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SAMENVATTING 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk heeft zich gericht op 

het onderzoek naar de soortelijke warmte van kleine preparaten (in de 

orde van milligrams) bij temperaturen van 0.1 tot 1 kelvin. Bij de bepa

ling van de soortelijke warmte is gebruik gemaakt van een bestaande 

micro-calorimeter en zijn de metingen verricht volgens de (thermische) 

relaxatietijd methode. Aan de hand van deze methode is er onderzoek 

verricht naar de eigenschappen van de calorimeter en is getracht deze zo 

nauwkeurig mogelijk te karakteriseren. 

Met deze calorimeter is voor een aantal materialen het gedrag van de 

soortelijke warmte als functie van de temperatuur onderzocht. Allereerst 

is het overgangsmetaal complex [Cr(NH2 CH2 CH2 NH2 ) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 

onderzocht. Het soortelijke warmte gedrag kan worden verklaard door een 

gecombineerd effect van kristalveld opsplitsingen van de energieniveaus 

van de chroom-ionen en exchange interacties tussen deze ionen. Dit is in 

goede overeenstemming met de resultaten van eerder uitgevoerde suscep

tibiliteitsmetingen. 

· ' Verder zijn er metingen verricht aan een tweetal hoge temperatuur 

supergeleiders. De data van YBa2 Cu3 07 _x eenkristallen kunnen worden 

beschreven door een anomaal grote bijdrage evenredig met de temperatuur 

T in combinatie met een eveneens anomaal grote bijdrage evenredig met 

1/T2
. De laatstgenoemde bijdrage is vermoedelijk een nucleair effect. De 

data van een gesinterd Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x preparaat kunnen worden beschre

ven door het gecombineerde effect van een Schottky anomalie met een 

energieniveau opsplitsing van 1.7 Ken een bijdrage evenredig met 1/T2 

bij de laagste temperaturen, vermoedelijk een nucleair effect. Ook lijkt 

er een kleine bijdrage lineair in T aanwezig te zijn. 

Tenslotte is er ook nog een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 

van een nieuwe calorimeter op basis van moderne IC-technologie. De 

onderzochte thermometers, gebaseerd op arseen geïmplanteerd silicium, 

blijken met de huidige specificaties niet geschikt te zijn voor toepas

sing in de calorimeter voor metingen beneden 1 K. Wel zijn ze zeer 

geschikt om het werkgebied van de huidige calorimeter naar hogere tempe

raturen uit te breiden, om zo een betere aansluiting te verkrijgen met 

metingen boven de 1.6 K. 
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1 INLEIDINC 

Het onderzoek naar de soortelijke warmte van vaste stoffen is vooral 

van belang, omdat hieruit de spectra van laag-energetische excitaties 

bepaald kunnen worden. Bij een bepaalde temperatuur T zijn namelijk 

excitaties met energieën in de orde van kT belangrijk. Door T te 

variëren kan het spectrum waargenomen worden. De meest bekende excita

ties zijn afkomstig van vrije electrenen in geleiders en fononen in 

vaste stoffen. Omdat ook energieën beneden 1 keivin van belang zijn in 

vaste stoffen is het dus belangrijk om ook bij deze temperaturen soorte

lijke warmte metingen te verrichten. Gedurende de laatste jaren is het 

calorimetrie-onderzoek bij lage temperaturen steeds verder ontwikkeld, 

hetgeen o.a. een gevolg is van het feit dat door het gebruik van meng

koelers temperaturen beneden de 1 keivin vrij gemakkelijk kunnen worden 

bereikt. Een overzicht van deze ontwikkelingen is gegeven door o.a. 

Stewart [IJ en Cmelin [2]. 

Bij temperaturen hoger dan enkele graden keivin overheerst meestal 

de bijdrage afkomstig van de fononen (~T3 ) en kan de Debye temperatuur 

9o pepaald worden. Bij daling van de temperatuur neemt deze bijdrage 

snel af en wordt de bijdrage van de geleidings-electrenen (~T) beter 
' zichtbaar. Ook kan de soortelijke warmte bij lage temperaturen informa-

tie geven over andere eigenschappen van materialen zoals bijvoorbeeld 

opsplitsingen van energietoestanden t.g.v. een (kristallijn) veld en 

magnetische en supergeleidende fase overgangen. De meting bij lage 

temperaturen is derhalve ook een belangrijk middel om theoretische 

modellen te testen en materiaaleigenschappen te bepalen. 

Ongeveer twee jaar geleden is ook in de groep 'Lage Temperaturen' 

begonnen aan de ontwikkeling van een micro-calorimetrie opstelling, voor 

het meten van de soortelijke warmte van preparaten met een massa in de 

orde van milligrams bij temperaturen van circa 0.1 tot 1 kelvin. Dit is 

o.a. bedoeld als bijdrage aan het onderzoek dat in de vakgroep de 

laatste jaren aan hoge temperatuur supergeleiders wordt verricht. 

Bij de ontwikkeling van deze micro-calorimeter is uitgegaan van een 

calorimeter, beschreven door de Vries [3], voor metingen boven 1 K. Dit 

heeft geleid tot twee micro-calorimeters en een ontwerp voor een derde 
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versie. Dit is beschreven in het afstudeerverslag van Wouter Schram [4]. 

Met de tweede versie zijn testmetingen verricht aan cadmium [4] en is de 

soortelijke warmte bepaald van de hoge temperatuur supergeleider 

Bi 2 Sr2 CaCu2 0s-x [4,5]. Hierbij is gebruik gemaakt van de relaxatietijd 

methode die in 1972 door Bachmann et al. [6] werd geïntroduceerd. Ook is 

gewerkt aan de automatisering van de micro-calorimetrie opstelling. Dit 

is tot op zekere hoogte gelukt. Een groot probleem is nog het optreden 

van storingen die voor een groot gedeelte door de computer zelf veroor

zaakt worden. Dit levert vooral problemen op voor metingen beneden 0.5 K 

[4,7]. 

Een ander doel van de ontwikkeling van de micro-calorimeter is het 

gebruik als thermische deeltjes detector. Als de thermometer zeer gevoe

lig is en de warmtecapaciteit erg laag, kan er namelijk een zeer hoge 

energie resolutie behaald worden. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan 

de ontwikkeling van een nieuwe generatie calorimeters op basis van sili

cium IC-technologie. Allereerst zijn er enkele thermometers ontworpen 

die gebaseerd zijn op silicium geïmplanteerd met arseen. Ook dit is 

beschreven door Schram [4]. 

· Tijdens de in dit verslag beschreven afstudeerperiode zijn de eerste 

twee versies van de micro-calorimeter opnieuw doorgemeten om ze nauwkeu

rig te kunnen karakteriseren. Ook is aan de hand van de tweede versie 

een analyse van de toegepaste relaxatietijd methode gegeven. Dit is 

beschreven in hoofdstuk 2. Verder is er gewerkt aan een nauwkeurigere 

dataverwerking met de computer en zijn er enkele preparaten doorgemeten. 

In hoofdstuk 3 en 4 zijn de resultaten weergegeven van soortelijke 

warmte metingen aan respectievelijk het overgangsmetaal complex 

[Cr(en) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 en de hoge temperatuur supergeleiders 

YBa 2 Cu3 07 _x en Bi 2 Sr2 CaCu2 0s-x· Het onderzoek naar de warmtecapaciteit 

en naar het gedrag van de weerstand als functie van de temperatuur van 

een aantal siliciumthermometers met verschillende specificaties, is 

beschreven in hoofdstuk 5. 
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2 BEPALING VAN DE SOORTELIJKE WARMTE 

2.1 De relaxatietijd methode 

Bij de meting van de warmtecapaciteit van de preparaten, waarvan de 

resultaten zijn weergegeven in de volgende hoofdstukken, is gebruik 

gemaakt van de relaxatietijd methode. Deze methode, door Bachmann et al. 

[6] geïntroduceerd in 1972, is gebaseerd op het principe dat twee 

thermisch met elkaar verbonden systemen naar een evenwicht zullen stre

ven waarbij hun temperaturen aan elkaar gelijk zullen zijn. De relaxa

tietijd methode zal eerst worden beschreven met behulp van een vereen

voudigd model. Vervolgens zullen de toegepaste vereenvoudigingen worden 

toegelicht aan de hand van een modelvoorstelling voor de gebruikte calo

rimeter. 

Bij de relaxatietijd methode wordt uitgegaan van een systeem met een 

kleine warmtecapaciteit (het substraat met het preparaat) thermisch 

verbonden met een systeem met een veel grotere warmtecapaciteit (het 

temperatuurbad). Met substraat wordt het geheel van drager voor het 

preparaat, thermometer, stookweerstand en addenda aangeduid. Een vereen

voud~gde modelvoorstelling is gegeven in figuur 2.1. 

Sub~tf"ao.l 
i 

p,...,.,..~ 

Ts 

Figuur 2.1: Vereenvoudigd modeL van de caLorimeter. 

Hierin stelt K de warmtegeleiding tussen het substraat en het tempera

tuurbad voor. T8 en Tb zijn resp. de temperatuur van het substraat met 

het preparaat en van het temperatuurbad. Er wordt dus aangenomen dat de 

temperaturen van het substraat en het preparaat aan elkaar gelijk zijn 

en dat de warmtegeleiding alleen rechtstreeks tussen het substraat en 

het temperatuurbad plaatsvindt. 

Er wordt nu een zodanig klein stookvermogen aan het substraat 



-4-

toegevoerd dat dit een relatief kleine temperatuurstijging AT ondergaat, 

terwijl de temperatuur van het temperatuurbad niet verandert. Na het 

uitschakelen van het stookvermogen zal de temperatuur van het substraat 

vervolgens relaxeren naar die van het temperatuurbad. Uit de wet van 

behoud van energie volgt dan: 

(2.1) 

waarin Ctot de totale warmtecapaciteit van het substraat en het prepa

raat is. T5 (t) en Ts,eind is de substraat temperatuur met zijn eind

waarde, t is de tijd en K de warmtegeleiding. Onder de aanname dat Ctot 

en K in het interval AT niet van de temperatuur afhangen, wordt de 

oplossing van vgl. (2.1) gegeven door: 

-t/T 
Ts(t) = (Ts,begin- Ts,eind)•e + Ts,eind · (2.2) 

waarin T = Ctot/K de relaxatietijd is. De relaxatietijd kan dus uit het 

temperatuurverloop bepaald worden. De warmtegeleiding kan bepaald worden 

uit het stookvermogen P en het verschil AT tussen begin en eind tempera

tuur, nl. K = P/AT. De totale warmtecapaciteit wordt dus gegeven door: 

· · Ctot = T"K = r- P/AT (2.3) 

Het ideale voorbeeld van een dergelijke afkoelingscurve is gegeven in 

figuur 2.2. 

STOOK 
éijcA 

) 

Figuur 2.2: Een ideaLe afkoetingscurue. 

Zoals vermeld gaat de hierboven beschreven relaxatietijd methode uit 

van een vereenvoudigd model. De eigenlijke modelvoorstelling van de 
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gebruikte calorimeter (zie §2.2.2) is gegeven in figuur 2.3, waarin de 

verschillende onderdelen apart zijn aangegeven. Hierin stelt Kab de 

warmtegeleiding tussen de onderdelen a en b voor. De warmtegeleiding van 

het substraat en het preparaat naar het temperatuurbad, vindt waar

schijnlijk voor een gedeelte ook plaats via de dunne nylon draden waarop 

ze rusten, hetgeen is aangegeven door K45 en K35 '. Voor de bepaling van 

de warmtecapaciteit is van dit model alleen het gedeelte binnen de stip

pellijnen van belang. 

r-
1 
I 

I 

'--

3 
I 

2."Z 
I 

_J 

1 Thermometer substraat 

2 Stookweerstand substraat 

3 Saffieren pLaatje 

4 Preparaat 

5 Temperatuurbad 

6 Thermometer temperatuurbad 

7 Stookweerstand temperatuurbad 

8 Mengkamer 

Figuur 2.3: ModeLvoorsteLLing van de caLorimeter. 

Bij het vereenvoudigde model is uitgegaan van de veronderstelling 

dat de temperatuur van het preparaat en alle onderdelen van het sub

straat altijd aan elkaar gelijk zijn. Hiervoor moet gelden dat de 

interne relaxatietijden veel kleiner zijn dan de externe, dus: 

« ctotaal (2.4) 

Hierin is Ci de warmtecapaciteit van onderdeel i. Ctotaal is gelijk aan 

c1 + c2 + c3 + c4 + de warmtecapaciteit van de supergeleidende draadjes, 

het Apiezon vet, GE lak en dergelijke. Bij de vereenvoudiging van het 

model is verder aangenomen, dat de rechtstreekse warmtegeleiding tussen 
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het preparaat en het temperatuurbad verwaarloosbaar is ten opzichte van 

de warmtegeleiding via het substraat, dus in formule: K 45 << K 35 + K 35 '. 

De relaxatietijd methode vereist ook dat er wordt voldaan aan de eis 

dat de temperatuur van het temperatuurbad niet mag veranderen als er een 

zodanig klein stookvermogen wordt toegevoerd dat het substraat een rela

tief kleine temperatuurstijging ondergaat. Hiervoor moet de warmte

weerstand tussen het temperatuurbad en het koelelement (de mengkamer) 

zodanig gekozen worden dat de warmtegeleiding veel groter is dan de 

warmtegeleiding tussen het substraat met het preparaat en het tempera

tuurbad, in formule: K58 >> K35 + K 35 ' + K 45 . 

Een meer uitgebreide analyse van de relaxatietijd methode zoals die 

in dit werk is toegepast zal in §2.3 worden gegeven. 

2.2 De experimentele opstelling en de meetmethode 

2.2.1 De mengkoeler 

Zoals reeds uit de inleiding blijkt worden de in dit verslag 

beschreven metingen van de warmtecapaciteit verricht bij temperaturen 

tU:s'sen circa 0. 1 en 1 kelvin. Om zulke lage temperaturen te kunnen 

bereiken is de calorimeter in een 3 He circulerende mengkoeler geplaatst. 

De werking van deze mengkoeler is reeds uitgebreid beschreven door o.a. 

Gijsman [8] en Coops [9] en zal hier dan ook niet verder worden toe

gelicht. De mengkamer van de gebruikte mengkoeler kan normaal een 

minimum temperatuur bereiken van circa 25 mK. Circa 2 cm onder de meng

kamer hangt een koperen ring (fig. 2.4), het temperatuurbad, waarvn met 

behulp van een stookweerstand de temperatuur kan worden ingesteld tussen 

circa 70 mK en 1.5 K. 

2.2.2 De calorimeter 

De gebruikte calorimeter is een reeds bestaand exemplaar [4] en 

bestaat uit een temperatuurbad, een drager voor het preparaat, twee 

thermometers, twee stookweerstanden en een thermische verbinding tussen 

het substraat en het temperatuurbad (fig. 2.5). 

Het substraat is een saffieren plaatje met een doorsnede van 10 mm 
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WARMTEWISSEI...URS 

EXPER I MEKTEERRUIMTE VOOR 

ANDERE EXPERIMENTEN 

MENGKAMER 

TEMPERA TUURBAD 

Figuur 2.4: Het temperatuurbad en de mengkamer [4]. 

en een dikte van 50 ~. waarop een thermometer en een stookweerstand 

zijn bevestigd. Het te onderzoeken preparaat wordt met behulp van Apie

zon N vet of GE7031 lak aan de onderzijde van het substraat bevestigd. 

