatie.;..energie "h w". (k) en dus exponentieel met het magneetveld 
1 

(H 11 ). De veldafhankelijkheid van de soortelijke warmte C wordt dus 

hoofdzakelijk bepaald door de veldafhankelijkheid van N. ·k" In dit 
1' 

temperatuurgebied is de warmtegeleidingscoëfficiënt evenredig met d • 

Er geldt dus 

- H.l. loodrecht op de voorkeursricht ing: 

totaal aantal magnonen vermindert: ~iH ~ ) < ÀJH = 0) 
1!~ evenwijdig aan de voorkeursrichting: 

totaal aantal magnonen stijgt: À/H I/ ) > À,JH = 0) 

Fig. 3.8. Veldafhankelijkheid van een puur magnon systeem 
bij lage temperaturen (grensvertrooiing) en kleine 
velden. 

b) lage velden en iets hogere temperaturen. 

We veronderstellen de temperatuur nu zodanig dat de verstrooi

ing van de magnonen aan de kristalgrenzen geen rol meer speelt. 

De vrije weglengte van de magnonen wordt dan bepaald door de 

onderlinge magnon-magnon verstrooiing (u- en n-processen) 

(ref. 33). 

We nemen voor de eenvoud aan dat we de anisotropie energie in dit 

temperatuurgebied mogen verwaarlozen. 

In nulveld (H = 0) geldt dan 

"hU> = ~sinka ~ ~- a·k ) k klein. 
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De magnonen onderscheiden zich dan niet meer van de fononen, zodat 

het in .~. 3-3.2. behandelde ook voor de magnonen geldt: 

' TD is de magnetische Debye-temperatuur van de keten en wordt 

gedefinieerd als 

Er is nog geen theorie gepresenteerd over de wijze waarop een 

anisotropie en een uitwendig magneetveld de onderlinge magnon

magnon verstrooiing beïnvloedt. Dit laten we dan ook buiten be

schouwing. 

We bespreken nu de magnetische warmtegeleiding in het temperatuur

en veldgebied waar de spingolf theorie niet meer toepasbaar is: 

c) hoge temperaturen. 

Bij hoge temperaturen verandert de bezetting van het aantal mag

nonen (evenals bij de fononen) niet meer als functie van de tem

peratuur. Een belangrijk verschil met de fononen is echter dat 

het spinsysteem slechts eeneindig aantal mogelijke excitaties 

heeft, namelijk 

N· S·(S + 1) 

N is het aantal spins in de keten. 

De soortelijke warmte van het spinsysteem gaat dan naar nul, 

in tegenstelling tot de soortelijke warmte van het roostersysteem 

die constant wordt 

Het exacte verloop van 

Voor hoge temperaturen 

niet meer toepasbaar. 

~s--'70 
~ bij hoge temperaturen s 
is de (lineaire) spingolf 

' T ~ TD 
is niet bekend. 

theorie dus 

Het algemeen gedrag van de warmtegeleidingscoëfficiënt van een 

antiferromagnetische keten als functie van de temperatuur ziet 



er dus aldus uit: 

lage temperaturen 

hogere temperaturen 

hoge temperaturen 

~s 
t 
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grensverstrooiing 

)._ "'T s 

u- en n-processen 

'>.- s "' T exp( K T~/T) 

T<T 
g 

spin-systeem geeft geen bijdrage 

À s ~. 0 T ~T~ 

~T 

Fig. 3.9. Temperatuurafhankelijkheid van de magnetische warmte
geleiding in een antiferromagnetische keten in nulveld. 

d) Hoge velden. 

Indien het magneetveld zo groot is dat het spinsysteem geen 

vrijheidsgraad meer heeft (spinsysteem is verzadigd), kan het 

spinsysteem ook geen warmte meer transporteren: 

\ s-? 0 H groot 

Bij lage temperaturen (grensverstrooiing) is het algemeen gedrag 

van de magnetische warmtegeleiding als functie van het veld in 

fig. 3.10. weergegeven. 
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Fig. 3.10. De veldafhankelijkheid van de magnetische warmt~ge
leiding in een antiferromagnetische keten bij lage 
temperaturen. (grensverstrooiing) 

Hot exacte verloop van de warmtegeleidingscoëfficiënt als functie 

van het veld in een reëel kristal, is niet exact bekend. Er kun

nen o.a. faseovergangen optreden (ref. 30). In verschillende 

fasen gelden andere dispersierelaties voor de magnonen (ref. 31). 

Hetzelfde geldt voor hogere temperaturen waar de magnon-magnon 

verstrooiing een rol gaat spelen. 

