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SAMENVATIINC 

Tijdens het in dit verslag beschreven afstudeerprojekt zijn magnetisa

tie- en soortelijke warmtemetingen verricht aan enkele zogenaamde 

easy-plane ferromagnetische ketensystemen in het temperatuurgebied 

1. 2 < T < 20 K. De re sultaten hiervan worden vergeleken met enkele theo

retische modellen. 

De magnetisatie van de S=l systemen CsNiF
3 

en (CH
3

)
4

NNiBr
3 

(TMNB) 

is gemeten met een magneetveld in en loodrecht op het spinvoorkeurs

vlak. De resultaten met het veld in het voorkeursvlak worden voor 

beide stoffen vrij redelijk beschreven door een model waarin magnonen 

en sine-Cordon solitonen de dominante excitaties zijn. Door de meet

gegevens met het veld loodrecht op het voorkeursvlak te vergelijken 

met een gemodificeerd mean-field model, wordt een waarde voor de ani

sctropieparameter verkregen. De~e blijkt voor CsNiF3 goed overeen te 

komen met de in de literatuur gerapporteerde waarde, maar wijkt voor 

TMNB enigszins af. 

De soortelijke warmte van het S =! systeem (C6H11NH3 )CuBr3 (CHAB) 

is gemeten voor verschillende velden (B = 0, 1, 2 en 3 Tesla) in het 

voorkeursvlak. De nulveld-metingen zijn aangepast met een model voor 

de magnetische soortelijke warmte dat is gebaseerd op numerieke bere

keningen aan de volledige Hamiltoniaan voor eindige ketens. Uit deze 

aanpassing wordt een waarde ]Ik = 63 K voor de intraketen exchange

interaktie gevonden die ca. 15% hoger is dan de eerder gerapporteerde 

waarde. De magnetische soortelijke warmte in veld blijkt voor lage 

temperaturen redelijk te kunnen worden beschreven door het lineaire 

spingolfmodel. De excess bijdrage tot de soortelijke warmte 

(AC= C[B]- C[O]) wordt daarentegen gedomineerd door de solitonachtige 

excitaties. Modellen die gebaseerd zijn op numerieke berekeningen aan 

de volledige easy-plane Hamil toniaan voor eindige ketens geven een 

voorspelling die kwantitatief slecht overeenstemt met de meetgegevens. 

Het blijkt echter dat de resultaten van deze modellen onderling nog 

grote verschillen vertonen. 
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1. INLEIDING 

Om te komen tot een volledige beschrijving van de verschijnselen 

die in de vaste stof optreden, zal de algemene Hamil toniaan moeten 

worden opgelost. Dit is een ondoenlijke taak. Het is zelfs al onmoge

lijk om de Hamil toniaan die het magnetische deelsysteem beschrijft 

exact op te lossen. Een sterke vereenvoudiging wordt bereikt als de 

magnetische intarakties in dit veel deeltjes probleem worden beperkt 

tot één dimensie. De systemen moeten dan opgebouwd gedacht worden uit 

onafhankelijke ketens van Wisselwerkende magnetische momenten 

("spins"). Vaak wordt verder nog aangenomen dat er alleen wisselwer

king is tussen naburige momenten. Dit soort systemen wordt beschreven 

door een één-dimensionale Hamil toniaan met naaste buur (exchange) 

interaktie. 

Hoewel zo'n Hamiltoniaan al een sterke vereenvoudiging van de 

werkelijkheid is, kan hij slechts voor enkele speciale situaties exact 

worden opgelost. In andere gevallen is een veelvoud van modellen ont

wikkeld, waarvan de oplossing exact of numeriek kan worden berekend. 

In dit verslag gaat de aandacht uit naar de zogenaamde easy-plane 

ferromagnetische ketens. De interaktie tussen naburige spins is dan 

anisotroop, en de anisotropie is zodanig dat de spins een voorkeurs

vlak bezitten. Voor dit soort ketens zijn twee modellen in het bijzon

der geschikt om de magnetische eigenschappen te beschrijven. 

In het lineaire spingolf model worden de grootheden bepaald door 

elementaire excitaties die lineair zijn en een kollektief karakter 

hebben. Deze excitaties worden ook wel spingolven of magnonen genoemd. 

Ze worden verkregen door de spin-Hamil toniaan te transformeren naar 

een Boson-representatie. 

Onder een aantal aannamen (klassieke spins, grote XY anisotropie 

en de kontinuüm benadering) kan de bewegingsvergelijking van de spins 

getransformeerd worden naar de sine-Gordon vergelijking. Naast kollek

tleve lineaire spingolven, heeft deze klassieke vergelijking ook niet

lineaire lokale oplossingen. Zij worden, naar het idee van hun ont

dekker Russell, solitonen genoemd. 

Door de komst van snelle en krachtige computers is er een tendens 

zichtbaar naar het rigoreus oplossen van de spin-Hamiltenlaan voor een 

beperkt aantal spins. Hierbij moet gedacht worden aan eindige ketens 
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tot zo'n 10 spins. Door middel van een extrapolatiemethode worden de 

resultaten voor een oneindig lange spinketen verkregen. 

Al deze theoretische inspanningen zouden niet zijn verricht als er 

geen reële fysische systemen beschikbaar waren om de ontwikkelde mo

dellen te verifiëren. Tijdens het in dit verslag beschreven afstudeer

projekt zijn experimenten verricht aan het Cu-zout [C6H11NH
3

]Cu8r
3 

(CHA8, S = !) en de twee Ni-zouten CsNiF3 en (CH3 )4NNi8r3 (TMN8, S = 1). 

Alle drie de zouten hebben een zodanige chemische struktuur dat ze, 

wat betreft hun magnetische eigenschappen, in een bepaald temperatuur

gebied bij benadering te beschrijven zijn met een ferromagnetische 

keten-Hamiltoniaan met easy-plane anisotropie. 

Aan CHA8 zijn soortelijke warmtemetingen verricht in nulveld en 

met velden 8 ~ 1 Tesla in het voorkeursvlak van de momenten, als aan

vulling op de door Tinus et al. gepubliceerde metingen bij lage velden 

(8 ~ 0. 7 Tesla) [ 1]. Voor hoge velden wordt het wellicht mogelijk het 

lineaire spingolfmodel toe te passen. Anderzijds wordt verwacht dat in 

dat veldgebied eventuele afwijkingen van CHA8 t.o.v. de geïdealiseerde 

spin-Hamiltoniaan relatief minder belangrijk zijn dan bij lage velden. 

Dit maakt een meer di rekte vergelijking met de beschikbare theore

tische voorspellingen mogelijk. 

Aan de twee Ni-zouten zijn magnetisatiemetingen verricht. Getracht 

is de resultaten met het veld in het voorkeursvlak te beschrijven met 

een kombinatie van het lineaire spingolf model en het sine-Cordon 

model. Een soortgelijke interpretatie bleek voor CHA8 uitstekende 

resultaten op te leveren. Door metingen te verrichten met velden lood

recht op het voorkeursvlak werd geprobeerd een nauwkeurige waarde voor 

de anisatrapie te verkrijgen. 

In het eerstvolgende hoofdstuk van het verslag worden het lineaire 

spingolf- en sine-Cordon model nader toegelicht. In hoofdstuk 3 tot en 

met 5 worden de tot nu toe bekende en voor dit onderzoek relevante 

eigenschappen van respectievelijk CHA8, CsNiF3 en TMN8 besproken. 

Daarna wordt er een hoofdstuk gewijd aan enkele resultaten die bereikt 

zijn door het oplossen van de Hamil toniaan voor eindige ketens. In 

hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte experimentele 

opstellingen en meetmethoden. Tot slot worden in de laatste twee 

hoofdstukken de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, en de 

konklusles die hieruit kunnen worden getrokken op een rijtje gezet. 
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NB: 

Algemeen mag worden aangenomen, dat door fysici wordt gestreefd 

naar een zo hoog mogelijke graad van universaliteit en éénduidigheid. 

Ook in dit verslag zal meermalen het woord universeet ter sprake ko

men. We proberen een zodanige kombinatie van de grootheden te vinden 

dat er, indien de experimentele resultaten met behulp van die kombina

tie worden uitgezet, een nagenoeg universeel verband volgt. 

Het is in dit licht op zijn minst verwonderlijk te noemen dat door 

fysici op hun weg naar universaliteit, een volstrekte willekeur aan 

symbolen en eenheden wordt gebruikt. Dat dit verwarrend is, veel tijd

verspilling (en dus ook geldverspilling) tot gevolg heeft en zelfs tot 

frustratie kan leiden, mag duidelijk zijn. 

In dit verslag is gebruik gemaakt van de aanbevelingen zoals die 

beschreven staan in de gereviseerde 1987 versie van "Symbols, units, 

nomendature and fundamental constants in physics" [2]. Dat betekent 

onder andere dat gekozen is voor het SI eenheden stelsel. 

Om tegemoet te komen aan het feit dat in de literatuur, waarnaar 

in dit verslag veelvuldig wordt verwezen, vaak gebruik wordt gemaakt 

van het CGS eenhedenstelsel, worden in de appendix de figuren uit het 

verslag die in de twee eenhedenstelsels verschillend zijn in CGS een

heden weergegeven. 
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2. THEORIE 

2.1. Inleiding 

In de vaste stof worden de magnetische eigenschappen vaak beschre

ven met elementaire excitaties. Deze worden meestal in twee klassen 

onderverdeeld, te weten lineaire en niet-lineaire excitaties. 

De lineaire excitaties van een door exchange-wisselwerking gekop

pelde keten van spins kunnen worden verkregen door een transformatie 

van de spinoperatoren in de Hamil toniaan naar Base-operatoren. De 

Holstein-Primakoff transformatie blijkt hiervoor uitermate geschikt. 

De elementaire excitaties worden geïnterpreteerd als lopende spingol

ven, ook wel magnonen genoemd. 

Een theoretische beschrijving van de niet-lineaire excitaties stuit 

op meer problemen. Indien we te maken hebben met een spin-Hamiltoniaan 

met een voorkeursvlak voor de spins, kan deze in de klassieke kontinu

urn approximatie bij benadering geschreven worden als de sine-Gordon 

Lagrangiaan. De uit deze theorie voortkomende niet-lineaire soliton

oplossingen worden voor een ferromagneet geïnterpreteerd als een ver

draaiing van een aantal opeenvolgende spins ten opzichte van de voor

keursrichting over een totale hoek 2v. 

In het eerste deel van dit hoofstuk (§ 2.2) wordt de Holstein

Primakoff transformatie toegelicht aan de hand van een ferromagneti

sche keten van spins met een anisotrope naaste buur exchange

wisselwerking en een uitwendig magneetveld in het voorkeursvlak van de 

spins. Twee statische grootheden, te weten de magnetisatie en de soor

telijke warmte, worden berekend. Verder wordt nog aangegeven welke 

modifikaties optreden als de XY-anisotropie in de Hamil toniaan be

schreven wordt door een zogenaamde single-ion term. 

Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk (§ 2.3) is gewijd aan de niet 

lineaire solitonoplossingen van het sG model. Ook de bijdrage van deze 

solitonen tot de magnetisatie en de soortelijke warmte wordt berekend. 
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2.2. Spingolfmodel 

2.2.1. Holstein-Primakoff transformatie (HPT) 

Een geschikte transformatie om de Hamiltoniaan 

J{= -2 2: [Jxxs~s~+1+ JYYsY1_sY1.+1+ Jzzs~s~+1J- 9J.LaB 2: s~ 
i 1 1 1 1 i 1 

(2.1) 

met (Jxx < Jyy < Jzz) 

te herschijven naar Base-operatoren is reeds in 1940 door Holstein en 

Primakoff [3] aangegeven. Zij gaan uit van de ferromagnetisch georden

de grondtoestand waarin alle spins langs de z-as zijn gericht, en 

drukken de spinladderoperatoren st . si en sf uit in de spinafwij-
t kingkreatie en annihilatie-operatoren ai resp. ai: 

+ t ~ S. =../2§ (1- a.a./2S) a. 1 1 1 1 
- ~ t t ~ 

S . = v L>:J a . ( 1 - a . a ./2S) 1 1 1 1 
z t 

S. = S.- a.a .. 1 1 1 1 

(2.2) 

Uit de bekende commutatieregels voor de ladderoperatoren en sf en het 

transformatie voorschrift kunnen de commutatierelaties van de spinaf

wijkingsoperatoren worden berekend. Het is eenvoudig na te gaan dat 

deze voldoen aan de Bose-commutatieregels: 

t [ a.,a. ]=ó ... 
1 J 1J 

(2.3) 

De niet-lineariteit van de transformatie vormt een probleem dat 

meestal wordt ontweken door de wortel te ontwikkelen in machten van 

ata/2S en alleen de nulde orde benadering te beschouwen. Formeel geldt 

dit slechts als 

t a a/2S « 1. (2.4) 
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De afwijking van de spins ten opzichte van de ferromagnetische grond

toestand moet klein zijn. Het geldigheidsgebied van de theorie zal 

daarom beperkt blijven tot zeer lage temperaturen en/of hoge magneet

velden (T/vB << 1). 

Vanwege de translatie-invariantie wordt, nadat de HPT is toegepast, 

overgegaan op de reciproke (q) rooster ruimte. De spinafwijkingsope

ratoren worden uitgedrukt in hun Fourier-koëfficiënten. Dit zijn de 

spingolfkreatie en -annihilatie operatoren (a~ resp. aq)· Zij voldoen 

aan dezelfde commutatieregels en zijn dus Base-operatoren. Uitgedrukt 

in de spingolfoperatoren, ziet vgl.(2.1) er als volgt uit: 

1{ zz 2 "" t t t = -N ( 2] S + gJ.L
8

BS) + L. [A a a + 8 (a a + a a ) ] . q q q q q q -q q -q (2.5) 

De eerste term representeert de energie van de "naieve" ferromagneti

sche grondtoestand. De koëfficiënten A en B worden gegeven door: 
q q 

ZZ XX yy 
Aq = 4] S- 2(J + J )Scos(qa) + %8 (2.6) 

B = 2(Jyy- Jxx)cos(qa) 
q 

Het golfgetal q doorloopt de gehele 1e Brillouin zone van het recipro

ke rooster: -1r/a < q < 1r/a (a is de afstand tussen twee naburige spins). 

Uit vlg. (2.5) blijkt dat de getransformeerde Hamiltoniaan in deze 

operatorrepresentatie niet diagonaal is. Bogoliubov [4] heeft in 1947 

aangegeven dat een Hamil toniaan van een soortgelijke vorm als vlg. 

(2.5) door een unitaire transformatie diagonaal kan worden gemaakt. 

Het operator afhankelijke deel wordt 

(2.7) 

c wordt geïdentificeerd met de kreatie-energie van een spingolf met 
q 

golfgetal q en is gelijk aan 

(2.8) 
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De interpretatie van é als de spingolf energie is alleen zinvol in
q 

dien B <A . 
q q 

De oe orde benadering van de HPT leidt er toe dat de spin Hamilton-

iaan beschreven wordt door de som van een operatorloos gedeelte dat de 

grondtoestandsenergie vastlegt, en N ontkoppelde harmonische oscilla

toren. 

De bezettingsgetal operator a+a- geeft het aantal spingolven n met 
q q q 

golfgetal q. Doordat na de Bogoliubov-transformatie de Bose commuta-

tieregels onveranderd geldig zijn voor de kreatie/annihilatie operato

ren, wordt de verwachtingswaarde 'voor de bezettingsgetal operator bij 

een zekere temperatuur T gegeven door de Bose-Einstein statistiek: 

-1 <n > = [exp(é /kT)- 1] q q 

waarin k de konstante van Boltzmann voorstelt. 

2.2.2. Magnetisatie 

(2.9) 

De magnetisatie langs de richting van het uitwendige magneetveld 

wordt gedefinieerd als de verwachtingswaarde van de totale spinkompo

nent in die richting: 

(2. 10) 

Door deze operator te transformeren naar de Boson-representatie waarin 

de Hamiltoniaan (vgl. 2.1) diagonaal is en vervolgens de verwachtings

waarde van de resulterende operator te berekenen, blijkt dat de magne

tisatie voor een oneindig lange keten te schrijven is als: 

~ = (1 + ~) 
sat 

(2. 11) 
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Door de geïntroduceerde anisatrapie in de exchange-wisselwerking 

wijkt deze uitdrukking af van het intuïtieve beeld dat elke aangesla

gen spingolf de magnetisatie met AM = IDLB reduceert. Dit hangt samen 

met het feit dat M in dit geval niet cammuteert met J(. Omdat E. <A 
q- q 

geldt voor de magnetisatie bij het absolute nulpunt M(T = 0 K) ~ Msat. 

Indien M(T = 0 K) < M t spreekt men van "spinreduktie". 
sa 

2.2.3. SoorteLijke warmte 

De soortelijke warmte is gedefinieerd als de afgeleide van de ver

wachtingswaarde van de energie naar de temperatuur 

(2. 12) 

en wordt bepaald door de statistiek en de excitatie-energie van de 

spingolven. In de thermodynamische limiet (N ~) wordt de molaire 

magnetische soortelijke warmte gegeven door de volgende integraal: 

7r/a 

I exp(E. /kT) 
cm = -~!- dq ____ _..q..__ __ 2=--

[exp(é /kT)-1] 
-Tr/a q 

(2. 13) 

-1 -1 
R is de universele gasconstante (R = 8.3144 J mol K ) . 