De stookweeratand is een opgedampte meandervormige laag chroom met aan 

beide zijden een goudcontact voor de elektrische bedrading. Als thermo

meter wordt een afgeslepen stukje thick film weerstand (Philips type 

RC-01) gebruikt. Deze weerstand is met stycast op het substraat 

bevestigd. Voor de elektrische geleiding zorgen 4 supergeleidende draad

jes (éénkern niob-titaan in koper-nikkel matrix, filament dikte 36 ~m) 

met een dikte van 50 ~ en een lengte van circa 2.5 cm. Deze draadjes 

zijn met Wood's metaal op het substraat bevestigd. Ook zijn ze thermisch 

geaard op het temperatuurbad en zorgen dus voor de warmtegeleiding tus

sen het substraat en het bad. 
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bad-thermometer 

substraat-stook 

naar weerstandsbrug 

thermische aarding 

~~----~~~---draden uoor substraat-stook 

+----------+--+-----saffier 

substraat-thermometer 

nylon draden 

draden uoor de bad stook 

Figuur 2.5: Schematische weergave van de micro-calorimeter. 

Het temperatuurbad is een ring van zuurstofvrij koper met een bin

nendiarneter van 20 rnrn en een buitendiameter van 29 rnrn en is via een 

warmteweerstand thermisch verbonden met de mengkamer. Op deze ring zijn 

een thermometer (thick film weerstand) en een stookweerstand bevestigd. 

Tevens zijn er zoals reeds vermeld, thermische aardingen voor de draden 

van het substraat. Het substraat met het preparaat rust tenslotte op 

drie dunne nylon draden die over de doorsnede van de koperen ring zijn 

gespannen. 

Alle warmtecapaciteit metingen die in dit verslag besproken zullen 

worden zijn verricht m.b.v. de hierboven beschreven calorimeter, die we 

verder calorimeter A zullen noemen. Er zal narnelijk ook nog een andere 

versie van de calorimeter ter sprake komen. Deze versie, calorimeter B, 

verschilt slechts van eerstgenoemde versie door het gebruik van een 

afgeslepen stukje Speer-weerstand als thermometer. Deze calorimeter is 

al eerder door Schram [4] besproken, toen de rnanganine draadjes van het 

substraat echter nog niet waren vervangen door supergeleidende draadjes. 
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2.2.3 De meetmethode 

De metingen met de hiervoor beschreven calorimeter worden als volgt 

uitgevoerd. Er wordt een vermogen in de orde van 10- 10 W toegevoerd aan 

de stookweerstand op het substraat. De dissipatie van dit vermogen ver

oorzaakt een temperatuurstijging van het substraat en het preparaat. Het 

vermogen moet zo stabiel mogelijk zijn en wordt daarom geleverd door een 

batterij en aangestuurd door een schakeling met o.a . een opto-coupler 

[4] . Als de temperatuur weer een (vrijwel) constante waarde heeft 

bereikt, wordt deze afgelezen en wordt de spanning over de stookweer

stand afgezet. Vervolgens koelen het substraat en het preparaat weer af 

naar de oorspronkelijke temperatuur. Een typisch verloop van een derge

lijke afkoelingscurve is weergegeven in figuur 2.6. De temperatuur wordt 

waargenomen met behulp van een temperatuurgevoelige weerstand op het 

substraat. De ijkgrafieken en hun numerieke benadering zijn weergegeven 

in §2.4. De weerstanden worden uitgelezen met een 'Oxford Instruments 

resistance thermometer bridge'. Voor het aflezen van de weerstand moet 

de uitgang van de brug telkens op 0 worden afgeregeld. Kleine weerstand

veranderingen kunnen nu worden waargenomen doordat de uitgang van de 

we'e'rstandsbrug gaat afwijken van de vooraf ingestelde 0-waarde. Deze 

veranderingen worden zichtbaar gemaakt door de uitgang op een x-t 

schrijver aan te sluiten. 

Figuur 2 .6: Een afkoeLingscurue bij T ~ 120 mK. 
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Uit de waargenomen afkoelingscurve kan de relaxatietijd normaal 

gesproken met een nauwkeurigheid van circa 5% bepaald worden door de 1/e

waarde te nemen. Hierbij wordt dus aangenomen dat in het kleine 

temperatuurinterval, R evenredig is met T. Enkele procenten nauwkeuriger 

is het om AR of AT logaritmisch uit te zetten tegen de tijd en de tijd

constante te bepalen uit de helling van de rechte lijn. Omdat de automa

tisering nog niet rond is, is gekozen voor de eerste methode. Het is 

namelijk onbegonnen werk om dit voor iedere meting met de hand te doen. 

Ter controle wordt laatstgenoemde methode wel af en toe toegepast. 

De nauwkeurigheid van de hierboven beschreven meetmethode hangt ook 

sterk af van de kwaliteit van het meetsignaal. De storingen kunnen 

bestaan uit 'toevallig' optredende pieken in het signaal. Normaal zijn 

er echter ook zeer snelle en zeer langzame temperatuurschommelingen ten 

gevolge van bijvoorbeeld trillingen (zie §2.5) waar te nemen. Bij een 

erg korte relaxatietijd (enkele seconden) kunnen de snelle fluctuaties 

een nauwkeurige waarneming van de temperatuur verhinderen. Bij erg lange 

relaxatietijden, er zijn T's gemeten van meer dan een uur, kan de tempe

ratuur van het temperatuurbad veel veranderd zijn. De beste meetomstan

digheden vinden we normaal bij een T tussen circa 10 en 150 s. 

· · Tenslotte wordt de nauwkeurigheid ook nog beïnvloed door het optre

den yan een tweede tijdconstante in de afkoelingscurve, het zogenaamde 

T2 -effect. Dit is beschreven in de volgende paragraaf. 

De warmtegeleiding kan zoals vermeld (§2.1) bepaald worden uit het 

stookvermogen Pen het temperatuurverschil AT. Een uitgebreide beschrij

ving hiervan is te vinden in §2.3.2. 

2.2.4 Een alternatieve meetmethode 

Bij het meten van de warmtecapaciteit met de relaxatietijd methode 

komt het vaker voor dat er onhandelbaar grote relaxatietijden optreden. 

Dit probleem wordt meestal opgelost door het te meten preparaat kleiner 

te maken. Er zou ook geprobeerd kunnen worden om de warmtegeleiding 

tussen het substraat en het temperatuurbad te vergroten. Omdat dit erg 

omslachtig is, is hiervan geen gebruik gemaakt. 

Bij het preparaat [Cr(en) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 (hoofdstuk 3) komen er 

echter bij temperaturen rond 0.1 K, zelfs bij een massa van 0.35 mg nog 
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onhandelbaar grote relaxatietijden voor. Om in dit gebied toch de 

warmtecapaciteit te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van een adiaba

tische methode. De warmtecapaciteit, nu gedefinieerd als C = AQ/AT = 
At•P/AT, wordt bepaald door telkens gedurende een tijd At (= lOOs) een 

stookvermogen P (in de orde van 10- 10W) toe te voeren aan het substraat. 

Door de toevoer van de warmte AQ ondergaan het substraat en het prepa

raat dus telkens een temperatuurstijging AT. Bij de bepaling van C 

volgens deze adiabatische methode wordt wel een warmteverlies van het 

substraat naar het temperatuurbad verwaarloosd. Dit verlies bedraagt 

circa 5 tot 20% van de toegevoerde warmte (Appendix A). Het kan geredu

ceerd kunnen worden door de temperatuur van het temperatuurbad na iedere 

meting bij te regelen. Dit is echter niet gebeurd . 

Een voorbeeld van een dergelijke meting, waarbij de temperatuur op 

dezelfde manier is geregistreerd als bij de relaxatietijd methode, is 

weergegeven in figuur 2.7. Hierin is zichtbaar dat na het aanzetten van 

de stook op het substraat de temperatuur snel toeneemt. Als na lOOs de 

stook weer wordt uitgezet, zien we dat de temperatuur eerst heel snel en 

- ~· -
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Figuur 2.7: Een tweetaL metingen voLgens de adiabatische 

meetmethode bij T ~ 0 . 1 K. 



-12-

daarna veel langzamer afneemt. Dat de geregistreerde temperatuur eerst 

weer snel afneemt is te verklaren door het feit dat de temperatuur van 

het preparaat -vanwege de grote warmtecapaciteit- tijdens het stoken 

minder is toegenomen dan die van het substraat. Na het uitzetten van de 

stook vindt er dus eerst een snelle relaxatie plaats van de temperatuur 

van het substraat naar die van het preparaat. Tevens relaxeren de tempe

raturen van het preparaat en het substraat langzaam naar die van het 

temperatuurbad. AT wordt berekend met behulp van de weerstandswaarde bij 

t = 0 s en de waarde bij t =100 s verkregen door extrapolatie zoals 

aangegeven in figuur 2.7. 

2.3 Analyse van de toegepaste relaxatietijd methode 

2.3.1 Het T2-effect 

In de meeste gevallen geeft de relaxatietijd methode uitgaande van 

het vereenvoudigde model (fig. 2.1) goede resultaten. Soms moet er 

echter ook rekening worden gehouden met het T2 -effect. Dit effect is het 

vo'orkomen van twee verschillende tijdconstanten in de 'exponentiële' 

afko~lingscurve. Dit kan worden veroorzaakt door een slechte warmte

geleiding in het preparaat zelf. Meestal wordt het echter veroorzaakt 

door een slechte warmtegeleiding tussen het preparaat en het substraat. 

Dit kan worden beschreven met het volgende model: 

preparaat substraat temperatuurbad 

T, 

Figuur 2.8: ModeL voor de caLorimeter in het gevaL van 

een T 2 -effect. 

Er wordt dus weer verondersteld dat de thermometer en de stookweerstand 

een lage massa hebben en een erg goed thermisch contact met het saffie-
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ren plaatje. Ook wordt weer aangenomen dat C en K in het kleine tempera

tuurinterval AT niet van de temperatuur afhangen en de temperatuur van 

het temperatuurbad constant blijft . De afkoelingscurve kan nu worden 

beschreven door [10] : 

T ( ) T A1 e-t/T1 + A
2
e-t/T2 s t - s,eind = (2.5) 

Een duidelijk voorbeeld van het optreden van een T2 -effect is gege

ven in figuur 2.9a. Door van deze meting -ln[T(t)-TeindJ als functie van 

de tijd uit te zetten (figuur 2 .9b) wordt het effect nog verder verdui

delijkt . Als de meetpunten voor t > 50 s worden geëxtrapoleerd naar 

t = 0 s vinden we namelijk een grotere waarde voor -ln[T(T)-TeindJ en 

dus een kleiner temperatuurverschil, dan gemeten bij t = 0 s. In figuren 

2.9a en 2.9b is te zien dat de temperatuur eerst heel snel daalt en na 

een tiental seconden veel langzamer. Dit komt doordat eerst de term met 

de korte tijdconstante van enkele seconden een overheersende rol speelt. 

Na een tiental seconden heeft deze term een vrijwel constante waarde 

bereikt en gaat de term met de lange tijdconstante c~ 450 s) een over

heersende rol spelen. Naarmate het verschil tussen deze tijdconstanten 

kleiner wordt, wordt het T2 -effect slechter zichtbaar. Een goed voor

beeld hiervan wordt gegeven door figuur 2.10a. Op het eerste gezicht is 

het hamelijk niet duidelijk of deze afkoelingscurve een T2 -effect ver

toont . Dat er wel degelijk sprake is van een T2 -effect blijkt als 
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Figuur 2.9a: Het optreden van een T 2 -effect in een afkoetingscurue 

(T ~ 380 mK). 
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vervolgens -ln[T(T)-TeindJ als functie van de tijd wordt uitgezet in 

figuur 2.10b. Bijt= 0 s wijkt de waarde verkregen door extrapolatie 

namelijk weer af van de gemeten waarde. 
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· Figuur 2.9b: -tn[T(t)-T .nd] ats functie van de tijd voor de curve 
et 

gegeven in 2.9a . 

.,.. 
Dl 

----



-15-

8.5 

8.0 

ç 5.5 

c -.... ... 
5.0 ... 

"111 c -• .... 
I 4.5 ..... .. .., 

!::; 
c -I 4.0 

• 
3.5 

3.0 
0.0 50.0 100.0 150.0 2DO.O 

Tl.Jd C.l 

Figuur 2.10b: -Ln[T(t)-T .nd] aLs functie van de tijd voor de curve 
et 

gegeven in 2.10b. 

'Een analyse van het T 2 -effect uitgaande van vgl. (2.5) is gegeven 

door,Shepherd [10]. De totale warmtecapaciteit C blijkt nu te worden 

gegeven door: 

(2.6) 

Een goede benadering hiervoor kan meestal worden gegeven door: 

(2.7) 

met A1 en T 1 zoals aangegeven in figuur 2.9a. 

In ons geval is dan ook van deze benadering gebruik gemaakt. A1 en 

T 1 werden hiervoor bepaald uit de afkoelingscurves, zoals weergegeven in 

bijvoorbeeld figuur 2.9a. Ter controle zijn ze in een aantal gevallen 

ook afgeleid uit soortgelijke figuren als 2.9b en 2.10b. Als in de toe

komst de afkoelingscurve van het substraat met behulp van een computer 

wordt geregistreerd, kan een nauwkeurigere bepaling van C worden verkre

gen door de temperatuurdaling als functie van de tijd te fitten met vgl. 

(2.5). 

Om een T 2 -effect te proberen te voorkomen is het van belang een zo 
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dun mogelijk laagje Apiezon vet of GE-lak te gebruiken en het oppervlak 

van het preparaat zo glad en zo groot mogelijk te maken. Ook kan indien 

mogelijk het beste GE-lak gebruikt worden, omdat de warmtegeleiding 

hiervan een factor drie groter is dan van Apiezon vet [11]. 

2.3.2 De warmtegeleiding 

Bij de metingen wordt normaal een AT van circa 2 tot 5% aangebracht. 

Bij grotere AT kan de berekende warmtegeleiding namelijk gaan afwijken 

van de eigenlijke waarde als gevolg van de temperatuur afhankelijkheid 

van K. Dit is meermalen getest door de temperatuurveranderingen als 

functie van verschillende stookvermogens te meten. Een voorbeeld hiervan 

is gegeven in figuur 2.11. 
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POO 

Figuur 2.11: BepaLing van de warmtegeLeiding uit de heLLing van 

het temperatuurverschiL tussen P=O en P=P uitgezet 

tegen het geLeverde stookvermogen P. 