In het algemeen mag de warmtegeleiding in het spinsysteem en de 

warmtegeleiding in het roostersysteem niet onafhankelijk van elkaar 

bekeken worden. Er is altijd een koppeling tussen beide systemen 

aanwezig: de magnon-fenon koppeling,zodat er een energieuitwisse

ling plaats kan vinden tussen het spin- en het roostersysteem. 

In een perfect kristal zijn nu dus de volgende verstrooingsprocessen 

mogelijk: 

1. Verstrooiing van fononen en magnonen aan de kristalgrenzen;f3.3.1.~3.~ 

2. fonon-fonon verstrooiing: u- en n-processen; ~3.3.2. 

3· inagnon-magnon verstrooiing: u- en n-processen;;:3.4.1. 

4. fonon-magnon verstrooiing door de magneto-elastische koppe

ling (ref. 35). 

Voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van een Heisenbergsysteem kunnen 

we in het algemeen schrijven 



Hierin zijn À 
8 

en ~f de warmtegeleidingscoëfficiënten van res

pectievelijk het magnon- en het fononsysteem, waarbij we beide 

systemen geheel onafhankelijk van elkaar beschouwen. De inter

actie tussen beide systemen wordt vertegenwoordigd door de spin

rooster relaxatietijd T mf" 

De warmtegeleiding van een magnetisch kristal behandelen we in 

deze paragraaf apart in drie temperatuurgebieden in nulveld (H = 0). 

1. De temperatuur is zo laag dat zowel de vrtje weglengte van de 

magnonen als van de fononen bepaald worden door de kristalgren-

zen 

ls = lf = constant T<" T 
g 

In dit temperatuurgebied kunnen we de warmtegeleiding in het 

spin- en roostersysteem onafhankelijk van elkaar beschouwen. 

Het warmtecontact tussen het spinsysteem en het roostersysteem 

vindt nu enkel plaats via de kristalgrenzen. Indien dit contact 

goed is ( L mf = klein) geldt 

T<T 
g 

Indien dit warmtecontact echter slecht is (T mf =groot) wordt 

de energie enkel getransporteerd via het roostersysteem 

T~ T 
g 

2. De temperatuur is zo hoog dat de vrije weglengte van de magno

nen en fononen bepaald wordt door de botsingen van de deeltjes 

onderling: T >Tg. Tevens moet gelden dat de temperatuur veel 

kleiner is dan de temperatuur waarbij in het magnetisch systeem 

' de excha~ge energie wordt doorbroken: T<< TD. 

Indien TD < ~g wordt de warmtegeleiding bepaald door grensver

strooiing (zie punt 1.) 
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' Voor TD geldt: 

' in een drie- dimensionaal magnetisch systeem: T:n.:::. TN (= Néel temperatuur) 

in een één-dimensionaal magnetis~h systeem: T.~::: 4JS2 /kB 

Het warmtecontact tussen het spin- en het roostersysteem vindt 

nu uniform plaats in het kristal via de fonon-magnon interactie. 

Er bestaan nu twee theoretische modellen voor de warmtegelei

ding in een magnetisch kristal: 

a) het onafhankelijke excitatie model. 

In dit model wordt het energietransport onafhankelijk van 

elkaar beschouwd. In het extreme geval, wanneer er geheel 

geen spilrroosterkoppeling bestaat, wordt het spinsysteem 

niet aangeslagen (À = 0). We veronderstellen in het onaf-s 
hankelijke excitatie model dat de spin-roosterkoppeling vol-

doende groot is, zodat het spinsysteem wel wordt aangeslagen, 

maar tevens zo klein dat de magnon-·fonon verstrooiing ver

waarloosd kan worden ten opzichte van de fonon-fonon en de 

magnon-magnon verstrooiing (voor\ s en À f zie ~ 3 d, en'§ 3-4. 1.) 

b) het afhankelijke excitatie model. 

In dit model is de spin-roosterinteractie zo sterk, dat de 

verstrooiing tussen de magnonen enerzijds en fononen ander

zijds niet meer verwaarloosd mag worden~ Hierbij wordt wel 

verondersteld dat deze interactie niet zó groot is dat we 

niet meer over fononen en magnonen kunnen spreken (geen raso

nante koppeling). 

De fonon-magnon verstrooiing is te splitsen in 

1) verstrooiing van fononen aan magnonen en 

2) verstrooiing van magnonen aan fononen. 

We beschouwen nu alleenkristallen waarvoor geldt 

waarin TD de Debye-temperatuur is. 
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Gurevich (ref. 34 ) heeft voor een dergelijk systeem aange-

' toond dat bij temperaturen TAE < T <.< TD de waarschijnlijkheid 

voor een verstrooiing van magnonen aan fononen veel kleiner is 

dan de waarschijnlijkheid voor een onderlinge magnon-magnon 

verstrooiing. Het magnon systeem is dus met zichzelf in even

wicht. Voor de fononen blijkt de fonon-magnon interactie veel 

sterker te zijn dan de fonon-fonon interactie. 

