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Säme1~1vatt~ng 

In dit verslag worden een aantal werk3aamheden beschreven. welke 

zijn verricht binnen het kader vart het proJect "Synthese en dynamische 

eigenschappen van ferromagnetische quantumketens". Het afstudeerwerk 

was voorr,ëtmeli jk gecüncentreerd rond de verbinding ( c6H
11

NH
3 

)CuBr 
3 

( CHAB) - een quasi-eendimensiortaal systeem, te karakteriseren als een 

S=l/2 Heisenberg ferromagneet met XY-anisotropie - en kan in een drietal 

deelprojecten worden onderscheiden. 

- Er is een onderzoek opgezet naar de voorwaarden die noodzakelijk zijn 

voor een succesvolle kristalgroei van CHAB. Dit met het oog op de 

vervaardiging van het gedeutereerde equivalent (C6D11ND
3

)CuBr
3

. 

Gedeutereerde preparaten zijn noodzakelijk voor de bestudering van het 

systeem met behulp van neutronen-verstrooiingsexperimenten. Een 

volledig inzicht in de parameters die een rol spelen bij de 

kristallisatie van CHAB is nog niet verkregen. 

- Aan zowel gehydrateerd als gedeutereerd CHAB zijn magnetisatiemetingen 

verricht. Hieruit blijkt dat de deuteratie nauwelijks invloed heeft op 

het magnetische gedrag van CHAB. 

De magnetisatiemetingen zijn geconfronteerd met diverse theoretische 

voorspellingen waaronder het sine-Gordon model, dat niet-lineaire 

excitaties- solitonen- toestaat. Het blijkt dat de magneetveld- en 

temperatuurafhankelijkheid van de magnetisatie goed verklaard kan 

worden door aan te nemen dat in CHAB zowel (lineaire) spingolven als 

solitonen voorkomen. 

- Teneinde de invloed van soliton excitaties op de soortelijke warmte te 

kunnen bestuderen bij hogere temperaturen en magneetvelden dan tot nog 

toe (1.2-6 K, 0-0.6 T), is een nieuwe opstelling ontworpen en gebouwd. 

In de toekomst zullen hiermee nauwkeurige calorische metingen mogelijk 

zijn bij temperaturen van 1.3 K tot 55 Ken in magneetvelden tot 3 Tesla. 
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Hoofdstuk 0 A:gemene inl~iding 

=n het verleden is een enorme vooruitgang gemaakt biJ de vorming en 

terekening van theoretische modelsystemen in de vaste stof fysica. 

Omwille van de relatieve eenvoud en oplosbaarheld van deze modellen 

beperkte men zich vaak tot een-dimensionale systemen. Men hoopte het 

aldus verkregen inzicht ook te kunnen toepassen op systemen met een 

hogere dimensionaliteit, zoals in de praktijk vaak het geval zal zijn. 

Afgezien hiervan blijken in deze een-dimensionale systemen 

verschi jnseler1 op te kunnen treden die in systemen met een hogere 

dimensionaliteit niet aanwe~ig zijn. 

Wanneer men de berekende eigenschappen van deze een-dimensionale 

modellen wil gaan toetsen aan de praktijk, dient men te beschikken over 

verbindingen waarin de interacties ruimtelijk beperkt zijn tot 

1 dimensie. 

Op dit moment zijn talrijke realisaties bekend van magnetische 

systemen die over een groot temperatuurgebied als een-dimensionaal te 

beschouwen zijn. Ze worden ook wel quasi-een-dimensionale magnetische 

systemen genoemd. Twee van de beste, tot op heden bekende, realisaties 

zijn de cyclohexylarnrnoniurnkopertrihalogeniden (C6H11NH3 )cuBr3 en 

(C6H
11

NH3 )cucl 3, vaak afgekort tot CHAB respectievelijk CHAC. 

Deze systemen hebben een magnetische intra-keten interactie (J/k 

55 K respectievelijk 45 K) die tenminste een factor 103 groter is dan de 

inter-keten interactie. De magnetische eigenschappen van CHAB en CHAC 

worden veroorzaakt door Cu++_ionen met S=l/2. Dit houdt ondermeer in 

dat deze systemen bij uitstek geschikt zijn om de eventuele invloed van 

quanturn-effecten experimenteel vast te stellen. 

In het vervolg van dit verslag zullen we ons beperken tot CHAB. 

Met behulp van electronspin resonantie experimenten is men erin geslaagd 

de grootte van de magnetische wisselwerking en de anisatrapie te 

bepalen. Hieruit blijkt dat CHAB te karakteriseren is als een quanturn 

(S=l/2) Heisenberg systeem met XY-anisotropie. Dit wil zeggen dat, in 

een bepaald ternperatuurgebied, de beweging van de magnetische momenten 

beperkt is tot een zogenaamd voorkeursvlak, ook wel easy-plane of 

XY-vlak genoemd. 

Dit XY-gedrag heeft bepaalde consequenties voor de mogelijke 

excitaties, zoals in 1978 is aangetoond door Mikeska. Het blijkt 
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namelijk mogelijk de bewegingsvergelijking behorend bij de hamiltoniaan 

voor een Heisenberg systeem met XY-anisotropie onder bepaalde aannamen 

(waaronder de verondel-stelling dat we te maken hebben met klassieke ( ! ) 

spins) te transformeren naar de zogenaamde sine-Gorden-vergeliJking. 

Deze vergelijking heeft naast de bekende lineaire spingolf-excitaties 

(magnonen) ook ·niet-lineaire excitaties (breathers en solitonen) als 

oplossing. 

Uit tal van experimenten zijn indicaties gevonden voor sine-Gordon 

solitc•nen in ( CH.o )
4

NMnCL, ( TMMC. 8=5/2) en CsNiF
3 

( S=l). In het geval 
·J v 

van het S=l/2 quanturn systeem CHAB kunnen de experimentele gegevens 

verkregen met kerspin-roosterrelaxatietijd metingen en soortelijke

warmtemetingen ook verklnard worden in termen van solitonen. 

Momenteel wordt gewerkt aan een verdere karakterisering van het 

~ysteem en de confrontatie met de bestaande theoretische modellen. 

In de eerste plaats ligt het in de bedoeling de dynamica van het 

systeem te bestuderen met behulp van neutronen-verstrooiingsexpe

rimenten. Hierbij ondervindt men echter veel hinder van incoherente 

strooiing van de neutronen aan de vele waterstofkernen in het kristal 

(56 H-kernen tegen 4 Cu-kernen per eenheidscel). Dit heeft als gevolg 

d8t de signaal-achtergrond verhouding zeer ongunstig is. Deze 

verhouding kan aanzienlijk verbeterd worden indien het waterstof 

vervangen wordt door zijn isotoop deuterium. De stof blijft dan 

chemisch volkomen equivalent en in het algemeen veranderen de 

esaentiele fysische grootheden zoals exchange-parameters niet of 

nauwlijks. 

De CHAB kristallen worden al geruime tijd, met succes, in de groep MO 

zelf gegroeid. Het lag voor de hand ook de gedeutereerde kristallen 

(CHAB-014) zelf te groeien. Hierbij ontstonden echter onverwachte 

problemen; slechts in 1 van de 4 geprepareerde oplossingen waarin 

kr-istallisatie zou moeten plaatsvinden, groeiden daadwerkelijk 

gedeutereerde CHAB kristallen. 

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de voorwaarden die nodig zijn 

om een succesvolle kristalgroei te verkrijgen, is een onderzoek naar 

de hiervoor relevante parameters opgezet. Een uitgebreide beschrijving 

van de synthese van CHAB (al dan niet gedeutereerd) en het opgezette 

onderzoek wordt gegeven in hoofdstuk 2 van dit verslag. 

Om te onderzoeken of en, zo ja, in welke mate het magnetische gedrag 



vanG~ gedeutereetde kristallen afwijkt van dat van de gehydrateerde 

~ristalle11 (CHAB-Hl4) zijn magnetisatiemetingen verricht aan zowe~ 

CHAB-Hl4 als CHAB-014. Deze metingen gever, tevens een beter inzicht in 

de magnetische eiqenschappen van deze v.::rbindingen en een mogeliJkheid 

de theoretis2he Otodelsystemen die gebruikt ziJn bij de interpretatie 

van soortelijke-warmtemetingen en kernspin-roosterrelaxatietijd

metingen nader te toetsen. De resultaten van dit onderzoek zijn 

weergegeven in hoofdstuk 3. 

De sout-teli jke-war-mtemetingen aan CHAB, die in het verleden zijn 

verricht, waren beperkt tot het temperatuurgebied van 1.2 tot 6 Ken 

magneetvelden tot 0.6 Tesla~ Voor een meer gedegen studie van het 

gedrag van deze verbinding zijn metingen bij hogere temperaturen en 

magneetvelden gewenst. Omdat de groep MO niet beschikte over een 

hiervoor br-uikbare opstelling, is een nieuwe opstelling, geschikt voor 

het verrichten van calorische metingen in een temperatuurgebied tot 55 

K en in~velden tot 3 Tesla, ontworpen en geconstrueerd. We zullen deze 

opstelling beschrijven in hoofdstuk 4. 

De opzet van dit verslag is zodanig dat hoofdstuk 2, 3 en 4 geheel 

los van elkaar gelezen kunnen worden. Voor een beter inzicht in het 

kader waarbinnen dit afstudeerwerk verricht is, verdient het 

aanbeveling eerst hoofdstuk 1 te raadplegen. Daarin zullen we wat 

dieper ingaan op de eigenschappen van CHAB, voor zover deze op dit 

moment beker~ zijn. 



H0ofdstuk 1: (C.H .. NH 1 )CuBr~ (CHAB) 
0 _L l V _) 

Cyclohexylammoniumtribroomcuperaat (C6H11NH 3 )CuBr3• kortweg CHAB 

genaamd. is een zeer goede realisatie van een eendimensionaal (ld) 

ferromagnetisch quanturn (S=l/2) systeem. 

In dit hoofdstuk zullen we achtereenvolgens de kristalstructuur en de 

belangr-ijkste magnetische eigenschappen van CHAB. en de mogelijke 

magnetische excitaties in deze verbinding bespreken. 

1.1 De kristalstructuur 

Oe kristalstructuur van CHAB wordt isomorf verondersteld aan die van 

(C6H11NH3 )cucl 3 (CHAC). Deze is orthorhombisch met als ruimtegroep 

P212121 (ref. 1). De lengten van de kristalassen van CHAB: 

a = 19.8 A, b = 8.9 A en c = 6.4 A zijn bepaald met behulp van rönt-

gendiffractiemetingen. 
++ Oe verbinding bevat magnetische Cu -ionen (S=l/2) in ketens in de 

c-t·ichting. Ze zijn magnetisch gezien in deze richting gebonden door 

een ferromagnetische superexchange wisselwerking via twee Br--ionen. In 
+ 

het be-vlak worden de ketens gescheiden door het NH3-deel van de 

cyclohexylammoniumgroep (fig. 1.1), hetgeen resulteert in een zwakke 

waterstofbinding. 