De nauwkeurigheid waarmee het stookvermogen wordt bepaald is beter 
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dan 1%, de waarde van de stookweerstand is in ons temperatuurgebied 

7.80 ± 0.05 kü. De nauwkeurigheid in de bepaling van AT is sterk afhan

kelijk van de gevoeligheid van de thermometer (§2.4) en mogelijke sto

ringen. De warmtegeleiding als functie van de temperatuur vertoont 

normaal een spreiding van 5 tot 10%. Door dit verloop te fitten met de 

polynoom (aT + bT2 + c T3
) kunnen de toevallige fouten uitgemiddeld 

worden. De spreiding in de warmtecapaciteit C(T) kan nu verminderd wor

den door deze te berekenen met de K(T) volgens de fit en niet met de 

individueel gemeten waarden van K. Voor iedere meetserie, d.w.z. voor 

iedere keer dat met de mengkoeler afgekoeld wordt van kamertemperatuur 

tot beneden 1.5 K, wordt K(T) opnieuw bepaald. In figuur 2.12 is voor 

een elftal meetseries de gemeten warmtegeleiding als functie van de 

temperatuur weergegeven. 
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Figuur 2.12: De gemeten warmtegeLeiding aLs functie van de 

temperatuur voor een eLftaL meetseries. 
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De warmtegeleiding voor de verschillende meetseries blijkt globaal 

te kunnen worden beschreven door K = 2*10- 8 T + 8*10- 8 T2
, in figuur 2.12 

weergegeven door de getrokken lijn. De spreiding tussen de verschillende 

meetseries is meestal minder dan 25%. Deze spreiding wordt waarschijn-
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lijk veroorzaakt door een verslechtering of verbetering van het warmte

contact tussen het substraat (evt. preparaat) en de nylon draden. Ook is 

het mogelijk dat er door bijvoorbeeld de aanwezigheid van restjes vet of 

lak een kleine verandering optreedt in de warmtegeleiding van de nylon 

draden. Wat echter vooral opvalt in figuur 2.12 is dat de warmtegelei

ding voor een tweetal meetseries ongeveer een factor 3 kleiner is. Het 

verschil van deze meetseries met de andere is dat voor het begin van de 

meting de calorimeter grondig is schoongemaakt met alcohol en tolueen en 

de mengkoeler daarna weer vrij snel is opgestart. Het lijkt onmogelijk 

dat deze afwijking samenhangt met de supergeleidende draadjes. Misschien 

hebben de nylon draadjes zich volgezogen met de alcohol en het tolueen 

waardoor de warmtegeleiding slechter wordt en wordt dit effect pas 

teniet gedaan na langdurige blootstelling bij kamertemperatuur. Tijdens 

een meetserie treedt er namelijk geen systematische toe- of afname op 

van K(T) als functie van de tijd. Bij een nieuwe meetserie, na het 

opwarmen naar kamertemperatuur en het verwisselen van het preparaat, is 

de warmtegeleiding echter weer toegenomen tot ongeveer zijn oorspronke

lijke waarde. Wat in elk geval duidelijk wordt door deze waarnemingen is 

dat de nylon draadjes in belangrijke mate (meer dan 60%) bijdragen tot 

de warmtegeleiding van het substraat naar het temperatuurbad. 

2.3.3 Bijdrage substraat en addenda tot de warmtecapaciteit 

Tenslotte wordt de nauwkeurigheid van de soortelijke warmte bepaling 

van een preparaat ook beïnvloed door de grootte van de warmtecapaciteit 

van het substraat en addenda en de nauwkeurigheid waarmee deze bekend 

is. De warmtecapaciteit van calorimeter A met een restje Apiezon vet 

(circa 0.3 mg) is gegeven in figuur 2.13 en uitgebreider beschreven in 

§2.4. In figuur 2.13 is ook de warmtecapaciteit van resp. 1 mg Apiezon N 

vet [12] en 1 mg GE7031-lak [13] weergegeven. Omdat er naar schatting 

slechts enkele tienden mg Apiezon vet of GE-lak op het substraat aanwe

zig zijn, kan deze bijdrage dus meestal verwaarloosd worden. Als de 

gemeten totale warmtecapaciteit echter klein is ten opzichte van die van 

de calorimeter zou deze bijdrage echter een rol kunnen gaan spelen. Ook 

voor een nieuwe calorimeter met een veel lagere warmtecapaciteit kan 

deze bijdrage een rol gaan spelen. Het is dus van van belang dat de 
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hoeveelheid Apiezon vet of GE-lak tot een minimum beperkt blijft. 

... 
::.:: 

' .., ... 
u 

2. 5E-7 .. .. 
w-eacapoct t.al" 

• Coloo-t-c.r- 1\ 

2. OE-7 
-Fit. coiOO"t- A .. Col. A • cal. a 

• . . l "!! Apt--.,. -~ 
--- l "!! goo7031·lak 

1. 5E-7 .. 
~ • 

l.OE-7 

5.0E-8 

~ • 

f ~ol_~----~~mm~~··~···~ ... = .. = .. ========~--J 
~ 1 ~2 ~3 ~5 

TDO 

Figuur 2.13: Warmtecapaciteit aLs functie van de temperatuur van 

caLorimeter A, caLorimeter A + caLorimeter B, 

1 mg Apiezon vet en 1 mg GE-Lak. 

2.4 Karakteristieken van de calorimeters 

De resultaten van warmtecapaciteit metingen aan calorimeter A 

(§2.2.2) met een restje Apiezon vet (naar schatting 0.3 mg) zijn weerge

geven in figuur 2.13. Dit verloop van de warmtecapaciteit kan binnen de 

spreiding van circa 10% worden beschreven door de volgende polynomen: 

voorT< 0.118 Ken (2.8a) 

voorT> 0.118 K. (2.8b) 

Deze beschrijving is in figuur 2.13 weergegeven door de getrokken lijn. 

Om de nauwkeurigheid van de metingen te doen toenemen is er ook een 

nieuwe ijking verricht van de thermometer (thick film weerstand). Deze 

ijking is uitgevoerd in de 'grote mengkoeler' in samenwerking met 
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]. Zeegers [14]. Hierbij is een geijkte Speer-weerstand als referentie 

gebruikt. De ijkresultaten zijn weergegeven in figuur 2.14 en kunnen met 

een nauwkeurigheid van resp. 1% en 2% worden beschreven door: 
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voor T < 1 K en (2.9a) 

T = 2.9*1010R- 2
- 5.1*106 R- 1 + 3.5*102

- 1.1*10- 2 R- 1.2*10-7 R2 

voor 1 K < T < 4.2 K. (2.9b) 
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Figuur 2.14: Ijkgrafiek thick film weerstand calorimeter A en 

Speer-weerstand calorimeter B. 

Als de gemeten warmtecapaciteit wordt vergeleken met de resultaten 

van Schram (fig. 2.15) zien we dat deze in het hele temperatuurgebied in 

meer of mindere mate van elkaar afwijken. Het grootste verschil vinden 

we bij een temperatuur van circa 0.1 K waar wij in tegenstelling tot 

Schram een piek waarnemen. Deze verschillen zijn waarschijnlijk toe te 

schrijven aan het feit dat de nieuwe ijking veel nauwkeuriger is door 
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een nauwkeurigere thermometer ijking, een groter aantal meetpunten en 

een betere dataverwerking. Waarschijnlijk heeft Schram door het beperkte 

aantal meetpunten de vrij smalle piek net gemist. Als zijn oorspronke

lijke metingen nogmaals bekeken worden, zien we dat ook hij rond 0.1 K 

enkele hogere waarden voor C heeft waargenomen. Waarschijnlijk zijn deze 

'afwijkende' waarden toen aan storingen toegeschreven. 

Deze nieuwe nauwkeurigere ijking heeft geen consequenties voor de 

meetresultaten van Schram [4,5] voor de hoge temperatuur supergeleider 

Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x• aangezien de correctie voor de bijdrage van de calori

meter aan de hand van de nieuwe ijking nooit groter is dan circa 10%. 

Ook is er een goede overeenkomst tussen de molaire soortelijke warmte 

bepaald voor preparaten met verschillende massa's en zijn de resultaten 

in overeenstemming met latere metingen (zie hoofdstuk 4). 
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Figuur 2.15: ResuLtaten van enke l:e wannteca}XlCiteit rne tingen van 

de caLorimeters. 

Op grond van de resultaten voor bovengenoemde calorimeter is beslo

ten om ook de eerste versie van de calorimeter, in dit verslag calori

meter 8 genoemd, opnieuw door te meten. Hiervoor zijn met behulp van 

Apiezon vet beide calorimeters tegen elkaar geplakt en is de totale 

warmtecapaciteit gemeten. Tijdens deze meetserie is tevens de Speer-
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weerstand opnieuw geijkt waarbij de thick film weerstand van calorimeter 

A als referentie is gebruikt. De resultaten van de thermometer ijking 

zijn weergegeven in figuur 2.14 en kunnen met een nauwkeurigheid van 

circa 2% worden beschreven door: 

T = 1.7*106 X- 6
- 1.3*106 X- 5 + 4.0*105 X- 4

- 5.3*104 X- 3 + 2.7*103 X- 2 

met X= 10 log(R). (2.10) 

De totale warmtecapaciteit en de warmtecapaciteit van calorimeter 8, 

verkregen na correctie voor de bijdrage van calorimeter A, zijn weerge-
\r~ geven in figuur 2.13.~1S we dit vergelijken met de resultaten van 

Schram voor dezelfde calorimeter waarvan de manganine draadjes echter 

nog niet waren vervangen door supergeleidende draadjes, zien we dat ze 

boven 0.4 K vrij goed met elkaar overeenkomen (fig. 2.15). Vanaf 0.4 K 

neemt Schram echter een toename van de warmtecapaciteit waar bij daling 

van de temperatuur, terwijl onze resultaten wijzen op een toename vanaf 

circa 0.25 K. Dit verschil kan waarschijnlijk verklaard worden door het 

vervangen van de manganine draadjes door supergeleidende draadjes. 

Bij vergelijking van calorimeters A en 8 zien we dat boven circa 

0.3 K de warmtecapaciteit van A een factor 1 tot 3 groter is dan die van 

8. Bèneden 0.3 K neemt de warmtecapaciteit van beide calorimeters toe 

bij daling van de temperatuur en treedt er een piek op bij circa 0.1 K. 

Op grond van deze resultaten mogen we dus concluderen dat beide calori

meters van vergelijkbare kwaliteit zijn. Omdat de Speer-weerstand tempe

ratuurgevoeliger is dan de thick film weerstand is er echter een lichte 

voorkeur voor calorimeter 8. 

Omdat de piek in de warmtecapaciteit van de calorimeters bij lage 

temperaturen een nauwkeurige bepaling van preparaten met een kleine 

warmtecapaciteit in de weg staat, is het belangrijk deze bijdrage te 

verminderen. De meeste componenten (thermometer, meetdraden) zijn met 

calorimeter A en 8 al gevarieerd. De piek hangt dus kennelijk niet van 

deze componenten af. De oorzaak moet ook niet worden gezocht in het 

saffier aangezien dit zeer goed gedefinieerd is (zuiver en eenkristal

lijn) en de soortelijke warmte een goed bekende lage waarde heeft. Dan 

blijven dus alleen nog maar de de diverse bevestigingsmiddelen (GE7031 

lak, Apiezon N vet, stycast, Wood's metaal) en de stookweerstand over. 
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Het meest waarschijnlijk is de stookweerstand de boosdoener. Deze 

bestaat uit een dunne laag chroom. Mogelijk wordt de piek veroorzaakt 

door interacties tussen de magnetische momenten van het chroom. In een 

nieuwe versie van de calorimeter is de chroom-film dan ook vervangen 

door een goud-film [4]. 

2.5 Storingen en automatisering 

Zoals reeds eerder vermeld is worden de metingen met de calorimeter 

nog maar al te vaak verstoord. Deze storingen worden vooral veroorzaakt 

door trillingen van de opstelling en door allerlei electrische appara

ten. Dat de metingen zo gevoelig zijn voor storingen is goed te begrij

pen door het feit dat bij de toegepaste meetmethode met stookvermogens 

in de orde van 10- 10W wordt gewerkt. De trillingen worden vooral 

veroorzaakt door de heliumpomp die aan het 1K bad pompt en planten zich 

via de pompleiding voort. Vooral als de trillingen van onze pomp 

interfereren met die van andere pompen kunnen ze grote gevolgen hebben 

voor de stabiliteit van de temperatuur van onze micro-calori metrie 

ops·telling. Een voorbeeld hiervan is gegeven in figuur 2.16 waarin de 

snel)e en langzame fluctuaties van de temperatuur gedurende een nacht 

duidelijk te zien zijn. Ook is het waarschijnlijk aan deze 

interferenties te wijten dat we op het ene moment een prachtig meet

signaal kunnen hebben terwijl bijvoorbeeld een uur later bij dezelfde 

temperatuur een meting (bijna) onmogelijk is. In combinatie met een 

slechte uitdemping van de trillingen van het substraat door de nylon 

draden, kunnen ze er zelfs toe leiden dat de laagst haalbare temperatuur 

boven de 0.3 K komt te liggen. Er is geprobeerd de trillingen uit te 

dempen door een balg in de pompleiding te plaatsen. Dit leek iets te 

helpen alhoewel het bewijs niet overtuigend is. Het lijkt noodzakelijk 

om de mengkoeler los van de muur te halen en een trillingsvrije 

constructie te bedenken. Ook lijkt er niet aan te ontkomen om voor deze 

mengkoeler een onafhankelijke heliumpomp aan te schaffen. 

De problemen met de automatisering hangen vooral samen met de hoog

frequente signalen die de computer zelf genereert. Onder meer door in de 

vacuümkamer de supergeleidende draadjes van de substraat-thermometer 

door te verbinden met coax kabels, is geprobeerd deze storingen te ver-
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Figuur 2.16: FLuctuaties van de temperatuur gedurende een nacht. 

minderen. Tot nu toe is het echter nog niet mogelijk gebleken de opstel

ling afdoende af te schermen voor deze hoogfrequente straling. Omdat op 

het' gebied van het automatiseren van de metingen eigenlijk geen nieuwe 

resu}taten zijn behaald verwijzen we voor de problemen hieromtrent naar 

Schram [4] en van Gils [7]. Wel zijn er vorderingen gemaakt met betrek

king tot de dataverwerking met de computer. Omdat de metingen nu nog met 

de hand worden gedaan is de dataverwerking hierop toegespitst. Na enkele 

kleine aanpassingen zijn de programma's echter ook geschikt voor de 

dataverwerking van geautomatiseerde metingen. 

Na het invoeren van de relaxatietijd, de spanning over de stook van 

het substraat en de begin en eindweerstand worden met behulp van vgl. 

(2.8) en (2.9) de temperaturen, de warmtegeleiding, de totale warmte

capaciteit en de soortelijke warmte berekend. Vervolgens wordt de 

warmtegeleiding als functie van de temperatuur met een polynoom gefit en 

worden de totale warmtecapaciteit en de soortelijke warmte opnieuw bere

kend met de waarde voor K(T) verkregen uit de fit. Ook kunnen er 

allerlei berekeningen met C enT worden uitgevoerd. Voor het fitten van 

de data en het uitzetten in grafieken is veelvuldig gebruik gemaakt van 

het programma 'AGORA' [15]. Alle programma's zijn geschreven in Turbo 

Pascal. 
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2.6 Conclusies 

Uit de hiervoor besproken resultaten kunnen de volgende conclusies 

worden afgeleid: 

De spreiding in de meetresultaten na het fitten van de warmte

geleiding wordt vooral veroorzaakt door de nauwkeurigheid in de 

bepaling van de relaxatietijd. Deze nauwkeurigheid wordt echter in 

sterke mate beïnvloed door storingen en trillingen en waarschijnlijk 

ook door (onduidelijke) T 2 -effecten. 

De warmtecapaciteit van de in §2.1 beschreven micro-calorimeters A 

en B neemt tussen 0.2 Ken 1 K resp. toe van 4*10- 8 ]/K tot 

2.3*10- 7 ]/K en van 3*10- 8 ]/K tot 9*10- 8 ]/K. Beneden 0.2 K neemt de 

warmtecapaciteit van beide calorimeters snel toe met een maximum bij 

circa 0.12 K. 

Met de huidige calorimeters kunnen warmtecapaciteiten van circa 

0.2 tot 10 ~]IK gemeten worden met een nauwkeurigheid van 10-15%. 

Dit hangt echter ook af van de temperatuur. De warmtecapaciteit 

van de calorimeter en de warmtegeleiding zijn immers temperatuur 

,afhankelijk. 

Het is belangrijk om een zo dun mogelijk laagje Apiezon vet of GE

lak te gebruiken zodat de warmtegeleiding tussen preparaat en sub

straat optimaal is en de bijdrage tot de warmtecapaciteit te ver

waarlozen. 