De spin-rooster interactie resulteert dus in twee processen 

die elkaar, wat de warmtegeleiding betreft, tegenwerken: 

1. Het spinsysteem levert een bijdrage tot het warmtegeleidings

vermogen: ~ 
8 

2. Het spinsysteem reduceert het warmtegeleidingsvermogen door 

de verstrooU.ng van fononen aan de magnonen: À f • ,m 
De onderlinge fanon-verstrooiing speelt dan geen rol meer. 

Vanwege de sterke interactie geldt 

\=À +>--f s ,m 

Resumerend kunnen we nu zeggen: de intrinsieke warmtegeleiding 

in het spinsysteem ~ blijft bestaan, onafhankelijk van de s 
sterkte van de spin-rooster interactie. De bijdrage van de fo-

nonen verandert echter sterk van karakter: verstrooiing van fo

nonen onderling bij een zwakke spin-rooster interactie (Àf) en 

verstrooiing van fononen aan de magnonen bij een sterke spin

rooster interactie ( ~ f ) • In het algemeen geldt\ f < \f. ,m ,m 

' 3. Het temperatuurgebied T~TD. 

Ook in dit temperatuurgebied kunnen we een onderscheid maken 

tussen het onafhankelijke excitatie model en het afhankelijke 

excitatie model. In het onafhankelijke excitatie model geldt 

weer 

À=~s+Àf' 
mits het warmtecontact tussen beide systemen niet al te slecht 

is. Indien er echter een grote spin-rooster interactie bestaat 

zal in dit temperatuurgebied de warmtegeleiding in zowel het 

spinsysteem als in het roostersysteem beïnvloed worden door de 

magnon-fonon interactie. 
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In het algemeen zal het warmtetransport hoofdzakelijk in het 

roostersysteem plaatsvinden daar in dit temperatuurgebied de 

magnetische soortelijke warmte meestal veel kleiner is dan de 

rooster soortelijke warmte. In dit temperatuurgebied bestaat 

er echter geen theorie die de invloed van het spinsysteem op 

de roosterwarmtegeleiding beschrijft. 

In fig. 3.11. is het mogelijke gedrag van de warmtegeleidingscoëf

ficiënt À f' ~ f en~ in nulveld weergegeven. ,m s 

Fig. 3.11. Het gedrag van de warmtegeleidingscoëfficiënten in 
een antiferromagnetisch kristal met T:D >:> T_D: 
a: warmtegeleiding via de fononen; 
b: warmtegeleiding via de magnonen. 

In bovenstaande beschouwing is de invloed van (niet)magnetische 

roosterfouten buiten beschouwing gelatene Omdat spingolven in 

een magnetisch kristal zich voortplanten via de interactie tussen 

twee naburige spins (exchange interactie), kan verwacht worden 

dat een substitutie van een magnetisch ion door een (niet)magne

tisch vreemd ion een zeer effectief verstrooiingacentrum betekent 

voor de spingolven. (ref. 31, 33,36) De warmtegeleiding wordt dan 

enkel bepaald d~or verstrooiing van fononen (À = 0). De warmte-s 
geleiding blijft dan wel nog afhankelijk van het spinsysteem door 

de spin-rooster interactie. 
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3.9. Warmtegeleiding in veld in een antiferromagnetisch kristal 
------------~---------------~----~--~---------------------

Bij warmtegeleiding in magnetische kristallen is de veldvariabele 

een zeer belangrijke grootheid. Om de intrinsieke warmtegeleiding 

van het spinsysteem te destilleren uit de totale warmtegeleiding 

is het noodzakelijk om de warmtegeleidingscoëfficiënt als functie 

van zowel de grootte als de richting van het veld te meten. 

De veldafhankelijkheid van de warmtegeleiding is sterk afhankelijk 

van de temperatuur. We zullen dit summier aan de hand van enkele 

plaatjes behandelen. (fig. 3.12.) 

Bij hogere temperaturen, waar de onderlinge botsingen van de deel

tjes een rol gaan spelen, moeten we een onderscheid maken tussen 

het onafhankelijke excitatie model en het afhankelijke excitatie 

model. 

-Onafhankelijk excitatie model. 

In dit geval geldt in het algemeen hetzelfde als bij grensver

strooiing (zie fig. 3.12. a). 

Afhankelijk excitatie model. 

In dit model geldt 

\s vertegenwoordigt de intrinsieke warmtegeleiding in het spin

systeem, ~f,m vertegenwoordigt de fonon warmtegeleiding, bepaald 

door fonenverstrooiing én verstrooiing van fononen aan magnonen. 