2.2.4. SingLe-ion anisotropie 

Indien de anisatrapie niet met de exchangeparameters wordt beschre

ven maar met een zogenaamde single-ion term, krijgt de spin Hamilton

iaan de volgende gedaante: 

K=-2J :l s.·si 1+ D :l cs~) 2- ~ZLL...B :l s~. 
i 

1 + . 1 -Ij . 1 
1 1 

(2.14) 

De exchange-wisselwerking tussen naburige spins is isotroop. De tweede 

term beschrijft de anisotropie. Als D > 0 hebben de spins een 
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voorkeursvlak loodrecht op de x-as. Voor D < 0 is het systeem Ising

achtig met de x-richting als voorkeursas. Het magneetveld ligt voor 

D > 0 in het easy-plane. 

In principe lijkt toepassing van de lineaire spingolftheorie op 

deze Hamil ton-operator recht toe recht aan. De single-ion term kan 
+ 

worden uitgedrukt in de spin-ladderoperatoren Si , waarna de HPT wordt 

toegepast. 

Het zonder meer toepassen van deze methode stuit echter op proble

men [5]. Deze hebben te maken met de eis dat de matrix-elementen van 
- x2 ~t~2 ' e [Si,(Si) ] en [(2S) ai,(Si) ] tussen de vacuümtoestand en het 1 aan-

geslagen niveau gelijk moeten zijn. ~ staat hier voor de getransfor
x meerde van Si. Aan deze eis is voldaan als 

(2.15) 

Dit houdt in dat D gerenormaliseerd wordt met een faktor (1-1/2S): 

D = D ( 1-l/2S) . (2. 16) 

Rekening houdend met de aanpassing van D tot D, verloopt de overgang 

van de spin-Hamil toniaan naar de Base-Hamil toniaan analoog aan de 

voorgaande paragraaf: 

J{ "' +-1 = L c (a a +2). 
SW q q q 

q 

De excitatie-energie van een spingolf met golfvektor q 

aan vlg. (2.8) met [5]: 

Aq = 4JS[1-cos(q)] + ~B +Os 

B =DS. q 

(2.17) 

is nu gelijk 

(2. 18) 

De afleiding van de magnetisatie en de soortelijke warmte verloopt 

analoog aan de situatie met anisotrope exchange-interaktie en heeft 

vgl. (2.11) en (2.13) als resultaat. 
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2.3. Sine-Cordon model 

Mikeska heeft in 1978 aangetoond dat de bewegingsvergelijking van 

de spins in een ferromagnetische XY keten langs de x-richting, bij 

benadering beschreven wordt door de sine-Gordon vergelijking [6]: 

"" 1;,;. 2.;,;. 
~XX- 2 ~tt =m Sln~ 

c 
(2.19) 

De spins worden in deze kontinuüm benadering (geen roosterdiskretisa

tie) opgevat als klassieke vektoren in een voorkeursvlak. De variabele 

~ is dan de hoek die de spinvektoren maken met hun door een extern 

magneetveld opgelegde voorkeursrichting in dat vlak. 

De sine-Gordon vergelijking heeft een drietal oplossingen, waaron

der lineaire kollektleve excitaties (spingolven), niet-lineaire gelo

kaliseerde excitaties (soli tonen) en de zogenaamde "breathers". De 

aandacht zal in dit verslag hoofdzakelijk uitgaan naar het gedrag van 

de soli tonen. De spingolven zullen niet worden behandeld omdat een 

adequate quanturnbeschrijving van deze kollektleve excitaties voorhan

den is in de vorm van het lineaire spingolfmodel. Van de breather

oplossingen is aangetoond dat ze in het beschouwde temperatuurinterval 

thermodynamisch gezien geen gewicht hebben [7]. 

De fysische interpretatie van een soli ton is een verdraaiing van 

een aantal opeenvolgende spins ten opzichte van de voorkeursrichting 

over een totale hoek 211", die zich met een snelheid v door de keten 

beweegt. De energie van een bewegend soliton is 

0 E (u)= o-E . 
s s 

(2.20) 

0 2 2 .! 
Hierin is E de rustenergie, en geeft l = (1-u /c ) 2 de zogenaamde 

s 
relativistische invariantie van de theorie weer. In tabel 2.1 worden 

enkele relevante parameters voor twee "easy-plane" Hamiltonianen uit

gedrukt in de exchange-parameter (J). arisotropie-energie (A of D) en 

het veld. 
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1{ 

I -212 S. •S.+1 + 2A2 s:s: 1 - gJ..L8B2 S~ 
. 1 1 . 1 1+ 1 
1 1 

I I -212 s. ·s.+1 + D2cs:)
2

- gJ..L8B2 s~ 
. 1 1 . 1 . 1 
1 1 1 

ma E0 (K) 
s 

1 
B 2 

[;~kJ 
1 

I+II 8S(21gJ..L
8

BS/k) 2 

Tabel 2.1. Twee ferromagnetische modeLsystemen met XY anisotropie 

lOCI.Uruan (in de kLassieke limiet) de bewegingsvergeHjking naar de 

sine-Gordon vergeLijking kan worden getransformeerd. In de onderste 

twee koLommen worden de massaparameter en de rustenergie van de soLi

tonen weergegeven. 

De vrije energie van de solitonen volgt rechtstreeks uit de parti

tiefunktie en kan analytisch worden berekend [8]. Door een verfijnde 

WKB oplossingsmethode toe te passen op de resulterende pseudo Schrö

dinger-vergelijking vinden Sasaki en Tsuzuki [9] de volgende uitdruk

king voor de vrije energie van de solitonen: 

F =-kin . 
s s 

De solitondichtheid n per spin wordt gegeven door: 
s 

(8)! t-! -1/t(1 7t 59t2) ns = :;;: ma e - 8 - 128 . 

(2.21) 

(2.22) 

De uitdrukking voor ma voor de twee "easy-plane" Hamil tonianen wordt 

gegeven in tabel 2.1. De parameter t is de op de rustenergie genor-



meerde temperatuur: 

t = T/E
0

. 
s 
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(2.23) 

Vergelijking (2.21) voor de vrije energie van de solitonen is formeel 

alleen geldig voor voldoende lage temperatuur 

t«118ma. (2.24) 

Deze benadering staat bekend als de ideale gas fenomenologie (IGP) en 

is geïntroduceerd door Currie et al. [10]. In dit beeld bestaat het 

sine Gordon systeem uit magnonen en solitonen. De solitonen gedragen 

zich als een gas van thermisch aangeslagen quasi -deeltjes, die geen 

interaktie met elkaar hebben maar wel een thermische snelheidverdeling 

bezitten. 

Door Schneider en Stoll is de vrije energie van het sine-Gordon 

model numeriek berekend met behulp van de transfermatrix methode [8]. 

Aangenomen wordt dat hun resultaten exact zijn in het hele tempera

tuur- en veldgebied. Hoge temperatuur expansies en lage temperatuur 

berekeningen bevestigen dit. 

2.3.1. Magnetisatie in het ideale gas model 

Uitgaande van de ferromagnetisch geordende toestand, brengt de 

excitatie van magnonen en solitonen een reduktie van de magnetisatie 

met zich mee. Deze wordt verkregen door differentiatie van de vrije 

energie naar het magneetveld: 

M=-(~~]r (2.25) 

Uitgaande van de uitdrukking voor de vrije energie in de IGP, is de 

afname in de magnetisatie door de solitonen ten opzichte van de verza

digingsmagnetisatie te schrijven als: 

(2.26) 
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0.95 

0.9 

:I: 0.85 

Fig. 2.1. Reduktie van de 

magnetisatie ten gevolge van de 

solitonen in het ideale gas 

model. o.a 

0·75 \.-0 ---,;:01.,-.1 ---,;:O.l;.-2 ---;/0."'3 --~0.4 
t 

Figuur (2. 1) geeft de magnetisatie als funktie van de dimensieloze 

parameter t. De magnetisatie is genormeerd op de verzadigingswaarde 

Msat = 9J..I'BS · 

2.3.2. Soortelijke warmte in het ideale gas model 

De soortelijke warmte wordt verkregen door differentiatie van de 

vrije energie naar de temperatuur. De solitonbijdrage wordt gegeven 

door: 

(2.27) 

(2.28) 

Figuur (2.2) geeft de soortelijke warmte (C-R)/ma als funktie van t. 

Opvallend is dat zowel de voorspelling gebaseerd op de ideale gas 

fenomenologie, weergegeven door de kurven "ST,sol" en "ST,tot", als de 

berekeningen van Schneider en Stoll (kurve "SS") universeel gedrag 

vertonen in het beschouwde temperatuurgebied. Het maximum in de soor

telijke warmte wordt veroorzaakt door de solitonen, zoals blijkt uit 

een vergelijking van de exacte resultaten met de kurve "ST,sol". Deze 

laatste bevat alleen het soliton afhankelijke deel tot de soortelijke 

warmte. De kurve "ST,tot" wordt verkregen indien binnen de IGP ook de 
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magnonbijdrage wordt meegenomen. Voor t ~ 0. 18 treden er afwijkingen op 

van de numeriek exacte transfermatrix berekeningen van Schneider en 

Stoll. 

6 

-~ 
~ ... . .... 
i ········ ... 
""' 4 ST, tot 

11:1 
E 

::::::. 
0:: 

I 

~ 

2 

0 
t 

Fig. 2.2. AC voor het sG modeL. Het resuLtaat van de ideaLe gas bena-

dering wordt weergegeven door de k.urve "Sf, tot". De k.urve "Sf, sot" 

bevat alteen het soLiton afhankeLijke deeL van AC. De getrokken k.urve 

("SS") geeft de ru.unerieke berekeningen aan het sG modet weer. 
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3.1. Inleiding 

Eén van de fysische materialen die in zeer goede benadering door 

een 1d magnetische Hamiltoniaan beschreven kan worden is 

(C6H11NH3 )CuBr
3

, afgekort met CHAB. In dit hoofdstuk worden eerst de 

kristallografische en magnetische struktuur van CHAB besproken. Dan 

volgt een beschrijving van de relevante experimenten die aan deze stof 

zijn verricht. Dat zijn magnetisatiemetingen en soortelijke warmte

metingen in nulveld en in velden tot 0.7 Tesla. 

3.2. Kristallografische en magnetische struktuur 

De kristallografische struktuur van CHAB is orthorhombisch, ruimte

groep P212
1
2 1, met a= 1.956 run, b = 0.868 run en c = 0.638 run [11]. Fi

guur (3.1) geeft een schematische projektie van de eenheidscel op het 

be-vlak. 

Er is een sterke superexchange interaktie tussen naburige eu2+ 

ionen (S = ~) in de c-richting. De hierdoor ontstane magnetische ketens 

worden onderling gescheiden door grote organische c6H11NH3 groepen. 

Daardoor heerst er tussen de ketens slechts een zwakke wisselwerking, 

die samen met de sterke intraketen-wisselwerking aanleiding geeft tot 

Fig. 3.1. Projektie van de 

kristaLstruktuur van CHAB op 

het be-vLak. 
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een 3d magnetische ordening beneden T = 1.50 K. Boven T treedt een 
c c 

vrijwel 1d magnetisch gedrag op en wordt de interketen-wisselwerking 

verwaarloosd. 

De individuele ketens worden beschreven door de volgende Hamilton-

i aan: 

(3. 1) 

Uit FMR experimenten [12] en metingen van de magnetische soortelijke 

warmte in nulveld [1] is gebleken dat 

(3.2) 

zodat CHAB "easy-plane" karakter vertoont. De kleine anisotropie in 

het XY-vlak wordt in eerste instantie meestal verwaarloosd, waarmee 

vgl.(3.1) overgaat in 

J{= -212 s. ·S. 1 + 2A 2 s~s~ 1. 
. 1 1+ . 1 1+ 

(3.3) 
1 1 

De absolute grootte van de anisotropie wordt weergegeven door A 

(A/k = 2. 75 K voor CHAB). 

Er zijn in de stof twee symmetrie-gerelateerde sets ketens aanwezig 

met elk een eigen magnetische voorkeursrichting. Deze ligt in het ab 

vlak en maakt een hoek van ±25° met de b-as (zie figuur 3.2). Dec-as 

ligt voor beide sets ketens in het voorkeursvlak. 

CHAB 

a I 

z' 

easy XY planes x easy 
y intermediate 
z hard 

~ = 25° 

Fig. 3.2. Oriëntatie van de voor

keursvlakken van de twee typen 

ketens t.o.v. de kristallografi

sche assen van CHAB. 
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3.3. Magnetisatie 

Door Kopinga et al. [ 13] zijn magnetisatiemetingen aan CHAB ver

richt. Het uitwendige veld was gericht langsdec-as (g =2.01 ±0.02) 
c 

en lag dus voor beide typen ketens in het XY vlak. 

In figuur 3.3 is de gereduceerde magnetisatie (M/M : M is de ver-
s s 

zadigingsmagnetisatie) weergegeven als funktie van T/~. Verschillende 

modellen, waaronder het sine-Gordon model voorspellen een universeel 

gedrag indien de magnetisatie • op deze manier wordt uitgezet. Deze 

universaliteit werd experimenteel ook waargenomen. De afwijkingen bij 

lage temperaturen zijn waarschijnlijk een gevolg van interketen wis

selwerkingen (T = 1.50 K). Een beschrijving waarbij, gebruik makend 
c 

van de hierboven gegeven parameters, de magnonbijdrage uitgerekend 

. ~·-·-·-·--·--

·-·-·-solitons ·-·--·-·-·--
0 

a 

a 
VI 

:1: 

:1: 
o 1.4K 

0. • 2.0K 
a 

x 3.0K 
o 4.2K 
• 5K 
• 6K 
• BK 
• lOK 

0 10 

Fig. 3.3. Gereduceerde magnetisatie van CHAB uoor Bllc-as als funktie 

van T/~. De getrokken lijn stelt het gekombineerde effekt uoor van de 

reduktie van M ten gevolge van solitonen (punt-streep lijn) en magno

nen (lineaire spingol.ftheorie, onderbroken lijn). De stippellijn geeft 

de numerieke resultaten uoor het sG model. weer. 
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w~rdt met lineaire spingolftheorie (kurve "magnonen"), en de reduktie 

van de magnetisatie ten gevolge van de solitonen (kurve "solitons") is 

verkregen uit vgl (2.26), gaf goede resultaten (kurve "total ") in het 

beschouwde temperatuur- en veldgebied. De stippellijn geeft de nume

rieke berekeningen van Schneider en Stol! aan het sG model weer. 

3.4. Soortelijke warmte 

Soortelijke warmtemetingen aan CHAB zijn verricht in nulveld en in 

velden langs de c-as en in het ab-vlak [14]. Alleen de resultaten met 

het veld langs de c-richting en zonder veld zullen worden toegelicht. 

Bij afwezigheid van een uitwendig veld zijn door Kopinga et al. [1] 

metingen verricht aan CHAB in het temperatuurgebied van T =0.5 K tot 

T = 55 K. Na scheiding van de magnetische- en roosterbijdrage tot de 

totale soortelijke warmte, bleek de eerste te kunnen worden beschreven 

met een exchange-interaktie van ]Ik= 55±5 K en 5% easy plane anisotro

pie (zie figuur 3.4). 

Als een veld langs de c-as wordt aangelegd is een theoretische 

beschrijving met het sG model mogelijk. Tinus et al. [14] hebben nage

gaan in hoeverre dit model toepasbaar is op de magnetische soortelijke 

:L 
u 

0 5 

...... ---- ---------; .... ~ 

10 15 
T(K) 

Fig. 3.4. Magnetische soorteLijke mocnmte '~ CHAB in nutuetd. De ge

trokken kurue geeft de theoretische uoorspeH ing uoor ]Ik= 55 K en 5% 

XY-anisotropie. 
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warmte van CHAB. De metingen zijn verricht in velden tot B = 0. 7 Tesla. 

De temperatuur variëerde van T = 1.5 K tot T = 7 K. Vanwege het univer

sele karakter van het model, werden de resultaten in gereduceerde vorm 

gepresenteerd, d.w.z. (C[B]-C[O])/~ versus Tl~ (zie figuur 3.5). De 

getrokken lijnen in figuur (3.5) zijn verkregen door interpolatie van 

de experimentele punten. 

In figuur (3.6) wordt de experimentele excess soortelijke warmte 

(AC= C[B]-C[O]) vergeleken met het sG model. De gestippelde kurven 

komen overeen met de getrokken kurven uit de vorige figuur. De onder

broken kurve geeft de soli ton bijdrage volgens vgl. (2. 28) weer. De 

beste overeenkomst met de meetgegevens wordt echter verkregen met de 

resultaten van de numeriek exacte transfermatrix berekeningen aan het 

sG model, aangegeven door de getrokken kurve. 

Uit de gereduceerde weergave van de experimentele resultaten kan 

worden opgemaakt dat de voorspelde universaliteit niet optreedt. Er 

zijn duidelijke systematische afwijkingen zichtbaar. Naarmate het veld 

groter wordt, neemt de hoogte van het maximum in AC/~ toe. Tegelij

kertijd vindt een verschuiving van dit maximum naar lagere waarden van 

Tl~ plaats. 

~ .... 
w 
<l 

0 15 

BlkGl 
• 1.25 
0 1.75 
A 2.50 
• 3.25 
x 4.oo 
0 5.50 
+ 6.50 

Fig. 3.5. Experimenteel waargenomen excess soortelijke warmte van CHAB 

uoor B 11 c in gereduceerde uorm weergegeven (B ~ 0.7 Tesla). 
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15 

Fig. 3.6. Excess soorteLijke unrmte AC van CHAB voor B /Ie (B ~ 0.7 

TesLa) in gereduceerde vorm, samen met theoretische voorspeHingen 

voLgens het sG modeL. De stippeLLijnen geven de interpoLatie tussen de 

experimenteLe gegevens weer. De getrokken en onderbroken kurve steLLen 

resp. de numerieke resuLtaten van het sG modeL en de soLitonbijdrage 

voLgens de ideaLe gas benadering voor. 