De warmtegeleiding tussen het substraat en het temperatuurbad vindt 

voor meer dan 60% plaats via de nylon draden en kan globaal worden 

beschreven door K = 2*10- 8 T + 8*10- 8 T2
• Door het gebruik van alcohol 

en tolueen bij het schoonrnaken van het substraat kan deze warmte

geleiding tijdelijk veranderen. 
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2.7 Verdere ontwikkelingen van de micro-calorimetrie opstelling 

In de eerste plaats is het noodzakelijk om het trillen van de 

opstelling sterk te verminderen. Er lijkt niet aan te ontkomen hiervoor 

een nieuwe, trillingsvrije ophanging voor de opstelling te construeren. 

Ook is het noodzakelijk de opstelling beter af te schermen, vooral voor 

de hoogfrequente straling die de computer genereert. Als oplossing hier

voor wordt gedacht aan het plaatsen van de computer met interfaces in 

een metalen kast, de zogenaamde kooi van Faraday, en het optisch koppe

len van alle signalen die deze kast ingaan of uitkomen. Als bovenstaande 

problemen opgelost zijn zullen de metingen gemakkelijker en nauwkeuriger 

uitgevoerd kunnen worden. Ook zal de minimum temperatuur iets lager 

komen te liggen. 

Om een betere aansluiting te krijgen met de soortelijke warmte bepa

lingen bij hogere temperaturen is het ook nuttig om de maximale tempera

tuur waarbij gemeten wordt te verhogen naar circa 1.5 K. Er hebben al 

metingen tot deze temperatuur plaatsgevonden maar hierbij is gebruik 

gemaakt van een ongevoelige thermometer en een extrapolatie voor de 

bijdrage van de warmtecapaciteit van de calorimeter. Om de nauwkeurig

he.id van de metingen bij de hogere temperaturen te vergroten zal er een 

een extra thermometer op het substraat worden bevestigd. Hierbij zal 

gebruik gemaakt worden van een van de siliciumthermometers beschreven in 

hoofdstuk 5, die in dit temperatuurgebied erg gevoelig zijn en een te 

verwaarlozen warmtecapaciteit hebben. De warmtecapaciteit van de calori

meter zal dan ook tot 1.5 K geijkt moeten worden. 

Verder wordt nog gewacht op de voltooïng van de door Schram ontwor

pen micro-calorimeter door de CTD. Deze versie zal in de nieuwe mengkoe

ler worden ingebouwd en getest. Tevens kan dan worden onderzochtof de 

metingen in de nieuwe mengkoeler minder onderhevig zijn aan storingen. 



-27-

3.1 Inleiding 

Na de soortelijke warmte metingen aan cadmium [4] en de hoge tempe

ratuur supergeleider Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x [4,5] is besloten het overgangsme

taal complex [Cr(en) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 door te meten, waarbij 'en' een 

afkorting is voor ethyleendiamine (NH2 CH2 CH2 NH2 ). De aanleiding tot deze 

keuze was het verzoek van prof. Richard L. Carlin (University of Illi

nois at Chicago) [16] om van dit preparaat de soortelijke warmte als 

functie van de temperatuur beneden 1 keivin te bepalen. Het preparaat 

werd ons dan ook door Carlin geleverd via prof. W.].M. de Jonge (groep 

Coöperatieve Verschijnselen). Ook leek het ons een interessant prepa

raat, omdat het een totaal andere samenstelling en als gevolg daarvan, 

ook andere eigenschappen dan het cadmium en de hoge temperatuur superge

leider heeft. Zo konden namelijk de mogelijkheden en de begrenzingen van 

de calorimeter beter verkend worden. De achtergronden van het verzoek 

van Carlin zullen hieronder nader worden toegelicht. 

Carlin houdt zich reeds een aantal jaren bezig met materiaalonder

zoek, waarbij hij zich vooral interesseert voor het verband tussen 

magnetische verschijnselen en chemische structuren. Deze combinatie van 

onderzoek naar de magnetische verschijnselen en chemische structuren van 

materialen noemt men ook wel magnetochemie. Carlin verricht met name 

onderzoek naar overgangsmetaal complexen waarvan de centrale ionen een 
4 A2 grondtoestand bezitten, zoals tetraëdrisch cabalt (II), tetragonaal

pyramidisch ijzer (III) en octaëdrisch chroom (III) [17-22]. Voor dit 

onderzoek worden er steeds nieuwe chemische verbindingen gecreëerd waar

bij het centrale ion hetzelfde blijft, maar de ligancien verandert wor

den. Vervolgens wordt er dan onderzocht of,en zo ja hoe, door het veran

deren van deze omringende ionen de magnetische eigenschappen van een 

materiaal beïnvloed kunnen worden. Carlin heeft ook een meer algemene 

beschouwing over de magnetische eigenschappen van overgangsmetaal 

complexen gepubliceerd [23] en aangeduid in welke gebieden van de magne

tochemie het onderzoek veelbelovend lijkt [24]. 

Een belangrijk doel van recent onderzoek in de magnetochemie is het 
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vinden van experimentele voorbeelden van de theoretische modellen voor 

magnetische interacties. De grondtoestand bepaalt namelijk de aard van 

de coöperatieve magnetische interacties tussen de ionen en de opsplit

singen van energieniveaus die door de grondtoestand gedefinieerd worden, 

moeten dus door de theoretische modellen verklaard kunnen worden. Metin

gen van de magnetische susceptibiliteit en soortelijke warmte bij lage 

temperaturen vormen een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Bij 

temperaturen van circa 4.2 K wordt de waarde van de magnetische suscep

tibiliteit namelijk alleen bepaald door de grondtoestand. Ook is bij 

lage temperaturen de roosterbijdrage tot de soortelijke warmte sterk 

afgenomen, zodat de magnetische bijdrage bepaald kan worden. 

Het meten van de susceptibiliteit en het met behulp hiervan bepalen 

van een aantal belangrijke parameters van ons preparaat is reeds door 

Carlin et al. [16] gebeurd. De bepaling van de soortelijke warmte, het 

hieruit bepalen van een aantal parameters en het leggen van een verband 

tussen beide metingen zullen in §3.4 en §3.5 beschreven worden. Om het 

verband beter te kunnen begrijpen zal allereerst de betreffende theorie 

kort worden besproken. 

3.2 ,Theorie 

Zoals vermeld in §3.1 verricht Carlin met name onderzoek naar over

gangsmetaal complexen waarvan de centrale ionen de 4 A2 grondtoestand 

bezitten. Deze grondtoestand bezit een viervoudige ontaarding in de spin 

(ms = ± 1/2, ± 3/2) die onder invloed van een axiaal kristallijn elek

trisch veld tengevolge van de omringende ionen, op zal splitsen in de 

twee dubbelvoudig ontaarde niveau's (ms = ± 1/2) en (ms = ± 3/2) 

gescheiden door een energie 20, zoals weergegeven in figuur 3.1 (D > 0). 

' 
vrije ion 

kristaLLijn veLd extern magneetveLd 

Figuur 3.1: Het gedeeLteLijk opspLitsen van de ontaarde energie

niveaus van een S = 3/2 grondtoestand onder invLoed van 

een axiaaL kristaLLijn veLd. 
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Als D < 0 dan hebben de ± 3/2 niveau's de laagste energie. Omdat deze 

opsplitsing al optreedt in afwezigheid van een extern magneetveld wordt 

D ook wel de axiale 'zero field splitting' (ZFS) genoemd. 

Paramagnetisch gedrag zoals van het chroom wordt normaal beschreven 

door de Hamiltoniaan [23]: 

(3. 1) 

waarin S en Sz spin operatoren zijn, de spin S = 3/2, g de Landé factor 

en H een aangelegd magneetveld. 

Bij de chroom (III) complexen is de ZFS normaal vrij klein en wordt 

pas zichtbaar in de soortelijke warmte bij temperaturen vergelijkbaar 

met de ZFS. De magnetische molaire soortelijke warmte van twee dubbel

voudig ontaarde energieniveaus gescheiden door 2D/k wordt gegeven door 

[25]: 

c = 
R(2D/kT) 2 •exp(2D/kT) 

[1 + exp(2D/kT)] 2 (3.2) 

waa'rin R de gasconstante is enT de temperatuur. Deze formule, een even 

functie van Dik, geeft aanleiding tot een breed maximum in de soortelij

ke warmte en wordt meestal een Schottky anomalie genoemd. Door nu de 

experimentele data te fitten met vgl. (3.2), kan 20/k bepaald worden. 

Hierbij moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met andere bijdra

gen tot de soortelijke warmte zoals bijvoorbeeld ten gevolge van fono 

en. Deze roosterbijdrage wordt gegeven door [26]: 

(3.3) 

waarin Bo de Debye temperatuur is. 

Bij lage temperaturen beïnvloedt de ZFS ook de magnetische suscepti

biliteit X , die bij hogere temperaturen meestal nog volgens de wet van 

Curie varieert (~ 1/T). Voor de 4 A2 grondtoestand worden de susceptibi

liteiten met het magneetveld evenwijdig aan en loodrecht op de oriënta

tie van het kristallijne veld gegeven door: 
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XH = NAg; ~82 . 1 + 9•exp(-2D/kT) 

4kT 1 + exp(-2D/kT) 

(3.4) 

=NAg: ~82.[1 + exp(-2D/kT)]-t + 3NAg: ~82tanh(D/kT) (3.5) 
kT 4D 

waarin NA het getal van Avogadro is en ~8 het Bohr magneton. De suscep

tibiliteiten hangen sterk af van de grootte en het teken van D. Als de 

absolute waarde van kT/D kleiner wordt dan 2 dan gaat het gedrag afwij

ken van de wet van Curie, hetgeen veroorzaakt wordt door het leegraken 

van het hoogste energieniveau. 

Afwijkingen van de wet van Curie kunnen ook veroorzaakt worden door 

exchange interacties tussen de magnetische momenten bij lage temperatu

ren. Deze exchange interacties kunnen leiden tot een spontane magneti

sche ordening indien ze groot zijn t.o.v. kT en tevens groter zijn dan 

de ZFS. Deze interacties worden beschreven door de spin Hamiltoniaan 

[27]: 

(3.6) 

w~~rbij de som wordt genomen over de naaste magnetische buur-ionen i en 

j. De J's zijn de exchange constanten die maatgevend zijn voor de 

sterkte van de magnetische interacties tussen de ionen. Omdat deze 

beschrijving te gecompliceerd is wordt voor een eenvoudiger model geko

zen zoals het isotrope Heisenberg model (Jz = lxy)• het zeer anisotrope 

lsing model (Jxy = 0) of het model (Jz = 0) dat daar tussen in ligt, het 

zg. XY model. Welk van deze drie modellen de voorkeur geniet hangt af 

van het materiaal dat onderzocht wordt. Voor chroom (111) verbindingen 

wordt in het algemeen de voorkeur gegeven aan het Heisenberg model. 

In een hoge temperatuur benadering voor het isotrope Heisenberg 

model leiden de magnetische interacties tot een bijdrage aan de soorte

lijke warmte gelijk aan [27]: 

C = 2R•S
2

(S+1)
2
zj

2 

3k2 T2 
(3.7) 

waarin z het aantal naaste buren voorstelt. Hierbij is aangenomen dat de 

ZFS te verwaarlozen is. Een lage temperatuur benadering kan worden voor

gesteld door [28]: 

c ~ Td/n . (3.8) 
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waarin d de dimensionaliteit voorstelt en resp. n = 1 voor een antifer

romagneet en n = 2 voor een ferromagneet. De magnetische susceptibili

teiten kunnen voor de exchange interacties worden gecorrigeerd door 

[23]: 

xi· = xi 
1 - (2zj/NAgi 2 MB 2 )Xi 

(3.9) 

waarin i = u of ~-

3.3 Experimenteel 

Voor bijzonderheden over de wijze waarop het overgangsmetaal complex 

[Cr(NH2 CH2 CH2 NH 2 ) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 bereid werd, wordt verwezen naar 

Carlin [16]. 

Aannemende dat de kristallen [Cr(en) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 isomorf zijn 

met [Cr(en) 3 ]Br3 •0.5NaC1•3H2 0 en dus ook met [Cr(en) 3 ]Cl 3 •3H2 0 [22], 

vinden we dat de kristal structuur trigonaal is met ruimtegroep P3c1 

met 4 formule eenheden in de eenheidscel [27]. Hieruit blijkt dat het 

cen~rale ion wordt gevormd door [Cr(en) 3 ]
3 +. Om de bindingen binnen dit 

ion te verduidelijken is in figuur 3.2 een ruimtelijke weergave van het 

[Co(~n) 3 ] 3 +-ion gegeven. Dit ion heeft namelijk dezelfde configuratie 

als het [Cr(en) 3 ]
3 +-ion [27]. Een projectie van de eenheidscel van het 

[Co(en) 3 ]Cl 3 , loodrecht op de [110]-as is weergegeven in figuur 3.3. De 

octaëdrische [Cr(en) 3 ]
3 +-kationen zijn gebonden met de Cl--ionen door 

middel van waterstofbindingen. Deze binding verzorgt ook de koppeling 

tussen de watermoleculen. De [Cr(en) 3 ]Cl 3 -moleculen en de watermolecu

len zijn gebonden door van der Waals-bindingen. Het aantal watermole

culen kan variëren, maar geeft geen verandering in de eenheidscel. 

De soortelijke warmte bepaling is gebeurd door middel van de relaxa

tietijd methode zoals beschreven in hoofdstuk 2. De metingen zijn achter

eenvolgens verricht aan 4 preparaten met een massa van resp. 10.9 mg, 

2.00 mg, 0.32 mg en 0.35 mg, afkomstig uit hetzelfde blokje materiaal en 

op het substraat bevestigd door middel van Apiezon N vet. Omdat door de 

toename van de warmtecapaciteit bij daling van de temperatuur er steeds 

weer onhandelbare grote relaxatie tijden optraden was het namelijk nood

zakelijk het preparaat steeds kleiner te maken. Ook probeerden we het 
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FigUllr 3. 2: 
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preparaat zo dun mogelijk te maken omdat er twee tijdconstanten in de 

afkoelingscurve voorkwamen (§2.3.1). 

Omdat bij temperaturen beneden circa 150 mK zelfs bij een massa van 

0.35 mg nog steeds onhandelbare grote relaxatie tijden optraden is hier 

van een adiabatische methode (§2.2.4) gebruik gemaakt. Hierbij wordt er 

een warmteverlies van 5 tot 20% naar het temperatuurbad verwaarloosd 

(Appendix A). 

De gemeten warmtecapaciteit is gecorrigeerd voor de bijdrage van de 

calorimeter (Fig. 2.13) variërend van 0.5% tot bijna 20% en m.b.v. de 

molaire massa van 424.922 g omgerekend naar de molaire soortelijke 

warmte. De verkregen waarden voor de molaire soortelijke warmte blijken 

voor de verschillende preparaten binnen hun spreiding met elkaar overeen 

te komen. Alleen bij de massa van 0.32 mg lijken de gevonden waarden 

systematisch te laag te liggen t.o.v. de andere waarden. Dit kan waar-
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schijnlijk verklaard worden door de nauwkeurigheid van slechts circa 10% 

bij de massa bepaling van dit preparaat. Voor deze meting passen we 

daarom ook een correctie toe van 10%, zodat hij beter overeenkomt met de 

andere metingen. 

3.4 Resultaten en discussie 

De molaire soortelijke warmte CP' zoals bepaald voor de 4 prepara

ten, is als functie van de temperatuur weergegeven in figuren 3.4 en 

3.5. Hieruit blijkt dat er een smalle piek in de soortelijke warmte 

optreedt met een maximum groter dan 22 j/mol•K bij een temperatuur van 

0.112 ± 0.005 K . 
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Figuur 3.4: De soorteLijke warmte data van het chroom compLex. 