Fig. 1.1 Schematische weergave 

van de kristalstructuur van 

CHAB in het be-vlak. 

In het ac-vlak worden de ketens gescheiden door twee cyclohexylringen. 

Hierdoor is de exchange wisselwerking waarschijnlijk zeer klein, zodat 

alleen een zwakke magnetische dipoolwisselwerking in naburige ketens in 

dit vlak aanwezig is. 



:;_. 2 Maqnetische eiger1scr1appen 

I11 het nu volgende korte overzicht van de metingen d1e reeds eerder 

aan CHAB verricht zijn, zullen we gebruik maken van de volgende 

ham.tltoniaan: 

-T-- s'I::-( l.l) H -2 r:: s.Js .. - 1-ls L: .'JH 
i 1 l+l . l 

1 

S: spinvector 

J: exchangetensor 

g: Landee g-tensor 

lls: Bohrmagneton 

H: externe veld 

De eerste term in deze hamiltoniaan beschrijft magnetische interacties 

in een ketensysteem, terwijl de tweede term, de zogenaamde Zeeman-term, 

de wisselwerking met een extern magneetveld weergeeft. 

- Soortelijke warmte 

Een van de eerste experimentele resultaten betreffende de magnetische 

eigenschappen van CHAB is afkomstig van soortelijke-warmtemetingen 

(ref. 2). In fig. 1.2 is de soortelijke warmte als functie van de 

temperatuyr weergegeven. We merken hierbij op dat de driedimensionale 

(3d) ordening optreedt bij T = 1.50 K. c 

0 2 3 

0 30 40 50 
T (K) 

Fig. 1.2 Totale soortelijke warmte van CHAB. De À-anomalie als 

gevolg van 3d-ordening bij T is meer gedetailleerd weergegeven. c 



Dc.!or nu van je totale sc;orteli j~:e warmte, de bi Jdraqe van de 

toostertrjlling~n af te trekken. vinden we de magnetische soortelijke 

warmte. IQ fig. 1.3 is de op deze WiJze verkregen magnetlsche 

soortelijke warmte als functie van de temperatuur weergegeven . 

.L 
u 

0 5 

...... 
--- --------; ....... _....& --
--- J/k·55K 
-- J///Jr0.95, J1/k•55K 

15 
T (K) 

Pig. 1.3 Magnetische soortelijke warmte van CHAB. De streeplijn geeft 

de theoretische waarde weer voor een ld (S=l/2) ferrogmagnetisch 

Heisenberg systeem met J/k=55 K. De getrokken lijn geeft de invloed van 

5% easy-plane anisatrapie (J///Jl=0.9S, J1=SS K) weer. 

Numerieke berekeningen aan een ld (S=l/2) Heisenberg ferromagneet (ref. 

3) voor J/k van SS Ken 5% easy-plane (XY) anisatrapie (exchange tensor 

diagonaal, Jxx/k = JYY;k = J 1 = 5SK, J 2 z=0.9SJl) blijken de metingen in 

het gebied boven de 3d-ordeningstemperatuur zeer goed te beschrijven 

(fig. 1.3). Bij temperaturen boven15K verdwijnt het effect van de 

XY-anisotropie op de soortelijke warmte. 

- Magnetisatie 

In fig. 1.4 zijn de resultaten van magnetisatiemetingen bij 1.2 K 

weergegeven (ref. 2). 

Voor het veld H//b treedt een eerste-orde faseovergang op bij 

H 210 Oe. Kopinga et al. (ref. 2) associeren deze met een metamagne-c 
tische overgang. We zullen hierop in hoofdstuk 3 nog terugkomen. 

Uit het niet naar nul extrapoleren van de magnetisatie voor kleine 

velden H//a bij deze temperatuur concluderen we de aanwezigheid van een 

zwak ferromagnetisch moment langs de a-as. 



De metin.;;er: voor velden evenwijdlg aan àe c-as hebben bij hogere veldf:'n 

~agenoeg hetzelfde verloop als die voo~ H//b. Dit duidt erop dat de b en 

c-as energetisch ongeveer even voordelig zijn. 

Fig. 1.4 Magnetisatie van 

CHAB als functie van 

het uitwendig veld 

voor de drie kristal-

lografische assen 

a, ben c bij T = 1.2 K. 

(1J 

ö 
E 

..... 3 
1: 

u 
(.9 

M 
a 

2: 2 

500 

-- CHAB 

a 

1000 
H(Oe) 

Het is mogelijk uit deze metingen en uit de temperatuur waarbij het 

eerste-orde karakter van de faseovergang verdwijnt af te leiden dat er 

zowel een antiferromagnetische als een ferromagnetische interketen 

interactie in CHAB aanwezig moet zijn: zAFJAF/k = -0.03 K en zFJF 

0.08 K. Deze interacties zijn ongeveer een factor 103 kleiner dan de 

intraketen interactie. 

- Ferromagnetische resonantie 

Bij ferromagnetische resonantie-experimenten bestudeert men de k=O 

gap van de magnon-dispersierelatie. 

In het geval van CHAB wordt de grootte van deze gap - afgezien van de 

waarde van H - vrijwel uitsluitend bepaald door de anisotropie in de 

exchangetensor J. Uit metingen zoals deze zijn weergegeven in fig. 1.5 

is door Phaff et al. (ref. 4) de in tabel 1.1 weergegeven 

exchangetensor bepaald, onder de aanname dat (Jxx + Jyy + Jzz)/k 55 K. 



Tabel l.l 

Exchange parameters bepaald met behulp van FMR-experirnenten. 

Jxx 11 , 
I 1'. 55.92 K 

JYY;k 55.91 K 

J zz/k 53.18 K 

Fig. 1.5 FMR-frequentie uitgezet 

waarbij resonantie optreedt. 

De getrokken curven zijn be

rekend met de in Tabel 1.1 

gegeven anisotropie-pararneters. 
N 
:c 
!e 

60 CHAB 
!:125 K 

50 

40 

20 
(a) 

H llc axis 

10 

0 4 8 0 4 
Magnetic field (kOel 

8 

Uit rotatiediagrammen is bij FMR-experirnenten gevonden dat in CHAB 

twee symmetrie-gerelateerde sets van ketens te onderscheiden zijn. De 

x-assen (easy-assen), gelegen in het kristallografische ab-vlak, rnaken 

een hoek van$= 25° respectievelijk -25° met de b-as (fig. 1.6). De 

y-assen vallen samen met de kristallografische c-as. 

- Conclusies 

Wanneer we de resultaten van bovengenoemde metingen samenvatten komen 

we tot de volgende conclusies: 

- CHAB is over een zeer groot temperatuurgebied een zeer goede 

benadering van een ld-Heisenberg ferrornagneet (1.50 K < T < 55 K). 

- Het systeem heeft een nagenoeg perfecte XY-anisotropie in het 

beschouwde temperatuurgebied ( (Jxx- Jyy)/J = 7-l0-4 )). 

- CHAB bestaat uit twee symmetrie-gerelateerde sets van ketens 

(met subroosters te associeren). De hoek waarover beide subroosters 

verdraaid zijn ten opzichte van het kristal-assenstelsel, wordt de 
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cantinghoek genoemd en bedraagt 

Het. een en ander lS in fig. l. 7 tot uitdrukking 'Jebre:u::'ht. 

fig. 1.7 De twee subroosters 

- xyz en x'y'z' - en de 

spinstructuur ten opzichte 

van het. kristal-assenstel-

sel (abc). 

1.3 Niet-lineaire excitaties 

y 
y' 

( 

Naast de lineaire excitaties (magnonen), welke met FMR experimenten 

kunnen worden onderzocht, kunnen in een systeem als CHAB ook niet

lineaire excitaties (solitonen) voorkomen {ref. 8). 

In het hierna volgende zullen we laten zien dat dit in theor-ie 

mogelijk is, en tevens zullen we experimentele indicaties voor het 

bestaan van solitonen in CHAB geven. Vervolgens worden enige 

consequenties van deze experimenten en huidige theoretische inzichten 

voor toekomstige experimenten besproken. 

1.:3.1 Solitonen 

Op grond van de in §1.2 vermelde gegevens kunnen we de magnetische 

ketens in CHAB in goede benadering beschrijven met behulp van de 

volgende hamiltoniaan (vereenvoudiging van (1.1)): 

( 1.2) H 

De eerste term beschrijft het isotrope deel van de exchange 

wisselwerking tussen twee naburige spins in de keten. De tweede term 

geeft de afwijking van een puur Heisenberg systeem weer. In dit geval 

hebben we te maken met een voorkeursvlak (XY-vlak, easy-plane) voor de 

spins: J
22 < J. De intraketen interactie Jfk bedraagt 55 K. De 



~nisctropi~ (.Jzz_J)/J = -0.05 (5% ~asy-plane anisotropie). w~ 
,• ··x yy 

verws;:,.r-lozen de arüsotror:•.Le in }Jet X'f-vlak: ( (./' · - J );._: . ..., , .~. -~ ; 
t • .Lu ,I • 

Verder zien we af van Je interketen wisselwerking J' ( O.OOl·J. 

Mikeska (re~. 5) heeft aangetoond dat. onder bepaalde voorwaarden. 

de bewegtngsver-geli jking van de spins cor-responderend met de 

hamiltoniaan (1.2) getransformeerd kan worden naar de zogenaamde 

sine-Gordon vergel1jki1~: 

( 1. 3) o2t1J 
r, ') " -L 

·o"'<t L 
sin<P c m 

oy 2 at 2 

met <P: hoek tussen de spins en de x-as 

y: ketenrichting 
1/2 m: 1/a·(gJ.l H/2JS) ("massa") 

~/2 zz . 
c: aS(2AJ) • A= -2(J -J) ("snelhe1d") 

a: roosterafstand van twee opeenvolgende spins 

Voor-waarden. essentieel voor de toepasbaarheid van deze transformatie, 

zijn: 

- de continuurnlimiet is geldig (kleine uitwijking tussen 

opeenvolgende spins). 

-de spins zijn te beschouwen als klassieke vectoren (S+m), 

- het systeem heeft een voldoende grote easy-plane anisotropie. 

- verbreking van de symmetrie in het voorkeursvlak, bijvoorbeeld 

door een uitwendig aangelegd magneetveld. 

De sine-Gordon vergelijking kent een drietal onafhankelijke 

oplossingen. In de eerste plaats vinden we lineaire - collectieve -

excitaties (magnonen). In de tweede plaats vinden we niet-lineaire 

excitaties, de zogenaamde solitonen. 