De afwijkingen van universaliteit worden waarschijnlijk veroorzaakt 

door de spinkompanenten loodrecht op het easy vlak. Dit is aangetoond 

door transfermatrix berekeningen aan ketens bestaande uit klassieke 

spins met 3 komponenten en een "easy-plane" naaste buur interaktie. 

Het resultaat van deze berekeningen vertoont een afwijking van univer

seel gedrag die kwalitatief hetzelfde is als dat van de meetpunten. 

Kwantitatief valt de voorspelling van dit model te hoog uit. Dezelfde 

berekeningen aan een isotroop planair (XY) systeem, waarin de spins 

dus geen komponent buiten het voorkeursvlak hebben, tonen daarentegen 

slechts een geringe afhankelijkheid van het magneetveld. 

Door meerdere auteurs [14, 15, 16] is aangetoond dat de introduktie 

van quantumeffekten een verlaging van de excess soortelijke warmte tot 
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gevolg heeft. Aangezien de effekten van roosterdiskretisatie minimaal 

zijn [17], werd de konklusie getrokken dat de goede beschrijving van 

de excess soortelijke warmte van CHAB door het sG model voortkomt uit 

een gunstige kompensatie van de invloed van out-of-plane komponenten 

van de spins door de quantumeffekten. 
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4. ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN CsNiF3 

4.1. Kristallografische en magnetische struktuur 

De magnetische eigenschappen van CsNiF3 worden veroorzaakt door de 

Ni2+ ionen, die een spin S=1 hebben. Hoe de nikkel-ionen in het roos

ter gerangschikt zijn wordt in figuur (4.1) duidelijk gemaakt. 

Het kristal bezit een hexagonale struktuur, ruimtegroep P6
3

/mmc, 

met a= b = 0.623 nm en c = 0.521 nm. Langs de c-richting heerst een 

sterke ferromagnetische superexGhange-wisselwerking tussen naburige 

Ni 2+ ionen. De wisselwerking in andere richtingen is veel kleiner 

vanwege de Cs atomen. Daardoor kan CsNiF
3 

boven de 3d ordeningstempe

ratuur (Tc= 2.61 K) in goede benadering beschreven worden door een 

keten-Hamiltoniaan. Uit diverse neutronenverstrooiingsexperimenten en 

metingen van de susceptibiliteit, soortelijke warmte en magnetisatie 

(a) 

• Ni 

®es b 

o F 

(b) 

Fig. 4.1. Kristalstruktuur van CsNiF3 . (a) Schematische weergave van 

de eenheidscel. Voor de duidelijkheid is steehts één van de klangs de 

c-as getekend. {b} Projektie van de eenheidscel op het ab-vlak 

(voorkeursvtak van de spins). 
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is gebleken dat CsNiF3 het beste kan worden beschreven door de volgen

de anisotrope Hamiltoniaan [18,19]: 

X= -2 J 2 Si•Si+l + D 2 (S~) 2 
i i (4.1) 

]Ik= 11.8 K, Dik= 9 K (quantum); Dik= 4.5 K (klassiek) 

De single-ion term (D) geeft de anisotropie weer die ontstaat door het 

hexagonale kristal veld. Omdat D ) 0 hebben de spins een voorkeur voor 

het XY vlak. Dit vlak staat loodrecht op de c-as. 

4.2. Magnetisatie 

Door Rosinski en Elschner [19] is de magnetisatie van CsNiF3 geme

ten in het paramagnetische gebied (2.61 < T < 20 K). Het veld stond lood 

recht op de c-as, dus in het spinvoorkeursvlak en was maximaal O.B 

Tesla. Deze resultaten zijn door Cibert en Merle d'Aubigne [20] met 

enkele schalingsinvariante theorieën vergeleken. In het bijzonder is 

gekeken naar het klassieke Heisenberg, planaire (XY) en easy-plane 

model (zie figuur 4.2). Transfermatrix berekeningen aan het isotrope 

Heisenberg model en het planaire (XY) model tonen dat de gereduceerde 

magnetisatie (M/M5 , M5 is de verzadigingsmagnetisatie) een universele 

funktie is van kT/v'JH (H is de Zeeman energie in Kelvin: H = gJ.J.8B/k). 

In het klassieke easy-plane model is de gereduceerde magnetisatie te 

schrijven als een universele funktie f(T/v'JH, TIJJi)). De parameters 

die in figuur (4.2) gebruikt zijn om de punten en kurven te berekenen 

hebben de volgende waarden: 

]Ik = 11 . B K, Dik = 5 K. g = 2. 4 (4.2) 

Experimenteel wordt het universele gedrag ook waargenomen en blijkt 

dat de resultaten voor lage temperaturen goed kunnen worden beschreven 

door het XY model. 
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o 6. 5 K 0!::--..._..._ ....... ...,..'=_ .................... ~ 
"BK • O 

•10K tr-----------~~~~ 

1T 
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0 

(kT/VTH) 10 

Fig. 4.2. Gereduceerde magnetisatie van CsNiF
3

. Onderste inzet: Expe

rimentele gegevens van ref. [19]. Bovenste inzet: Theoretische resul

taten voor het klassieke XY model, het k.lassiek.e Heisenberg model 

(k.urven geldig voor elke waarde van B) en het easy-plane model (voor 

D/k.=5 Ken B=0.5 Tesla). Hoofdgedeelte: Experimentele gegevens uit

gezet tegen de gereduceerde temperatuur (H = gJ..L~/k.). Deze resultaten 

worden in de bovenste inzet weergegeven door de onderbroken k.urve. 
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5. ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN (~}.4NN1Br3 (TMNB) 

·In tegenstelling tot CHAB en CsNiF3 heeft het Ni zout (CH
3

)
4

NNiBr
3

, 

afgekort tot TMNB, tot nu toe weinig in de belangstelling gestaan. 

Evenals de twee eerstgenoemde verbindingen heeft TMNB een Cl tegen

hanger. Het wordt aangenomen dat TMNB daarmee isomorf is. De kristal

lografische ruimtegroep van TMNB is dan identiek aan die van CsNiF3 : 

ruimtegroep P63/mmc (hexagonaal). Verder geldt dat a=b=0.9019 nm en 

c=0.6109 nm [21]. 

Tussen de Ni-ionen bestaat een ferromagnetische superexchange wis

selwerking langs de c-as. In het paramagnetische gebied (T = 2. 70 K) 
c 

kan TMNB opgevat worden als een verzameling min of meer onafhankelijke 

ketens van spins [21]. 

Dupas en Renard [22] hebben door middel van susceptibiliteitsmetin

gen de magnetische wisselwerking onderzocht. Daaruit volgde dat TMNB 

easy-plane anisotropie vertoont met het ab vlak als voorkeursvlak. De 

bijbehorende Hamiltoniaan luidt: 

{
D/k = 3.4 ± 0.5 K (quantum) 

met J/k = 4.8 ± 0. 2 K en D/k = 1. 7 ± 0.3 K (klassiek) 

(5. 1) 
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6. QUANTUMBEREKENINCEN AAN EINDIGE KETENS 

De komst van steeds snellere en krachtiger computers heeft de moge

lijkheid geopend om de Hamil toniaan voor een keten met een beperkt 

aantal spins exact op te lossen. Kamieniarz et al. [23] hebben zulke 

eindige ketenberekeningen uitgevoerd voor de twee easy-plane Hamilton

ianen (zie tabel 2.1) die in dit verslag van belang zijn. Hun quanturn

statistische berekeningen zijn uitgevoerd voor ketens bestaande uit 

N = 6 tot 10 spins. De Hamil torliaan wordt numeriek gediagonaliseerd 

(voor 8=1 en 10 spins betekent dat diagonalisatie van een 310 bij 310 

matrix). Met behulp van de gevonden eigenwaarden Ei kan de magneti

sche soortelijke warmte van een mol van dergelijke ketens als volgt 

worden berekend: 

(6. 1) 

Indien CN uitgezet wordt tegen 1/N levert dit bij benadering een line

air verband op. Lineaire extrapolatie naar N ~wordt uitgevoerd om de 

gevraagde soortelijke warmte van een oneindig lange keten te vinden. 

Een indruk van de onnauwkeurigheid van deze methode wordt verkregen 

door de resultaten van lineaire en kwadratische extrapolatie te verge

lijken. Tevens wordt het aantal punten dat in de extrapolatie wordt 

meegenomen gevarieerd. 

Op deze manier is door Kamieniarz et al. de soortelijke warmte van 

de easy-plane Hamiltoniaan met anisotrope exchange-wisselwerking 

(vgl. 3.3) bepaald als funktie van de temperatuur. Figuur (6.1) geeft 

de resultaten weer voor B = 0 Tesla, A/k = 2. 75 K en verschillende waar

den van de exchange-interaktie variërend van J/k = 50 K tot 75 K. De 

foutenstreepjes in de kurve voor J/k = 65 K geven een indruk van de 

nauwkeurigheid van deze berekeningen. We zien dat de onnauwkeurigheid 

snel groter wordt naarmate de temperatuur afneemt. Dit is een gevolg 

van het feit dat bij lage temperaturen de soortelijke warmte hoofdza

kelijk bepaald wordt door het laag-eneJ getische deel van het eigen

waarde-spektrum, en dit deel van het energiespektrum is nogal gevoelig 

voor het aantal spins dat in de berekening wordt meegenomen [24]. 

Berekeningen voor het geval waarin een veld langs de c-as aanwezig 

is, zijn uitgevoerd voor J/k=55 K, A/k=2.75 Ken g=2.01. De resul

taten zijn vergeleken met het sG model en tevens vergeleken met de 
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Fig. 6.1. Magnetische soortelijke unrmte in nutveLd verkregen door 

extrapolatie van eindige keten berekeningen voorS=!. A/k.=2.75 Ken 

]/k. = 50,55,60,65,70 en 75 K. De vertikale lijnen door de kllrve beho

rende bij ]/k. = 65 K geven een indikatie van de o1liUlliwk.eurigheid van de 

resultaten. 

experimentele gegevens van CHAB [14]. In figuur (6.2) is het maximum 

in AC/..JB uitgezet tegen B. De zwarte bolletjes stellen de quanturn

statistische berekeningen voor. De experimentele resultaten worden 

weergegeven door de van foutenstreepjes voorziene cirkels. Het is 

duidelijk dat er, wat betreft de hoogte van het maximum, een goede 

I I I I 

-

• • 0 ~ ~ • • ss _________ ,.!.J _______ ------ _ _._ 

0 0 
0 

o~----~~'----~~'~----~'~----~~~----~ 0.2 Q.4 0.6 0.8 

s m 

Fi g . 6 . 2 . Ve tdafhanke li jkhe id van het ma.xilllllllt van de gereduceerde 

excess soortelijke unrmte van CHAB. De dichte bolletjes geven de ein

dige ketenberekeningen weer (S=!, g=2, J/k.=55 K, A/k.=2.75 K) en de 

open bolletjes stellen de experimentele resultaten voor. De onderbro

ken lijn (''SC3") representeert de numerieke oplossing van het sG model. 
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overeenkomst is. Dat dit niet zo is voor de positie van de piek wordt 

duidelijk uit figuur (6.3). De voorspelde temperatuur waar het maximum 

in AC/~ optreedt is een faktor 2 te klein. Tevens is het kwalitatieve 

beeld verschillend. In tegenstelling tot de experimenteel waargenomen 

lichte afname treedt het voorspelde maximum juist bij hogere waarden 

van T/~ op als het magneetveld groter wordt. 

Wysin en Bishop gebruiken een versie van de gegeneraliseerde Lee

Trotter produktformule om de pàrtitiefunctie te herschrijven als een 

som over I sing spinvariabelen op een tweedimensionaal rooster. Deze 

som hebben ze vervolgens door middel van Quanturn Monte Carlo simula

ties (QMC) en met behulp van een Quanturn Transfermatrix Methode (QTM) 

bestudeerd [25, 26]. Het bleek dat resultaten van beide berekeningsme

tboden onderling goede overeenkomst vertonen binnen de statistische 

onnauwkeurigheden van de Monte Carlo techniek. De berekeningen zijn 

uitgevoerd aan beide in dit verslag behandelde ferromagnetische easy

plane Hamiltonianen (zie tabel 2.1) waarbij gebruik is gemaakt van de 

I I I I 

-
~- 10 H î î ~ 
'ï~ r- - - - - - - - - - - - î- -~ --- - -- --- j~-

• • • • -
• • 

1 I '- ' u 0.2 0.4 Q.6 Q.8 1 

s m 

Fig. 6.3. Veldafhankelijkheid van de positie van het maxilALUit van de 

gereduceerde excess soortelijke warmte van CHAB. De verklaring van de 

verschillende symbolen is gegeven in het bijschrift van fig. (6.2). 
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in§ 3.1 en hoofdstuk 4 gegeven parameters voor resp. CHAB en CsNiF3 . 

De excess soortelijke warmte van CHAB is door hun berekend voor 

konstante T als funktie van het veld [26]. De gerapporteerde resulta

ten vertonen slechts gedeeltelijk overeenkomst met de experimentele 

resultaten, hetgeen wordt geïllustreerd in de figuren (6.4) en (6.5). 

In figuur (6.4) is het veld waarbij AC een maximum vertoont uitge

zet tegen r 2 . De dichte bolletjes in deze figuur geven de experimente

le resultaten weer. De QTM berekeningen met een anisotropie variërend 

van 4% tot 10% worden gerepresenteerd door de overige symbolen. Om een 

redelijke overeenstemming te verkrijgen zou de anisotropie >10% moeten 

worden, hetgeen ver buiten de experimentele onzekerheidsgrenzen ligt. 
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Fig. 6.4. VeLd waarbij het maximum in de excess soorteLijke warmte van 

CHAB optreedt aLs funktie van ~. De geëxtrapoLeerde resuLtaten van 

eindige keten QTM berekeningen (S =!, g = 2, J/k. = 55 K) zijn voor ver

schi Hende waarden van A/ J weergegeven (o = 4%, o = 5%, A= 6%, + = 8%, x 

= 10%). De dichte botLetjes steLten de experimenteLe resuLtaten voor. 

De onderbroken Lijn representeert de voorspeLLing van het sG modeL in 

de ideaLe gas benadering. 
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Dat de hoogte van de piek in AC beter wordt voorspeld, wordt duide

lijk uit figuur (6.5). Daarin is (AC)rnax uitgezet als funktie van T. 

De symbolen hebben dezelfde betekenis als in de vorige figuur. We zien 

dat het resultaat van de QTM berekeningen met 5 à 6% anisatrapie rede

lijk overeenstemmen met de experimentele gegevens. 

Wegens beperkingen van de computer was het niet mogelijk om voor 

het S =1 systeem CsNiF3 de numeriek exacte transfermatrix methode toe 

te passen voor voldoende lange ketens van spins om betrouwbare 

extrapolaties te kunnen uitvoeren. Daarom is gebruik gemaakt van een 

QMC methode. De magnetisatie is berekend voor een keten van 16 spins 

en een veld van 0.5 en 1 Tesla in het voorkeursvlak. Het resultaat 

wordt in figuur (6.6) weergegeven als funktie van de temperatuur. 

I I I I 
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Fig. 6.5. Het maximum van de excess soorteLijke warmte AC in CHAB aLs 

funktie van de temperatuur. De verktaring van de versehitLende symbo

Len is gegeven in het bijschrift van fig. (6.4}. 
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Fig. 6.6. Gereduceerde magnetisatie berekend met de QMC methode voor 

de parameters van CsNiF3 {S =1, g =2.4, ]/k =11.8 K, D/k =9 K) als 

funktie van de temperatuur (A: B=0.5 Tesla,+: B=1 Tesla). 
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7. EXPERIMENTELE OPSTELLINGEN EN MEETMETHODEN 

7.1. Magnetisatie 

Om de magnetisatie van kleine kristallen te meten is gebruik ge

maakt van een magnetometer, waarvan de werking berust op een meetprin

cipe zoals dat door Foner in 1959 is ontwikkeld [27]. In figuur (7.1) 

is een schematische weergave van de meest essentiële onderdelen te 

zien. 

Het preparaatl bevindt zich op een kunststof houder2, die het uit

einde vormt van een kwartsglazen staaf3. De staaf wordt door een os

cillator4 in een sinusvormige beweging gebracht. Het door het veld van 

de superspoelS geïnduceerde magnetische moment van het preparaat be

weegt met dezelfde frequentie en amplitude tussen twee oppikspoel

tjes6. De induktiespanning die door deze spoeltjes wordt geleverd is 

evenredig met de grootte van het magnetisch moment en met de amplitude 

en frequentie van de trilling. In het regelcircuit wordt het signaal 

van de spoeltjes vergeleken met een referentiesignaal, dat wordt ver

kregen door de spanning die door de bewegende kapaciteit7 wordt afge

geven naar de tijd te differentiëren. Dit referentiesignaal is evenre

dig met de amplitude en de frequentie van de trilstaaf. De spanning op 

de uitgang van de magnetometerS is evenredig met het geïnduceerde 

moment. 

De staaf is omringd !door een zogenaamde geleidingsbuis van roest

vrijstaal9, waarop een stookelementlO en een thermometer11 zijn beves-
4 tigd. De ruimte rondom de trilstaaf is gevuld met He kontaktgas 

4 (p ~ 10 Pa). Dit zorgt ervoor dat de temperatuur van het preparaat 

hetzelfde is als de door het stookelement opgelegde en door de thermo

meter gemeten temperatuur in het onderste gedeelte van de geleidings

buis. De carbonglas weerstandsthermometer is in een groot temperatuur

gebied geijkt ( 1.5 < T < 100 K). Het geheel bevindt zich in een grotere 

roestvrijstalen buis12. De ruimte tussen de 2 buizen13 is ook gevuld 

met 4He kontaktgas, dat voor het warmtekontakt met het 
4

He bad 14 

zorgt. 