0.35 mgx) betekent: meting voLgens adiabatische methode. 
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Figuur 3.5: De soorteLijke warmte data van het chroom compLex. 

Er wordt getracht de soortelijke warmte als functie van de tempera

tuur boven Tmax te beschrijven met een uitdrukking van de vorm: 

(3. 10) 

Bij de poging de data met deze uitdrukking te beschrijven worden er 

verschillende temperatuurintervallen geprobeerd. Bij het fitten van de 

data voor T > 0.25 K, worden de volgende coëfficienten verkregen: 

a= 57 ± 1 mJK/mol en~= 30 ±10 mJ/mol•K4
. Deze aanpassing is ook 

weergegeven in figuur 3.5 en blijkt binnen de spreiding van 15% te 

voldoen tot T ~ 0.16 K. 
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De laatste term in vgl. (3.10) is de roosterbijdrage. Als we aanne

men dat deze fononen bijdrage wordt bepaald door de 20 zwaarste atomen 

[31] en~ in J/atoom•K4 uitdrukken, vinden we een Debye temperatuur 

8o = 110 ± 10 K. Deze waarde voor de Debye temperatuur lijkt vrij laag. 

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat metingen beneden 1 K niet de 

ideale methode vormen om deze Debye temperatuur te bepalen. Bij daling 

van de temperatuur wordt de roosterbijdrage (~T3 ) immers snel kleiner en 

wordt dan overheerst door de andere bijdragen. 

De eerste term in vgl (3.10) kan niet worden verklaard door alleen 

de hoge temperatuur bijdrage van een Schottky anomalie. Dit is namelijk 

in tegenspraak met de grote smalle piek in de soortelijke warmte data 

(fig. 3.4). Op grond van alleen een Schottky anomalie zou er een bredere 

en lagere piek worden verwacht. Een zeer grote toename van de soortelij

ke warmte in een klein temperatuurinterval (de À-piek), wordt meestal 

veroorzaakt door een ordening. De resultaten van Carlin [16] wijzen er 

ook op dat de 1/T2 -bijdrage tot de soortelijke warmte het gevolg is van 

twee effecten, namelijk een opsplitsing van de energieniveaus van de 

chroom-ionen t.g.v. het kristalveld en exchange interacties tussen deze 

ionen. Deze effecten zijn reeds beschreven in §3.2. Hun bijdrage tot de 

soortelijke warmte kan voor hogere temperaturen benaderd worden door: 

(3.11) 

Hierbij is aangenomen dat de exchange interacties en de kristalveld

opsplitsing elkaar niet beïnvloeden. 

De door Carlin [16] bepaalde parameters 2D/k en zJ/k kunnen in deze 

vergelijking worden ingevuld. Deze parameters zijn bepaald door middel 

van susceptibiliteits metingen en zijn voor de duidelijkheid weergegeven 

in tabel 3.1. Er wordt dan gevonden dat de coëfficient a gelijk is aan 

(7.0*10- 3 + 0.36/z) J•K/mol. Als het aantal naaste buren gelijk wordt 

verondersteld aan z = 6 vinden we a= 67 mJK/mol, voor z = 8 is a gelijk 

aan 52 mJK/mol. Het is dus duidelijk dat de bijdrage ten gevolge van de 

exchange interactie een ordegrootte groter is dan die van de ZFS. De 

experimentele waarde a = 57 ± 1 mJK/mol ligt in tussen de verwachting 

voor z = 6 en z = 8, maar komt het beste overeen met een aantal van 8 

naaste buren. Uit de symmetrie van de veronderstelde ruimtegroep P3c1 

[28] en de posities van de chroom-ionen in de eenheidscel [27], kan 

worden gevonden dat een chroom-ion 2 buren heeft op een afstand van 
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7.74 Ä, 3 op een afstand van 7.65 Ä en nog eens 3 op een afstand van 

7.81 Ä (Appendix B). Het chroom heeft dus 8 buren op praktisch dezelfde 

afstand. Het is daarom niet duidelijk wat effectief het aantal naaste 

buren zal zijn. De nauwkeurigheid van de metingen en de aangenomen bena

deringen laten het ook niet toe een eenduidige uitspraak over het aantal 

naaste buren te doen. Een aantal van 8 lijkt echter heel aannemelijk. 

Tc [KJ z]lk [KJ 2D/k [KJ g// g.l 

0.142 -0.068 -0.058 2.01 2.00 

Tabel 3.1: Ordeningstemperatuur afgeleid uit susceptibiliteits

metingen, en exchange constanten, zero-field splitting 

en Landé factoren verkregen door het fitten van de meet

punten door Carlin [16] zoals beschreven in §3.2. 

Uit het feit dat de parameter z]lk een negatief teken heeft (tabel 

3.1) valt af te leiden dat er bij de temperatuur Tc= 0.112 ± 0.005 K, 

waar een maximum in de soortelijke warmte optreedt, een antiferromagne

tische ordening plaatsvindt. Deze temperatuur wijkt dus af van de tempe

ratuur Tc= 0.142 K bepaald uit susceptibiliteitsmetingen. Dit verschil 

is niet ongewoon. De ordeningstemperatuur is namelijk gelijk aan de 

temperatuur waar een maximum in de temperatuur-afgeleide van de magne

tische susceptibiliteit X optreedt, meestal wordt hij echter uit het 

maximum van de susceptibiliteit bepaald dat bij een iets hogere tempera

tuur voorkomt. Een verhouding van T(Xmax)/T(Cmax) van 1.3 blijkt vrij 

normaal te zijn [26J. 

Zoals vermeld in §3.2 is voor een driedimensionale antiferromagneet 

de soortelijke warmte voor de laagste temperaturen in benadering evenre

dig met T3
• Aan de hand van onze resultaten kan dan een extrapolatie 

naar 0 K worden gemaakt. Een schatting voorT< 0.1 K wordt gegeven door 

C = (1.3 ± 0.2)*104 T3 en is weergegeven door de stippellijn in figuur 

3.4. Als vervolgens C/T numeriek wordt geïntegreerd over het tempera

tuurinterval van 0 tot 1 K, vinden we een entropie gelijk aan 

(9.4 ± 0.7) J/mol•K. Dit wijkt circa 15% af van de te verwachten waarde 

R•ln(2S+1) = 11.52 J/mol•K, verbonden met de ordening van een systeem 

met spinS = 3/2 [26J. Vanwege de meetnauwkeurigheid kan de extrapolatie 
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naar T = 0 K echter verkeerd zijn ingeschat. Omdat de entropie sterk 

afhankelijk is van het soortelijke warmte verloop beneden de ordenings

temperatuur zou het verschil tussen de berekende waarde en de verwachte 

waarde van de entropie hierdoor verklaard kunnen worden. 

De verwachte entropie van 11.5 J/mol•K wordt gevonden voor de ook 

nog aannemelijke extrapolatie van C = 1.9*104 T3
. Circa 72% van deze 

entropie wordt bereikt beneden de ordeningstemperatuur. Met behulp van 

deze extrapolatie kan door numerieke integratie van C over het interval 

0 tot 1K de energie E0 , nodig voor het verbreken van de ordening, bena

derd worden. Het resultaat is E0 = 1.24 ]/mol. Door integratie tot Tc 

wordt de kritische energie Ec verkregen die gelijk is aan 0.67 ]/mol. 

Spin S ~ soo-sc soo-sc _!_tt _!_c. E12-Ec Ec 
R R Sc RTC RTC RTc E0 -Ec 

3/2 (A) 1.0 0.4 0.4 1.3 0.7 0.6 1.2 

1/2 (B) 0.45 0.24 0.53 0.79 0.46 0.33 1.39 

()() (C) 0.34 1.95 0.53 1.43 0.37 

5/2 (D) 1.53 0.26 0.17 

TabeL 3.2: 

Enkele relaties tussen totaLe en kritische entropieën resp. energieën. 

(A) ExperimenteeL m.b.v. de extrapolatie C = 1.9X104 T3 voorT ( 0.1 K. 

(B) Theoretische drie-dimensionaaL Heisenberg modeL (z = 8) [26]. 

(C) Theoretische drie-dimensionaaL Heisenberg modeL (z = 8) [26]. 

(D) ExperimenteLe waarden voor MnF2 [26]. 

Een aantal relaties tussen de totale en kritische entropie resp. 

energie zijn afgeleid en weergegeven in tabel 3.2. Door de Jongh en 

Miedema [26] zijn deze relaties gegeven voor o.a. het theoretische drie

dimensionale Heisenberg model met S = 1/2 en S = oo. Omdat het chroom een 

spin S = 3/2 heeft zou men verwachten dat de gevonden waarden liggen 

tussen de theoretisch bepaalde waarden voorS = 1/2 resp. S = oo. Dit 

blijkt goed te kloppen voor E0 /RTc, (E 0 -Ec)/RTc en Ec/(E0 -Ec). De waar

den gevonden voor (S
00
-Sc)/R en Ec/RTc blijken circa 5~~ resp. 40% hoger 

te liggen. Omdat Sc/R en (S
00
-Sc)/Sc niet gedefinieerd zijn voor S = oo 

worden de resultaten hier vergeleken met de theoretische waarde voor 
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S = 1/2 en de experimentele waarde voor MnF2 [26] met S = 5/2. Zoals 

verwacht hebben de resultaten ook hier tussen liggende waarden. 

3.5 Conclusies 

De resultaten van de soortelijke warmte metingen en de magnetische 

susceptibiliteitsmetingen aan het preparaat [Cr(en) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 

zijn goed met elkaar in overeenstemming. Het soortelijke warmte gedrag 

bij lage temperaturen kan verklaard worden door opsplitsingen van de 

energieniveaus van de chroom-ionen t.g.v. een kristallijn veld en 

exchange interacties tussen de chroom-ionen. Ook leveren de rooster

trillingen een geringe bijdrage. Bij temperaturen beneden circa 0.15 K 

gaan de exchange interacties overheersen, hetgeen leidt tot een 

antiferromagnetische ordening met een kritische temperatuur van circa 

0.112 K. Verder lijkt het globale gedrag van het onderzochte overgangs

metaal complex goed te kunnen worden beschreven door het driedimensio

nale Heisenberg model. 
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4 SOORTELIJKE WARMTE BEPALING VAN HOGE TEMPERATUUR SUPERCELElDERS 

4.1 Inleiding 

Sinds de ontdekking van de supergeleiding bij hoge temperaturen is 

hieraan een grote hoeveelheid onderzoek verricht. Een belangrijk onder

deel hiervan vormt het onderzoek naar de soortelijke warmte bij lage 

temperaturen. Een overzicht van de vele publicaties hierover is gegeven 

door Fisher et al. [32]. De nieuwe supergeleiders blijken een afwijkend 

soortelijke warmte gedrag te vertonen ten opzichte van de klassieke 

supergeleiders. De soortelijke warmte bij lage temperaturen van de klas

sieke supergeleiders bestaat uit een met T3 afhankelijke roosterbijdrage 

en een exponentieel afnemende bijdrage (~e-a/T) van de vrije electrenen 

ten gevolge van de energie 'gap' tussen de grondtoestand en de hogere 

energie-niveaus [25]. 

De resultaten van soortelijke warmte metingen aan 123-type superge

leiders zoals bijvoorbeeld Y-Ba-Cu-0 [32] vertonen in het algemeen 

echter een bijdrage lineair in T en een toename in C/T met dalende 

temperatuur bij lage temperaturen. Bij recente metingen aan de nieuwe 

hog~ temperatuur supergeleider Bi-Sr-Ca-Cu-0 [5,33-37] is de toename in 

CIT bij lage temperaturen ook waargenomen, maar lijkt een lineaire 

bijdrage geen rol te spelen. Het wel of niet optreden van een lineaire 

afhankelijkheid van de temperatuur is vooral belangrijk voor de verkla

ring van het mechanisme van de supergeleiding. Er is namelijk nog steeds 

een discussie gaande of de lineaire term een intrinsiek effect is van de 

koper-oxide supergeleiders, inherent is aan onzuiverheden in het mate

riaal en/of een gevolg is van tunneling ('two level system') [38]. Het 

optreden van een lineaire term is ook van belang omdat deze wordt voor

speld door bijvoorbeeld het Resonating Valenee Bond (RVB) model [39]. 

De toename van C/T met dalende temperatuur wordt normaal verklaard 

met behulp van een Schottky anomalie. Een korte beschrijving van zo'n 

Schottky anomalie zal in de volgende paragraaf worden gegeven. 

Verder zijn in dit hoofdstuk de resultaten weergegeven van warmte

capaciteit metingen aan resp. een YBa 2 Cu3 0 7 -x en een Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x 

preparaat. Het YBa 2 Cu3 07 _x materiaal bestaat uit een verzameling een

kristallen. Deze eenkristallen zijn afkomstig van Philips (Aken) en 
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worden onderzocht in samenwerking met Philips [40]. Het doel van de 

metingen is het onderzoeken of de eenkristallen een ander soortelijke 

warmte gedrag vertonen dan polykristallijne materialen. 

Het Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x preparaat is vervaardigd in de vakgroep Vaste 

Stof en is ons geleverd via ]. Emmen (groep Coöperatieve Verschijnselen) 

[41]. Het bijzondere van dit preparaat in vergelijking met het vroegere 

preparaat [4,5] is dat het alleen gesinterd is. Het oude preparaat had 

ook nog een zone smelt proces ondergaan, hetgeen resulteert in een 

compactere structuur. Het is dus interessant om de preparaten met elkaar 

te vergelijken om zo iets te kunnen zeggen over de invloed van het 

fabricageproces op de soortelijke warmte eigenschappen van het mate

riaal. Mogelijk levert dit ook informatie op over het al of niet intrin

siek zijn van de lineaire term en van de eerder gevonden Schottky anoma

lie. Ook zullen de metingen worden vergeleken met de resultaten van de 

soortelijke warmte bepaling boven de 1.6 K [42]. 

4.2 Theorie 

· ' Het optreden van een toename in C/T met dalende temperatuur voor de 

hoge, temperatuur supergeleiders wordt zoals gezegd normaal verklaard met 

behulp van een Schottky anomalie. Van een Schottky anomalie is er sprake 

als de laagste energietoestand van een ion bestaat uit twee of meer 

niveaus gescheiden door een kleine energie ö = kTö. Bij temperaturen 

veel lager dan Tö zullen deze ionen zich allemaal in de grondtoestand 

bevinden en niet in aangeslagen toestanden. Als de temperatuur nadert 

tot T6 zullen sommige ionen worden aangeslagen tot hogere toestanden. 

Dit vereist energie en er zal in dit gebied dus een extra bijdrage tot 

de soortelijke warmte zijn. Bij temperaturen veel hoger dan Tö zijn alle 

energieniveaus even goed bezet en heerst er een evenwicht. Er zal dus 

geen verdere bijdrage tot de soortelijke warmte zijn. Dit gedrag van de 

(molaire) soortelijke warmte als functie van de temperatuur kan worden 

beschreven door de volgende formule [25]: 

(4.1) 

Hierin zijn g0 en g 1 de ontaardingsgraad van resp. de grondtoestand en 

het bovenliggende energieniveau. ö is het verschil in energie tussen 
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beide niveaus, R de universele gasconstante en k de constante van 

Boltzmann. Voor hoge temperaturen (kT >> ó) kan deze vergelijking worden 

vereenvoudigd tot: 

Cschottky a/T2 . (4.2) 

Als g0 /g 1 bekend is of bekend wordt verondersteld, kan de energie

splitsing ó uit de coefficient a bepaald worden. Het molair slaat wel op 

de mol van het totale aantal ionen. In het geval dat de Schottky anoma

lie veroorzaakt wordt door slechts een gedeelte van het totale aantal 

ionen, moet de waarde zoals weergegeven in vgl. (4.1) en (4.2) worden 

vermenigvuldigd met een factor A (A< 1). 