Een derde mogelijke oplossing zijn breathers. Het is op dit moment nog 

niet duidelijk wat de eventuele invloed van breathers op experimentele 

meetbare grootheden zoals soortelijke warmte of kernspin-rooster 

relaxatietijd is, maar doorgaans wordt hun bijdrage verwaarloosd 

(ref. 7). 

In het vervolg van deze paragraaf zullen we wat nader ingaan op de 



Soliton-excitaties hebben een gelo~al1seerd karakter: op een bepaald 

moment neemt slechts een bep.::d:t aantal spins deel aan de exci tat1e. 

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een magnon. waarbij alle sp1ns 

van een keten in gelijke mate bijdragen. 

Sen "artist-impression" van een soliton is weergegeven in fig. 1.8, voor 

het geval dat het "easy"-XY-vlak zich loodrecht op de keten bevindt. 

Pig. 1.8 Sine-Gordon soliton 

in een ferromagnetische keten. 

Pormeel gezien wordt een sine-Gordon soliton beschreven door de 

volgende vergelijking: 

( 1.4) $(y,t) = 4·arctan{exp(trm{y-vt-y )} 
0 

- {1 2/ 2)1/2 Y- -V ,C 

Hierbij is $(x,t) de hoek die de spins in een keten langsdey-as maken 

met de x-as. 

Het soliton beweegt zich met een snelheid v langs de keten, terwijl de 

vorm behouden blijft. De energie van een stilstaand soliton (soliton 

rustenergie) wordt gegeven door: 

( 1.5) 

In CHAB ligt de ketenrichting (c) in het XY-vlak (zie fig. 1.7) Dit 



heeft ~shter çeen conseqJenties voor de in d:: verslba besch~even 

i~vloed van de solitonen op de stati~che e~ dy~a~1sche eigenschbppen. 

1.3.2 Solitonen en soorteli~ke warmte 

Het exc.J..terer, van een b·::paald systeem kost er.ergie. Dit 9eldt dus 

ook voor d-:- .::::<citatie van een sc•lit.on in een mi:!gnetisch ketensysteem. 

Currie et al. (ref. 7) hebben de solitonbijdrage tot de soortel1jke 

warn~e (per eenheid van lengte) berekend. Zij gaan hierbij uit van het 

sine-Gordon mod·::l r::n nemen aan dat de solitonen een ideaal gas van 

quasi-deeltjes vormen. Het resultaat van de berekening voor l mol is: 

6Cs/kT blijkt een universele kromme te zijn die alleen afhangt van 

E~/kT. De functie heeft een maximurn voor E~/k ;:; 3.9. Wanneer we de 

waarde van 6C /kT beschouwen bij een vaste temperatuur T als functie s p 
van het veld H, dan geldt (we schrijven E~ = akiH, zie ( l. 5)): 

( l. 7) H 
p 

(a constant) 

H is die waarde van H waarvoor 6C /kT maximaal is. Wanneer we de voor 
p s p 

CHAB relevante parameters invullen vinden we: 

,, 
( l. 8a) 10.85 K-kOe 

-.i 
a ., 

( l. 8b) H D.l29 mL 
l 

0 p 
(l.8c) é 10.85 kiH 

s 

De hier beschreven tl1eoretische beschouwingen zijn door Kopinga et al. 

{ref. 8) geconfronteerd met enige resultaten afkomstig van 

soortelijke-warmtemetingen. Hierbij wordt oe gelijkgesteld aan het 
s 

verschil van de soortelijke warmte in een veld H met die in nulveld: 

6C = CI,H)-C(O). De resultaten zijn weergegeven in fig. 1.9 en 
s 

fig. l.lG. 
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Fig. 1.9 (links) óC = C(H)-C(O) als functie van de temperatuur. De 

gestippelde curven geven vergelijking 1.6 weer met E0 = 8.4 kiH. 
s 

De getrokken lijnen zijn "guides to the eye". 

Fig. 1.10 (rechts) óC als functie van veld en de plaats van het 

het maximurn óC(H). De gestippelde curven representeren vergelijking 

1.6 met E0 = 8.4 kiH. 
s 

We zien dat het sine-Gordon model de resultaten van de metingen in 

ieder geval kwalitatief zeer goed beschrijft voor a = 8.4. 

Kernspin-rooster relaxatietijdrnetingen, eveneens door Kopinga et al. 

gerapporteerd leveren a = 8.1, hetgeen in goede overeenstemming is met 

de soortelijke-warrnternetingen. 

Alhoewel het sine-Gordon model (vgl. 1.6) kwantitatief niet geheel de 

juiste waarden oplevert in het beschouwde temperatuur- en veldgebied, 

mogen we in ieder geval concluderen dat het soliton-concept de 

niet-lineaire excitaties in CHAB vrij aardig beschrijft. 

1.3.3 Vooruitblik 

De relatieve eenvoud van het soliton-concept, de inzichten in de 

fysica van magnetische systemen die dit oplevert, en de gebleken 

toepasbaarheid op CHAB, rechtvaardigen een uitbreiding van de 
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experimenten naar hot]ere temperatuur-, er. veldgeb1eden. het:geen 1n iE·t 

navolge~de zal worden toegelicht. 

- Soliton-instabiliteit 

Hogere velden zijn om een paar redenen interessant. In de eerste 

plaats hebben Sasaki en Tsuzuki (ref. 9) aangegeven dat de vergelijking 

voor de soortelijke warmte van een sine-Gordon systeem zoals gegeven in 

(1.6) slechts toepasbaar is indien E0 /kT > 7. Omdat in CHAB de 
s 

3d-ordeningseffecten optreden beneden T = 1.5 K, impliceert dit dat we 

bij hoge velden moeten meten. 

Verschillende theoretici (ref. 10, ll, 12} hebben aangetoond, dat we 

het in het voorkeursvlak gelegen uitwendige magneetveld niet onbeperkt 

mogen verhogen. De spins zullen zich dan niet langer beperken tot het 

voorkeursvlak, maar fluctuaties uit dit vlak gaan vertonen 

{out-of-plane fluctuaties). 

Bij een uitwendig {kritisch) veld gegeven door (zie ref. 10): 

( l. 9) H c 

zullen de spins zover uit het vlak buigen dat de soliton-excitatie 

instabiel wordt. Invullen van de parameters van CHAB levert een 

kritisch veld van 13 kOe. 

Wellicht kan men zich dit proces voorstellen zoals weergegeven in 

fig. 1.11. Bij hoge velden (H > H ) hebben we te maken met een magnone 
achtige excitatie waarbij de spin rond het veld precedeert (ref. 12). 

Fig. 1.11 Soliton instabiliteit; 

het uitbuigen van de spins uit het voor

keursvlak ten gevolge van een toenemend 

veld (van 1 naar 3) in dit vlak (H//x). 

De "paraplu's" beschrijven de beweging 

van de spins als functie van de tijd. 

l 

Leungen Bishop (ref. ll) verwachten een sterke toename van de 

soortelijke warmte en de susceptibiliteit in de buurt van H . Indien 
c 



hun voorspell1ng JUlst is, sou behalve oet soorteliJke-warGtemetlnge~ 

oc·k met behulp v2n magnet is at 1 emE:tLngen soll tcn-ir,stabillt E:lt ir1 de 

buurt van H aantoonbaar mGet 21jn; de susceptibil1t~1c 1s 1mmers de c: 
2fgeleide vart de magnetü;atlE: n,:,ëtr rv::t veld. 

F.xpet'intenten, zoals kernspin-rooster reléixatieti jdmetingen. d1e Hl 

het relevante veldgebied verricht 21jn, hebben echter geen aanwiJZLngen 

·:·pgeleverd die duider1 op èen invloed van soliton-instabiliteit. 

- 1-::t'OSS-OVet' 

In fig. 1.12 zijn berekeningen weergegeven van de verwachtingswaarde 

van het kwadraat van de spincomponenten als functie van de temperatuur. 

We zien een duidelijke overgang van een gebied waar de spins 

voorrtarneli jk beperkt zijn tot het XY-vléik bij lage temperaturen, naar 

een gebied waarbij geen voorkeur meer bestaat voor een bepaalde 

richting. De berekeningen zijn uitgevoerd b1nnen het klassieke spin 

formalisme (tef. 13) voor de in tabel l.l gegeven parameters. 

10·,---------.---------,---------,---------.-------, 

N 
Vl 

1 
1 
1 

0,8 : 
CHAB 

~ 0,4~-------=====:===~======~ 
0,2 I 

I 

I 
0 .--

0 0,1 0.3 

2 fig. 1.12 <S_> (a = x,y,z) als functie 
d~ 

* van T Tj2JS~ voor CHAB in nulveld. 

OI+ 

.Deze overgang van een Heisenberg systeem met dominerende 

XY-anisotropie naar een puur (isotroop) Heisenberg systeem wordt 

cross-over genoemd. 

De soortelijke-warmtemetingenen zoals gegeven in §1.3.2 zijn 

uitgevoerd in een temperatuur- en veldgebied waar de cross-over al kan 

gaan optreden. 
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Het liJkt dus interessant de soortelijke-wa~mtemetingen uit te breiden 

nC!ar h'~-"]ere tempera::: ure;-1 cm de invloed van de overgang naar een puur 

f1eL3t:-nberg systeem op de soliton excitaties in CHAB te bestuderen. Bij 

hoger temperaturen is minder goed voldaan aan de benodigde voorwaarden 

voor de transformatie van de hamiltoniaan (1.2), waarin de beweging van 

de spins tot een vlak beperkt is, naar de sine-Gordon vergelijking. Dit 

geeft ons de mogelijkheid de invloed van out-of-plane componenten op de 

soliton-beschrijving te bestuderen. 

- Tenslotte 

Zoals uit dit hoofdstuk blijkt is het systeem CHAB reeds met behulp 

van talrijke technieken bestudeerd. Voor een groot aantal van deze 

technieken geldt echter dat het temperatuurgebied al dan niet 

gecombineerd met het veldgebied beperkt is gebleven. Dit geldt met name 

voor de soortelijke-warmtemetingen. Zoals we gezien hebben treden 

verschillende effecten juist op bij hoge velden (soliton instabiliteit) 

of hoge temperaturen (cross-over). Een uitbreiding van de 

soortelijke-warmtemetingen is dus gewenst. 

De dynamica van CHAB is tot nu toe voornamelijk bestudeerd met behulp 

van kerspin-rooster relaxatietijdmetingen. Voor de toekomst hebben 

neutronen-verstrooiihgsmetingen, waarmee men de verschillende 

excitaties in principe veel gedetailleerder kan bestuderen, een zeer 

hoge prior Heit. 
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Hoofdstuk 2 Synthese van CHAB-Hl4 en CHAB-014 

2.0 Inleidinq 

Zoals we in de algemene inleiding al vermeld hebben. worden 

neutronenverstrooiingsexperimenten bij het onderzoek aan laag 

dimensionale systemen, zoals CHAC en CHAB, noodzakelijk geacht. Met 

behulp van neutronenverstrooiing is men in staat de (magnetische) 

structuur van een stof te bepalen. Verder krijgt men de beschikking 

over gegevens die de dynamica van het systeem beschrijven. 