Een supergeleidende spoelS zorgt voor een nagenoeg homogeen mag
-3 neetveld (beter dan 1% over 1 cm ) op de positie van het preparaat. 

Met deze magneet kan een veld tot 6 Tesla worden bereikt. De spanning 
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Fig. 7.1. Schematische weergave van de Foner magnetometer. DetaiLs 

worden in de tekst uitgeLegd. 
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over een Hall-plaatje, waardoor een konstante stroom loopt, wordt 

gebruikt om de grootte van het veld te meten. Dit gebeurt met een 
-2 nauwkeurigheid van ongeveer 10 Tesla. 

Met de hierboven geschetste opstelling kan de magnetisatie gemeten 

worden vanaf T = 1.2 K. Dit wordt bereikt door het 4He bad af te pompen 

en zo de dampspanning boven het vloeibare 4He te verlagen. Naar boven 

toe wordt het temperatuurbereik beperkt door het beschikbare stookver

mogen en de stabiliteit van de temperatuur. Indien de temperatuur te 

hoog wordt opgevoerd ontstaat er een temperatuurgradiënt in de verti

kale richting die niet te verwaarlozen is. Het preparaat heeft in dat 

geval een lagere temperatuur dan door de thermometer wordt aangegeven. 

Uit vroegere ijkmetingen is gebleken dat de gradiënt tot 20 K verwaar

loosd kan worden. 

IJking van de magnetometer gebeurt met een Ni-preparaat met bekende 

massa en verzadigingsmagnetisatie. De afmetingen van dit preparaat 

zijn zo klein mogelijk gehouden omdat het door de oppikspoeltjes gede

tekteerde signaal afhangt van de positie van het moment. Van Bree [28] 

heeft de korrektiefaktor gemeten waarmee, voor preparaten met een 

lengte 1 ( 1 ~ 8 mm), de spanning van de magnetometer moet worden verme

nigvuldigd [25]. Deze faktor varieert van 1.01 tot 1.125 voor 1 = 3 

resp. 8 mm. Alle resultaten van magnetisatiemetingen die in dit ver

slag worden gepresenteerd zijn voor de lengte van het betreffende 

preparaat gekorrigeerd. Uit verschillende metingen is gebleken dat met 

deze Feneropstelling de magnetisatie met een reproduceerbaarheid van 

2 % kan worden gemeten. 
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7.2. Soortelijke warmte 

7.2.1. MeetopsteLLing 

Om de soortelijke warmte te meten is gebruik gemaakt van een vacuüm 

kalorimeter. In figuur (7.2) zijn schematisch de belangrijkste onder

delen aangegeven. 

De kryostaat waarin de kalcrimeter zich bevindt, is gevuld met 

vloeibaar helium (T = 4.2 K). ·Door twee vacuümruimten (p < 10-4 Pa) 

wordt het heliumbad thermisch geïsoleerd van de buitenwereld. Daar 

tussenin zit vloeibaar stikstof om het verlies van vloeibaar helium 

door verdamping te verminderen. 

In het centrum van de calorimeter bevindt zich de preparaathouder 

in een vacuümkamer!. Deze wordt omringd door een schild2 waarvan de 

temperatuur kan worden geregeld met een thermometer3 en een stookweer

stand4, die beide zijn verbonden met een zogenaamde driedraads regel

brug. Het schild wordt omringd door de buitenpot5, die rechtstreeks 

kontakt heeft met het 4He bad. Een kleine hoeveelheid kontaktgas in de 

ruimte tussen het schild en de buitenpot (p < 10 Pa) zorgt ervoor dat 

de temperatuur van het schild stabiel is. 

2 

--7 
-------8 

12 

Fig. 7.2. Schematische weergave van 

de soorteLijke warmte opsteLLing. 

DetaiLs worden in de tekst uitge

Legd. 
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De preparaathouder6 is met behulp van nylondraden in het frame7 

opgehangen. De nylondraden zijn gekozen vanwege hun slechte warmtege

leiding, zodat de preparaathouder op deze manier nagenoeg geen warmte

uitwisseling met de omgeving heeft. Door middel van een warmteschake

laarS kan de houder in thermisch kontakt worden gebracht met het 4He 

bad. 

Op de preparaathouder zijn een stookweerstandg en een carbonglas 

thermometerlO gemonteerd. Met de stookweerstand kan een bekende hoe

veelheid warmte aan het preparaatll worden toegevoerd. De temperatuur

verandering wordt met de carbonglas thermometer gemeten. Deze is in 

het temperatuurgebied van 2 K tot 50 K tegen een standaard tempera

tuurschaal ( IPTS-68) geijkt met een nauwkeurigheid van 0.1 mK. De 

magneetveldafhankelijkheid is empirisch bepaald. Indien het veld maxi

maal is (8 = 3 Tesla) bedraagt de temperatuurkorrektie 30 mK (bij 

T = 10 K). De thermometer is opgnomen in een vierdraads ac (f = 30 Hz) 

weerstandsbrug die gebruik maakt van fasegevoelige detektie. De dissi

patie in de thermometer is van de orde 10-9 Watt bij normaal gebruik; 

dit is een paar orden kleiner dan de hoeveelheid warmte die via de 

stookweerstand naar het preparaat gaat. 

De preparaathouder bevindt zich in het hart van een solenoide12. 

Met deze, van de legering NbTi gemaakte, supergeleidende magneet kan 

een veld tot 3 Tesla worden opgewekt. 

7.2.2. Meetmethode 

De soortelijke warmte wordt gemeten volgens de adiabatische metho

de. Een bekende hoeveelheid warmte dQ wordt door middel van een stook

weerstand aan het preparaat en preparaathouder met addenda toegevoerd. 

De temperatuurverhoging die daardoor optreedt wordt gemeten en de 

warmtekapaciteit wordt bepaald uit het differentiequotiënt. Op deze 

manier is dus niet de warmtekapaciteit van het preparaat berekend, 

maar van preparaat, houder, thermometer en stookweerstand tesamen. Er 

worden bij deze meetmethode twee aannamen cq. benaderingen gemaakt. 

Ten eerste wordt aangenomen dat de warmte dQ adiabatisch wordt 

toegevoerd. Het warmteverlies naar de omgeving moet dan verwaarloos

baar zijn. Omdat dit niet het geval is, wordt hiervoor via lineaire 
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extrapolatie gekorrigeerd. Figuur (7.3) geeft het temperatuurverloop 

tijdens een meetpunt als funktie van de tijd voor twee situaties. In 

de linkerfiguur wordt het ideale geval weergegeven: geen warmte

uitwisseling met de omgeving en een oneindig grote warmtegeleidings

koëfficiënt. Van tijdstip t 1 tot t 2 wordt een stroom I door de stook

weerstand gevoerd waardoor een hoeveelheid joule warmte wordt geprodu

ceerd: 

(7. 1) 

De grote warmtegeleiding zorgt voor een instantane lineaire tempera

tuurverhoging AT= r
2

- T 
1

. Voor en na het stoken is de temperatuur T 1 
resp. r

2 
en verandert niet. 

De rechterfiguur laat een reële situatie zien. Voordat er warmte 

wordt toegevoerd is de omgevingstemperatuur, die bepaald wordt door de 

ingestelde temperatuur van het schild (2 in figuur 7. 1), hoger. De 

temperatuur van het preparaat vertoont een zeker verloop. Als het 

quotiënt van de warmtekapaciteit en de warmtegeleidingskoëfficiënt 

naar het schild veel groter is dan de meettijd is dit verloop nagenoeg 

lineair. De eindige warmtegeleidingskoëfficiënt van de preparaathouder 

met toebehoren heeft tot gevolg dat de toegevoerde warmte niet instan

taan over dit geheel wordt verspreid. Dit is zichtbaar als na het 

tijdstip t
2 

de stroom door de stookweerstand weer nul wordt. Verdeling 

t2 - - -- - - - - -- - --

t1 ---

• T2 ~---"'uu...T_~., 
{a) 

t2+T -- - - - -- - - - - - -

t1----

"" AT 
{b) 

> 

Fig. 7 .3. Temperatuurvertoop tijdens het nemen van een soorteUjk.e 

warmte meetpunt aLs fll11ktie van de tijd: (a) ideaLe situatie, {b) 

reëLe situatie 



-38-

van de warmte heeft een min of meer exponentiële verandering in de 

gemeten temperatuur tot gevolg. Na T seconden (T is de zgn. "over

shoottijd") is het exponentiële verloop uitgedempt. De toename van de 

temperatuur wordt gemeten door het temperatuurverloop voor t
1 

en na 

t 2 + T te extrapoleren naar (t1 + t 2 )/2. Op deze manier wordt aangenomen 

dat de warmte dQ in zijn geheel op het tijdstip halverwege het stook

interval is toegevoerd. 

Om de fout die door deze lineariseringsprocedure geïntroduceerd 

wordt niet te groot te laten worden moet de omgeving ongeveer dezelfde 

temperatuur hebben als het preparaat. Daarom wordt na enkele meetpun

ten de temperatuur van het schild bijgesteld. Om dezelfde reden moet 

de oversboottijd zo klein mogelijk zijn, hetgeen bereikt wordt door 

een zo goed mogelijk warmtekontakt aan te brengen tussen het preparaat 

en de houder. Het preparaat wordt ingevet met Apiezon vacuümvet en in 

10 ~ dik koperfolie gewikkeld. Het raakvlak van de folie met de hou

der wordt van een laagje vet voorzien en het geheel wordt met een 

reepje teflon op de houder gebonden. 

Als tweede benadering van de adiabatische meetmethode geldt dat de 

differentiaal 8Q/öT vervangen wordt door het differentiequotiënt: 

dQ 
C =AT" (7.2) 

De toename in temperatuur mag daarom niet te groot zijn. Afhankelijk 

van de temperatuur varieert AT van 20 mK tot 200 mK. 

Als op deze manier de soortelijke warmte wordt gemeten, moeten de 

bijdragen van preparaathouder, addenda, vet, folie en teflon worden 

afgetrokken van de totale warmtekapaciteit. Door E. Hendriks [29] is 

de lege preparaathouder met addenda geijkt in het interessante tempe

ratuurgebied (1.5 < T < 20 K). Uit deze ijking bleek dat de warmtekapa

citeit van het geheel binnen de meetonnauwkeurigheid onafhankelijk is 

van het aangelegde magneetveld. Door de massa van het gebruikte folie, 

vet en teflon nauwkeurig te bepalen, kan ook voor de bijdragen hiervan 

worden gekorrigeerd. 

Vorige metingen met de opstelling hebben aangetoond dat, indien de 

warmtekapaciteit van het preparaat minimaal even groot is als die van 

de drager, de absolute nauwkeurigheid in de metingen beter is dan 2%. 

Opeenvolgende metingen aan hetzelfde preparaat bleken een reproduceer

baarbeid te hebben van ca. 0.2%. 
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8. RESULTATEN EN DISKUSSIE 

8.1. Inleiding 

Tijdens het in dit verslag beschreven afstudeerprojekt zijn magne

tisatie- en soortelijke warmtemetingen verricht aan CHA8, CsNiF
3 

en 

TMN8 met behulp van de in het vorige hoofdstuk beschreven meetopstel

lingen. 

De gemeten magnetisatie van CsNiF3 en TMN8 wordt gepresenteerd in 

§ 8.2. De experimenten zijn uitgevoerd met twee verschillende oriënta

ties van het magneetveld. De resultaten met het veld in het spinvoor

keursvlak worden vergeleken met de voorspellingen van een model waarin 

spingolven en solitonen de dominante lineaire resp. niet-lineaire 

excitaties zijn. Dit model bleek de magnetisatie van CHA8 goed te 

kunnen beschrijven (zie § 3.3). De resultaten met het veld loodrecht 

op het voorkeursvlak worden gebruikt om een schatting van de anisotro

pieparameter te krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klas

siek mean-field model. 

De soortelijke warmte van CHA8 is gemeten in nul veld en met een 

veld in het voorkeursvlak (8 = 1, 2 en 3 Tesla). Deze metingen zijn een 

aanvulling op eerdere experimenten met dezelfde veldoriëntatie en 

lagere waarden van het magneetveld. 

Met behulp van de resultaten van de nulveld-metingen is getracht 

een meer nauwkeurige waarde voor de exchange-interaktie te vinden door 

een aanpassing van de magnetische soortelijke warmte met de resultaten 

van enkele recente theoretische modelberekeningen. In § 8.3.1 worden 

de meetgegevens aangepast met een Heisenberg model en in § 8.3.2 wordt 

een procedure toegepast die gebruik maakt van de resultaten van eindi

ge ketenberekeningen die door Kamieniarz aan ons beschikbaar zijn 

gesteld. 

In § 8.3.4 wordt de experimentele magnetische soortelijke warmte 

voor 8 "# 0 Tesla gepresenteerd. Deze gegevens zijn verkregen door van 

de gemeten totale soortelijke warmte de bijdrage van het rooster af te 

trekken. De roosterbijdrage volgt uit de aanpassingsprocedures. Om na 

te gaan door welke elementaire excitaties C beschreven kan worden, is 
m 

het resultaat vergeleken met voorspellingen van het lineaire spingolf-

model en het solitonmodel. Om dezelfde reden wordt in de daaropvolgen

de paragraaf (§ 8.3.5) de gevonden excess bijdrage tot de magnetische 
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soortelijke warmte (AC= C[B]-C[O]) met dezelfde modellen vergeleken. 

Tevens wordt in deze paragraaf AC gekonfronteerd met de resultaten van 

eindige ketenberekeningen. 

Bij de interpretatie van de experimenten zijn korrekties ten ge

volge van een eventueel inwendig (dipool) veld verwaarloosd. Dat dit 

geoorloofd is wordt aangetoond door berekeningen van het inwendige 

veld op de positie van de magnetische ionen. Evaluatie van de tensor 

die de dipool-dipool wisselwerking met de andere magnetische ionen 

beschrijft, onder de aanname dat alle spins langs het veld zijn ge

richt, laat zien dat het inwendige veld dat door een spin wordt onder

vonden van de grootte-orde 8 =0.01 Tesla is. 
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8.2. Magnetisatiemetingen 

8.2.1. CsNiF3 

Met de in het vorige hoofdstuk beschreven magnetometer is de magne

tisatie van CsNiF3 gemeten aan twee verschillende éénkristallen. Deze 

waren zodanig gemonteerd dat het veld loodrecht op de c-as gericht 

was. Het magneetveld heeft dan.alleen een komponent in het voorkeurs-
' vlak, zodat de transformatie van de Hamiltoniaan naar de sine-Gordon 

funktionaal in principe is toegestaan. 

Bij konstante temperatuur zijn zogenaamde veldsweeps gemaakt. Het 

veld nam toe van 0 Tesla tot 5 à 6 Tesla met een snelheid van circa 

0.2 Tesla/min. Gemeten is bij verschillende temperaturen tussen 1.5 K 

en 20 K. In fig. (8.1) wordt het resulterende magnetische moment van 

één van de preparaten als funktie van het veld weergegeven. De door 

ons gemeten magnetisatie komt goed overeen met de resultaten van de 

magnetisatiemetingen die door Rosinski en Elschner [19] aan CsNiF3 

zijn verricht. 

CsNiF3 • • • • • ~ Olt • • <: 0.6 1- • • ~ •• <:>< -<>" • + • • <t' • + • • 0 • N • ö • E • • 0 

ö 0 
<{ • • • rn 0 

0 •o •O • • 0 0 
..-

0 0 lJ. .o 
0.4r- • • 0 lJ. . • 0 • -..._ • o • lJ. 
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Fig. 8.1. Jfagne ti sch. nwmen t van CsNiF3 ats funktie van het magneetveLd 

voor B .L c bij verschi Hende temperaturen. 



-42-

preparaat massa(mgr) M ( 10-3Am2) 
s g 

1 14.5 ± 0.3 0.66 ± 0.01 2.03 ±0.07 

2 18.0 ± 0.3 0.86 ± 0.01 2.13 ± 0.05 

TabeL 8.1:Verzadigingsmagnetisatie van de twee CsNiF3 preparaten en de 

daaruit berekende g-faktor Loodrecht op de c-as. 

De meting bij de laagste temperatuur is gebruikt om de g-faktor te 

bepalen. De verzadigingsmagnetisatie wordt bij deze temperatuur bij 

ongeveer 2 Tesla bereikt. De g-faktor loodrecht op de c-as is aan 

beide preparaten gemeten. Het resultaat is te zien in tabel 8.1. Als 

gemiddelde wordt gevonden g = 2.08 ± 0.05 . De afwijking van de tot nu 

toe gerapporteerde waarde (g=2.4) is maar liefst 15%. Een verklaring 

hiervoor is niet direkt aanwezig. De door ons gebruikte methode is 

echter direkter dan de susceptibiliteitsmetingen waaruit de litera

tuurwaarde gehaald is [18], omdat in dat geval de g-faktor verkregen 

wordt door een aanpassing van experimentele resultaten met een theore

tisch model. 

In figuur (8.2) is de gemeten magnetisatie van CsNiF3 uitgezet 

tegen I/vil. Alleen metingen vanaf T = 4.2 K zijn in de figuur opgeno

men. Een bijna perfekt universeel gedrag wordt waargenomen. Voor tem

peraturen lager dan 4.2 K treden afwijkingen op van het universele 

karakter. Deze zijn waarschijnlijk te wijten aan de invloed van intar

akties tussen de ketens (Tc = 2.61 K). Het in figuur (8.2) getekende 

verloop van de experimentele magnetisatie van CsNiF3 is kwalitatief 

geheel analoog aan dat van CHAB (zie figuur 3.3). 