We . veronderstellen nu het extreme geval dat À f (H) >>--- (H), om-
,m s 

dat we anders dezelfde veldafhankelijkheid krijgen als in het 

onafhankelijk excitatie model. Dit geval wordt vaak in de litera

tuur gebruikt (zie ref. 37) 
/ 

De veldafhankelijkheid wordt nu vooral bepaald door de coëfficiënt 

~ f,m(H). 
Bij een toenemend veld Hfi is er een toenemende fonon-magnon ver

strooiing door een toenemend aantal magnonen (zie fig. 3.12_. c) 

~ f (HII ) <. f (H = 0) ,m 11 ,m 
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Bij een veld Hl is er een afnemende kans op een fonon-magnon 

verstrooiing (zie fig. 3.12. c) 

Onafhankelijk model 

--7\-l 
a) geldt voor alle T 

Afhankelijk model 

À 
Î 

,\ -
? 

b) lage T 

c) hoge T 

-----'> H 

'-----·----------------+---------·-------------" 

Fig. 3.12. Veldafhankelijkheid van À in een antiferromagnetisch 
kristaL 

Het is van wezenlijk belang bij warmtegeleidingsmetingen dat men 

eerst met behulp van het uitwendig magneetveld nagaat aan welk 

model het beschouwde systeem voldoet. 
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4.• ENKELE MEETRESULTATEN" AAN MAGNETISCHE KRISTALLEN 

Er zijn in dit afstudeerwerk ter illustratie nog enkele warmte

geleidingsmetingen verricht aan twee één-dimensionale magnetische 

verbindingen. Het is niet de bedoeling om aan de hand van deze 

metingen het gedrag van de warmtegeleiding in extenso te analy

seren. Dit ligt buiten het bestek van dit afstudeerwerk. 

Alvorens deze metingen te bespreken, geven we een kort overzicht 

van de in de literatuur gerapporteerde experimentele resultaten 

aan magnetische kristallen. 

De eerste duidelijke experimentele aanwijzing voor een magnon 

warmtetransport in een magnetisch kristal werd gevonden in de 

drie-dimensionale ferrimagneet Yttrium Iron Garnet (YIG) bij 

T <1K (ref. 39, 40 ). Deze eerste experimenten werden echter niet 

gedaan bij voldoende hoge magneetvelden om het spinsysteem te ver

zadigen. Rives (ref.41,42)breidde de metingen uit tot hoge velden 

en vond een magnonbijdrage van 70% tot het \"larmtetransport. Deze 

métingen bleken goed verklaard te kunnen worden m.b.v. magneta

elastische golven. 

De warmtegeleiding wordt in dit kristal zeer sterk bepaald door 

een resonante magnon-fonon koppeling. 

Een tweede duidelijk voorbeeld van een grote magnonbijdrage vinden 

we bij de twee-dimensionale ferromagneten (cnH2n+1NH
3

)
2

cu c1
4

, 

n = 1,2 (ref. 43, 44). 

In de geordende toestand is de magnonbijdrage ~ 90% van de totale 

warmtegeleiding.tot een maximum van 95% bijT= 

ordeningstemperatuur. 

1 • 5T , met T de c c 

De grootte van de magnonbijdrage lijkt sterk afhankelijk te zijn 

van de sterkte van de (niet-resonante) magnon-fonon koppeling. 
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Een aanwijzing tot een magn:mbijdrage in de warmtegeleiding is 

ondermeer verder nog gerapporteerd bij de experimenten aan de 

ferromagneet EuS(ref. 45), de ferrimagneet Li ferriet (ref. 46) 

en de antiferromagneten Co Cl26H2o (ref. 47), Co((N H2 ~cs) 4cl 2 
(ref. 48 ) en GdV0

4 
(ref. 49). 

Deze experimentele metingen zijn echter minder overtuigend in 

vergelijking met YIG. 

Aan de andere kant zijn er geleidingsmetingen verricht aan mag

netische kristallen zonder dat er een duidelijke bijdrage van 

het magnonsysteem is waargenomen (ferromagneet: ref. 50, 51; 

ferrimagneten: ref. 52; antiferr·omagneten ref. 47150, 52., 53, 54). 

Deze experimentele gegevens suggereren dat bij deze verbindingen 

de magnonen geen bijdrage leveren tot de warmtegeleiding, maar 

enkel zorgen voor een vermindering van de roosterbijdrage door een 

verstrooiing van de fenenen aan de magnonen. 

Experimentele metingen aan (pseudo-)êén-dimensionale antiferromag

neten zijn gedaan aan (co((NH2) 2cs)
4

cl 2 (ref.43.5), (cH
3

)
4

NMncl
3 

(ref. 56 ), Cu(NH
3

) 4so4H2o en Cuso4 . SH2o (ref. 57) en aan KCuF
3 

(ref. 58). 