RLj het onderzoek aan waterstofrijke stoffen, zoals CHAB, ondervindt 

men veel hinder van de incoherente verstrooiing van de neutronen aan de 

water·stofkernen. Dit heeft Ëils gevolg dat behalve het gewenste signaal 

een zeer sterke achtergrond aanwezig is. De signaal-achtergrond 

verhouding kan aanzienlijk verbeterd worden door de waterstofatomen te 

vervangen door hun isotoop deuterium. De stof blijft dan chemisch 

volkomen equivalent en in de meeste gevallen blijkt dat ook de 

structuur en magnetische eigenschappen niet of slechts weing veranderen. 

De CHAB hlstallen worden binnen de groep MO zelf gegroeid. Hierbij 

wordt uitgegaan van cyclohexylamine, dat na toevoeging van een 

HBr-oplossing neerslaat als c6H11NH3Br. Deze stof wordt tesamen met een 

equimolaire hoeveelheid koper(II)-bromide, CuBr 2, opgelost in 

n-propanol. Na filtratie wordt de oplossing weggezet onder een inerte 

(stikstof) atmosfeer, waar de kristallisatie plaatsvindt. 

Deze procedure leverde vrijwel altijd CHAB kristallen op. Het was daarom 

te verwachten dat het geen probleem zou zijn om, uitgaande van de 

equivalente (gedeutereerde) grondstoffen, gedeutereerd CHAB {CHAB-Dl4) 

te synthetiseren. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Uit slechts 

l van de 4 geprepareerde oplossingen groeiden CHAB-Dl4 kristallen. De 

overige oplossingen leverden slechts kleurloze kristallen op met een 

naaldachtige structuur. Zeker gezien de hoge prijs van de gedeutereerde 

uitgangsmaterialen werd deze situatie ongewenst geacht. Een onderzoek 

naat- de voorwaarden die noodzakelijk zijn om CHAB-Hl4 respectievelijk 

CHAB-Dl4 te synthetiseren leek op zijn plaats. 

In het hierna volgende zal de synthese van CHAB-Hl4 en CHAB-Dl4 

gedetaileerd beschreven wor·den. Met name zal aandacht worden besteed 

aan de factoren die een mogelijke oorzaak van de groei van onjuiste 

kristallen kunnen zijn. 
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We beginnen in §2.1 met de beschrijv1ng van de deuterogener1ng van 

aniline-07 tot cyclohexylamine-013. De react1es zullen beschreven 

1..,rorclert C:lan de hand van de, voor hydrogenering bekende, react le

vergelijkingen. 

Vervolgens bespreken we in §2.2 de bromering van cyclohexylamine {Hl3 en 

013) tot c6H11 NH
3

Br respectievelijk c
6

o
11

No
3
sr. 

§2.3 zal ~ewijd zijn aan de kristallisatie van CHAB en de complicaties 

die hierbij kunnen optreden. Aan verschillende parameters die hierbij 

een rol zouden kunnen spelen wordt kort aandacht besteed. 

In §2.4 zullen we de resultaten van het onderzoek naar de invloed van 

deze parameters op de kristrallisatie bespreken. Vanwege het 

kostenaspect is dit onderzoek verricht met behulp van gehydrateerde 

uitgangsmaterialen. 

We zullen besluiten met enkele conclusies in §2.5. 

2.1 Oeuterogenering van aniline-07 tot cyclohexylamine-013 

In dit hoofdstuk zullen, in het kort, achtereenvolgens enkele 

theoretische en praktische aspecten van de deuterogenering van 

aniline-07 aan de orde komen. We hebben hierbij de voor de 

hydrogenering bekende reactievergelijkingen gegeneraliseerd. Voor een 

meer komplete verhandeling wordt verwezen naar ref. 1 en ref. 2. 

2 .1.1 Reacties en nevem-eacties 

Oe onverzadigde cyclische verbinding aniline reageert katalytisch met 

deuterium tot cyclohexylamine-013. Naast deze, belangrijkste, reactie 

kunnen afhankelijk van de reactieomstandigheden en de gebruikte 

katalysator, een groot aantal nevenreacties optreden. 

Volgens Greenfield (ref. 3) verloopt de reactie stapsgewijs onder 

vorming van enamine- en imine-intermediairen: 

{ 2.1) 

enamine 1m1ne 
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Het zijn juist deze intermediairen welke aanleiding geven tot 

verschillende nevenreacties. Als belangrijkste nevenproducten (welke op 

hun beurt weer verder kunnen reageren) worden hierbij het 

dicyclohexylamine-023 en cyclohexaan gevormd. 

Het dicyclohexylamine wordt hoofdzakelijk gevormd in een reactie van 

het imine met het reeds gevormde cyclohexylamine volgens: 

( 2. 2) 

Deze reactie is reversibel ~n wordt niet gekatalyseerd. 
0 Het cyclohexaan wordt bij hoge temperaturen(> 300 c, ref. 3) gevormd 

uit het imine volgens reactie (2.3) en (2.4): 

( 2. 3) 

( 2. 4) 

Bij veel nevenreacties komt, evenals bij reactie (2.3), ammoniak vrij. 

Dit ammoniak "vergiftigt" de katalysator (ref. 3) met als gevolg dat de 

deuterogenering zal eindigen zonder dat alle aniline-D7 omgezet is. 

Deze vergiftiging is tegen te gaan door toevoeging van D2o, dat het 
+ ammoniak omzet in het ammoniumion ND4 (ref. 4,5). Toevoeging van D2o 

impliceert echter de vorming van cyclohexanon (ref. 6, 7) volgens: 

( 2. 5) 

Dit cyclohexanon kan vervolgens weer tot nieuwe nevenproducten reageren. 

Voor andere, minder vaak voorkomende, nevenreacties wordt verwezen naar 
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Greenfield (lef. 3). 

Door een juiste keuze van de relevante reactleparameters zoals druk. 

temperatuur en een yeschikte katalysator, kan het aantal nevenreactles 

en de opbrengst ervan beperkt worden. 

~~1.2 Productie (ref. 2) 

Tot voor kort waren geen literatuurgegevens bekend over de 

deuterogenering van aniline-D7. De aanname echter dat de 

reactieparameters niet veel zullen afwijken van die voor hydrogenering 

van aniline lijkt redelijk (ref. 2). Als gevolg van het isotopen-effect 

zal de reactiesnelheid echter wat lager zijn. 

Uit de literatuur (ref. 8) blijkt dat de opbrengst aan 

cyclo~exylamine bij gebruik van rhodium op alumina (Al 2o3 ) als 

katalysator 96.8% bedraagt. Deze opbrengst werd bereikt zonder 

toevoeging van een oplosmiddel bij een temperatuur van 45-50°C en een 

druk van 2 atmosfeer. 

Toevoeging van alcohol verkort de reactieduur maar veroorzaakt verlies 

van cyclohexylarnine bij het afdestilleren van de toegevoegde alcohol. 

Ter compensatie van het isotopen-effect is bij de deuterogenering van 

aniline-07 gekozen voor een druk van 40 atmosfeer, bij gelijkblijvende 

temperatuur. De opbrengst bleek bij deze druk niet veel af te wijken 

van de uit de literatuur bekende waarde voor de hydrogenering. Een 

bijkomend voordeel is dat de reactieduur beperkt kan worden tot 

ongeveer 12 uur. 

Voor een IJltgebreide beschrijving van de productietechniek van 

cyclohexylarnine wordt verwezen naar ref. 1 (hydrogenering) en ref. 2 

(deuterogenering). 

2.2 Brornering van cyclohexylarnine 

2.2.1 Reactie 

Als een van de uitgangsproducten voor de oplossing waaruit de 

kristallen groeien is gebromeerd cyclohexylarnine (C6H11 NH3Br) nodig. De 

braroering geschiedt door het toevoegen van een HBr-oplossing aan 

cyclohexylarnine: 



+ 
( 2. 6) H .,. Br 

Na drogen wordt het gewenste bromide-zout verkregen. De reactie (2.6) 

is sterk exotherm en dus zeer heftig. Daarom geeft men er soms de 

voorkeur aan de reactie, uit veiligheidsoverwegingen, te doen 

plaatsvinden in een inert oplosmiddel zoals benzeen (C
6

H
6

). Het blijkt 

dan echter wel noodzakeliJk te zijn de oplossing te verwarmen. 

2.2.2 Productie 

-Productie gedeutereerd broomzout (ref. 2) 

De uitgangsproducten (47% OBr-oplossing in o2o en c6o11 No2 ) worden 

in equimolaire hoeveelheden (zie tabel 2.1) samengevoegd in een 

rondbodemkolf. Omdat de reactie vrij heftig verloop wordt benzeen 

toegevoegd. 

Tabel 2.1 Relevante molmassa's voor de productie van c6o11No3Br. 

M 

c6o11 N02 112.26 

OBr 81.92 

020 20.031 

c6o
11

No3Br 194.18 

Het tijdens het verwarmen uit de oplossing verdampende o2o wordt 

opgevangen en is een maat voor het verloop van de reactie. Het gevormde 

broomzout c6o11No3Br slaat neer in de kolf en wordt na afloop van de 

reactie, als de oplossing afgekoeld is, afgefiltreerd in een 

Bügnertrechter met papierfilter. 

- Productie gehydrateerd broomzout 

In een erlenmeyer bevindt zich cyclohexylamine waaraan zeer langzaam 

een equimolaire hoeveelheid HBr (48% oplossing in H2o, zie ook tabel 2.2 

voor de molmassa's) toegevoegd wordt. Hoewel de reactie zeer heftig is, 

is hij op deze wijze in de hand te houden. 



Tabel 2 ~ q~lPvante molmassa's voor Je productie van C-H. 1NH~Br . I) 1 ;:. 
. - . - - -

11 

c
6

H
11

NH
2 

99.10 

HBr 80.92 

c6 Hll NH3Br· 180.02 

Na afloop van de reactie wordt het achtergebleven water verwijderd door 

drogen onder vacuum gedurende een paar dagen. In fig. 2.1 is het 

verloop van het droogproces schematisch weergegeven. 

Fig. 2.1 Verloop van 

het droogproces van 

c6 Hll NH
3
Br, -

loo 
80 

~ 60 

~40 r 

20 

0 1 2 3 4 
droogtijd (dagen) 

Door de gewichtsafname te vergelijken met de oorspronkelijk in de 

HBr-oplossing aanwezige hoeveelheid water {52 massaprocent), kan men 

constateren of reeds voldoende water is onttrokken {de erlenmeyer is 

tijdens de reactie gesloten, zodat alleen tijdens het toevoegen van de 

HBr-oplossing water ontsnapt kan zijn). 