In de figuur zijn de meetresultaten vergeleken met enkele theoreti

sche voorspellingen. De punt-streep-lijn geeft de afname van de magne

tisatie weer die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van solitonen 

in de ketens. Deze is berekend met behulp van de uitdrukking voor de 

vrije energie in het ideale soliton-gas model (zie vgl. 2.26). De 

bijdrage van de magnonen (onderbroken lijnen) is met lineaire spin

golftheorie berekend. Deze theorie voorspelt een kleine afwijking van 

universeel gedrag. De resultaten bij T = 4.2 K en 20 K zijn in de fi

guur aangegeven. Het gekombineerde effekt, verkregen door optelling 
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Fig. 8.2. Magnetisatie van CsNiF3 met het veLd in het spinvoorkeurs

vLak gereduceerd uitgezet tegen Tl~. De stippeLLijn geeft de numerie

ke resuLtaten voor het sG modeL weer. De getrokken Lijn steLt het 

gek-ombineerde effekt voor van de reduktie in M t.g.v. soLitonen (punt

streep Lijn) en magnonen (Lineaire spingoLftheorie, onderbroken Lijn

en). 

van de afnamen door solitonen en magnonen, is berekend voor T=lO Ken 

wordt weergegeven door de getrokken kurve. De experimentele gegevens 

worden kwalitatief goed door dit model beschreven. Reduktie van J met 

10% zou leiden tot een volledige overeenstemming. 

De stippellijn geeft het resultaat weer van transfermatrix bereke

ningen aan het sG model (zie § 2.3). Bij dit resultaat treden afwij

kingen op van het reguliere ver loop van de magnetisatie bij T hiB ~ 5 
_1 

K Tesla 2 , waar een extra buigpunt optreedt. Wellicht is het perfekte 
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XY karakter van het sC-model verantwoordelijk voor dit verloop [30]. 

De experimentele resultaten voor T =4.2 K vertonen ook een dergelijk 

buigpunt, terwijl het voor hogere temperaturen niet wordt waargenomen. 

In zekere zin bevestigen de experimentele gegevens dus de aanname dat 

dit gedrag door het XY karakter wordt veroorzaakt, omdat CsNiF3 het 

beste door het XY model kan worden beschreven voor zo laag mogelijke 

temperaturen in het paramagnetische gebied. De door de temperatuur 

geïnduceerde thermische fluktuaties van spinkompanenten uit het voor

keursvlak zijn dan minimaal, terwijl het systeem toch nog bestaat uit 

min of meer onafhankelijke spinketens. 

Behalve deze opmerkelijke kwalitatieve overeenkomst tussen de meet

gegevens en de numerieke resultaten voor het sG systeem blijkt het 

model verder een minder goede beschrijving te geven, met name bij 

hogere waarden van T/~. 

In de berekeningen van de magnetisatie zijn de volgende parameters 

gebruikt: J/k = 11.8 K, g =2.08. De waarde van de anisotropie hangt af 

van het gebruikte model (zie paragraaf 2.2.4.). In het klassieke soli

tonmodel is D/k = 4.5 K genomen. De quanturnmechanische lineaire spin

golf berekeningen zijn uitgevoerd met D/k = 9 K. De resultaten van 

beide berekeningen vertonen slechts een kleine afhankelijkheid van de 

anisotropie. 

Wysin en Bishop [26] berekenden de magnetisatie van CsNiF3 met 

behulp van quanturn Monte Carlo simulaties aan een keten van 16 spins 

(zie hoofdstuk 6). Zij maakten daarbij gebruik van de in hoofdstuk 4 

gegeven waarden voor de parameters. Het resultaat van hun berekenin

gen, geschaald op g = 2.08, wordt in figuur (8.3) weergegeven door de 

getrokken curve. De uitstekende overeenkomst met de experimentele 

resultaten is duidelijk. 

Met behulp van dezelfde opstelling zijn ook velcisweeps gemaakt met 

het veld gericht langs de c-as, dus loodrecht op het spinvoorkeurs

vlak. Er is gemeten bij verschillende temperaturen tussen T = 1. 7 K en 

20 K. In figuur (8.4) is de gemeten gereduceerde magnetisatie (M/M5 ) 

uitgezet tegen het aangelegde magneetveld. Voor elke temperatuur is 

het verband nagenoeg lineair. De temperatuurafhankelijkheid van de 

richtingscoëfficiënt in de relatie tussen M en B vertoont een enigs

zins frappant verloop. Vanaf de laagst gemeten temperatuur (T=1.7 K) 
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Cs Ni F3 

Fig. 8.3. Magnetisatie van CsNiF3 met het veLd in het spinvoorReurs

vLaR gereduceerd uitgezet aLs flinRtie van T/..JB. De getroRRen Rlirve 

geeft de resuLtaten van QMC bereReningen weer (S = 1, J/R = 11.8 K, 

D/R = 9 K, g = 2. 08) . 

tot T ~7.5 K neemt de helling toe. Wordt de temperatuur verder ver

hoogd, dan neemt deze weer af. 

Het mean-field model, dat formeel alleen geldig is voor T = 0 K, 

voorspelt eveneens een lineair verband tussen de magnetisatie en het 

veld, waarbij de helling uitsluitend afhangt van de anisotropie en de 

g-faktor. Door een aanpassing van de parameters in dit model aan de 

meetgegevens wordt, aannemend dat de g-waarde voor Ni2+ redelijk iso

troop is, voor ge =2.08 de volgende waarde van de anisotropie-parame

ter verkregen: D/k = 5.3 ± 0.3 K. Dit is redelijk in overeenstemming met 
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de in de literatuur vermelde waarden, die liggen tussen 4.5 en 6 K. 

Het resultaat van deze aanpassing is weergegeven door de getrokken 

kurve in figuur (8.4). 

Om een voorspelling te kunnen doen over de temperatuurafhankelijk

heid van de helling van M/M 5 tegen B, wordt dit mean-field model aan

gevuld met de aanname dat de spins verdeeld zijn volgens de Boltzmann 

statistiek. Voor T = 0 K komt dit uitgebreide model exact overeen met 

de oorspronkelijke (T =0 K) mean~field theorie. Toename van de tempe

ratuur leidt tot een geleidelijke afname van de helling. In figuur 

(8.4) wordt de voorspelling die door dit model wordt gedaan weergege

ven voor ge = 2. 08, D/k = 5. 3 K en T = 1 K, T = 4. 2 K, T = 10 K en T = 20 K. 

Uit de figuur blijkt dat in dit model de invloed van de temperatuur 

overschat wordt ten opzichte van de experimentele resultaten. 
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Fig. 8.4. Magneti·satie van CsNiF3 al.s ftmktie van het vel.d voor Btlc 

bij verschil.l.ende temperaturen. De kurven geven de voorspel.l.ing weer 

gebaseerd op de gemodificeerde mean-fiel.d theorie voor ge = 2.08, 

Dlk.=5.3 K enT =0 K (getrokken l.ijn), T =1 K (punt-streep-l.ijn), 

T=4.2 K (onderbroken l.ijn), T=10 K (stippel.l.ijn) en T=20 K (punt

punt-streep l.ijn) 
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De merkwaardige temperatuurafhankelijkheid van de helling zoals die 

gekonstateerd is uit de metingen wordt door het model niet bevestigd. 

Een verklaring van dit gedrag is niet voorhanden, maar kan misschien 

gezocht worden in de (antiferromagnetische) interketenwisselwerking. 

Als het netto effekt van een dergelijke interaktie toeneemt, dus in de 

buurt van de 3d ordeningstemperatuur (Tc=2.61 K bij B=O Tesla), zou 

dit een reduktie van M ten opzichte van het zuivere 1d geval tot ge

volg kunnen hebben. Uit de huidige experimenten valt een dergelijke 

konklusie echter niet te trekken. Afgezien hiervan is het aan te beve

len om eerst het waargenomen anomale gedrag te verifiëren aan de hand 

van metingen aan enkele andere CsNiF3 éénkristallen. 

Naast een theoretische beschrijving in termen van het klassieke 

mean-field model, is ook getracht een beschrijving van de magnetisatie 

loodrecht op het voorkeursvlak te vinden met behulp van het quanturn

mechanische lineaire spingolfmodel. We verwachten daarbij tot een 

betere beschrijving van de temperatuurinvloed te kunnen komen. Vanwege 

de symmetrie rondom de veldas stuit dit echter op problemen doordat de 

dispersierelatie geen zogenaamde energie-gap vertoont voor q = 0 

(e.0 = 0 K). Nabij q = 0 is het aantal aangeslagen spingolven dan zo 

groot dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden die aan de 

Holstein-Primakoff transformatie ten grondslag liggen (zie bijv. vgl. 

2.4). (Dit is één van de problemen waar theoretici in dit vakgebied 

zich op dit moment mee bezig houden: Voor ~8B/2DS<1 treden er zoge

naamde "Goldstone modes" op.). 

Door de symmetrie te verlagen, wordt er voor q = 0 een energie-gap 

geïntroduceerd. Een acceptabele manier om de symmetrie te verlagen is 

het aanleggen van een inwendig veld Bi in een zekere richting op de 

spinvoorkeurskegel (Door het uitwendige magneetveld wordt het spin

voorkeursvlak omgevormd tot een kegel). Voor een reële waarde van 

Bi= 0.01 Tesla is de excitatie-energie in de buurt van het centrum van 

de Brillouinzöne nog zo laag dat <nq> ook dan onacceptabel groot is. 

Pas voor zeer grote waarden voor Bi (ca. 1 Tesla) leidt de berekening 

tot een fysisch acceptabel verloop van de magnetisatie. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de magnetisatie van CsNiF3 met 

het veld in het voorkeursvlak vrij goed beschreven worden door een 
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model met als dominante excitaties spingolven en solitonen. Numerieke 

simulaties aan eindige ketens, waarbij aLLe excitaties expliciet aan

wezig zijn, leveren een zeer goede beschrijving op. Numerieke resul

taten voor het sine-Gordon model geven vooral voor hogere T/"1/B een 

minder goede beschrijving. Het door dit model voorspelde extra buig

punt voor lagere T/"1/B wordt experimenteel alleen waargenomen voor lage 

temperatuur, hetgeen wellicht een bevestiging is van de veronderstel

ling dat dit buigpunt door XY karakter wordt veroorzaakt. 
' Door de gemeten magnetisatie met het veld loodrecht op het voor-

keursvlak te konfronteren met een aangepaste mean-field theorie, is 

een waarde voor de anisatrapieparameter gevonden die goed overeenstemt 

met de in de literatuur vermelde waarden. De anomale temperatuurafhan

kelijkheid die voor lage temperaturen is gekonstateerd wordt door het 

mean-field model niet voorspeld. Een fysische verklaring voor dit 

gedrag is niet voorhanden. Overigens wordt de invloed van de tempera

tuur door het model overschat. 

8.2.2. TMNB 

Op identieke wijze als bij CsNiF3 gebeurd is, zijn aan TMNB magne

tisatiemetingen verricht aan één enkel preparaat (m=52.8 mgr.). Voor 

verschillende temperaturen tussen T = 1. 7 K en T = 20 K zijn velcisweeps 

gemaakt met het veld langs en loodrecht op de c-as. In àe laatste 

oriëntatie heeft het veld alleen een komponent in het spinvoorkeurs

vlak en is een transformatie van de spin-Hamiltoniaan naar de sine

Gordon funktienaal in principe toegestaan. In figuur (8.5) wordt het 

gemeten magnetische moment weergegeven als funktie van het veld voor 

de verschillende temperaturen waarbij is gemeten. De meting bij de 

laagste temperatuur is gebruikt om de verzadigingsmagnetisatie te 
-3 2 bepalen (M 5 = 1.88•10 Am ) waaruit vervolgens de g-faktor loodrecht 

op de c-as is berekend. Daarbij vonden we g = 2.37 ± 0.05. Het sterk 

hygroscopische karakter van TMNB zorgt er echter voor dat er mogelijk 

een bepaalde hoeveelheid waterdamp geadsorbeerd is, zodat rekening 

moet worden gehouden met een systematische afwijking van de gemeten 

g-faktor met de werkelijke waarde. 
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Fig. 8.5. Magnetisch moment van TMNB aLs funktie van het veLd voor 

B.l. c bij verschi U ende temperaturen. 

De gemeten magnetisatie van TMNB is in figuur (8.6) uitgezet tegen 

T/vtf. We zien dat de metingen vanaf T = 4.2 K redelijk universeel ge

drag vertonen, hoewel het universele karakter voor hogere T minder 

goed is dan bij CsNiF3 en CHAB (zie fig. 8.2 en 3.3). Voor lagere 

temperaturen treden er afwijkingen op die waarschijnlijk veroorzaakt 

worden door de invloed van interketen wisselwerkingen (Tc= 2. 70 K). 

Gezien de goede beschrijving van de magnetisatie van CHAB en CsNiF3 
door modellen waarin magnonen en solitonen als resp. de dominante 

lineaire en niet-lineaire excitaties beschouwd worden, zijn in figuur 

(8.6) de experimentele resultaten ,met dezelfde theoretische modellen 

vergeleken. De punt-streep lijn geeft de afname van de magnetisatie 

weer door de aanwezigheid van sol i tonen in het ideale sol i ton-gas 

model en is berekend m.b.v. de vergelijking (2.26). De onderbroken 

lijnen geven de bijdrage van magnonen weer voor T = 4.2 K en T = 20 K, 

berekend met behulp van het lineaire spingolfmodel. Het door de ge

trokken lijn aangegeven gekombineerde effekt is berekend voor T=lO K. 



0.75 

~ 0.5 --L 

0.25 

0 5 

-50-

TMNB 

• 2K 
o 275K 
+ 3.5K 
• 42K 
x SK 
o 6K 
• 75K 
D 10K 
• 15K 
• 20K 

10 15 
T!IB (KT-112! 

Fig. 8.6. Magnetisatie van TMNB met B .Lc gereduceerd uitgezet tegen 

Tl~. De stippellijn geeft de numerieke resultaten voor het sG model 

weer. De getrokken lijn stelt het gekombineerde effekt voor van de 

reduktie in M ten gevolge van solitonen (punt-streep lijn) en magnonen 

(lineaire spingolftheorie, onderbroken lijnen). De berekeningen zijn 

uitgevoerd met ]Ik= 4.8 K, g =2.37 en Dik = 1.7 K (solitonen) of 

Dik = 3. 4 K ( magnonen) . 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de door Dupas en Renard [22] 

gevonden waarde van de exchange-parameter: ]Ik= 4.8 K. Als g-faktor is 

de waarde genomen die uit onze magnetisatiemetingen met 8 .1. c volgt 

(g = 2. 37). De waarde van de anisatrapie is wederom afhankelijk van het 

gebruikte model: Dik = 1. 7 K voor het klassieke soli tonmodel en 

Dik= 3. 4 K in de quantununechanische lineaire spingolfberekeningen (zie 

paragraaf 2.2.4 en hoofdstuk 5). We zien in figuur (8.6) dat voor TMNB 
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de experimentele magnetisatie kwalitatief redelijk door dit model 

wordt beschreven. 

Een betere kwantitatieve overeenstemming zou worden gevonden als 

J aanzienlijk wordt gereduceerd. In dat licht is het opmerkelijk dat 

TMNB in vergelijking tot TMNC een veel grotere waarde voor J heeft 

(]Ik = 4. 8 K voor TMNB en ]Ik = 1 . 7 K voor TMNC) . Normaal is er bij 

substitutie van Br door Cl geen drastische verandering van ]. CHAB en 

CHAC hebben een exchange wisselwerking ter grootte ]Ik= 55 K resp. 

]Ik 45 K [1]. Voor CsMnBr3•2H20 en het Cl-substituut heeft men 

]lk=-2.6 K resp. ]Ik =-3 K gevonden [31, 32]. Ook voor het Ni-zout 

NiBr2•2H20 treedt er geen grote verandering van J op als de Br -ionen 

vervangen worden door cr-ionen [33, 34]. Het is daarom misschien 

interessant om met behulp van andere experimentele technieken de ge

rapporteerde waarde van de exchangeparameter in TMNB te verifiëren. 

De stippellijn in figuur (8.6) geeft de numerieke transfermatrix 

oplossing van de sC vergelijking weer. De in§ 8.2.1 gemaakte opmer

kingen over de beschrijving van de meetgegevens door dit model zijn 
1 

ook in dit geval van toepassing. Het extra buigpunt voor T/~(5 K T-2 

dat door het model wordt voorspeld, is voor temperaturen beneden 

T = 3.5 K terug te vinden in de meetpunten. Dit zou wederom een beves

tiging kunnen zijn van de veronderstelling dat dit buigpunt door XY 

karakter veroorzaakt wordt, maar het is niet uit te sluiten dat ook de 

interketen interakties hierbij een rol spelen (Tc= 2. 70 K). 