Enkel de metingen aan (co(NH2) 2cs)
4
cl 2 zijn in een magneetveld 

verricht. 

Deze metingen tonen aan dat in één-dimensionale antiferromagneten 

het magnonsysteem een significante bijdrage levert tot de warmte

geleiding evemli jdig aan de keten ("' 1 OO% bij KCuF 3' "-'90% bij 

Co((NH2) 2cs)
4

cl 2). 

Een opmerkelijk feit bij al deze experimentele gegevens is dat 

bij de beschouwde lage temperaturen (T<10K) het warmtegeleidings

vermogen van deze kristallen zeer groot is. Er worden warmtegelei

dingsvermogens gevonden tussen 10-1 ~)mK en 1 W)mK. Deze gelei

dingsvermogens z~jn vergelijkbaar met die van electrische geleiders 

bij die temperaturen en dus verrassend groot. 
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4.3. (cH3)4NMnC1 3 en CsMnC1 3· 2R2o 

' -----------------------------
Warmtegeleidingsmetingen zijn verricht aan de één-di~ensionale 

HeisenbergS = 5/2 systemen (cH
3

) 4NMnC1
3

(TMMC) en CsMnC1
3

• 2H2o(CMC). 

De één-kristallen van TMMC zijn verkregen door een langzame ver

damping bij kamertemperatuur van een verzadigde oplossing van 

Mnc1 2 . 4H2o en ((cH
3

)
4

N)Cl in een molaire verhouding van 2 : 1. 

CMC wordt verkregen uit een verzadigde oplossing van CsCl en 

MnC1 2 • 2H2o in een equimolaire verhouding. 

Typische afmetingen van de kristallen zijn 3mm x 5mm x 20mm 

(ketenrichting). 

Een nadeel van TMMC is dat het sterk hygroscopisch is. Dit kan de 

kwaliteit van het kristal aantasten. 

De kristallen TMMC en CMC kunnen opgebouwd worden gedacht uit 

ketens. In TMMC bestaan deze ketens uit onderling sterk gebonden 

MnC1
3
-groepen, terwijl de ketens onderling gescheiden zijn door de 

(cH
3

)4N-ionen. 

In CMC bestaan -Cl-~ln-Cl-Mn-ketens. Deze ketens worden van elkaar 

gescheiden door waterstofbruggen en vlakken van Cs-ionen. 

Deze kristalografische structuur van TMMC en CMC heeft ook een 

magnetische pseudo éen-dimensionaliteit tot gevolg. TMMC wordt 

beschouwd als een van de beste é-én-dimensionale antiferromagneten 

die op dit moment bekend zijn. 

In fig. 4.1. zijn twee magnetisch ketens van spins schematisch 

weergegeven. 

d-' 

Fig. 4.1. Twee ketens van spins (zowel bij CMC als TMMC) 
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Enige belangrijke parameters van deze magnetische systemen worden 

in tabel 4.1. weergegeven. 

TMMC CMC 

Afstand a 3.3 ~ 4·5 ~ 
Néeltemperatuur TN 0.83 K 4.89 K 

intra keten exchange interactie JjkB -6.7 K -3.0 K 

Verhouding intra-inter keten 
interactie (J'/J) ..., 10-4 8x10-3 

Tabel 4.1. Enkele grootheden betreffende het magnetisch systeem 
in TMMC en CMC (ref. 59 ) 

Een belangrijk gegeven voor de warmtegeleiding ±s het gedrag van 

de dispersierelaties. Vanwege de complexiteit van het rooster 

(42 atomen in een eenheidscel bij TMMC, 44 atomen in een eenheids

cel bij CMC) zijn de dispersierelaties van de fononen nog nooit 

gemeten. De Debye-theorie is bij deze systemen niet bruikbaar van

wege de sterke anisotropie. Voor de Debye-temperatuur kunnen we 

alleen een grote orde opgeven: TD "' 200K. De bijdrage van het 

rooster tot de warmtegeleiding is in deze kristallen alleen te ver

krijgen door bij voldoende hoge velden te meten. In het algemeen 

wordt de rooster soortelijke warmte bij lage temperaturen fenomeno

logisch beschreven met een formule van de vorm 

c
1 

= o( Tr + correctietermen 

Voor meer details van het roostersysteem worden verwezen naar 

ref. 59· 

De dispersierelaties van de magnonen in deze kristallen zijn wel 

experimenteel bepaald (ref. 60,61~Deze zijn in fig. 4.2. a, b 

weergegeven. In fig. 4.2.b zijn de dispersierelaties in de keten 

van CMC ook getekend voor velden H = 70 kOe, loodrecht op de voor

keursrichting van de spins. 
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Fig. 4.2. Dispersierelaties van de magnonen: k evenwijdig aan keten. 
a. CMC; H = 0; ----- H = 70k0e, gericht loodrecht 

op de_voorkeursrichting van de spins. 
b. TMJ~C; H = 0 

De warmtegeleidingscoäfficiänt van TMMC is gemeten in nulveld 

bij temperaturen tussen 1.2K en 25K aan een kristal met een 

geometrische verhouding A/L = 1.7mm. 