De opsplitsingen van energieniveaus in afwezigheid van een magneet

veld die leiden tot een dergelijk soortelijke warmte gedrag, kunnen 

veroorzaakt worden door: 

dipool-dipool interactie: De interactie tussen de dipolen van de 

ionen kan leiden tot een opsplitsing van de energieniveaus. Er moet 

dan wel gelden dat de magnetische ionen zich voldoende ver van 

elkaar bevinden, zodat de interactie energie klein is ten opzichte 

van de thermische energie kT. Anders zal er namelijk een ordening 

plaatsvinden. 

een kristallijn veld: De energieniveaus van paramagnetische ionen 

die een voldoend kleine magnetische interactie met elkaar vertonen, 

kunnen opsplitsen onder invloed van een kristallijn elektrisch veld. 

Dit interne elektrische veld ontstaat als gevolg van de omringende 

ionen. Deze opsplitsing is ook al in hoofdstuk 3 ter sprake gekomen. 

nucleaire effecten: Als de kern van een ion een spin heeft en hier

mee verbonden een magnetisch moment dan kan er t.g.v. de wederzijdse 

interactie tussen nucleaire en electron dipolen een extra opsplit

sing van de energieniveaus van de ionen optreden. Deze extra 

opsplitsing noemt men de hyperfijn structuur (HFS). 

nucleaire quadrupooi effecten: Dit is een nucleaire interactie als 

gevolg van het feit dat de positieve ladingsverdeling in de kern een 

elliptische vorm heeft. De interactie tussen dit elektrisch quadru

pooi moment en het electron moment zal ook een opsplitsing veroorza

ken die echter meestal nog kleiner zal zijn dan de HFS. 
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4.3 Soortelijke warmte bepaling van YBa2Cu3 0?-x 

4.3.1 Experimenteel 

Het onderzochte materiaal YBa 2 Cu3 07 _x is afkomstig van het onder

zoekslaboratorium van Philips in Aken en bestond uit enkele verzame

lingen erg kleine eenkristallen. De afmetingen van een dergelijk een

kristal is naar schatting 0.5x0.5x0.1 mm3
• De temperatuur Tc waarbij er 

supergeleiding begint op te treden is bepaald uit susceptibiliteits

metingen en blijkt ongeveer gelijk te zijn aan 70 K. Deze temperatuur Tc 

ligt dus beduidend lager dan de circa 90 K die gewoonlijk voor deze 

supergeleiders wordt waargenomen [32]. Dit is waarschijnlijk te wijten 

aan zuurstof vacatures in het materiaal [40]. Het doel van de metingen 

is om te zien of de eenkristallen een ander soortelijke warmte gedrag 

hebben dan polykristallijne materialen. Omdat eenkristallen de best 

gedefinieerde materialen zijn, worden hierdoor mogelijk sommige niet

intrinsieke bijdragen aan de soortelijke warmte uitgesloten. 

De soortelijke warmte is bepaald door middel van de relaxatietijd 

methode (hoofdstuk 2). Bij een eerste meting is een verzameling erg 

kleine eenkristallen met behulp van Apiezon vet op het substraat 

bevestigd. Het 'bergje' eenkristallen is zo dun mogelijk gemaakt om een 

optimale warmtegeleiding tussen de kristallen en het substraat te ver

krijgen. Een tweede meting is verricht na toevoeging van een extra 

verzameling eenkristallen. 

De totale massa van deze eenkristallen is bij de eerste meetserie 

gelijk aan 1.40 mg. De correctie voor de calorimeter bijdrage (vgl. 2.8) 

varieert van 30 tot 40% voorT groter dan 0.15 K. Beneden 0.15 K neemt 

de correctie echter toe tot circa 80% bij 0.12 K. De resultaten vertonen 

een spreiding van circa 10%. Bij de tweede meetserie is de totale massa 

toegenomen tot 3.2 mg. De correctie voor de calorimeter bijdrage 

bedraagt nu circa 30% bij 0.1 Ken 14 tot 20% bij hogere temperaturen. 

De spreiding van de resultaten bedraagt ook hier weer circa 10%. 

Bij de berekening van de molaire soortelijke warmte is gebruik 

gemaakt van de chemische formule YBa 2 Cu3 0 7 (molaire massa 666 g). De 

verschillende meetseries zullen worden aangeduid met resp. 1.4 mg en 

3.2 mg. 
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4.3.2 Resultaten en discussie 

De molaire soortelijke warmte (bij constante druk) CP bepaald met 

behulp van twee verschillende massa's is als functie van de temperatuur 

weergegeven in figuur 4.1. Hieruit blijkt dat CP bepaald voor het 1.4 mg 

preparaat 10 tot 15% kleiner lijkt te zijn dan voor het 3.2 mg prepa

raat. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de grote correctie voor de 

calorimeter bijdrage in het geval van het 1.4 mg preparaat, waardoor de 

resultaten iets minder nauwkeurig zijn. Verder valt op dat CP veel gro

ter is dan de waarden die in het algemeen in de literatuur te vinden 

zijn [32]. 
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Figuur 4.1: De soortelijke warmte data van de YBa2 Cu3 07 _x eenkristallen. 

Er is geprobeerd de data te fitten met een uitdrukking van de vorm 

CP = a/T2 + ~T. Hierin is a maatgevend voor de hoge temperatuur bijdrage 

van een Schottky anomalie en ~ de coëfficient van een mogelijke lineaire 

term. De fononen bijdrage (~T3 ) wordt verwaarloosd. Bovengenoemde uit

drukking blijkt een vrij goede beschrijving van de data te geven. De 
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coëfficienten a en l verkregen uit het fitten met deze uitdrukking, zijn 

weergegeven in tabel 4.1. De fitcurves zijn ook weergegeven in figuur 

4.1. 

YBa 2 Cu3 0 7 _x a [mJ•K/mol] l [mj/mol•K2
] 

1.4 mg 1.1 ± 0.1 150 ± 4 

3.2 mg 0.78 ± 0.06 180 ± 3 

gemiddeld 0.9 ± 0.2 170 + 20 

TabeL 4.1: Coëfficienten verkregen uit het fitten van de data 

in figuur 4 .1. 

Met behulp van onze data vinden we dus een CP bijdrage evenredig met 

1/T2
. Dit is het typische hoge temperatuur gedrag van een Schottky ano

malie. Het typische hoge temperatuur gedrag van een Schottky anomalie 

wordt in het algemeen wel waargenomen voor de Y-Ba-Cu-0 supergeleiders 

[32,43]. De coëfficient a is dan echter veel groter (circa een orde). De 

Schottky anomalie bereikt dan echter zijn maximum bij hogere temperatu

ren dan voor ons preparaat. Deze bijdrage aan de soortelijke warmte, 

mees~al toegeschreven aan magnetische ionen, zou eventueel afkomstig 

kunnen zijn uit onzuiverheidsfasen van het preparaat. Omdat het maximum 

van de (vermoedde) Schottky anomalie voor ons preparaat bij lagere 

temperaturen optreedt, is het echter waarschijnlijker dat deze het 

gevolg is een nucleaire hyperfijn opsplitsing. Dergelijke Schottky ano

malieën zijn ook eerder waargenomen (bijv. [44]) en worden vaak toege

schreven aan de 63Cu en de 66Cu kernen. De coëfficient a is dan echter 

een ordegrootte kleiner. 

Uit de resultaten blijkt verder dat er een zeer grote lineaire term 

optreedt. Dit is ook goed zichtbaar in figuur 4.2, waarin CT 2 als 

functie van T3 is uitgezet samen met hun gefitte curves. In het algemeen 

wordt er wel een lineaire term voor deze supergeleiders waargenomen 

[32], maar de coëfficient l is dan toch zeker een factor 10 kleiner dan 

onze experimentele waarde. Alleen voor onzuiverheidsfasen als BaCu02 +x 

zijn dergelijke grote waarden voor l waargenomen [45]. 

Er is ook getracht de grote toename in de soortelijke warmte bij 
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hogere temperaturen te beschrijven met een Schottky anomalie in plaats 

van of in combinatie met een lineaire term. Dit leverde echter geen 

geloofwaardige beschrijving op. 

... -0 ,• 
:è .., ... 
N . .. • u 

0. 12 

0. 1 

0.08 

0. 08 

0.04 

0.02 

• l." "'9 
• 3.2 "'9 

t- Flt \." "'9 
-- Ftt 3. 2 "'9 

C.2 

4.3.3 Conclusies 
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De molaire soortelijke warmte CP van de onderzochte YBa2 Cu3 0 7 _x 

eenkristallen is circa een factor 10 groter dan de waarden die normaal 

gevonden worden. Dit geldt zowel voor de l/T2 term als de lineaire term. 

Het is nog niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. Mogelijk is er 

een relatie met zuurstof vacatures in het materiaal, die op andere 

gronden worden vermoed [40]. De suggestie dringt zich op dat er een 

directe relatie is tussen de hier gevonden zeer anomale waarden voor CP 

en de lage Tc van het materiaal. Om hierover meer duidelijkheid te 

verschaffen is het nodig nog verder onderzoek aan meer preparaten te 

verrichten. 
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4.4.1 Experimenteel 

Het te onderzoeken preparaat Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x is vervaardigd in de 

vakgroep Vaste Stof en is verkregen via ]. Emmen (groep Coöperatieve 

Verschijnselen). Bij het vervaardigen van het niet zone gesmolten prepa

raat is uitgegaan van de materialen Bi 2 03 , CaCo3 , Sr(OH) 2 •8H2 0 en CuO 

[41]. De materialen CaCo3 , Sr(OH) 2 •8H2 0 en CuO worden eerst goed gemengd 

en uitgestookt bij 200-300°C om het kristalwater kwijt te raken. 

Vervolgens wordt het mengsel gesinterd bij circa 1000°C, waarbij er een 

verbinding ontstaat tussen het Ca, Sr, Cu en 0, en samengeperst tot 

korrels. Deze korrels worden weer vermalen en gemengd met Bi 2 03 . Dit 

mengsel wordt opgestookt tot 860-870°C, hoger kan niet omdat het anders 

gaat smelten. Dit blijft zo~ ongeveer een nacht staan, wordt 

vervolgens weer afgekoeld, vermalen en samengeperst. Dit wordt 3 à 4 

keer herhaald. Het opstoken gebeurd steeds in een zuivere zuurstof 

atmosfeer. Na de laatste herhaling wordt het vanaf 860°C gequencht met 

vloeibare stikstof. Op deze manier worden er supergeleidende preparaten 

verkregen met de samenstelling Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x· Om compactere preparaten 

te verkrijgen wordt er in de vakgroep Vaste Stof gebruik gemaakt van een 

zone smelt proces. Na het hierboven beschreven proces wordt het super

geleidende preparaat zone gesmolten door middel van gefocusseerd infra

rood licht. Hierdoor wordt er een compacter preparaat verkregen. Om de 

supergeleidende eigenschappen te herstellen wordt het vervolgens opnieuw 

verhit tot 860°C en gequencht met vloeibare stikstof. 

In ons geval is het preparaat opzettelijk niet zone gesmolten om het 

soortelijke warmte gedrag als functie van de temperatuur te kunnen 

vergelijken met dat van de meer compacte zone gesmolten preparaten. 

Onder andere uit susceptibiliteits metingen [46] blijkt namelijk dat 

bepaalde eigenschappen van de hoge temperatuur supergeleider 

Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x veranderen als gevolg van een zone smelt proces. Er 

lijkt door het zone smelt proces een sterkere koppeling tussen de super

geleidende korrels op te treden. 
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De soortelijke warmtebepaling is ook hier weer gebeurd door middel 

van de relaxatietijd methode zoals beschreven in hoofdstuk 2. Er zijn 

metingen verricht aan een tweetal preparaten. Deze preparaten hebben een 

massa van resp. 70.10 mg en 11.61 mg en zijn met GE-lak op het substraat 

bevestigd. Het 70.10 mg preparaat is doorgemeten in het temperatuur

interval 0.2- 1.2 K. De metingen werden hierbij beïnvloed door vrij 

veel storingen. De correctie voor de bijdrage van de calorimeter (vgl. 

2.8) tot de totale warmtecapaciteit neemt toe van circa 4% bij 0.2 K tot 

circa 18% bij 1.2 K. Om ook metingen beneden 0.2 K te kunnen verrichten 

is het preparaat kleiner gemaakt. Dit 11.61 mg preparaat is doorgemeten 

in het temperatuurinterval 0.1- 1.3 K. De correctie voor de calorimeter 

bijdrage neemt bij dit preparaat toe van circa 17% bij 0.1 K tot 50% 

boven 1 K. Hierbij moet worden vermeld dat de bijdrage van de calorime

ter lineair geëxtrapoleerd is voor T groter dan 1 K. Dit lijkt geoor

loofd op grond van andere metingen (zie hoofdstuk 5, fig. 5.4). 

Bij de berekening van de molaire soortelijke warmte CP is gebruik 

gemaakt van de chemische formule Bi 2 Sr2 CaCu2 08 (molaire massa 888 g). 

4:4.2 Resultaten en discussie 

De molaire soortelijke warmte CP voor de twee preparaten is weerge

geven in figuur 4.3. Hierin is zichtbaar dat de resultaten voor de 

verschillende massa's binnen circa 15% met elkaar overeenstemmen. 

Ook zijn in figuur 4.3 de data van Collocott et al. boven de 0.4 K, 

gehaald uit fig. 4 [35], en van Chen Gang et al. [5] tussen 0.1 en 1 K 

weergegeven. Deze data zijn in redelijke overeenstemming met andere 

gepubliceerde resultaten [33,34,36,37] van deze supergeleider. In figuur 

4.3 is zichtbaar dat de resultaten beneden 0.8 K erg goed met elkaar 

overeenkomen. Boven de 0.8 K vertonen onze resultaten een lichte afwij

king met de resultaten van Chen Gang et al. en boven de 1 K ook met die 

van Collocott et al. De soortelijke warmte van ons preparaat lijkt name

lijk sneller met de temperatuur toe te nemen. 
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Figuur 4.3: De moLaire soorteLijke warmte van Bi-Sr-Ca-Cu-0 

preparaten. 
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1. 2 

Collocott et al. [35] hebben door het fitten van hun data tussen 0.4 

en 10 K de volgende beschrijving voor het soortelijke warmte verloop 

afgeleid: 

C = 46.6•(1.45/T)2•2•ec1.46/T' + 5.79•T 
P [ 1 + 2ec1.45/T']2 

+1.56•T3 + 0.0099•T5 mJ/mol•K. (4.3) 

De eerste term in deze formule is een volledige beschrijving van een 

Schottky anomalie met een maximum bij 0.6 K, met een verhouding g0 /g1 

van de ontaardingsgraden gelijk aan 2. De tweede term is de lineaire 

term waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, de derde term de 

roosterbijdrage en de laatste term houdt verband met de fononen disper

sie. Deze laatste term is echter van geen enkel belang voor de beschrij

ving bij de lage temperaturen. 

Bovengenoemde fitcurve is ook weergegeven in figuur 4.3. Nu is 
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zichtbaar dat de beschrijving van Collocott et al. sterk afwijkt van 

onze data bij temperaturen lager dan 0.4 K. Dit is te verklaren door het 

feit dat zij niet hebben gemeten beneden 0.4 K. Voor temperaturen hoger 

dan 1 K is een is er slechts een kleine afwijking zichtbaar tussen onze 

data en bovengenoemde beschrijving. 
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Figuur 4.4: De moLaire soorteLijke warmte van het Bt-Sr-CU-Cu-0 

preparaat bij Lage temperaturen in combinatie met de 

data bij hoge temperaturen. 