In figuur (8. 7) worden de resultaten gepresenteerd met het veld 

loodrecht op het voorkeursvlak. Voor verschillende temperaturen vari

ërend van T = 1. 7 K tot T = 20 K is de gereduceerde magnetisatie (M/M5 ) 

uitgezet tegen het aangelegde magneetveld. Evenals bij CsNiF3 wordt 

ook nu een nagenoeg lineair verband tussen de magnetisatie en B gevon

den, hoewel de kromming iets meer geprononceerd is. De temperatuur

afhankelijkheid van de magnetisatie vertoont echter een geheel ander 

verloop (vergelijk met fig. 8.4.). Als we de meetserie bij de laagste 

temperatuur even buiten beschouwing laten, neemt de helling monotoon 

af bij toenemende temperatuur. Dit gedrag wordt kwalitatief ook voor

speld door het mean-field model, aangevuld met Bol tzmann-statistiek 

voor de momenten, zoals dat beschreven is in de voorgaande paragraaf. 
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In de figuur worden enkele voorspellingen gebaseerd op dit model weer

gegeven. Evenals bij CsNiF3 nemen we ook nu aan dat de g-faktor iso

troop is. De berekeningen voor T =0 K en ge =2.37 worden gebruikt om 

een afschatting van D te krijgen, door de berekende helling aan te 

passen aan de meetgegevens bij de laagste temperaturen. We vinden op 

deze manier Dik =2.5 ±0.2 K. Het mean-field resultaat voor T=O K 

wordt voor ge =2.37 en Dlk=2.5 K weergegeven door de getrokken lijn 

in figuur (8.7). 

De door ons gevonden anisot~opie wijkt aanzienlijk af van de door 

Dupas en Renard m.b.v. susceptibiliteitsmetingen verkregen waarde 

(Dik= 1. 7 K). Dit verschil komt wellicht voort uit het feit dat zij 

hun susceptibiliteitsmetingen aangepast hebben met een model waarin J 

en D beide voorkomen. Bij het bespreken van de magnetisatiemetingen 

aan TMNB met het veld in het voorkeursvlak hebben we al gekonstateerd 
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Fig. 8.7 . .Magnetisatie van TMNB al.s funktie van het vel.d voor B 11 c bij 

verschil.l.ende temperaturen. De kurven geven de voorspel.l.ing weer die 

gebaseerd is op een gemodificeerd mean-fiel.d model. voor D/k = 2.5 K, 

ge= 2.37 en T = 0 K {getrokken lijn), T = 1 k. (onderbroken lijn), 

T=4.2 K {stippellijn), T=10 K {punt-streep l.ijn) en T=20 K {punt

punt-streep lijn). 
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dat hun methode tot een waarde van J leidt die ongewoon groot is ten 

opzichte van de waarde in TMNC. Wellicht treedt er bij hun aanpassing 

een grote korrelatie op tussen de parameters J en D die deze afwijkin

gen veroorzaakt. 

De overige kurven in figuur (8.7) geven de temperatuurafhankelijk

heid van de magnetisatie weer zoals die door het mean-field model 

wordt voorspeld. De berekeningen zijn uitgevoerd voor T =1 K, 

T = 4.2 K, T = 10 K en T = 20 K met ge= 2.37 en Dik= 2.5 K . Net als bij 

CsNiF3 wordt ook nu de invloed van de temperatuur door dit model over

schat. 

Het afwijkende verloop van de experimentele resultaten bij de laag

ste temperatuur is waarschijnlijk een gevolg van de invloed van de 

interketenwisselwerkingen (Tc= 2. 70 K). 

Een beschrijving van de magnetisatie met behulp van het lineaire 

spingolfmodel stuit op dezelfde problemen als bij CsNiF3 , zodat een 

interpretatie van M in termen van magnonen achterwege wordt gelaten. 

Samenvattend kan nu worden gesteld dat de magnetisatie van TMNB 

voor B.l. c minder universeel is dan voor CHAB en CsNiF3 . Om goede over

eenstemming te krijgen met het model dat voor CHAB en CsNiF3 de magne

tisatie goed voorspelt en waarin de magnonen en solitonen de dominante 

excitaties zijn, moet de exchange-wisselwerking tussen naburige keten

spins drastisch worden gereduceerd. Wellicht is de gerapporteerde 

waarde van J. die in de modelberekening wordt gebruikt, te hoog (vlg. 

met de J van TMNC). Het is daarom misschien wel interessant om de 

waarden van de Hamilton-parameters te verifiëren met behulp van andere 

meetmethoden. Evenals bij CsNiF3 wordt ook nu in de meetpunten bij 

lage temperaturen een buigpunt waargenomen, zoals dat voorspeld wordt 

door de numerieke transfermatrix berekeningen voor het sG model. Dit 

zou wederom een bevestiging kunnen zijn van de veronderstelling dat 

dit buigpunt door XY karakter veroorzaakt wordt. 

Door de meetresultaten van de magnetisatie met het veld loodrecht 

op het easy-vlak te konfronteren met het aangepaste mean-field model 

vinden we voor de anisotropie een waarde die aanzienlijk afwijkt van 

de in de literatuur gegeven waarde, zodat het interessant lijkt te 

proberen deze parameter door middel van andere meettechnieken te bepa

len. Net als bij CsNiF3 wordt de invloed van de temperatuur op de 

magnetisatie door dit model overschat. 
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8.3. Soortelijke warmte van CHAB 

8.3.1. Aanpassing met een Heisenberg modeL 

In eerste instantie is getracht de totale soortelijke warmte in 

nulveld (Cp) te splitsen in een magnetische bijdrage (Cm) en een bij

drage afkomstig van het rooster (Cl) met behulp van een methode die 

beschreven is door K. Kopinga et al. [1]. 

Zij gingen er van uit dat de totale soortelijke warmte de som is 

van de magnetische bijdrage en een roosterbijdrage van een ketenach

tige structuur. 

Eerst probeerden zij om de parameters in de theoretische voorspel

lingen voor Cm en c1 te bepalen door simultane aanpassing van c1 en Cm 

aan de metingen vanaf een zekere temperatuur Is in het paramagnetische 

gebied. Omdat de beschikbare uitdrukking voor het magnetische deel 

(Heisenberg) pas vanaf ongeveer I=12 K geldig is, en vanaf die tempe

ratuur de magnetische soortelijke warmte een nagenoeg vlak verloop 

heeft, leverde deze procedure geen betrouwbare waarde voor J op. 

Omdat gelijktijdig aanpassen van Cm en c1 geen duidelijk minimum in 

de foutensom opleverde, werd vervolgens geprobeerd om de metingen aan 

te passen terwijl de parameter J in de voorspelling van het magneti

sche deel werd vastgehouden. Dit werd voor verschillende waarden van J 

gedaan. De gevonden roosterbijdrage werd van de experimentele meetge

gevens afgetrokken en van het overgebleven magnetische deel werd de 

entropietoename AS berekend. Het bleek dat AS monotoon afhangt van ]. 

Als resultaat werd nu die waarde van J genomen waarvoor de totale 

entropie van het magnetische systeem RLn2 is. 

De berekening van de magnetische entropie gebeurde in 3 etappes. 

Vanaf de laagst gemeten temperatuur Ibegin tot Is is gebruik gemaakt 

van een sommatie van de experimentele gegevens. 

'S _.! "\.' [sw ( i ) sw ( i+ 1 ) ] 
a -2 ~ I(i) + I(i+1) . 

1 

(8. 1) 

De magnetische soortelijke warmte sw(i) werd verkregen door van de 

totale gemeten soortelijke warmte de uit de aanpassing verkregen roos

terbijdrage af te trekken: sw(i) = Cp(I r)- Cl (I i)· 
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Vanaf Ts is de entropietoename verkregen door een numerieke bereke

ning van de integraal 

(8.2) 

waarin Cm(T,J) volgt uit het theoretische Heisenberg model. 

Het deel van de entropie tussen het absolute nulpunt en Tbegin werd 

met behulp van een extrapolatie afgeschat. Dit gebeurde door de meet

punten bij de laagste temperaturen te beschrijven met de relatie 

Cm= aT/3. waaruit vervolgens de parameters a en f3 bepaald werden. De 

entropietoename beneden Tbegin wordt dan gegeven door 

(8.3) 

De totale entropie is de som van de 3 afzonderlijke bijdragen. 

Deze methode is ook toegepast op de in dit verslag beschreven soor

telijke warmtemetingen aan CHAB. Deze metingen beslaan echter een te 

klein temperatuurinterval (1.5 < T < 20 K) om een stabiele aanpassing 

van de roosterbijdrage te geven. Nu zijn met een andere opstelling al 

eens nulveld-metingen verricht aan CHAB in het temperatuurgebied van 

0.5 K tot 55 K. Uit deze meetserie is de in de literatuur vermelde 

waarde van de exchangeparameter (J/k = 55 K) afkomstig (zie § 3. 1). 

Indien deze metingen worden vergeleken met onze metingen, valt een 

systematisch verschil te ontdekken. Vanaf T8 (=12K) geven de oude 

metingen waarden voor de soortelijke warmte die systematisch 1 à 2% 

hoger liggen. Om deze metingen aan te laten sluiten op de onze, hebben 

we de oude metingen vermenigvuldigd met een faktor a = 0. 9858. die 

gevonden wordt met een kleinste kwadraten aanpassing. Vervolgens heb

ben we de gekorrigeerde metingen aangepast voor verschillende waarden 

van J/k variërend van 45 K tot 70 K. In figuur (8.8) is de totale 

berekende entropietoename uitgezet als funktie van J/k. De horizontale 

lijn AS= Rl.n2 wordt doorsneden bij J/k = 59 K. Gezien de nauwkeurigheid 

van de aanpassingsprocedure en de entropieberekening wordt een moge

lijke fout van 1% in de entropie aangenomen. Aldus wordt met behulp 

van deze procedure J/k = 59 ± 4 K gevonden. 
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Fig. 8.8. Entropie van het magnetische systeem in CHAB aLs funktie van 

de unarde van de exchangeparameter in de aanpassingsprocedure met het 

Heisenberg modeL. 

Er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat de nieuwe metingen 

waarschijnlijk nauwkeuriger zijn dan de oude. De oude metingen zijn 

verricht met een andere opstelling, waarvan de preparaathouder onder

hevig was aan korrosie. Verder werd toen gebruik gemaakt van He kon

taktgas in de kapsule waarin zich ~et polykristallijne preparaat be

vond en zorgde een niet reproducerende extra hoeveelheid koper voor 

een verdere vergroting van de onnauwkeurigheid. In de huidige opstel

ling, waarmee de in dit verslag beschreven soortelijke warmtemetingen 

aan CHAB zijn verricht, is de preparaathouder zwaar verguld om korro

sieverschijnselen tegen te gaan. Doordat aan een enkel éénkristal 

wordt gemeten wordt geen gebruik gemaakt van kontaktgas en voor de 

extra bijdrage van koper, vet en teflon kan nauwkeurig worden gekor

rigeerd. 

Het hierboven aangehaalde probleem, dat een sirnul tane aanpassing 

van c1 en het isotrope Heisenberg model geen scherp minimum in de 

foutensom aangeeft, is te zien in figuur (8.9). Daarin is de foutensom 
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Fig. 8. 9. Foutensom van de aanpassing aan de soortel.ijk.e unnnte van 

CHAB uana.f T = 12 K met het Heisenberg model. al.s fllllktie van de exchan-

geparameter. 

per meetpunt uitgezet tegen de waarde van de exchangeparameter. In het 

beschouwde interval van ]Ik tussen 45 K en 70 K vertoont de foutensom 

van deze kleinste kwadraten aanpassingen geen minimum, maar neemt zeer 

weinig af met ]. 

8.3.2. Aanpassing met de resuLtaten van eindige keten berekeningen 

Hoewel de in de vorige paragraaf beschreven procedure de mogelijk

heid biedt om de grootte van de exchange-interaktie J te bepalen, 

kleven er toch nog enkele nadelen aan. Door het Heisenberg model te 

gebruiken voor de beschrijving van de magnetische soortelijke warmte, 

kan pas een aanpassing gedaan worden vanaf Ta = 12 K. Beneden deze 

temperatuur treden afwijkingen op van het isotrope model ten gevolge 

van de kleine easy-plane anisotropie. 
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Door meetgegevens vanaf een lagere temperatuur in de aanpassing te 

betrekken, wordt de door de anisotropie veroorzaakte "bult" in de 

magnetische soortelijke warmte meegenomen (zie fig. 3.4). Een simulta

ne aanpassing van cl en cm. waarbij dus ook de exchange-parameter 

varieert, is dan wellicht stabiel. Tevens is het dan misschien moge

lijk alleen van de nieuwe soortelijke warmte meetgegevens gebruik te 

maken. 

De quanturnberekeningen van de soortelijke warmte van eindige ketens 

zoals die door Karnieniarz zijn uitgevoerd geven de mogelijkheid om de 

begintemperatuur van de aanpassing te verlagen. Getabelleerde resulta

ten van berekeningen met Alk = 2. 75 K en ]Ik = 55, 60, 65, 70 en 75 K 

zijn aanwezig voor het temperatuurgebied van T = 2 K tot 60 K. 

In de aanpassingsprocedure is gebruik gemaakt van kubische spline 

interpolaties van deze resultaten, die verder in dit verslag zullen 

worden aangeduid met JE55 t/rn JE75. Omdat de magnetische soortelijke 

warmte een universele funktie is van T/j, althans bij een konstante 

verhouding A/ J, treedt er tijdens de aanpassing van de meetgegevens 

een koppeling op tussen de absolute anisotropie (A) en ]. In figuur 

(8.10) geven de getrokken lijnen het verband tussen A en J weer voor 

de beschikbare sets theoretische resultaten. De horizontale stippel

lijn geeft de grootte van A aan zoals die uit de FMR experimenten is 

bepaald [12]. In feite zou het resultaat van een korrekte aanpassing 

op deze lijn moeten liggen. 

Simultane aanpassingen van Cl en Cm zijn uitgevoerd aan de nieuwe 

meetgegevens van de soortelijke warmte van CHAB. Dit is gedaan met de 

5 aanwezige splinefunkties. In alle gevallen levert dit een stabiele 

aanpassing op. De beste resultaten worden bereikt als de aanpassing 

start bij T = 4 K. De foutensom per meetpunt (FX/N) is dan van dezelfde 

grootte-orde als bij de aanpassing met behulp van het Heisenberg mo

del. Tabel (8. 2) geeft de foutensom die hoort bij de aanpassingen 

vanaf T = 4 K tot T = 20 K. Het beste resultaat wordt gevonden met de 

splinefunktie JE65, en levert voor de exchange parameter de waarde 

Jlk=63 K op. Dit resultaat komt goed overeen met de onlangs door G. 

de Vries et al. [35] met behulp van neutronenverstrooiingsexperirnenten 

gevonden waarde van ]Ik = 65. 8 K. 
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Fig. 8.10. KappeHng tussen de anisotropie en de exchangeparameter 

tijdens de aanpassingsprocedure. Etke sptinefunktie wordt voorgesteLd 

door een rechte in de figuur. 

splinefunctie FX/N (10-5 ) ]Ik (K) 

JESS 3.75 63.0 

JE60 3.05 63.2 

JE65 2.87 63.1 

JE70 3.36 62.3 

JE75 4.86 61.1 

Tabet 8.2. ResuLtaat van simuLtane aanpassingen van C1 en Cm in het 

temperatuurintervat 4 < T < 20 K met de 5 aanwezige sets resut taten van 

eindige keten berekeningen (Alk = 2.75 K en ]Ik = 55, 60, 65, 70 of 

75 K). De tweede kotom bevat de resut terende foutensom per meetpunt en 

in de derde kotom wordt aangegeven wetke waarden van de exchange para

meter uit de aanpassingen votgen. 
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In figuur (8.11) wordt de foutensom per meetpunt die uit de simul

tane aanpassing van C1 en de verschillende splinefunkties is verkre

gen, uitgezet tegen de bijbehorende relatieve anisotropie (A/J). Er 

wordt een nagenoeg parabolisch verband gevonden. Het minimum van de 

foutensom wordt gevonden door interpolatie tussen de 5 punten, en 

treedt op voor A/J =4.35 ±0.05. Indien we dit vermenigvuldigen met de 

uit de aanpassing met JE65 verkregen waarde van J. vinden we voor de 

absolute grootte van de anisotropie A/k = 2. 74 ± 0.03 K, hetgeen uitste

kend overeenkomt met het resultaat uit FMR experimenten (A/k = 2. 75 K). 

Figuur (8.12) laat het resultaat zien van de simultane aanpassing 

van CP met c1 en de splinefunktie JE65 in het temperatuurgebied van 

T = 4 K tot 20 K. De experimentele magnetische soortelijke warmte, dit 

is de gemeten totale soortelijke warmte CP minus de uit de aanpassing 

volgende roosterbijdrage c1 , wordt weergegeven door kruisjes. De ge

trokken kurve stelt de korresponderende splinefunktie voor (JE65 met 

J/k = 63 K). 

I I I I 
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1.1"1 • 'o 
...- 4 -=- -• z - • x 
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3 4 5 
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Fig. 8.11. Foutensom per meetpunt (uit kotom 2 van tabeL 8.2} uitgezet 

tegen de re tatieve anisotropie A/ I voor de 5 uerschi U ende spline

funkties. 
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Fig. 8.12. Magnetische soortelijke unrmte van CHAB voLgend uit een 

simuLtane aanpassing van CP met c1 en de spLinefunktie ]E65 (getrokken 

kurve). De experimenteLe punten {Cp- C1) zijn weergegeven door kruis

jes. De foutenstreepjes geven een indikatie van de nauwkeurigheid. De 

onderbroken kurve steLt de roosterbijdrage voor 

De meetpunten bij de laagste temperaturen in de figuur laten nog 

net een stuk van de 3d ordeningspiek zien. Vanwege de snel toenemende 

rooster soortelijke warmte (~T3 , onderbroken lijn), neemt de spreiding 

in de experimentele magnetische bijdrage snel toe. Boven T = 10 K is 

dit duidelijk zichtbaar. Deze snel toenemende onnauwkeurigheid is één 

van de redenen dat slechts tot 20 K gemeten is. 