De warmtestroom Q is gericht langs de ketenrichting en is in 

grootte gevarieerd tussen 10-5W tot 10-3w. 
De experimentele resultaten, tesamen met de resultaten van 

Miike (ref. 56 ) zijn in fig. 4.3. weergegeven. 

De metingen aan TMMC zijn in drie runs verricht. Tussen elke run 

is het kristal opgewarmd tot kamertemperatuur, terwijl tussen 

run 1 en run 2 het kristal opnieuw is gemonteerd. 

Bij run 1 is gemeten tussen 1.2K en 4.2K, bij run 2 tussen 4.2K 

en 25K en bij run 3 weer tussen 1.3K en ?K. De metingen van de 

eerste twee runs geven een vloeiende curve te zien voor de warmte

geleidingscoäfficiänt als functie van de temperatuur (fig. 4.3.). 

De metingen bij run 3 geven echter een warmtegeleidingscoëfficiënt 

die een factor twee groter is dan bij run 1. De temperatuurafhanke

lijkheid van À , gemeten bij run 1 en run 3, is echter hetzelfde. 
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Een mogelijke verklaring voor dit effect is dat de oppervlakte 

van het kristal -waar de temperaturen gemet~n worden- van een 

slechtere kwaliteit was dan bij de 3e run. 

De experimentele resultaten van CMC zijn weergegeven in fig. 4;4. 

tussen 1. 5K en 30K in nul veld en tussen1.5K en 5· 5K in een magneet

veld van 70k0e. Bij 3.5K is de geleiding gemeten met een variërend 

magneetveld (fig. 4.4.). H9t magneetveld is gericht evenwijdig aan 

de ketenrichting (loodrecht op de voorkeursrichting van de spins). 

Het stookvermogen is gevarieerd tussen 3x10-4 en 2x1o-3w. 

a) Tl\!MC -
We bespreken de resultaten van TMMC aan de hand van de experi

mentele gegevens verkregen tijdens run 1 en run 2, omdat deze 

een vloeiende curve voor \te zien geven. 

Het gedrag van de warmtegeleiding kan beschreven worden met 

)..= 11x10-3T1 • 7 v..r/cmK T < 3K 

~= 1.1 10-2T-2 W/cmK T) 15K 

~ = 0.12 H/cmK T = 7K max 

We kunnen deze resultaten vergelijken met de resultaten van 

Miike 

- Miike meet een veel grotere warmtegeleiding in TMMC 

À ·r-- I .. k ,..., 0. 7 W cmK m11 e,max T = 7K 

De temperatuur waarbij dit max.optreedt is hetzelfde. 

- De door ons gemeten piek in de warmtegeleiding is veel breder 

( 6 Tpiek-:::::. 3K) dan de door Miike gemeten (A Tpiek ~ 0. 5K). 

De experimentele waarden van Miike zijn voor temperaturen on

middellijk beneden de top evenredig met T1• 7• Deze zelfde tem

peratuurafhankelijkheid vinden wij pas bij temperaturen lager 

dan 3K. 
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Bij hogere temperaturen ( 7K < T < 20K) z1 Jn de resultaten van 

Miike ev-enredig met À"' T-
2 • 7• De experimentele resultaten 

die wij meten volgen een T-2 gedrag bij temperaturen 

15K< T < 25K. Het exponentieel dalen van de warmtegeleidings

coëfficiënt bij temperaturen hoger dan T(À ) blijft voor max 
beide metingen uit. 

Een kleinere absolute waarde van de vrarmtegeleiding en de ver

breding van de top, zoals door ons gemeten, duiden aan dat 

roosterfouten in het geleidingsproces bij ons kristal een gro

tere rol spelen dan bij Miike, m.a.w. ons kristal is van mindere 

kwaliteit. 

De resultaten van Miike, waarbij de warmtestroom zowel evenwij

dig aan als loodrecht op de keten. is gericht, suggereren dat 

het spinsysteem een significante bijdrage levert tot de warmte

geleiding bij temperaturen tot "' 10K. Dit stemt overeen met het 

feit dat voor temperaturen tot "' 10K de magnetische soortelijke 

warmte C van dezelfde grootte of groter is dan de rooster soor-
s 

telijke warmte c
1
(cs) c

1 
voor T<6 K. (ref. 59 )). 