In een later stadium is deze productietechniek ook toegepast bij het 

gedeutereerde broomzout. 

2.3 Kristallisatie van (C6H
11

NH
3

)cusr3; 

mogelijke complicaties 

Zoals in de inleiding is uiteengezet, was een onderzoek naar de 

parameters die een rol spelen bij de kristalgroei van CHAB gewenst. 

Dit onderzoek werd verricht met behulp van de gehydrateerde 



u1tgangsproducten. In de eerst~ plaats o~dac ze veel minder ~0stbaar 

zijn dar: do::: sedeutereeröe t.HLçangspr·)ducte:-t. Verder we~·d verwetebt dat 

de Ln h~t gedeutereerde geval geconstateerde dfw1jk1ngen ook in het 

~ehyd!bleerde geva: zouden ovtreden, als de relevante parameters 

v )Ldoer1de weeden gevat ieerd. In het volgende zullen eerst enkele 

chemische en fysische ke11merk.::n van de gevormde naalden bespro:-:en 

wordell, met name uit:? kenmerken waarin ze zich onderscheiden van CHAB. 

Daarna Ztlllen de onderzochte parameters en hun eventuele invloed op de 

kt lstalgroei il) het kort besproken worden. 

2. 3 .l NaalderJ. 

De hierbove~ vermelde na~ldvormige gedeutereerde kristallen zijn 

kleurloos met een typische lengte van doorgaans 3 tot 10 mm. Met behulp 

van po,~der-r-öntgenmetin<Jen zijn deze naalden gemakkelijk te 

onderscheiden van CHAB-014 (eventueel CHAB-Hl4). 

In fig. 2.2a zijn de resultaten weergegeven van een röntgenanalyse aan een 

poedervormig CHAB-Hl4 preparaat, poederröntgenmetingen aan CHAB-Dl4 
0 geven een identiek beeld, afgezien van een kleine verschuiving ( <0.1 ) 

van de 28-waarden. Als we deze analyse vergelijken met die van een 

preparaat poedervorm) in fig. 2.2b zien we opmerkelijke verschillen. 

Met name zien we een duidelijke reflectie bij een 28-waarde van 

ongeveer 7.3° (Cu-Ka-straling) in bet geval van de naaldvormige 

kristalle11. Deze reflectie is geheel afwezig in bet geval van CHAB. 

Chemische analyses van de naaldvormige kristallen (zie appendix 2.7) 

::;uggereren de volgende chemische formule: 

( 2. 7) 

Deze stof zou als volgt ontstaan kunnen zijn: 

( 2. 8) 

In tegenstelling tot in CHAB-Dl4 is het koper hier 1-waardig. Dit is in 

overeenstemming met het kleurloos zijn van de naaldvormige kristallen; 

een algemene eigenschap van cupro-verbindingen .. 
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Uit magnetisatie metingen aan een verpoederd preparaat van ~e~e 

kristallen blijkt dac we te maken hebben met een diamagnetische stcf. 

Ook dit is in overeenstemm::.ng met èe l-waard1gheid. van het ~:oper ümdat 

ir. dat geval alle electronen-öanen gecomper.seerd zi jr, er, slechts 

diamagnetis~e kan optreaen. 

De later ir1 rlit hoofdstuk te bespreken proef-kriscallisaties van 

g~hydrat~erde oplossingen leverden soms een vrij slecht te defenieren 

tè:3ult.:1at (gruis). Een poederront·genmeting aan dit "gruis" is in fig 

2.2c weergegeven. Hieruit valt af te leiden dat er kennelijk nog meer 

ongewenste nevenproducten kunnen ontstaan dan de hierboven geschetste. 

2.3.2 De parameters 

- Zuur milieu 

Het is bekend dat koper in een zuur milieu bij voorkeur I-waardig 

is. Het is nu mogelijk dat ondanks het feit dat. in principe, 

equimolaire hoeveelheden c6H
11

NH 2 en HBr gebruikt zijn, bij de vorming 

van het broomzout (C_H
1

,NH?Br), een kleine hoeveelheid HBr is 
b .l " 

achtergebleven. Wellicht is dit achtergebleven zuur voldoende om (in de 

gedeutereerde situatie) koper I-waardig te doen zijn. Dit kan 

aanleiding geven tot een reactie zoals in (2.8) is weergegeven. 

Als deze veronderstelling juist is, moet het mogelijk zijn ook de groei 

va~ gehydrateerde CHAB kristallen te verstoren, door bewust een kleine 

hoeveelheid HBr aan de oplossing toe te voegen. 

- Atmosfeer 

De 2-waardigheid van koper is vaak te herstellen door een oxiderend 

milieu aan te brengen. Dit kan men doen door op een of andere wijze 
+ ' zuurstof in contact te brengen met het Cu -lon, bijvoorbeeld door het 

ereeren van een 0~-atmosfeer en/of het doorborrelen van de oplossing 
,,: 

met zuurstof. 

- Oplosverhoudingen 

Eerste experimenten leken erop te wijzen dat de groei van de 

naaldvormige kristallen te wijten zou zijn aan het niet equimolair in 

oplossing gaan van CuBr 2 en c6H11NH 3Br. 

Aan de basis van deze ver-onderstelling llgt het feit dat na het 



resul.teërt in naaldvormi•;Je kristallen is dc·or ons Jïlet gevonden. 

~o~r bewust een overmaat Cu8r 0 of CrH
11

NHnBr in oplossing te brengen 
L 0 ,) 

(orujer geliJktljdige toevoeging van extra oplosm1ddel) zou het mogelijk 

moeten zijn de eventuele invloed van de verhouding van deze twee 

uitgan<Jsstoffen vast te stellen. 

- Hoeveelheid oplosmiddel (n-propanol) 

Ti jclens het onderzoek ontstond de indruk dat de hoeveelheid 

oplosmiddel (n-propanol) een belangrijke parameter zou kunnen zijn. 

Gebruikt men r1amelijk te weinig propanol dan ontstaat een oververzadigde 

oplossing (tijdens het oplossen wordt de erlenmeyer in de hand gehouden 

waardoor de temperatuur ook nog iets stijgt). Het is dan mogelijk dat 

er onopgeloste deeltjes in de oplossing aanwezig zijn die als 

kcistallisatie-kernen voor de naaldvormige kristallen kunnen fungeren. 

Dit vermoeden is overeenstemming met het hierboven al vermelde feit dat 

er altijd een substantie achterblijft na filtratle van de oplossing, 

hoewel dit ook zo is in die gevallen waarbij de hoeveelheid n-propanol 

vergroot is en er later wel kristallisatie (van CHAB) blijkt plaats te 

vinden. 

2.4 Experimenten: opzet en resultaat 

Om de invloed van de in §2.3 beschreven parameters te onderzoeken 

zijn een drietal series van experimenten verricht. In eerste instantie 

werd een serie van experimenten gedaan onder minder gecontroleerde 

condities, wat als gevolg had dat de serie nogal onverwachte resultaten 

opleverde. 

Deze resultaten hebben ertoe geleid dat enkele factoren die eerst niet 

gecontroleerd werden bij de volgende twee series van experimenten als 

parameter meegenomen zijn. 



w2erg2geven worden. Na el~e serie sullen een aantal conclus1es gecrok~eG 

warden. l!ite1ndel1jk zullen dan in §2.5 een aantal suggesties gegeven 

wl)ràert die er- toe kunnen In jdragen, dat ook in de r;edeutereerde 

si.tuatie een succesvolle kristalgroei •)ntst6at. 

- Serie l: april-mei 1984 

Deze serie was bedoeld om de invloed van het milieu op de 

kristalgroei na te gaan De experimenten uit deze serie ziJn in tabel 

2.3 samengevat. Uit deze tabel is zeer moeilijk een eenduidige 

conclusie te trekken. Een complicatie treedt op doordat het hier vier 

afzonderlijk aangemaakte oplossingen betreft waaraan de experimenten 

zijn verrjcht. 

Tabel 2.3 Resultaten van Serie 1. Duur van 

het experiment: circa 2 maanden. 

opl. c6Hll NH 3Br CuBr2 n-propa- toevoeging atm. behandeling 

nr. (g) (g) nol (ml) 

la 5.09 6.59 73 02 

lb 50 02 resultaat van 
la opgelost 
15 min. met o

2 doorborreld 

2 5.14 6.46 73 4 ml 48% N2 
HBr-opl. 

3 5. 31 6.61 73 02 15 min. met 02 
doorborreld 

4a 2.66 3.21 35 druppel N2 
48% HBr 

4b 75 02 resultaat van 
4a opgelost 
15 min. met o2 doorborreld 

resultaat 

lange kleurloze 
naalden 

naalden en 
kleurloze 
plaatjes 

naaldachtige 
koek 

CHAB 

gruis en brokjes 
röntgen: geen 
CHAB 

naaldvormige 
kristallen (2-3mm) 
röntgen: geen 
CHAB 

We kunnen concluderen dat het doorborrelen met zuurstof geen negatief 

effect heeft (zie nr. 3). Het doorborrelen van een oplossing van het 

eindproduct van nrs. la en 4a heeft echter niet het effect dat er CHAB 

kristallen gaan groeien (zie nrs. lb en 4b). 

Opmerkelijk is dat aan oplossing nr. la gelijke oplossingen voorheen, 

onder stikstof (maar vergelijk met nr. 3), wel het gewenste resultaat 

hadden. Dit heeft het vermoeden doen rijzen dat de mengverhouding van 

CuBr2 en c6H11 NH3Br kritisch zou kunnen zijn. 



besluiten de o~lossingen beter geco~tro!eerd aan te maker:. Alle stoffen 

si jn, binnen de afweegnauwkeur i_gheid ( 0. 005g), equimclöa samenge';oegd in 

éért basi.s-oplossi.ng. 

De op deze wijze bereidde basis-oploss1ng is uitgangspunt geweest voor 

alle 7 experimenten. 

Basis-oplossing: 

Toevoegen van 33.48 g 48% HBr-oplossing aan 19.66 g c
6
H,,NH

0 
levert na 

l...l. L. 

drogen 35.73 g c6H
11

NH
3

Br. _ 

Hieraan wordt 487.5 ml n-propanol ( 2. 457 ml/mmol CuBr
2

) en 44.31 g CuBt· 
2 

toegevoegd. 