De foutenstreepjes in fig. (8.12) geven een indikatie van de nauw

keurigheid in de uit de aanpassing verkregen experimentele magnetische 

soortelijke warmte. Deze is gebaseerd op het verschil in de resultaten 

van de aanpassing met JE60 en JE70. Verderop in dit hoofdstuk zullen 

experimentele gegevens voor de magnetische soortelijke warmte van CHAB 

gekonfronteerd worden met een theoretisch model. Deze experimentele 

resultaten zijn verkregen door van de totale gemeten soortelijke warm

te de roosterbijdrage af te trekken die gevonden is met de simultane 

aanpassing van c1 en de splinefunktie JE65 aan de nulveldmetingen. 
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8.3.3. Entropieberekeningen 

Analoog aan de rnanier zoals beschreven in paragraaf 8.3.1 is de 

entropietoename berekend van de experimentele magnetische soortelijke 

warmte die verkregen is door een sirnul tane aanpassing van de totale 

soortelijke warmte met de uitdrukking voor c1 en JE65 van T = 4 K tot 

20 K. 

Ook nu valt de berekening uiteen in 3 gedeelten. Tussen T = 1.5 K en 

T = 20 K is gebruik gemaakt van de resultaten uit de sirnul tane aanpas

singsprocedure (zie fig. 8.12). Beneden T = 1.5 K is de entropietoename 

berekend met behulp van de resultaten van de vroegere rneetserie, waar

bij beneden T = 0.5 K een extrapolatie is genomen. Deze aanpak wordt 

gerechtvaardigd door het feit dat in het temperatuurgebied tussen 

T = 1.5 K en 3 K de oude en nieuwe metingen goed overeenstemmen, en in 

dit gebied de roosterbijdrage verwaarloosbaar is (zie fig. 8.12). 

Boven T = 20 K wordt de entropietoename bepaald met behulp van de voor

spelling voor de magnetische soortelijke warmte die gegeven wordt door 

de in de aanpassingsprocedure gebruikte splinefunktie. Tot T = 60 K is 

deze gebaseerd op de getabelleerde resultaten van Karnieniarz . Daarbo

ven worden de resultaten van het isotrope Heisenberg model gebruikt. 

Door op deze rnanier voor J/k = 63 K de totale entropietoename te bere-
-1 -1 

kenen, vinden we AS= 0. 72 R J mol K , hetgeen 4% te hoog is. 

Om na te gaan voor welke waarde van de exchangeparameter de entro

pietoename Rln2 bedraagt, zijn de nieuwe meetpunten voor vaste waarden 

van J met JE65 en de uitdrukking voor c1 aangepast. De gevonden roos

terbijdrage wordt van de totale soortelijke warmte afgetrokken en van 

het resulterende magnetische deel wordt de totale entropietoename 

berekend met de methode die hierboven is beschreven. In figuur (8.13) 

wordt het resultaat weergegeven als funktie van de in de aanpassing 

konstant gehouden sterkte van de magnetische interaktie. Door extrapo-

l d d f · · d dat 'S -- Rln2 J rnol-1K-1 
atie van e punten in eze 1guur v1n en we a 

voor J/k = 53 K, hetgeen zeer veel afwijkt van de waarde J/k = 63 K die 

korrespondeert met het minimum van de simultane aanpassing van Cl en 

Cm. 
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Fig. 8 .13. ExperimenteLe entropietoename van het magnetische systeem 

in CHAB aLs ftmktie van de exchangeparameter. De horizontaLe Lijn 

geeft de reLatie AS= RLn2 aan. 

Dit probleem kan veroorzaakt worden doordat de resultaten van 

Kamieniarz die gebruikt worden in de aanpassingprocedure systematische 

afwijkingen vertonen. Om deze mogelijkheid te onderzoeken is de entro

pietoename van deze eindige ketenberekeningen bepaald. 

De soortelijke warmte voor A/k = 2. 75 K en J/k = 55 K is getabelleerd 

vanaf T/]=0.03 tot Tl]=l. Blöte [36] heeft gegevens voor A/]=0.05 

gerapporteerd tot TIJ = 30. Daarbo·•en zijn geen numerieke re sultaten 

aanwezig. Uit hoge temperatuur reeksontwikkelingen voor het Heisenberg 

model blijkt echter dat de entropietoename vanaf die temperatuur ver

waarloosbaar is. 

Voor de extrapolatie van de numerieke gegevens vanaf T/J =0.03 naar 

T = 0 K is gebruik gemaakt van lineaire spingolf theorie. Een soortge

lijke aanpak is door de Neef et al. [37] al eens eerder uitgevoerd 

voor het isotrope (Heisenberg) geval. Uit hun berekeningen bleek dat 

de lineaire spingolftheorie een goede kwalitatieve beschrijving van de 

magnetische soortelijke warmte geeft, maar dat de absolute grootte van 

de resultaten soms een korrektie behoeft in de vorm van een schaling. 

In onze situatie eisen we dat de resultaten bij de overgang van het 
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spingolfmodel naar de eindige ketenberekeningen een kontinu verloop 

hebben. Dat impliceert een schaling van de magnon-berekeningen met een 

faktor 1.12. De getrokken kurve in figuur (8.14) stelt de engeschaalde 

resultaten van de computerberekeningen voor. De met 12% geschaalde 

resultaten (onderbroken kurve) hebben eenzelfde verloop als de resul

taten van Kamieniarz et al. (weergegeven door de dichte bolletjes). 

Als laatste moet er nog een kleine korrektie worden toegepast omdat 

de spingolfberekeningen niet uitgevoerd kunnen worden voor een systeem 

met perfecte XY synunetrie (zie ook § 8. 2.1). In de berekeningen is 

geprobeerd om deze synunetrie zo goed mogelijk intakt te houden 

(Jxx- Jyy =0.01 K). Toch is invloed van de anisatrapie in het XY vlak 

merkbaar. Vlak bij het absolute nulpunt neemt de soortelijke warmte in 

dit geval namelijk exponentieel toe. Als Jxx = Jyy komt de soortelijke 

warmte lineair op met de temperatuur. In figuur (8.14) is de raaklijn 

E 
u 
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/ 
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Fig. 8.14. Magnetische soorteLijke warmte aLs funktie uan de tempera

tuur. De onderbroken k.urue steLt de met een faktor 1 .12 geschaaLde 

Lineaire spingoLfresuLtaten (getrokken k.urue) voor. De dichte botLe

tjes geven de resuLtaten van de eindige ketenberekeningen van Kamien

iarz [23] weer. 
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door de oorsprong getekend. De entropie in het gearceerde gebied 

(AS =0.01 R J mol-1K-1) is ter korrektie bij de entropietoename opge

teld. De totale entropietoename volgend uit deze berekeningen aan een 

Heisenberg keten met 5 % XY anisatrapie wordt dan: 

AS =0. 71 R 
-1 -1 J mol K . (8.4) 

Dit is 2.5% te hoog, waarmee het hierboven gesignaleerde probleem, dat 

de experimentele magnetische entropie volgend uit de simultane aanpas

sing van cl en cm ca. 4% te hoog is, voor een groot deel te verklaren 

is. 

8.3.4. Spingolfmodel 

In deze paragraaf zullen we de experimentele magnetische soortelij

ke warmte van CHAB in nulveld en in velden 8 = 1, 2 en 3 Tesla in het 

spinvoorkeursvlak konfronteren met resultaten van lineaire spingolf

berekeningen. We willen daarmee nagaan in hoeverre Cm door alleen 

lineaire excitaties kan worden beschreven. De magnetische soortelijke 

warmte is verkregen door van de gemeten totale soortelijke warmte de 

roosterbijdrage af te trekken die verkregen is door simultane aanpas

sing van c 1 en Cm aan resultaten van de nulveldmetingen (zie§ 8.3.2). 

De spingolfberekeningen zijn uitgevoerd met de waarden van de parame

ters die uit deze aanpassing zijn verkregen (J/k = 63 K en A/k = 2. 75 

K). Uit metingen van de verzadigingsmagnetisatie langs de c-as bleek 

ge = 2. 01 (zie § 3.3), zodat in de berekeningen gebruik wordt gemaakt 

van deze waarde voor de g-faktor. 

In figuur (8. 15) wordt de experimentele magnetische soortelijke 

warmte vergeleken met de resultaten van het spingolfmodel. Behalve 

voor de nulveld-metingen is de overeenkomst goed voor lage temperatu

ren. Naarmate 8 groter is, beginnen de afwijkingen bij hogere tempera

turen op te treden, hetgeen op grond va~, het gebruikte model te ver

wachten is (zie§ 2.2.1). 

Voor hogere temperaturen wordt de soortelijke warmte systematisch 

te laag voorspeld. Dit wekt geen verwondering, omdat eventuele andere 
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Fig. 8.15. ExperimenteLe magnetische soorteLijke warmte van CHAB voor 

B = 0, 1 , 2 en 3 TesLa (B 11 c). De ge trokken kurven geven de voorspeL

Ling volgens het Lineaire spingoLfmodeL weer (g = 2.01, ].Ik.= 63 K, 

A.lk.=2.75 K). De soHtonbijdrage, berekend met behuLp van het k.Lassie

k.e sG modeL, wordt gerepresenteerd door de onderbroken kurven 

excitaties dan de lineaire spingolven niet in het model zijn meegeno

men. Die andere excitaties kunnen in CHA8 de kink-solitonen zijn (zie 

§ 2.3 en § 3.1). Met behulp van de sine-Gordon vergelijking is de 

bijdrage van deze kinks berekend voor ]Ik = 63 K, A = 2. 75 K en 8 = 1 , 2 

en 3 Tesla. Formeel moet, willen er solitonen kunnen voorkomen, een 

symmetriebrekende storing in het XY vlak aanwezig zijn. Daarom hebben 

de soli tonen geen bijdrage voor 8 = 0 Tesla. 

Het is duidelijk dat de solitonbijdrage (onderbroken kurven in 

figuur 8.15), zoals die door het klassieke sG model wordt gegeven, 

niet in staat is het verschil tussen de quanturn lineaire spingolfbere

keningen en de meetgegevens te verklaren. Het statistisch gewicht van 

de soliton-achtige niet-lineaire excitaties is kennelijk te klein. 

De hier gepresenteerde resultaten voor de magnetische soortelijke 

warmte bevestigen de konklusie uit metingen van de kernspin-rooster 

relaxatietijd en de magnetisatie [13] dat bij lage waarden van T/~ de 

lineaire excitaties dominant zijn. 

In de volgende paragraaf zal blijken dat de excess soortelijke 

warmte in CHA8 voor hogere temperaturen juist gedomineerd wordt door 

de solitonen en dat de lineaire excitaties daarbij geen rol van bete

kenis spelen. 
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8.3.5. Excess soortelijke warmte 

·De soortelijke warmtemetingen aan CHAB met B = 1, 2 en 3 Tesla 

(B 11 c) . die in dit vers lag worden behandeld, zijn een aanvuil ing op 

soortgelijke experimenten met lagere velden (B ~ 0. 7 Tesla), die in 

§ 3.4 zijn besproken. Bij de interpretatie van die resultaten is geke

ken naar het verloop van de zogenaamde excess bijdrage tot de soorte

lijke warmte AC= C(B) - C(O) als funktie van de temperatuur. Door AC/vB 

uit te zetten tegen T/vB, zouden de experimentele resultaten volgens 

het sG model beschreven moeten kunnen worden door een universeel funk

tioneel verband. Het bleek echter dat de experimentele gegevens duide

lijke afwijkingen vertonen van zo'n universele relatie. Deze afwijkin

gen werden in verband gebracht met de invloed van spinkompanenten uit 

het voorkeursvlak. Het leek interessant om na te gaan hoe deze afwij

kingen zich bij hogere velden zouden gedragen. Tevens zullen versto

ringen van het modelgedrag door bijvoorbeeld de anisatrapie i het XY 

vlak bij grotere B minder belangrijk zijn, zodat wellicht een betere 

vergelijking met de numerieke resultaten aan eindige ketens kan optre

den. Overigens heeft de beschouwing van AC in plaats van Cm zelf een 

belangrijk voordeel. Is het voor het verkrijgen van de magnetische 

soortelijke warmte nodig om een aanpassingsprocedure toe te passen, de 

excess soortelijke warmte volgt rechtstreeks uit het verschil van 2 

series meetpunten. Eventuele systematische afwijkingen door een ver

keerde afschatting van de bijdrage van het rooster of de preparaathou

der met addenda komen niet meer voor. 

In figuur (8.16) is de excess soortelijke warmte gereduceerd uitge

zet voor B = 1, 2, en 3 Tesla. Indien deze meetgegevens nauwkeurig 

worden bekeken, valt op dat ze meer universeel zijn dan de resultaten 

voor lage velden van Tinus et al. [14]. Voor alle drie de velden is de 
~ -1 -1 - 1 

piekhoogte (AC/vJj)max=0.7±0.1 J mol K T 2 en treedt het maximum in 
1 

AC/vB op voor T/vB = 7 ± 1 K T-2 . 

Voor lagere waarden van T/vB vallen de meetgegevens niet meer op 

een universele kurve. Dit kan gedeeltelijk een gevolg zijn van wissel

werkingen tussen de ketens, die invloed kunnen hebben in de buurt van 

de 3d ordeningstemperatuur (Tc = 1.5 K bij B = 0 T). Het interval waar 

het niet universele gedrag optreedt lijkt echter te groot om de afwij

king in zijn geheel hieraan toe te schrijven. 
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Fig. 8.16. Gereduceerde excess soortel.ijke unrmte van CHAB voor B = 1, 

2 en 3 Tesla. De onderbroken kurve ("SS") geeft de numerieke transfer

matrix berekeningen aan het sG modeL weer. De solitonbijdrage verkre

gen m. b. u. ug t . {2. 28) wordt aangegeven door de ges ti ppe tde kurve 

("ST, sol"). De resuLtaten van l.ineaire spingolfberekeningen voor B = 3 

Tesla worden gerepresenteerd door de punt-streep kurve. 

Afwijkingen van universeel gedrag treden ook op als er een zoge

naamde "cross-over" is van het ene modelsysteem naar het andere. De 

bedoelde overgang zou in dit geval kunnen bestaan tussen het Heisen

berg model bij hoge temperaturen en het XY model bij lagere T. Metin

gen van de spinkorrelatielengte in CHAB (38] hebben aangetoond dat 

hiervan sprake kan zijn. 

Verder is bekend dat CHAB geen perfect voorbeeld is van één van de 

in dit verslag behandelde modelsystemen. Er is een XY anisotropie van 

circa 5% (dus Jzz '# 0) en verder is er een kleine asymmetrie in het XY 

vlak. Exacte quanturn berekeningen aan een dergelijk systeem zijn nog 

niet uitgevoerd. Klassieke transfermatrix berekeningen met de korrekte 

anisotropieën geven in elk geval resultaten die niet universeel zijn, 

zodat het universele gedrag waarschijnlijk ook niet aanwezig zal zijn 

in een systeem dat beschreven wordt door de volledige quanturnmechani

sche spin-Hamiltoniaan. 
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In figuur (8.16) worden de meetgegevens tevens vergeleken met de 

excess soortelijke warmte zoals die volgt uit het sG model. Tenzij 

anders vermeld, zijn alle berekeningen uitgevoerd voor de waarden van 

parameters die volgen uit de simultane aanpassing volgens § 8.3.2 

(Jik=63 K, Alk =2.75 Ken g =2.01). De gestippelde kurve ("ST,sol") 

geeft de resultaten weer van het ideale soliton-gas model met de door 

Sasaki en Tsuzuki gevonden uitdrukking voor de solitondichtheid (vgl. 

2.28). Deze berekeningsmethode geeft binnen het geldigheidsgebied 
1 

(T/vB ~ 7 K T-2 ) geen goede kwantitatieve overeenkomst met de experi-

mentele gegevens. Als de bijdrage van de lineaire excitaties door 

middel van spingolfberekeningen wordt meegenomen (punt-streep lijn in 

figuur 8.16), leidt dit niet tot een beter resultaat. Uit de figuur 

wordt duidelijk dat het in § 2.3 gepresenteerde solitonmodel AC kwali

tatief redelijk beschrijft. Blijkbaar zijn de solitonen de dominante 

excitaties die het verloop van AC bepalen, in tegenstelling tot Cm 

zelf, die voor lage temperatuur aardig beschreven wordt met lineaire 

excitaties (zie § 8.3.4). De numeriek exacte oplossing van de sG ver

gelijking, weergegeven door de onderbroken kurve ("SS") in figuur 

(8.16), geeft een betere beschrijving voor hogere waarde van T/vB. Dat 

met het sG model geen goede kwantitatieve beschrijving van de meetge

gevens verkregen wordt in het gehele temperatuurgebied is op zich niet 

verwonderlijk. Aan de drie voorwaarden (klassiek, grote anisotropie, 

kontinuüm) die aan de transformatie van de bewegingsvergelijking van 

het spinsysteem naar de sG vergelijking ten grondslag liggen, wordt in 

CHAB namelijk niet voldaan. Een meer gedetailleerde vergelijking van 

de meetgegevens met het sG model is daarom pas zinvol als de invloed 

van quanturn effekten en eindige anisatrapie korrekt in rekening kunnen 

worden gebracht en dit is nog steeds niet het geval. Door Tinus et 

al.[14] is reeds opgemerkt dat de redelijke beschrijving die de nume

rieke resultaten voor het sG model geven berust op het feit dat de 

korrekties ten gevolge van quantum-effekten de invloed van out of 

plane spinkompanenten nagenoeg kompenseren. 