We berekenen de warmtegeleidingscoëfficiënt onder de a~nname 

dat in dit lage temperatuurgebied ( T < 6K) de bijdrage van het 

roostersysteem te verwaarlozen is en dat de vrije weglengte van 

de magnonen ls constant is (zie vergelijking 3.44). 

1 = constant s 

À = 1 v C keten 4.1. s s s s 

4a1JlkB 5 cm/sec V = = 2.9x10 4.2. s n. 

Voor C moeten we de soortelijke warmte invullen die afkomstig is s 
van de magnonen die voor het warmtetransport zorgen, m.a.w. de 

magnonen die zich evenwijdig aan de ketens voortplanten. 

Experimenteel is alleen de totale soortelijke warmte bekend voor 

het magnetischesysteem (ref. 59 ). 

C t t 1 = 1.05x10-3T J/cm~ s, o aa T < 6K 4. 3. 

Deze bevat bijdragen van drie magnon takken: een tak evenwijdig 

aan de keten en twee takken loodrecht op de keten. 
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Indien de excitatie energie van een magnon evenredig is met 

het golfgetal k, is de bijdrage tot de soortelijke warmte van 

één·inagnontak evenredig met (hw)-1 • max 
Een ruwe schatting voor de bijdràge van de magnonen die zich 

in de ketenrichting voortplanten is dus 

C kete~ 1 (li W.l.) max C << C 
s -v 2 (nw) s,totaal s,totaal 

f/ max 

met (hWiiJ.) de maximale excitatie energie in een magnontak ,,, max 
evenwijdig, respectievelijk loodrecht op de keten. 

Spingolftheorie in drie dimensies (ref. 32 ) leert ons dat bij 

' benadering geldt (kleine anisatrapie en IJ/ J 1<<1) 

Met IJ Ï J I 'v 1 o-4 en vergelijking 4-3. kunnen we vergelijking 

4.4. invullen in 4.1. Als schatting voor de magnetische bijdrage 

tot de warmtegeleiding krijgen we 

À "" 1 5 1 T W/ cmK S IV 
0 S 

met 1 uitgedrukt in cm. s 

T< 6K 

. Indien we voor À in 4.6. de experimentele waarde invullen krijgen s 
we een vrije weglengte voor de magnonen in de orde van grootte 

van 10-2 à 10-3cm (-bij T~1K). 
In het ideale geval is 1 ongeveer gelijk aan de afmetingen van s 
het kristal (~ 1 cm). 

Deze relatief kleine vrije weglengte en de T1• 7afhankelijkheid 

van de warmtegeleiding bij lage temperaturen suggereren dat de 

warmtegeleiding in het rooster en/of dislocaties een rol spelen 

(dislocaties in een drie-dimensionaal model geeft À ~ T2). 

Bij hogere temperaturen (T> 15K) kunnen we veronderstellen dat 

het warmtetransport hoofdzakelijk bepaald wordt door het rooster

systeem (Cs<< c1 ). De warmtegeleiding blijft echter spin-afhanke

lijk via een magnon-fonon interactie. 
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b) Q!9. 
In dit afstudeerwerk zijn voor het eerst warmtegeleidingsmetingen 

verricht aan de pseudo één-dimensionale antiferromagneet 

CsMnCly 2H2o. 

In nulveld (H = 0) gedraagt de experimenteel gemeten warmte

geleidingscoëfficiënt zich als volgt: 

- bij lage temperaturen zien we T+2 ·5afhankelijkheid 

À(w/cmK) 

bij hogere temperaturen zien we een T-2 afhankelijkheid (idem 

TMMC) 

À = 98 T-2 (W/cmK) T > 8K 

Ook bij CMC blijft het exponentieel dalen van de warmtegelei

ding na het maximum uit. 

Er wordt een maximum.gevonden in de warmtegeleiding 

tussen 3K en 4K 

~( ) = 2 -34 W/ cmK 3K < T <: 4K ma x 

- Tussen 4K en de Néeltemperatuur (TN = 4.89K) vertoont de warm

tegeleiding een dip. 

Het maximum dat bij CMC gevonden wordt, is te vergelijken met de 

beste warmtegeleiding die ooit in een dielectrisch kristal ex

perimenteel is gevonden bij deze temperatuur ( ~ 2 W/cmK bij de 

ferromagneten GdC1
3
(ref. 62) en CuC1 2 (cH

3
NH3cl) 2 (ref. 43,44)). 

Bij lage temperaturen (T < 2. 5K) 1 igt de temperatuurafhankelijk-

heid van de warmtegeleiding tussen die van de magnetische- en rooster 

soortelijke warmte in: 

(ref. 59) 

. 3 2 
Cs:= 1. 5x1 0- T J / cmK 

T .( 3K voor het spinsysteem: 

voor het roostersysteem: c
1

z 5x10-5T2•7J/cmK 
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In dit temperatuurgebied is de rooster soortelijke warmte veel 

kleiner dan de magnetische soortelijke warmte (c
1
< 6x10-2C

8
). 