De betreffende experimenten zijn samengevat in tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Resultaten van Serie 2. Experimenten gedaan aan 7 

basis-oplossingen van 70 ml ieder, onder diverse atmosferen. 

duur van het experiment: circa 8 weken. 

opl. nr. toevoeging atm. behandeling resultaat 

l 4 ml 48% N2 dunne kleurloze 2 
HBr-opl. plaatjes (3x3mm ) 

2 drup 48% N2 dunne kleurloze 
HBr-opl. naalden (3mm) 

3 N2 kleurloze naalden (5mm) 
2 kleurloze plaatjes (4x4mm ) 

~ 

4 02 kleurloze naaldjes (lmm) 

5 N2 15 min. met kleurloze naalden (2 3mm) 
o2 doorbor-
reld 

6 0.68 g CuBr/; N2 3 CHAB kristallen (lOmm) 
7.5 ml n-pr - een paar kleurloze naalden 
panol (3mm) 

7 0.52 g N2 3 CHAB kristallen 
C6H11 NH 3Br (zeer gaaf l0-l5mm) 

7 ml n-prop. 

Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

Het feit dat zowel een overmaat CuBr
2 

als een overmaat c
6

H
11

NH
3

Br (zie 

nrs. 6 en 7) zeer fraaie kristallen opleveren wijst erop dat dit niet 

een effect is van de overmaat maar eerder van de extra toegevoegde 

hoeveelheid n-propanol (toegevoegd om de overmaat te doen oplossen). 



·;-::-bruikt. 

- Serie 3: september-oktober 1984 

Om tet effect van de hoeveelheid oplosmiddel te onderzoeken is deze 

als nieuwe parameter ingevoerd. 

Als we oplossin<J nr s. 6 en 7 uit serie 2 vergelijken, zien we dat een 

lichte overmaat c6H 1 ,NH~Br waarschiJnlijk geen negatieve gevolgen zal 
.l ,, 

hebben. Om dit te controleren is deze overmaat eveneens als parameter 

ingevoerd. 

We hebben opnieuw èèn basis-oplossing als uitgangspunt genomen. Getracht 

is deze oplossing zo goed mogelijk gelijk te maken aan de 

basis-oplossing uit serie 2 (ook de hoeveelheid n-propanol). 

De resultaten van deze serie zijn weergegeven in tabel 2.5. Hieruit is 

af te leiden dat bij een verstoring van de stochiometrie de kwaliteit 

(afmetingen) van de resulterende CHAB-kristallen slechter wordt. Het 

toevoegen van n-propanol bliJkt inderdaad een gunstig effect te hebben. 

Tabel 2.5 Resultaten van Serie 3. Experimenten 

gedaan aan 4 basis-oplossingen van 65 ml ieder, 

onder een stikstof atmosfeer. 

Duur van het experiment: circa 7 weken. 

opl. nr. toegevoegd resultaat 

1 kleine CHAB kristallen vermengd 
met kleurloze platte naalden (5mm) 

2 10% n-propanol één zeer groot CHAB kristal (7 .4g) 
enkele kleurloze naalden en plaat-
jes (5-lOmm) 

3 10% n-propanol koek van vele kleine naalden 
10% c6H11 NH 3Br {l-2mm) en veel, zeer kleine, 

CHAB kristallen 

4 20% n-propanol kleine CHAB kristallen (5-lOmm) 
10% c6H11 NH3Br relatief zeer weinig kleurloze 

naalden (5-lOmm) 

2.5 Conclusies 

Uit de resultaten van de hierboven beschreven experimenten zijn een 

aantal conclusies te trekken. Er zijn echter ook enige aspecten niet 

geheel duidelijk geworden uit het verrichte onderzoek. 



a[mosreer n~et van doorslaggevend b~lang is voor d~ groe1 van CHA3 

kristallen. Verder l1jkt het erop Jat ~oevoeg1ng van Har de grce: v3n 

{ C,...H, "! NH""'Br} t:e v,..::rva2rdi·;en 2')Lder 
t:' l..:.. '-..., 

er aar achterbli)ft. Wellirht ~s het mogelijk een lichte ondermaat HEr 

te gebruiken en so een zuurvrij zout te verkrijgen. Dit zou nog nader 

onderzocht moeten warde~. 

C::<2r1 belan<Jr i. jke •X•rtclusie L=-i <:lat -::en lichte overmaat c6H11 NH
3
Br (en 

wellicht ook CuBr~) de kristalgroei niet ernstig zal verstoren. mits men 
L 

voldc•ende oplosmiddel gebruikt. We adviseren dan ook om (bij 

equimolaire toevoeging van de uitgangsproducten) permmol CuBr
2 

ten 

minste 2.71 ml n-propanol te gebruiken. 

Het blijft echter onduidelijk waarom er na oplossen van de 

uitgangsproducten een neerslag ontstaat in de erlenmeyer {ook bij een 

grote overmaat n-propanol) zelfs in die gevallen dat er toch CHAB 

kristallen blijken te groeien {tabel 2.5). 

Wanneer- we aannemen dat bij de bereiding van gedeutereerd CHAB in 

het verleden zuinig met de dure basismaterialen is omgesprongen, zou de 

oorzaak van de groei van naaldvormigge kristallen ook daar wel eens 

kunnen leggen aan een te kleine hoeveelheid oplosmiddel 

( n-pt-opanol-00}. Het zou zinvol kunnen zijn bij de toekomstige synthese 

van CHAB-Dl4 een gelijkwaardige hoeveelheid oplosmiddel te gebruiken, 

teneinde een ongestoorde kristalgroei te bevorderen. 



=~ ~abel A2 is een che~ische ananlyse weergegeven van een 

naal~2ch~ige koek, ontstaan uit kristallisatie van ge·~eutereerde 

uitgangsmaterialen. 
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Tabel A2 Chemische analyse van de naaldvormige kristallen. 

We kunnen hieruit de volgende stochiometrische formule berekenen: 

In verhouding tot CHAB {c6o11No3cuBr 3 ) hebben we hier te maken met een 

overmaat koper. Dit koper is bovendien 1-waardig. 
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vcor een ~epa~:de veldr~chring te oepa~en. Er gel~t ~amel~jk: 

1 ,, ., ' 

l .) . .l... i 

De somm2tie L L,.:,pt oveè· alle spins in het systeem. 

Als de verwachtingswaarde van de spincomponenten loodrecht op de 

veldrichting gelijk is aan nul gaat vergelijking {3.1) over in: 

{ 3. 2} 
l 

Wanneer verder alle locale tensoren g. eenzelfde orientatie hebben ten 
1 

opzichte van het veld, vereenvoudigt vergelijking (3.2) tot: 

{ .3. 3) 

Er bestaan twee belangrijke redenen om magnetisatiemetingen te 

verrichten aan CHAB-H14 en CHAB-Dl4. 

In de eerste pJaats willen we nagaan in hoeverre de deuterering van 

invloed is op het magnetische gedrag van CHAB. Daar dit magnetische 

gedrag besloten ligt in <Sz> vormen magnetisatiemetingen een eenvoudige 

doch doelmatige techniek om eventuele veranderingen, met name in het 

karakter van de anisotropie, vast te stellen. 

Een tweede belangrijk aspect is het confronteren van de informatie over 

M als functie van H en T met verschillende theorièen die het gedrag van 

ld-systemen (ketens) beschrijven. Deze werkwijze is in het verleden 

reeds toegepast op soortelijke-warmtemetingen en kernspin-rooster

relaxatietijdmetingen. De waarde van een theorie {of model) neemt in 

belangrijke mate toe als meerder-e ver-schijnselen met die zelfde theorie 

beschreven kunnen worden. Maar ook het niet toepasbaar zijn van een 

mortel dat bijvoorbeeld lineaire excitaties beschrijft, kan een 

helangri jkf~ acmwi jzing z.i jn voor de aanwezigheid van niet-lineaire 

excitaties in een systeem. 



D~an-f~~ld mod~: (v0or! = G K), het klass1eke splG model. de 

Je bi~drage van ni~t-lineaire excitaties tot de magnetisat1e met behulp 

van het c;~ne-Gordon ( S•)litort) m,.:;del. 

Vervolg":~ns ;_;u~~e;< we in §3.2 de resultaten van de experimenten 

c:urtfrunU::t er: met de behandelde theoriëen en nagaan in hoeverre deze 

toepasbaar zijn. Ook zullen we in deze paragraaf ingaan op de 

verschillen en overeenkomsten in het magnetisch karakter van CHAB-Hl4 

en CHAB-014, in zovere dez~ uit de magnetisatiemetingen naar voren 

Komen. 

:3.1 Theorie 

De hamiltoniaan die CHAB beschrijft (vgl. 1.1) is niet exact 

oplosbaar, zelfs niet wanneer we het systeem benaderen door een 

verzameling onafhankeliJke ketens, in welk geval de hamiltoniaan 

vereenvoudigt tot: 

( :3 • 4 ) H 
-·T= 

- [ S.J. .S . - g)JB [ H · S. 
l l) J l. l ij 

(g isotroop genomen) 

We hebben nu echter de beschikking over een aantal modellen waarmee we 

in staat zijn, al dan niet numeriek, de hamiltoniaan (3.4} op te lossen. 

In de meeste gevallen is een eerste aanname die aan zo'n model ten 

grondslag ligt dat er alleen naaste-buur interactie bestaat. Vgl. (3.4} 

gaat dan over in: 

( 3. 5} H 
-T=-

-zS.JS. l 
l l+ 

waarin z het aantal naaste buren is. 

Hierna zullen we aangeven waarom we voor de modellen zoals die in de 

rest van deze paragraaf besproken worden gekozen hebben. 

-Mean-field model 

Hoewel het mean-field model in het algemeen slecht werkt voor 



h~t tc(:·h eën zeE:r a<>:ë~tat~elê b~.::.>·~Lri jvi..n~J te gt:ven van de PNR 

ex~~r~mencen aan CHAB (ref. l). Ook de anLsotropieen in de 

exch~nge-p~rameters ziJn bepaald met behulp van een mean-field model. 

'Jerder is dit modr:l !Jet en19e waa1·1n we vr 1 j êenvouà1g de ir,terketen 

wisseJwerking kunnen meenemen. Dit geeft ons de mogelijkheid tot 

bestudering van eventuele fase-overgangen die juist een gevolg zijn van 

deze wisselwerking. 

Klassieke spin model 

Het klassieke spin model is een zuiver ld model met alleen naaste

buur interactie. Howel het model in principe alleen geldig is voor 

klassieke spins (S+oo) blijkt het in een aantal gevallen toch redelijke 

resultaten op te leveren voor een S=l/2 systeem. Met name het verschil 

van de soortelijke warm1::e in veld en de soortelijke warmte zonder veld 

(6C=C(H)-C(O)) blijkt in het geval van CHAB vrij goed beschreven te 

worden (ref. 2). 

- Lineaire spingolftheorie 

Daar de lineaire spingolftheorie alleen lineaire excitaties 

beschrijft is het niet mogelijk hiermee de eventuele invloed van 

niet-lineaire excitaties (solitonen) te berekenen. Teneinde de 

soliton-bijdrage te kunnen berekenen maken we gebruik van de mapping 

van de bewegingsvergelijking van de spins naar een sine-Gordon 

vergelijking (§1.3.1). Het is gebleken dat een combinatie van het 

sine-Gordon model en lineaire spingolftheorie zowel de 

soortelijke-warmtemetingen als spin-rooster relaxatietijdmetingen aan 

CHAB verklaart (ref. 2). 