In figuur 4.4 zijn onze data weergegeven samen met de CP data van 

v.d. Pol [42] tussen 1.6 en 50 K. De metingen boven de 1.6 K zijn ver

richt aan een preparaat afkomstig uit hetzelfde stuk materiaal als ons 

preparaat. Op het eerste gezicht lijkt er een discrepantie tussen de 

resultaten op te treden die niet te verklaren is door de nauwkeurigheid 

van de metingen. Een mogelijke verklaring voor de 'plotselinge' afname 

van de soortelijke warmte tussen circa 1.3 en 1.6 K zal verderop in dit 

hoofdstuk worden gegeven. 

Bij het zoeken naar een nauwkeurige beschrijving van onze data is 
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rekening gehouden met de roosterbijdrage ~T3 , met~= 1.8 mJ/mol•K4
• 

Deze roosterbijdrage is bepaald met behulp van de hoge temperatuur data 

[42]. Er wordt allereerst getracht de data tussen 0.14 en 1 K te fitten 

met een uitdrukking van de vorm: 

(4.4) 

Hierin is de eerste term de hoge temperatuur benadering van een Schottky 

anomalie, 1 de coëfficient van een mogelijke lineaire term en ~ de 

eerder genoemde coëfficient van de roosterterm. Er wordt dan gevonden 

dat a= 0.55 ± 0.03 mJ•K/mol en l = 18.3 ± 0.4 mJ/mol•K2 een goede 

beschrijving van de data geven. Deze beschrijving wordt weergegeven door 

curve 1 in figuur 4.5. In deze figuur zijn ook de data tussen 1.6 en 

2.3 K van v.d. Pol [42] uitgezet. Het is duidelijk zichtbaar dat deze 

data niet kunnen worden beschreven door curve 1. 
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Figuur 4.5: De soortelijke warmte data in combinatie met een aantal 

beschrijvingen. 

Omdat Collocott et al. [35] een Schottky anomalie hebben waargenomen 

met een maximum bij circa 0.6 K, proberen we een dergelijke beschrijving 
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ook op onze resultaten toe te passen. Vergelijking (4.4) wordt daarom 

uitgebreid met de volledige beschrijving van een extra Schottky anoma

lie. Dit leidt dus t?t de volgende vergelijking: 

(4.5) 

De verhouding g 0 /g 1 van de ontaardingsgraden van resp. de grondtoestand 

en het bovenliggende energieniveau, wordt verondersteld gelijk te zijn 

aan 2. De coëfficient A wordt ook variabel genomen omdat de Schottky 

anomalie mogelijk een extrinsiek effect is, bijv. het gevolg van magne

tische onzuiverheidsfasen. Het fitten met vergelijking (4.5) tussen 0.14 

en 1 K geeft de volgende resultaten: A= (4 ± 2)*10- 3
, ó = 1.7 ± 0.1 K, 

a= 0.60 ± 0.04 mj•K/mol en 1 = 9 ± 3 mj/mol•K2
. De beschrijving met 

deze coëfficienten is weergegeven door curve 2 in figuur 4.5. Vervolgens 

wordt er onderzocht of een redelijke beschrijving van de data ook moge

lijk is bij het ontbreken van een lineaire term. Hiervoor wordt er 

opnieuw gefit met vgl. (4.5), maar nu met 1 = 0. Het resultaat is dan 

A= (7 ± 1)*10- 3
, ó = 1.65 ± 0.05 Ken a= 0.65 ± 0.03 J•K/mol, weerge

geven door curve 3 in figuur 4.5. 

Als figuur 4.5 eens goed wordt bekeken is zichtbaar dat curve 1 en 

curve 2 een goede beschrijving van onze data geven. Curve 3 beschrijft 
' de data minder goed maar toch ook nog vrij redelijk. Geen van de drie 

~ 

curves geeft echter redelijke beschrijving van de data van v.d. Pol [42] 

boven de 1.6 K. Omdat de curves 2 en 3 resp. te hoog en te laag liggen 

voor temperaturen hoger dan 1.6 K, worden enkele combinaties van deze 

twee geprobeerd. Een redelijke beschrijving van zowel de lage als de 

hoge temperatuur data kan nu worden gegeven door: 

( 1 . 7/T)2• 2 •e(1.7/Tl 
CP = 0.65/T

2 
+ 6•R·--------~~~~-

[l + 2e(1.7/Tl]2 

+ 3•T + 1.8•T3 mJ/mol•K , (4.6) 

weergegeven door de onderbroken lijn in figuur 4.3 en curve 4 in figuur 

4.5. De coëfficienten a, ~ en A komen voor deze curve binnen de nauwkeu

righeid overeen met de coëfficienten voor curve 2 en 3. Alleen de 

coëfficient 1 van de lineaire term is merkbaar kleiner dan voor curve 2. 

Uit figuur 4.3 blijkt dat de laatste curve (vgl. 4.6) ook een vrij goede 

beschrijving geeft van de data van Chen Gang et al. [5] en Collocott et 

al. [35] beneden 1.4 K. De data van Chen Gang et al. lijken wel voor 
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temperaturen hoger dan 0.7 Keen kleine afwijking te vertonen met zowel 

onze beschrijving als die van Collocott et al. 

Zoals duidelijk blijkt uit figuur 4.3 is de waarde van de coëffi

cient a van de l/T2 -term in volledige overeenstemming met de resultaten 

van Chen Gang et al. Waarschijnlijk is dit de hoge temperatuur bijdrage 

van een Schottky anomalie ten gevolge van een nucleaire hyperfijn 

opsplitsing. Een dergelijke hyperfijn opsplitsing wordt voor de 

Y-Ba-Cu-0 supergeleiders wel toegeschreven aan 63Cu en 65Cu kernen 

(bijv. [44]). Voor het Y-Ba-Cu-0 systeem is de coëfficient a normaal wel 

een ordegrootte kleiner (zie ook §4.3.2). De door Chen Gang et al. [5] 

en de door ons gevonden grote waarde voor a in Bi 2 Sr2 CaCu2 08 _x, is zeer 

recentelijk ook gerapporteerd door Caspary et al. [37]. Zij schrijven 

deze bijdrage echter toe aan nucleaire quadrupooi effecten. 

De Schottky anomalie met een energieniveau opsplitsing van 1.7 K, 

lijkt veel op de anomalie gevonden door Collocott et al. en is mogelijk 

het gevolg van magnetische onzuiverheidsfasen. 

Onze data lijken verder te duiden op de aanwezigheid van een kleine 

lineaire term(~ 3 mJ/mol•K2
). Tot op heden is er voor de Bi-Sr-Ca-Cu-0 

sup~rgeleider nog geen grote lineaire bijdrage tot de soortelijke warmte 

geconstateerd. De gevonden waarden voor ~variëren van 0 tot 6 mJ/mol•K2 

[5,33-37]. De data konden echter ook vrij goed verklaard worden zonder 

de aanwezigheid van een lineaire term. Het bewijs voor een lineaire term 

is dus niet overtuigend. 

4.4.3 Conclusies 

De resultaten van de soortelijke warmte bepaling van het niet zone 

gesmolten Bi 2 Sr2 CaCu2 0a-x preparaat zijn in redelijke overeenstemming 

met reeds gepubliceerde resultaten [5,33-37]. Voor temperaturen hoger 

dan 0.7 K lijkt er wel een kleine afwijking op te treden tussen de 

beschrijving van onze data en die van Collocott et al. [35] voor een 

gesinterd, niet zone gesmolten preparaat, en de data van Chen Gang et 

al. [5] voor een zone gesmolten preparaat. Dit zou mogelijk kunnen dui

den op een relatie tussen de lineaire term en de compactheid van een 
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preparaat. Om dit te bevestigen is het nodig verder onderzoek aan meer 

preparaten te verrichten. 

De data kunnen ook vrij goed worden verklaard in samenhang met de 

resultaten van metingen aan het gesintarde preparaat boven 1.6 K [42]. 

Het verloop van de soortelijke warmte als functie van de temperatuur bij 

lage temperaturen, kan worden beschreven door een bijdrage evenredig met 

1/T2 bij de laagste temperaturen, een Schottky anomalie met een energie

niveau opsplitsing van 1.7 K, een kleine lineaire term (0 ~ 3 mJ/mol•K) 

en een Debye temperatuur van circa 250 K [42]. Er zal nog een verdere 

analyse van het soortelijke warmte gedrag van het gesintarde preparaat, 

plaatsvinden op basis van de hoge temperatuur data van v.d. Pol [42]. 

Op grond van de metingen kan verder worden geconcludeerd dat een 

juiste interpretatie hiervan zeker niet gemakkelijk is. Vooral metingen 

in een beperkt temperatuurinterval zouden tot een verkeerde interpreta

tie kunnen leiden. 



-54-

5 ONTWIKKELING VAN NIEUWE CALORIMETERS OP BASIS VAN SILICIUM 
IC-TECHNOLOGIE 

5.1 Inleiding 

In de groep 'Lage Temperaturen' wordt in samenwerking met EFFIC 

(Eindhovense Faciliteit Fabricage Integrated Circuits) gewerkt aan de 

ontwikkeling van een nieuwe generatie calorimeters. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van moderne IC-technologie. Het doel hiervan is ener

zijds het verkrijgen van een nieuwe micro-calorimeter met een zeer lage 

warmtecapaciteit, zodat er een nog kleinere warmtecapaciteit kan worden 

gemeten dan op dit moment mogelijk is. Anderzijds is deze ontwikkeling 

ook bedoeld voor het gebruik van de micro-calorimeter voor het detecte

ren van kleine energieën. Een thermische deeltjesdetector werkt namelijk 

op hetzelfde principe als een calorimeter voor het meten van de warmte

capaciteit. Normaal wordt er een bekende hoeveelheid warmte aan een 

materiaal toegevoerd en wordt de temperatuurverandering geregistreerd. 

Hieruit kan dan de warmtecapaciteit worden bepaald. Bij de toepassing 

als thermische deeltjes detector wordt de temperatuur geregistreerd van 

een ~ateriaal met een bekende warmtecapaciteit. Nu kan dus de toege

voerde energie bepaald worden. 

De toepassing als thermische deeltjes detector is vooral van belang, 

omdat hiermee een veel groter (circa twee ordes) oplossend vermogen kan 

worden bereikt dan met de momenteel veel gebruikte solid state detecto

ren. Dit hangt samen met het feit dat de ruis ten gevolge van thermo

dynamische fluctuaties sterk afneemt met de temperatuur. De werking van 

de thermische deeltjes detector zal hier verder niet worden toegelicht. 

Een uitgebreide beschrijving is o.a. gegeven door McCammon et al. [47] 

en in het afstudeerverslag van Schram [4]. 

Wij zullen ons hier slechts bezig houden met de thermometer van de 

te ontwikkelen micro-calorimeter. Voor de toepassing als thermische 

deeltjes detector is het namelijk van fundamenteel belang dat de thermo

meter zeer gevoelig is beneden 1 keivin en een zeer lage warmtecapaci

teit bezit. Een ontwerp voor een dergelijke thermometer op basis van 

arseen geïmplanteerd silicium is beschreven door Schram [4]. Een korte 

toelichting op het fabricageproces is gegeven in de volgende paragraaf. 
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De ontworpen thermometers zijn inmiddels gereed gekomen en er zijn 

ook al een aantal metingen aan verricht. Hiervoor zijn er 'chips' met 

daarop één thermometer uit de siliciumschijf 'gesneden'. Met behulp van 

bonding technieken zijn er goud-draadjes (doorsnede ~m) aan de 

contacten bevestigd. In de eerste plaats is onderzocht of de temperatuur

afhankelijke weerstanden voldoen aan de gestelde eisen, d.w.z. zeer 

gevoelig voor temperatuurveranderingen beneden 1 K en een lage warmte

capaciteit. Verder is er een aanzet gemaakt tot het experimentele onder

zoek naar het karakter van de weerstand-temperatuur afhankelijkheid van 

dergelijke thermometers. 

5.2 Fabricageproces van thermometers gebaseerd op arseen geïmplanteerd 

silicium 

Bij de fabricage van de genoemde thermometers op basis van arseen 

geïmplanteerd silicium is uitgegegaan van het ontwerp van Schram [4]. 

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het masker weergegeven in figuur 

S.O. Deze structuur is gekozen om een gunstige geometrie voor een lage 

wee.rstand te verkrijgen. Het werkzame gedeelte is ontstaan door het 

silicium met arseen te implanteren tot een diepte van 0.2 ~· Voor het 

verkrijgen van de contacten is er geïmplanteerd tot een diepte van 

0.4 ~· 

Om een zo breed mogelijk profiel in de concentratie te krijgen als 

functie van de diepte is er eerst gedurende een bepaalde tijd geïmplan

teerd met een energie van 160 keV en daarna met een energie van 60 keV. 

Vervolgens wordt de siliciumschijf gedurende 20 minuten verwarmd op een 

temperatuur van 900°C in een stikstof atmosfeer om mogelijke rooster

fouten te verwijderen. Hierna wordt de schijf weer gedurende 20 minuten 

verwarmd bij een temperatuur van 900°C, maar nu in een zuurstof atmos

feer om een dunne beschermingslaag aan te brengen. Tenslotte wordt het 

arseen in enkele uren tijd bij een temperatuur van 1000°C dieper het 

silicium ingediffundeerd. De implantatie doses, de baktijden en de met 

behulp van het simulatieprogramma 'Suprem II' berekende eindconcentra

ties zijn weergegeven in tabel 5.1 [4]. 

beide zijden: 37 tanden 

met breedte 3J..un. 

openingen (bLanco): 5~ 

Figuur 5.0: Het gebruikte masker bij de impLantatie van het siLicium. 
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Nummer lmpl. 160 keV lmpl. 60 keV 1000°C Eindconc. 

schijf [1013 cm -2] [1013 cm -2] [min.] [1018 

1 11.4 4.3 100 9.7 

2 11.4 4.3 240 8.4 

3 8.8 3.9 100 8.1 

4 8.8 3.9 240 6.9 

5 8.2 3.5 100 7.6 

6 8.2 3.5 240 6.4 

TabeL 5.1: De instellingen en de eindconcentraties bij het 

fabricageproces van de silicium-thermometers [4]. 

5.3 Elektrische geleiding silicium-thermometers 

5.3.1 Theorie 

cm -3] 

Bij lage temperaturen worden de electrenen en gaten vrijwel niet 

mee'r thermisch geëxciteerd van de donorniveaus naar de geleidingsband 

resp-. van de acceptorniveaus naar de valentieband. Ieder gelocaliseerde 

ladingsdrager kan alleen maar overgaan naar een andere gelocaliseerde 

toestand met behulp van fononen. Dit springen van de ene gelocaliseerde 

toestand naar de andere onder invloed van fononen wordt wel het hopping 

mechanisme genoemd. Bij lage temperaturen zal het electron in het 

algemeen 'hoppen' naar een toestand met een minimaal energieverschil. 

Omdat dit niet de naaste buur hoeft te zijn wordt dit 'variable range 

hopping' genoemd. 