We analyseren de warmtegeleidingscurve nu in dit temperatuur

gebied onder de aanname dat de warmtegeleiding enkel bepaald 

wordt door het magnonsysteem, terwijl de magnonen enkel ver

strooid worden aan de kristalgrenzen. 

1 = constant s 

v = a41JI Sk:B/n= 1. 77x105cm/sec. 

1 vC keten 
s s 

Op dezelfde wijze als bij TMMC kunnen we schrijven 

~ = 1 v .!_ l /jJ\ C totaal 
s s s 2 s 

met ls in cm. 

In dit model levert de experimentele warmtegeleiding 

magnon-weglengte op ter grootte van~10-2 cm (T < 3K). 

T < 3K 

een vrije 

Deze vrije weglengte is ruwweg een factor 10 groter dan de vrije 

weglengte die in TMMC is berekend. Ook deze vrije weglengte is 

nog steeds klein t.o.v. de lengte van de keten (~ 1cm). 

Waarschijnlijk is het CMC-kristal van een betere kwaliteit dan 

het TMMC-kristal. 

In het hoge temperatuurgebied (T > 8K) maakt de magnetische soor

telijke warmte nog steeds een aanzienlijk deel uit van de totale 

soortelijke warmte. De warmtegeleidingscoëfficiënt is in dit tem

peratuurgebied het resultaat van zowel magnon- als fononverstrooi

ing. 

Een opmerkelijk feit in de warmtegeleidingskromme is dat de warm

tegeleiding een dip vertoont bij temperaturen onmiddellijk lager 

dan de Néeltemperatuur. 
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Dit kan toegerekend worden aan een verhoogde verstrooiing van 

fononen en magnonen (ref. 30, 63 ). Dicht bij de Néeltempera

tuur verandert de fonon-magnon interactie sterk van karakter; 

door de kritische fluctuaties in'het spinsysteem worden de fono

nen kritisch verstrooid aan de magnonen. 

Dit fenomeen is reeds vaker waargenomen in de warmtegeleiding 

(ref. 64, 6 5) • 

We beschouwen nu de experimentele warmtegeleiding in aanwezig

heid van een magneetveld, loodrecht op de voorkeursrichting 

van de spins. De dispersierelaties van de magnonen in nulveld 

en bij een veld van 70k0e zijn weergegeven in fig. 4 .• 2. 

Zoals reeds in§3.4·1 besproken, is het netto effect van dit 

magneetveld (H.l. ) , dat één magnontak voor kleine k-WaArd.en in 

energie wordt verhoogd, terwijl de tweede tak nagenoeg onveran

derd blijft. Het resultaat hiervan in de warmtegeleiding is af

hankelijk van het dominante verstrooiingsproces (zie§ 3. ·6.). 

Indien de fonon-magnon verstrooiing een kleine invloed heeft 

geldt À(Hl) <À(H = 0): er is dan minder geleiding in het spin

systeem. 

Indien de fonon-magnon verstrooiing dominant is, geldt 

~ (Hl.)> À (H = 0) minder verstrooiing van fononen aan de magnonen. 

In fig~ 4·5· is het gedrag van de warmtegeleidingscoäfficiänt 

als functie van het veld weergegeven bij een vaste temperatuur 

T = 3.5K. 

De experimentele resultaten laten duidelijk zien dat de 

warmtegeleiding in veldafneemt. In dit kristal levert de 

warmtegeleiding in het intrinsieke spinsysteem dus een sig

nificante bijdrage (>15%). Bij een veld van 70k0e is het 

spinsysteem duidelijk nog niet verzadigd. 
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We beschouwen nu de warmtegeleiding in een veld van 70k0e. 

Het grootste veldeffect in de warmtegeleiding zien we bij 

temperaturen tussen 2.5K en 4K. Bij lage temperaturen ver

wachten we nauwelijks nog een veldeffect, daar in dit tempe

ratuurgebied de "energiegap" (1.2K bij H = 70k0e) merkbaar 

is, zodat het aantal magnonen sterk zal reduceren. 

Bij temperaturen T > 4K suggereren de metingen dat bij 70k0e de 

kritische verstrooiing is verdwenen. Dit is in overeenstemming 

met het verminderd aantal magnonen (minder kritische verstrooi

ing). 

Recente me~~ngen aan CMC (ref. 66) tonen aan dat bij dit mag

neetveld de Néeltemperatuur 15% hoger ligt: TN(H = 70k0e)= 5.6K~ 

Een sterkere vermindering van de geleiding lijkt bij deze nieuwe 

TN weer op te treden. 
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