Zoals we in hoofdstuk 1 gezien hebben is CHAB een gecant twee

subrooster systeem. Alleen de kristallografische c-as blijkt samen te 

vallen met een hoofdas (namelijk de y-as) van beide subroosters. Omdat 

uit alle bovenstaande theorieen (met zondering van het mean-field 

model) uitgaan van één geisoleerde keten mogen we alleen de resultaten 

van metingen met het veld langs de c-as direkt confronteren met 

berekeningen langs de y-as. Voor metingen langs de a of b-as kunnen we 

numerieke resultaten verkrijgen door voor ieder subrooster afzonderlijk 



subrooster-maqnetisati . .:=s in de veldrichting (•P te t:el::.en. Wann-=er we 

twee volkomen cnafha~keliJke subroosters bescho~wen is deze procedure 

mathemat1sch exact. 

3.1.1 Mean-field benadering 

In deze paragraaf zullen we een uitdrukking afleiden waarmee we de 

magnetisatie van een gekoppeld twee-subrooster systeem, zoals CHAB, 

kunnen berekenen. 

Omdat we experimenten verrichten bij temperaturen die laag zijn vergeleken 

met de Curie-Weisstemperatuur {8 = 55K, T/8 ; 0.02) stellen we in het 

vervolg van deze berekening. T = 0 K. 

Voor een spin i in een keten van subrooster 1 kunnen we de volgende 

hamiltoniaan opstellen: 

{ 3. 6) H = - [ s! lJls. 1 - 2 [sT 1J2s. k i,l g 1, 1+g, k 1, 1, 

-
met S b: spin a in keten behorend tot subrooster b (a,b 1,2) 

a"' 
~1 : intraketen interactie 

J
2

: interketen interactie 

Als we deze hamiltoniaan vergelijken met {3.4) zien we dat we een extra 

term geintroduceerd hebben. Deze term beschrijft de koppeling van de 

twee subroosters. 

Indien we alleen naaste-buur interactie beschouwen gaat (3.6) over in: 

{ 3. 7) 

met z
1

: aantal naaste buren binnen een keten 

z
2

: aantal naaste buren in naburige ketens 

behorend tot subrooster 2 

We schrijven nu H. 1 als volgt: 
1, 

{ 3. 8) H. 1 = -g~BS. l·H 1 1, ~ 1, ex, 

met H 
1 ex, 



.=-· 

Conform de mean-fi~ld benadering hebben we de sp1noperatoren 

corresponderend m~t de naaste buren van deeltje i vervangen door hun 

verwachtingswaarden. 

H. , beschrijft nu in fe1te het gedrag van een onafhankelijk deeltje in 
1.. .. .L 

een exchange-veld H 1 . ex, 
Wanneer we nu invoeren: 

krijgen we: 

~")ry 

( 3. 9) H '-""'1 
ex,l 

') ') 

Nlg 
<.. "-
~8 

-
M a a=l, 2 

N
8 

N/2 (N is totaal aantal spins in het 

systeem) 

(M
8 

is dus de magnetisatie van één subrooster) 

=- 2z 0 J,.)1') JlMl + 
'"> .... , "" L 

N,.,g 
<.. "-

l-18 <.. 

We schr1jven dit in de volgende beknopte vorm: 

- -- =-( 3.10) H ex,l -AM1 CM0 
"-

-2z1Jl = -2z2J2 met A en c 

Nlg 
2 2 

N2g 
2 2 

1-18 1-18 

Volkomen analoog kunnen we voor subrooster 2 afleiden: 

-- --( 3.11) 

We dienen hierbij op te merken dat A, M1 en M2 in (3.10) en (3.11) 

gedefinieerd zijn ten opzichte van de lokale assenstelsels behorende 

bij subrooster 1 respectievelijk subrooster 2. 

Wanneer we nu een uitwendig veld H introduceren (H1 en H2 ten opzichte 

van beide lokale assenstelsels) vinden we voor de vrije energie: 

(3.12) dF' - (R
1 

+ 'H 
1 

1 . dM
1 ex, 

We veronderstellen in het vervolg C isotroop (C). Na integratie vinden 

we dan voor de vrije energie: 



-
Hl H~ - t·~-f H_ 

Wanneer we de resultaten van terd:erüng2n w1llen confrc,ntere:-1 met 

experimenten 1s het handig met uitdrukkingen te werken d1e gedefinieerd 

z1jn in het kr1stal-assenstelsel. Daart0e transformeren we (3.13) naar 

dit stelsel. Wp krijgen dan: 

- - -l :i .14) ( M, +M,.) · H 
.J. .:::: 

met ~1 ~(4l)ÄT- 1 (<Pl 
À,., f(-tPIÎ'ÏÏ- 1{-$1 .:: 

cos a: 0 :i na) 
T(a) - ( 0 1 

-s1na 0 cos a 

tP is de cantinghoek zoals besproken in hoofdstuk 1. We hebben bij de 

afleiding van (3.14) gebruik gemaakt van het symmetrie-gerelateerd zijn 

van beide subroosters. 

Wanneer we nu de vrije energie minimaliseren, vinden we voor iedere 

waarde van H de magnetisatie uit de betrekking: 

( 3.15) 

De minimalisatie geschiedt numeriek. Gebruik wordt gemaakt van 

artalytjsche uitdrukkingen voor de eerste en tweede afgeleiden en twee 
') 

randvoorwaarden (M·M = M~erz en (A'
1

+H2 ) · !"f\-M2 ) = 0; ofwel IM1 1 = 

!M
2

! ). We moeten hierbij echter wel rekening houden met het bestaan van 

lokale minima. We kunnen dit doen door uit te gaan van verschillende 

startwaarden en de situatie behorende bij de laagste energie als 

resultaat te gebruiken. 

- Numerieke resultaten 

In fig. 3.1 zijn enige resultaten van een mean-field berekening 

weergegeven. We zijn hierbij uitgegaan van àe waarden voor de exchange

tensor J 1 zoals die vermeld zijn in tabel 1.1 { J
1 
=J) . We ver-onderstellen 
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Fig. 3.1 Mean-field berekening van de magnetisatie voor enige waarden 

van zAFJAF voor velden evenwijdig aan de drie kristalassen. 

Opmerkelijk is de invloed die een kleine verandering van zAFJAF heeft 

op de aard van de fase-overgang voor het veld evenwijdig aan de b-as. 

Voor zAFJAF/k = -0.03 K zien we namelijk het optreden van een 

metamagnetische overgang, waarbij de spins na de overgang vrijwel 

parallel staan aan het veld. Voor zAFJAF/k = -0.05 K zien we een 

spinflop overgang, waarbij de spins na de overgang een belangrijke 

component hebben loodrecht op de veldrichting. Het een en ander is 

geillustreerd in fig. 3.2. 

Teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen een spinflop en een 

metarnagnetische overgang lijkt het zinvol in een gecant systeem alleen 

dan van een spinflop-fase te spreken wanneer de hoek die de spins met 

het veld rnaken direkt na de faseovergang, groter is dan de cantinghoek. 
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Pig. 3.2 Schematische weergave van een spinflop en een metamagne

tische fase overgang in een gecant twee-subrooster systeem als CHAB. 

Het "easy" vlak is gearceerd weergegeven; zie ook §1.2. 

Volgens ref. 5 kunnen we berekenen dat in een colleniair systeem een 

spinflop fase optreedt wanneer geldt: 

(3.16) 

Voor CHAB hebben we deze voorwaarde numeriek berekend. Het blijkt dat 

dan moet gelden ((Jxx_JYY)/k; 0.02 K): 

(3.17) 

Het zal uit de experimenten duidelijk moeten worden met wat voor een 

soort fase-overgang we te maken hebben. 



- '-!_ 

3.1.2 Klassieke sp1nformal1sme 

We kunnen de ham1ltoniaan voor CHAB zoals gegeven 1n (3.5) ook als 

volg': schriJven: 

i :3.19) H 

met V( S . s , ) 
1 l+J. 

.. ;~T=~ - - -
~u.Ju. l + l/2·g~8H·(S.+S. 1

) 
l 1+ 1 1+ 

De hamiltoniaan is dus symmetrisch in 81 en Si+l' 

Er bestaat voor een aantal van dergelijke hamiltonianen een elegante 

methode om deze exact op te lossen. Het zogenaamde t1·ansfermatrix 

formalisme dat hiervoor nodig is werd door Blume et al. (ref. 6) 

toegepast op een klassiek, isotroop Heisenberg systeem. Boersma (ref. 

7) breidde deze methode uit tot de klassieke keten met orthorhombische 

anisatrapie (Jxx • Jyy • J 22
). We zullen het transfermatrix formalisme 

in deze paragraaf nader toelichten. 

- Transfermatrix formalisme 

We gaan uit van een algemene hamiltoniaan van een klassieke keten 

bestaande uit N deeltjes met alleen naaste-buur interactie: 

(3.20) H 

Hierbij veronderstellen we V(S.,S. 
1

) symmetrisch en gaan we uit van 
l l+ 

cyclische r-andvoorwaarden SN+l = sl. 

In het klassieke geval wordt de partitie functie zN gegeven door: 

(3.21) 

A wordt de kern genoemd en is gedefinieerd door: 

(3.22) A(S.,S. l) 
l l+ 

exp(BV(s .• s. 
1

)) 
l l+ 

8=1/kT 

We kunnen deze kern ontwikkelen naar een complete set van orthonormale 

eigenfuncties ~ : 
n 



m 

{3.23} 
n 

In het klassieke geval worden de eigenwaarden (1 ) en de eigenfuncties 
n 

(o/ ) gedefinieerd door de volgende :nteg~aal-eigenwaardevergelijking: 
n 

(3.24) J A(S,S. ,)o/ (3. l) 
1 1.+1 n l ... 

' 'f/ I :=; I 

An n 1 ;::,i 1 

Hierbij wordt geintegreerd over alle mogelijke toestanden van het 

systeem i+l. (3.24) is een lineaire vergelijking met een complete set 

van oplossingen en reele eigenwaarden. Boersma {ref. 7) geeft een 

methode om (3.24) in het geval van orthorhombische anisatrapie op te 

lossen. Met behulp van de uit (3.24) verkregen eigenwaarden en 

eigenfuncties kunnen de statische eigenschappen van het systeem, 
2 waar·onder <S , . berekend worden. 

- Numerieke resultaten 

In fig. 8.3 zijn voor enige temperaturen de resultaten van 

transfermatrix berekeningen van de magnetisatie voor velden evenwijdig 

aan Je c-as uitgezet. 

5 

4 
ë5 

~3 
u 

2 3 4 5 

H(kOe) 

Fig. 3.3 Magnetisatie berekend met behulp van het 

klassieke spin formalisme. 