Mott [48] heeft voor de geleiding a volgens dit mechanisme de 

volgende uitdrukking afgeleid: 

(5.1) 

met m = 1/4 in het geval van een drie-dimensionaal model. T is de tempe

ratuur en a0 en T0 zijn constanten. Voor het geval van een twee-dimen

sionaal 'hopping' gedrag geeft Mott m = 1/3. Het gedrag van de geleiding 

wordt echter ook vaak beschreven door vgl. (5.1) met m = 1/2. Volgens 
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Efros en Shklovskii [49,50] is dit gedrag het gevolg van een Coulomb 

interactie tussen gelocaliseerde electronen, die een 'gap' kan 

veroorzaken in de toestandsdichtheden bij het Fermi-niveau. Experi

menteel zijn er waarden voor m gevonden variërend van 0.2 tot 0.7 (bijv. 

[51]). 

5.3.2 Experimentele weerstand-temperatuur relaties 

De metingen van de weerstand als functie van de temperatuur van 

thermometers met verschillende specificaties zijn verricht in een vloei

baar 4 He-cryostaat. De weerstand is uitgelezen met behulp van een 

'AVS-45 Automatic Resistance Bridge'. De dampdruk van het 4 He is 

gebruikt als referentie voor de temperatuur. 

De resultaten van enkele metingen zijn weergegeven in figuren 5.1 

t/m 5.3. Het eerste getal van hun code nummer komt overeen met het 
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Figuur 5.1: Weerstand-temperatuur relaties van thermometers van 

4 verschillende siliciumschijuen. 
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van siLiciumschijven 2 en 3. 

1~o~r-~------~----------~--------~----------~------~ 

• •• .. 
• • .. • • • x 

14.0 .. .. .- ' • • • • 
• * • 

• • • • • • • • .. 
13.0 • •• 

• .. • • ... 1r 
• .. 

• "'x • • .. 
12.0 • • • " .. 

• • .. -· n-,...... • • 
11.0 .. 4-tA 

... • • 
" 4-ta • • 
+ 4-2 • • • • 4-3 • • 
• '5-tA • • 

10.0 .. s-ta .. • • 
• 5-2 . .. • • • • 

a.o 
2.3 2.8 3.3 3.8 

TDO 
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nummer van de siliciumschijf (tabel 5.1). Het tweede getal is een wille

keurig rangnummer van een thermometer. De thermometers zijn namelijk 

afkomstig van willekeurige plaatsen op de schijf. De letter in het code 

nummer betekent dat een thermometer na een eerste meting (A) enige tijd 

(enkele dagen/weken) is blootgesteld aan de buitenlucht en toen nogmaals 

is doorgemeten (B) ter controle van de reproduceerbaarheid. De weerstand

temperatuur relaties van thermometers van siliciumschijven 1 en 6 zijn 

niet weergegeven in bovengenoemde figuren omdat de weerstanden resp. 

constant en te groot (> 2 Mü) zijn bij temperaturen tussen 1.4 en 4.2 K. 

Voor het zoeken naar het karakter van de weerstand-temperatuur 

relatie kan de uitdrukking voor de geleiding a (vgl. 5.1) worden 

omgeschreven naar de onderstaande relatie voor de weerstand R: 

(5.2) 

Dit kan weer worden omgeschreven tot: 

ln(R) = ln(Ra) + (Ta/T)m (5.3) 

Er wordt vervolgens getracht de data te fitten met vgl. (5.3) met Ra. Ta 

en m als fitparameters. Deze niet-lineaire fit wordt uitgevoerd met 

behulp van het programma 'AGORA' [15]. De waarden van m verkregen door 

deze fit zijn weergegeven in tabel 5.2. De waarden voor Ra en Ta zijn 

niet'weergegeven, omdat deze door bovengenoemde fit slechts met een zeer 

slechte nauwkeurigheid konden worden bepaald. 

Het lijkt dat de waarde van m toeneemt met een afnemende arseen

concentratie, maar tevens een goede overeenkomst vertoont met m = 1/2. 

Een fit met bijvoorbeeld m = 1/4 geeft echter ook meestal een goede 

beschrijving van de data. Dat het moeilijk is een onderscheid te maken 

tussen beschrijvingen voor verschillende m's, is een uit de literatuur 

bekend probleem. Voor een goede analyse zijn er zeer nauwkeurige metin

gen vereist. Een analyse van onze data aan de hand van de correlatie van 

ln(R) met (T)-m voor verschillende m's, geeft echter ok weer een sterke 

indicatie voor de keuze van m = 1/2 in plaats van m = 1/4. Onder de 

aanname dat m = 1/2 zijn Ra* en Ta* berekend. Deze resultaten zijn ook 

weergegeven in tabel 5.2. 
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Nummer m Ro * [10-2 fl] To * [KJ 

2-1 0.42 ± 0.03 4.0 ± 0.2 386 ± 4 

2-2A 0.32 ± 0.04 3.4 + 0.3 495 ± 5 

2-28 0.42 + 0.02 2.6 + 0.3 516 ± 8 .......................................................... 
3-1 0.31 ± 0.03 12.0 ± 0.8 337 ± 4 

3-2A 0.41 ± 0.04 12.5 + 0.9 302 ± 4 

3-28 0.39 ± 0.05 13 ± 1 301 + 4 .......................................................... 
4-1A 0.6 ± 0.2 4.6 ± 0.6 900 ± 20 

4-18 0.5 + 0.1 4 ± 1 920 + 30 

4-2 0.6 ± 0.3 2.3 + 0.9 1140 ± 70 

4-3 0.5 ± 0.3 7 ± 2 1020 ± 50 .......................................................... 
5-1A 0.56 ± 0.06 26 ± 2 475 + 5 

5-18 0.54 ± 0.08 27 ± 3 469 ± 7 

5-2 0.54 ± 0.07 22 ± 6 506 ± 7 

TabeL 5.2: De waarde van m verkregen uit het fitten van de data 

met vgL. (5.3). R0 * en T0 * zijn verkregen door het 

fitten met vgL. (5.3) onder de aanname m = 1/2. 

In bovenstaande tabel valt op dat voor thermometers van schijf 4 de 

nauwkeurigheid waarmee m bepaald is, veel slechter is dan voor thermo

meters van de andere schijven. Dit wordt veroorzaakt door het kleine 

aantal meetpunten voor thermometers van schijf 4 (zie fig. 5.3). 

Uit tabel 5.2 en figuren 5.2 en 5.3 blijkt dat een thermometer na 

geruime tijd aan de buitenlucht te zijn blootgesteld, goed reproduceert. 

De reproduceerbaarheid is beter dan de meetnauwkeurigheid van circa 3%. 

Er wordt wel een verschillend weerstand-temperatuur gedrag waargenomen 

voor verschillende thermometers van eenzelfde siliciumschijf. Er treden 

ook duidelijke verschillen op tussen thermometers van verschillende 

siliciumschijven. Alleen thermometers van siliciumschijven 2 en 3 verto

nen een grote overeenkomst. De verschillen tussen thermometers van deze 

twee schijven zijn namelijk niet groter dan de verschillen die optreden 

binnen een schijf (zie fig. 5.2). 
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Zoals reeds eerder vermeld lijkt de waarde van m toe te nemen met 

een afnemende arseenconcentratie, maar komt vrij goed overeen met 

m = 1/2. De grootte van Ta* (m = 1/2) lijkt ook toe te nemen met een 

afnemende arseenconcentratie. Tussen Ra* (m = 1/2) en de berekende 

arseenconcentratie is er geen verband zichtbaar. 

5.4 Bepaling van de warmtecapaciteit van silicium-thermometers 

In de inleiding is al vermeld dat het van groot belang is dat de 

silicium-thermometers een erg lage warmtecapaciteit bezitten. Voor het 

experimenteel bepalen van de warmtecapaciteit van de silicium-thermo

meters zijn er 4 stukjes van siliciumschijf nr. 3, met ieder één sili

cium-thermometer, op het substraat bevestigd. De totale massa is gelijk 

aan 35.64 mg, het totale volume circa 1.5*10- 2 cm3
. Er zal echter 

allereerst een schatting van de te verwachten warmtecapaciteit worden 

gemaakt. 

Voor het silicium wordt er een fononen bijdrage tot de warmtecapa

citeit verwacht, dus Csi = ~·T3 . Op grond van een Debye temperatuur van 

636 K [25] kan er voor het bulk silicium (volume circa 1.5 *10- 2 cm3
) 

een ~ van 9.4*10- 9 j/K4 verwacht worden. Er is natuurlijk ook een extra 

bijdrage (Cdope = 1•T) tot de warmtecapaciteit, afkomstig van het 

gedeelte van het silicium geïmplanteerd met arseen. Bij het schatten van 

de bijdrage wordt aangenomen dat het silicium over het totale oppervlak 

tot een diepte van 0.4 Mffi c~ 1/1000 totale dikte) homogeen geïmplanteerd 

is met arseen. Verder wordt er aangenomen dat deze bijdrage vergelijk

baar is met die van fosfor geïmplanteerd silicium. Voor een donor

concentratie van 8*1018 cm- 3 [52] vinden we dan een 1 gelijk aan circa 

5*10- 11 j/K2 voor het volume van 1.5*10- 2 cm3
• De geschatte totale 

warmtecapaciteit is dus: 

(5.4) 

Voor de experimentele bepaling van de warmtecapaciteit zijn de 4 

stukjes van siliciumschijf nr. 3 met behulp van Apiezon vet op het 

substraat bevestigd. De warmtecapaciteit is ook hier weer bepaald met de 

relaxatietijd methode (hoofdstuk 2). De gemeten totale warmtecapaciteit 
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is weergegeven in figuur 5.4. In deze figuur is ook de warmtecapaciteit 

van de calorimeter en het verschil tussen beide warmtecapaciteiten 

weergegeven. We zien dus dat de gemeten warmtecapaciteit circa 10% 

groter lijkt te zijn dan die van de calorimeter. Omdat bij de bepaling 

van de warmtecapaciteit van de calorimeter de spreiding ook circa 10% 

bedroeg is het dus duidelijk dat de warmtecapaciteit van de silicium

thermometers niet nauwkeurig uit deze metingen bepaald kan worden. Het 

is wel duidelijk dat de gemeten warmtecapaciteit erg klein is. De in het 

begin van deze paragraaf gegeven schatting van de warmtecapaciteit (vgl. 

5.4) is ook in figuur 5.4 weergegeven. Ter vergelijking is in deze 

figuur verder ook nog de bijdrage van 0.3 mg Apiezon [12] vet uitgezet. 

Hieruit blijkt dat de warmtecapaciteit van de onderzochte silicium

thermometers in grootte vergelijkbaar is met die van 0.3 mg Apiezon vet . 
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Figuur 5.4: De totaLe warmtecapaciteit, de caLorimeter bijdrage, de 

warmtecapaciteit na de correctie voor de caLorimeter 

bijdrage, de geschatte warmtecapaciteit en de warmte

capaciteit van 0.3 mg Apiezon vet aLs functie van T. 
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De minimale oppervlakte die voor de huidige thermometers gereali

seerd kan worden is circa 0.4x0.5 mm2
. De dikte van een schijf is circa 

0.4 mm en het bereikbare minimum volume is dus gelijk aan circa 

8*10- 5 cm3
• Dit is dus twee ordes kleiner dan het volume waarvoor de 

warmtecapaciteit, experimenteel en door middel van een schatting, is 

getracht te bepalen. Het is daarom wel duidelijk dat de warmtecapaciteit 

van een silicium-thermometer verwaarloosbaar is ten opzichte van andere 

bijdragen zoals van bijvoorbeeld het Apiezon vet. 

5.4 Conclusies en verdere ontwikkelingen 

De huidige thermometers zijn niet geschikt voor toepassing in een 

micro-calorimeter met een werkgebied beneden 1 kelvin. De weerstand van 

de thermometers wordt dan immers oneindig groot of blijft constant. Er 

wordt nu verwacht een geschikte thermometer te vinden bij een eind

concentratie die ligt tussen die van schijf nummer 1 en 2. Omdat het 

enige verschil tussen het fabricageproces van deze schijven de diffusie

tijd is, zal bij een volgend ontwerp waarschijnlijk getracht worden een 

geschikte thermometer te verkrijgen door deze tijd te varieren. 

De huidige thermometers zijn wel erg gevoelig in het temperatuur

gebied van circa 1 tot 4 K. Daarom zal een van de thermometers op het 

substraat van de huidige calorimeter (hoofdstuk 2) worden bevestigd om 

zo het werkgebied van deze calorimeter uit te breiden naar hogere tempe

raturen. De warmtecapaciteit van deze thermometer is verwaarloosbaar ten 

opzichte van die van de calorimeter. Alleen het bevestigingsmiddel en de 

stroomdraadjes zullen tot een kleine toename van de warmtecapaciteit 

leiden. 

De in dit hoofdstuk beschreven silicium-thermometers zijn nog aan 

verder onderzoek onderhevig. Dit onderzoek bestaat onder andere uit 

metingen van de weerstand-temperatuur afhankelijkheid tussen 0.1 Ken 

kamertemperatuur, en van I-V karakteristieken. Ook worden er metingen 

verricht in een magneetveld. 
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APPENDIX 

A Het warmteverlies bij de adiabatische meetmethode 

Bij het gebruik van de adiabatische meetmethode beschreven in 

§2.2.4, wordt er een warmteverlies van het substraat naar het 

temperatuurbad verwaarloosd. De grootte van het verlies is afhankelijk 

van de toegevoerde warmte AQ (= P•AT), de warmtegeleidingKen het 

verschil tussen de begintemperatuur c~ de temperatuur van het 

temperatuurhadJ en de temperatuur van het substraat tijdens de meting. 

Omdat de temperatuur van het temperatuurbad niet wordt bijgeregeld 

tijdens de meting, treedt het grootste verlies op bij de hoogste 

temperaturen. Het minimale warmteverlies tijdens de metingen blijkt 

gelijk te zijn aan circa 5%, het maximale verlies is circa 20%. De 

metingen zijn verricht bij temperaturen van circa 0.09 K tot 0.15 K. De 

warmtegeleiding bedraagt hier circa 2*10- 9 WIK. 

De berekening van de minimale en de maximale grootte van het 

war.mteverlies tijdens de metingen, wordt hieronder weergegeven: 

-minimale verlies: T ~ 0.1 K, At= 100 s, AQ = 6*10- 8 J. maximale 

temperatuur verschil ATmax ~ 20 mK. Het maximale verlies onder deze 

omstandigheden is dus circa K•At•AT = 4*10- 9 J. gelijk aan 7% van AQ. 

-maximale verlies: r~ 0.14 K, At= 100 s, AQ = 8.3*10- 8 J, 

ATmax ~ 70 mK, het maximale verlies is dus circa 1.4*10- 8 J, gelijk 

aan 17% van de toegevoerde warmte AQ. 
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8 Bepaling van de afstanden tussen de chroom-ionen in 

[Cr(en) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H20 

Om duidelijkheid te verkrijgen over het aantal naaste buren van het 

chroom-ion in het overgangsmetaal complex [Cr(en) 3 ]Cl 3 •0.5NaC1•3H2 0 is 

aangenomen dat dit isomorf is met [Cr(en) 3 ]Cl 3 •3H2 0. Met behulp van 

referenties [29-31] zijn de onderstaande figuren verkregen. Hiermee 

kunnen de afstanden tussen de chroom-ionen worden bepaald. Het blijkt 

dat het chroom-ion 2 buren heeft op een afstand van 7.74 Ä. 3 op een 

afstand van 7.65 Ä en nog eens drie op een afstand van 7.81 Ä. Er zijn 

dus 8 buren op praktisch dezelfde afstand. 
A 
/' 

I \ I \ 

Figuur Al: Bovenaanzicht van de posities van de chroom-ionen 

ten opzichte van elkaar. De punten • Liggen boven 

het vlak van tekening, de punten o Liggen er onder. 

4.03 

Figuur A2: Zijaanzicht van de posities van de chroom-ionen 

ten opzichte van elkaar. 