Vanwege de tekortkomingen van de klassieke modellen wordt sinds 

langere tijd getracht de quanturnmechanische Hamiltoniaan exact op te 

lossen. De eerste aanzet hiertoe is gegeven door extrapolatie van 
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berekeningen aan eindige ketens. In figuur (8.17) wordt het experimen

tele verloop van AC vergeleken met de resultaten van de onlangs door 

Karnieniarz et al. uitgevoerde quanturn-statistische berekeningen (zie 

hfst. 6.). Alleen resultaten van berekeningen met ]Ik= 55 K, 

Alk = 2. 75 K en g = 2. 01 waren ter beschikking. Deze zijn in de figuur 

weergegeven. Evenals de meetgegevens vertonen de berekeningen univer

seel gedrag voor hogere waarden van T/~. De hoogte van het maximurn 

wordt goed voorspeld maar voor de pos i tie van AC/~max is dat niet 

geval. Voor lagere temperaturen treden er, net als bij de meetpunten, 

afwijkingen op van het universele gedrag. De afwijkingen vertonen 

echter een omgekeerde trend. Naarmate het veld hoger is, wordt de 

voorspelde excess soortelijke warmte lager. Bij de experimentele gege

vens is dit precies andersom. Een verklaring hiervoor is moeilijk te 

geven. Misschien spelen de kleine exchange-anisotropie in het XY vlak 

of de interakties tussen de ketens een rol. Anderzijds laten de forse 

foutengrenzen van de numerieke resultaten nog vele mogelijkheden open. 

~ 
w 
<l 

--, + 8=1 T -B=OT 
----- ' A B=2T -B=OT 

• B=3T-B=OT 

..... 

.. .. . 

-Qso~--------~s----------~1~0----------~1~5--------~20 
Tt.fä ( K·T-112! 

Fig. 8.17. Gereduceerde excess soorteLijke warmte van CHAB aLs funktie 

van T/vB. De kurven geven de resuLtaten van eindige ketenberekeningen 

door Kam.ieniarz [23] voor J/R=55 K, A/R=2.75 Ken g=2.01 weer. De 

foutenstrepen geven een indikatie van de nauwkeurigheid van deze re

suLtaten. 



-71-

In ieder geval geven de berekeningen wel aanleiding tot een negatieve 

AC bij lage waarden van T, in tegenstelling tot de voorspellingen van 

klassieke modellen, waar AC~ 0 voor elke T. De negatieve AC wordt dan 

ook veroorzaakt door het quanturnkarakter, waardoor de entropie per 

spin een eindige waarde heeft (AS=Ln(2S+1)) en er voor toenemend veld 

een verschuiving van de entropie naar hogere temperaturen plaats 

vindt. 

In figuur (8.17) wordt de nauwkeurigheid van de resultaten van de 
' eindige keten berekeningen door Kamieniarz et al. aangegeven door de 

vertikale foutengrenzen, die het resultaat van verschillende extrapo

latiemethoden weergeven (zie hfst 6). Er is een enorme toename van de 

onnauwkeurigheid als de temperatuur afneemt. 

Door verscheidene andere onderzoekers worden andere berekeningsmet

hoden toegepast om de soortelijke warmte van een oneindig lange spin

keten te vinden. Wysin en Bishop maken daarbij gebruik van Monte Carlo 

simulaties en transfermatrix oplossingsschema's, en enkele resultaten 

van hun berekeningen zijn besproken in hoofdstuk 6. Delica past een 

variant van de quanturn transfermatrix methode toe [39] en berekent de 

magnetische soortelijke warmte voor een keten van 150 en 300 spins. In 

figuur (8.18) worden de resultaten voor AC van de drie verschillende 

berekeningsmethoden universeel uitgezet. De berekeningen zijn allemaal 

uitgevoerd voor de ferromagnetische easy-plane Hamiltoniaan met aniso

trope exchange-interaktie en de volgende set parameters: J/k = 55 K, 

Alk= 2. 75 K, g = 2.01 en B = 0.5 Tesla. 

De resultaten van berekeningen door Delica worden weergegeven door 

de getrokken kurve. De onderbroken kurve geeft de resultaten van 

Kamieniarz weer en die van Wysin en Bishop worden gerepresenteerd door 

de gestippelde kurve. Kwalitatief vertonen de drie kurven eenzelfde 

verloop. Door alle berekeningsmethoden wordt een maximum in AC/vB 

voorspeld. De positie en hoogte van dat maximum blijkt echter sterk 

afhankelijk te zijn van de gebruikte oplossingsmethode. De transfer-
i 

matrix berekeningen voorspellen beide een piek bij T/vB = 7 K T-2 , maar 

de hoogte van deze piek verschilt circa 50% 
1 1 ! -1 -1 _.! 

(AC/vBmax=0.75 J mol-K-T- (Delica) en 0.5 J mol K T 2 (Wysin)). 

De diagonalisatiemethode van Kamieniarz voorspelt de positie van de 
1 

piek bij een lagere waarde van T/vB (4.5 K T-2 ) en geeft een hoogte 
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Fig. 8.18. VergeLijking van de verschiLLende berekeningsmethoden om de 

eindige keten-HamiLtoniaan op te Lossen. De onderbroken kurve geeft de 

berekeningen van Krunieniarz [23] weer. Die van Wysin en Bishop [26] 

wordt aangegeven door de gestippeLde kurve en de getrokken kurve steLt 

de resuLtaten van DeLica [39] voor. ALLe berekeningen zijn uitgevoerd 

voor ]/k. = 55 K, A/k. = 2.75 K en g = 2.01. 

die tussen de beide transfermatrix resultaten in ligt 
~ -1 -1 -! 

(AC/vnmax = 0.65 J mol K T ) . 

De verschillen tussen de resultaten van de 3 berekeningen zijn 

ongetwijfeld voor een groot deel nog steeds toe te schrijven aan de 

beperkingen van de ketenlengte. Indien de Hamil toniaan voor langere 

ketens kan worden opgelost zal de extrapolatie naar een oneindig lange 

keten een grotere nauwkeurigheid vertonen. 
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9. KONKLUSlES EN AANBEVELINGEN 

De resultaten van magnetisatiemetingen aan CsNiF3 en TMNB met een 

magneetveld in het spinvoorkeursvlak zijn vergeleken met de voorspel

lingen van een model waarin lineaire en niet-lineaire excitaties voor

komen in de vorm van spingolven resp. soli tonen. Dit model, dat de 

magnetisatie van CHAB [13] uitstekend bleek te beschrijven, geeft voor 

CsNiF3 goede resultaten indien de sterkte van de intraketen wisselwer

king met 10% wordt gereduceerd~ Voor TMNB is de overeenkomst minder 

goed. Er is in dit geval een aanzienlijke reduktie van J noodzakelijk 

om overeenstemming te verkrijgen. Uit een vergelijking van de meetre

sultaten van CsNiF3 met quanturn Monte Carlo simulaties aan de volledi

ge Hamiltoniaan voor een keten van maximaal 16 spins [26], blijkt dat 

met behulp van deze berekeningen de experimentele resultaten uitste

kend te beschrijven zijn. 

Door een aanpassing van de parameters van een gemodificeerd maan

field model aan de resultaten van magnetisatiemetingen met een veld 

loodrecht op het spinvoorkeursvlak wordt een waarde voor de anisotro

pie energie Dik verkregen. We vinden voor CsNiF3 een waarde die goed 

overeenkomt met de in de literatuur vermelde waarde. Voor TMNB is de 

overeenkomst met de literatuurwaarde minder goed. Het is daarom wense

lijk om de gekonstateerde afwijkingen van de parameters J en D voor 

TMNB te kontroleren met behulp van andere experimentele technieken. De 

gemeten anomale temperatuurafhankelijkheid van de magnetisatie van 

CsNiF3 valt niet eenduidig te verklaren. Het is daarom aan te bevelen 

om dit gedrag aan de hand van metingen aan enkele andere kristallen te 

verifiëren. 

De soortelijke warmtemetingen aan CHAB in nulveld zijn aangepast 

met twee theoretische modellen voor de magnetische bijdrage Cm. Indien 

de metingen worden aangepast met het Heisenberg model vinden we 

]Ik= 59 ± 4 K. Een aanzienlijk betere aanpassing treedt op met recente 

resultaten van eindige ketenberekeningen [23] waarmee een waarde 

]Ik= 63 K wordt verkregen. Deze waarde is ca. 15% hoger dan de eerder 

gerapporteerde waarde [1]. De uit deze aanpassing gevonden waarde van 

J komt echter goed overeen met de waarde ]Ik= 65.8 K, die onlangs is 

verkregen [35] uit de interpretatie van de via inelastische neutronen-
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verstrooiing gemeten magnon dispersierelatie. De magnetische soorte

lijke warmte die verkregen is met deze aanpassingsprocedure bezit een 

entropietoename die 4% hoger is dan Rln2, hetgeen gedeeltelijk ver

klaard kan worden door systematische afwijkingen in de resultaten van 

de numerieke modelberekeningen. 

Uit een konfrontatie van de experimentele soortelijke warmte in 

veld met het spingolfmodel blijkt, dat deze voor lage temperaturen 

(T ~ 3 K) en hoge velden (B > 1 Tesla) goed door dit model kan worden 

beschreven. De afwijkingen voor hogere T of lagere B kunnen niet ver

klaard worden door de aanwezigheid van solitonen alleen. 

De meetresultaten van de excess soortelijke warmte AC voor hoge 

velden blijken voor hogere T/~meer universeel gedrag te vertonen dan 

de gepubliceerde resultaten [14] voor lagere velden. 

De meetgegevens van AC worden tevens vergeleken met de resultaten 

van eindige ketenberekeningen van Kamieniarz [23]. Het blijkt dat de 

hoogte van het maximum in AC door deze berekeningen goed wordt voor

speld, maar dit is niet het geval voor de positie van (AC)rnax· Door 

een vergelijking van de resultaten van Kamieniarz met die van Wysin et 

al. [26] en Delica [39], die andere berekeningsmetheden gebruiken om 

de eindige keten-Hamil toniaan op te lossen, blijkt echter dat de 3 

modellen onderling grote verschillen vertonen. Als we de resultaten 

van Delica voor B ~ 0. 7 Tesla "extrapoleren" naar velden waarbij onze 

metingen zijn verricht, lijkt het erop dat deze een betere beschrij

ving van de experimentele AC geven dan de resultaten van Kamieniarz. 

Het zou daarom interessant zijn om de voorspelling van AC voor 

J/k=63 K, A/k=2.75 K, g=2.01 en B ~ 1 Tesla volgens de berekeningen 

van Delica te kunnen konfronteren met onze meetgegevens van CHAB. 
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APPENDIX 

In de appendix worden alle figuren uit het verslag die in het SI en 

CGS eenhedenstelsel verschillend zijn in CGS eenheden weergegeven . 
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Fig. A.3.3. Gereduceerde magnetisatie van CHAB voor B !Ic-as aLs 

funktie van T/.../B. De getrokken Lijn steLt het gekombineerde effekt 

voor van de redliktie van M ten gevoLge van soLitonen {punt-streep 

Lijn) en magnonen {Lineaire spingoLftheorie, onderbroken Lijn). De 

stippeLLijn geeft de numerieke resuLtaten voor het sG modeL weer. 
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Fig. A.3.5. Experimenteet waargenomen excess soorteLijke warmte van 

CHAB voor B 11 c in gereduceerde vorm weergegeven (B ~ 7 kG). 
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6 

Fig. A.3.6. Excess soorteLijke unrmte AC van CHAB voor Btlc (B~7 kG) 

in gereduceerde vorm, samen met theoretische voorspeLLingen voLgens 

het sG modeL. De stippeLLijnen geven de interpoLatie tussen de 

experimenteLe gegevens weer. De getrokken en onderbroken kurve steLLen 

resp. de numerieke resuLtaten van het sG modeL en de soLitonbijdrage 

voLgens de ideaLe gas benadering voor. 
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Fig. A. 6. 2. Ve tdafhanke Li jRhe id van het maximum van de gereduceerde 

excess soorteLijke warmte van CHAB. De dichte boLLetjes geven de ein

dige ketenberekeningen weer {8=~. g=2, J/k.=55 K, A/k.=2.75 K) en de 

open botLetjes steLten de experimenteLe resuLtaten voor. De onder

broken t ijn ("SS") representeert de numerieke opLossing van het sG 

modeL. 
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Fig. A.6.3. VeLdafhankeLijkheid van de positie van het maximum van de 

gereduceerde excess soorteLijke warmte van CHAB. De verktaring van de 

verschiLtende symboLen is gegeven in het bijschrift van fig. {6.2). 
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Fig. A.6.4. VeLd waarbij het maximum in de excess soorteLijke warmte 

van CHAB optreedt aLs funktie van y2. De geëxtrapoleerde resut taten 

van eindige keten QTM berekeningen (S =!, g = 2, ]/k. = 55 K) zijn voor 

verschi t tende waarden van Al J weergegeven (o = 4%, o = 5%, A= 6%, + = 8%, 

x= 10%). De dichte botLetjes steUen de experimentele resuLtaten voor. 

De onderbroken Lijn representeert de voorspeLLing van het sG modeL in 

de ideale gas benadering. 
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Fig. A.8.1. Magnetisch moment van CsNiF3 aLs fliilktie van het magneet-

veLd voor B .L c bij verschi Uende temperaturen. 
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Fig. A.8.2. Magnetisatie van CsNiF3 met het veld in het spinvoorkeurs

vlak gereduceerd uitgezet tegen T/vB. De stippellijn geeft de numerie

ke resultaten voor het sG model weer. De getrokken Lijn stelt het 

gekombineerde effekt voor van de reduktie in M t.g.v. solitonen (punt

streep lijn) en magnonen (lineaire spingolftheorie, onderbroken lij

nen). 
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Fig. A.8.3. Magnetisatie van CsNiF3 met het veLd in het spinvoorkeurs

vLak gereduceerd uitgezet aLs funktie van T/../B. De getrokken kurve 

geeft de resuLtaten van QMC berekeningen weer (S = 1, ]/k = 11.8 K, 

D/k = 9 K, g = 2. 08) . 
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Fig. A.8.4. Magnetisatie van CsNiF3 aLs fl..lllktie van het veLd voor Bllc 

bij verschiLLende temperaturen. De kurven geven de voorspeLLing weer 

gebaseerd op de gemodificeerde mean-fieLd theorie voor ge =2.08, 

D/k.=5.3 KenT =0 K (getrokken Lijn), T =1 K (punt-streep-Lijn), 

T=4.2 K (onderbroken Lijn), T=lO K (stippeLLijn) en T=20 K (punt

punt-streep Lijn) 
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Fig. A.8.5. Magnetisch moment van TMNB al.s fWlktie van het uel.d u oor 

B.Lc bij uerschil.l.ende temperaturen. 
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Fig. A. 8. 6. Magnet i sa tie van TlfflB met B .L c gereduceerd uitgezet tegen 

T/vB. De stippeLLijn geeft de numerieke resuLtaten voor het sG modeL 

weer. De getrokken Lijn steLt het gekombineerde effekt voor van de 

reduktie in M ten gevoLge van soLitonen {punt-streep Lijn) en magnonen 

{Lineaire spingoLftheorie, onderbroken Lijnen). De berekeningen zijn 

uitgevoerd met J/k= 4.8 K, g =2.37 en D/k = 1.7 K (soLitonen) of 

D/k = 3. 4 K { magnonen) . 
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Fig. A.8.7. Magnetisatie van TMNB als funktie van het veld voor B /Ie 

bij verschillende temperaturen. De kurven geven de voorspelling weer 

die gebaseerd is op een gemodificeerd mean-field model voor 

D/k.=2.5 K, gc=2.37 en T=O K (getrokken lijn), T=l k. (onderbroken 

lijn), T=4.2 K (stippellijn), T=10 K (punt-streep lijn) en T=20 K 

(punt-punt-streep lijn). 
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Fig. A.8.16. Gereduceerde excess soortelijke wa.rmte van CHAB voor B 

= 10, 20 en 30 kG. De onderbroken k.urve ("SS") geeft de TUlJTterieke 

transfermatrix berekeningen aan het sG model weer. De solitonbijdrage 

verkregen m.b.v. vgl. (2.28) wordt aangegeven door de gestippelde 

k.urve ("ST, sol"). De resultaten van lineaire spingolfberekeningen 

voor B = 30 kG worden gerepresenteerd door de punt-streep k.urve. 
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Fi.g. A. 8.17. Gereduceerde excess soortelijke warmte van CHAB als 

funktie van T /.JR. De ku.rven geven de resultaten van eindige keten

berekeningen door Kamieniarz [23] voor ]/k. = 55 K, A/k. = 2.75 K en g 

=2.01 weer. De foutenstrepen geven een indikatie van de nauwkeurigheid 

van deze resuLtaten. 
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Fig. A.8.18. VergeLijking van de verschiLLende berekentngsmethoden om 

de eindige keten-HamiLtontaan op te lossen. De onderbroken kurve geeft 

de berekeningen van Kamieniarz [23] weer. Die van Wysin en Bishop [26] 

wordt aangegeven door de gestippeLde kurve en de getrokken kurve stelt 

de resultaten van DeLica [39] voor. AlLe berekeningen zijn uitgevoerd 

voor ]/k = 55 K, A/k = 2.75 K en g = 2.01. 



NAWOORD 

Afstuderen doe je niet alleen. Ik wil daarom iedereen van de groep 

bedanken voor de gezellige werksfeer. In het bijzonder wil ik Klaas 

Kopinga echter noemen die, om in volleybali-termen te spreken, altijd 

een perfekte "set-up" gaf, zodat ik naar keuze een "korte", "steek." of 

"hoog bui ten" langs het blok kon slaan. Als het me desondanks toch 

niet lukte om het blok te omzeilen zat hij alweer in de verdediging 

klaar om de bal van de grond te houden en voor een goede stop te 

zorgen. Zonder zijn "vrijwilLigerswerk." gedurende de laatste weken van 

mijn afstudeerperiode had ik dit verslag nooit op tijd kunnen 

afronden. 