10 

Wanneer de temperatuur laag wordt neemt de omvang van het probleem, 

numeriek gezien. zeer snel toe. In het geval van CHAB blijkt een 



Voor een beschr:jving van het systeem met behulp van l1nea1re 

spi~golftheorie gaan we uit van de hamiltoniaan gegeven door (3.4). 

* We introduceren nu de spingolfoperatoren a
1 

en a
1 

via de relaties tref. 

8): 

(3.25) 

s~ 
1 

l/ 0 * * ';'0 
( .-,~· <--_ ;1 ( )'-'- <--
"'-~) d.. '- - a. a. J 

* s- a.a. 
1 1 

1 1 1 

Hierbij maken we gebruik van de ladderoperatoren: 

(3.26) 

In de lineaire spingolftheorie wordt als benadering aangenomen: 

( 3.27) * 1/2 {1-(a.a./28)} 
l 1 

1 

We komen hierop later nog terug. 

* Er volgt nu voor de spingolfoperatoren ai, ai: 

+ (2S) 1 / 2a. s. 
l 1 

(3.28) s-:- (2S) 1 / 2 a~ 
l 1 

s~ * s - a.a. 
1 1 1 

Wanneer we dit met behulp van (3.26) omschrijven, vinden we: 



s~ 
l. 

* S- a.a. 
l. l. 

Substitutie van (3.29) in de hamiltoniaan (3.4) geeft: 

(3.30) = -MNJZZc2 HZN zz * * z * H o.J - gj.l
8 

S + S [ J .. (a.a.+a.a.) + gj.l
8

H [ (aiai) 
ij l.J l. 1 J J i 

XX yy * * - S/2 [ (J .. -J .. )(a.a.+a.a.) 
lJ 1] 1 J 1 J ij 

XX yy -*+ * - S /2 [ ( J. . -J. . ) (a. d . a. a . ) 
l.J l.J 1 J 1 J ij 

met N: totaal aantal spins 

M: aantal naaste buren 

* We introduceren nu de spingolf creatie- en annihilatieoperatoren ak, 

ak door de Pouriertransformatie: 

* N-1/2[ * (3.31) a. akexp( -ik·ri) 
l. k 

a. N-1/2[ akexp(+ik·ri) 
l k 

met r. de respectievelijke roosterposities van de spins S .. 
l l. 

De roostervectoren vormen een volledig stelsel en er geldt dus: 

(3.32) [ exp[i(k-k') -r1 ] 
1 

Nê(k-k') 

Substitutie van (3.31) en (3.32) in de hamiltoniaan (3.30), uitgaande 

van alleen naaste-buur interactie, levert: 

H HO + H2 

(3.33) Ho -MNJzzs2 z g118H NS 

* * * H2 [ {Akakak+l/2-Bk(aka-k+aka-k)} 
k 

met Ak 4SJZZ z - 2S(JXX+Jyy)·COS(ka) + gj.l H B 



•.-
- -::: _! 

(3.34) 

Voor velden langs de a en b-as ontstaan soortgelijke uitdrukkingen. 

De hamiltoniaan H0 kan getransformeerd worden naar een diagonaal-
"-

representatie door- middel van een Bogoliubov-transformatie (ref. 5). 

Het resultaat hiervan is: 

( 3. 35) 

H. . . E (Ak2-Bk2 )1/ 2 de . . lf { ) t lerln lS k = energle van een splngo magnon me 

golfgetal k. E{k) wordt ook· wel de magnon-dispersierelatie genoemd. 

De magnondichtheid wordt gegeven door: 

(3.36) 

Uit (3.28) zien we dat <Sz> gegeven wordt door de volgende relatie: 

(3.37) * S- <a.a.> 
l l 

De in de afleiding gemaakte benadering (3.27) is slechts geldig als 

* <a.a.> klein is. Met behulp van (3.31) is in te zien dat dan de 
l l 

magnondichtheid klein dient te zijn, er geldt namelijk: 

(3.38) * <a.a. > 
l l 

Via (3.36) geeft dit de volgende voorwaarde voor de geldigheid van de 

benadering: 

(3.39) 

Omdat formeel Ek minimaal is voor k=O mogen we stellen dat moet gelden: 

(3.40) 

- Numerieke resultaten 

In fig. 3.4 geven we enige numeriek berekende resultaten het verloop 



van de magn~tisatte volgens de lineatre sp1ngolftheorie voor het ve~d 

evenwiJdlg aan de c-as. 

6 .----,-----.-------r---r-·T----T·--,-- ~---~~ 
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Fig. 3.4 Magnetisatie van CHAB voor velden evenwijdig aan de 

c-as berekend met behulp van de lineaire spingolftheorie. 

3.1.4 Solitonbijdrage 

Om de solitonbijdrage tot de magnetisatie te berekenen gaan we uit van 

de volgende definitie: 

( 3. 41) M s 

waarin M
8

: soliton bijdrage tot de magnetisatie 

F : vrije energie van de solitonen 
s 
H: magnetisch veld 

T: temperatuur 

Voor de vdje energie gebruiken we de lage-temperatuur expansie zoals 

Sasaki en Tsuzuki (ref. 9) die verkregen hebben door uit te gaan van 

het in hoofdstuk 1 beschreven sine-Gordon model. 

(3.42) F s 

met m 

t 

-1/2 -1 2 -kTma/(8/IT)·t -exp(-t )·[l-7/8t-59/128t ] 

1/2 l/2 (l/a)(2JSgf.l ) -B 
B 



n 
E-: soliton rusteneroie 

s "' 
a : roosterafstand 

Deze formt1le is geldig voor t < l/3 met het veld in het XY-vlak. 

Wanneer we hiermee de reductie van de magnetisatie berekenen komen we 

tot de volgende vergelijking: 

(3.43) M /M s verz 

Wanneer we nu aannemen dat soliton-magnon interacties verwaarloosbaar 

zij en dat dus geldt: 

(3.44) F' + F' s mag 

waarbiJ. F' de vriJ'e energie van de magnonen voorstelt, mag 
dan mogen we ook de magnetisatie berekenen als: 

(3.45) M + M 
s mag 

Omdat we te maken hebben met een S=l/2 quanturn systeem zullen we 

Mmag berekenen met behulp van de, in de vorige paragraaf 

geintroduceerde, lineaire spingolftheorie. De reden dat we de 

solitonbijdrage berekenen met een klassieke theorie is het feit dat er 

momenteel geen uitgewerkte quanturnmechanische solitontheorie 

beschikbaar is. 

3. 2 Resultaten 

In deze paragraaf zullen we allereerst de resultaten van metingen aan 

CHAB-Hl4 confronteren met de in §3.1 besproken theoriëen. Vervolgens 

zullen w~ de resultaten van metingen aan CHAB-014 bespreken en 

vergelijken met de metingen aan CHAB-Hl4. 

3.2.1 CHAB-Hl4 

In fig. 3.6 zijn de resultaten weergegeven voor velden 

respectieveJi jk evenwijdig aan de a, benc-asvan het kristal. 

De experimenten zijn verricht bij verschillende temperaturen, zowel 



i:n)\l.::n rils ;::~:-lede!1 G~ 3d-l-n:~dërLinqstemp-?.ratuur { Tt~ = ~. :.:~l K;. i~;rn eer! 

~ndruk te verkrj Jgen van de nauwkeurigheid van de metingen. zijn de 

~xperimenten verricht a~n twee verschillende kristallen van ongeveer 27 

mg en 34 mg. Het blijkt dat de resultaten binnen 2% overeenstemmen. 

De orientatie van de kristallen is geverifieerd met behulp van een 

t öntgendiff!·actiemetin']. 

Al V<)re:ts c>ver· te ')aan tot de confrontatie van experiment en theorie is 

het zinvol te onderzoeken in welk gebied de twee subroosters als 

onafhankelijk beschouwd mogen worden. Een eerste aanzet hiertoe is 

gegeven in fig. 3.5. Hierin zijn de rotatie-diagrammen weergegeven die 

men verkrijgt als men bij constant veld (hier 3.8 kOe) de magnetisatie 

als functie van de hoek in het ab-vlak meet. We hebben dit gedaan bij 

verschillende temperaturen. Bij T = 1.2 K zien we duidelijk het effect 

van de driedimensionale ordening. De scherpe minima aan beide zijden 

van de a-as worden veroorzaakt door het feit dat het systeem hier de 

fasegrens passeert. Deze ligt voor H//b bij 210 Oe (zie §1.2). 
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Pig. 3.5 Rotatiediagrammen voor een veld (3.8 kOe) in 

het ab-vlak bij verschillende temperaturen. 

T =1,2 K 

Wanneer we de temperatuur verhogen blijkt echter dat we pas bij 4.2 K 

geen 3d-ordeniningseffecten meer kunnen onderscheiden. Het is dus van 

belang, er bij de interpretatie rekening mee te houden dat de invloed 

van de ordening ook bij hogere temperaturen (tot ongeveer 3 K) nog 

merkbaar kan zijn. 
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Fig. 3.6 Magnetisatie van CHAB-Hl4 bij verschillende 

temperaturen met het veld langs de a, b en c-as. 

De getrokken lijnen zijn "guides to the eye". 
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In het vervolg zullen we bij de berekening gebruik maken van de 

exchange-tensor zoals gegeven in tabel 1.1. Voor de g-tensor van CHAB 

zijn nog geen algemeen geaccepteerde gegevens bekend. Hoogerbeets (ref. 

10) geeft g = 2.18, gb= 2.38 eng = 2.23 (g-tensor in het a c 
kristal-assenstelsel), terwijl Phaff (ref. l) voor zijn beschrijving 

van F'MR-exper imenten aan CHAB (waaruit ook de in tabel l.l vermelde 

exchange tensor afkomstig is) gebruik maakt van een isotrope g=2 

tensor. Pogingen de g-tensor te bepalen met behulp van hoge temperatuur 

ESR geven binnen de resolutie van de opstelling (5%) geen afwijking van 

g=2 te zien (ref. 11). Om deze redenen hebben we voor de berekeningen 

gebruik gemaakt van een isotrope g-tensor met g=2, tenzij anders 

vermeld. 

- Mean-field model 

In fig 3.7 zijn de metingen voor T 

berekeningen weergegeven. 

1.2 Ksamen met de mean-field 

0,1 0,2 0, 3 0, 4 0,5 0,6 0,7 1,0 

H( kOel 

Fig. 3.7 Magnetisatiemetingen bijT 

de T = 0 K mean-field benadering. 

1.2 K geconfronteerd met 

Voor de interketen interactie hebben we zAFJAF/k = -0.045 K genomen, 

hetgeen de beste overeenstemming tussen experiment en theorie te zien 

geeft. Daar onze mean-field benadering beperkt is tot T = 0 K geeft de 

beschrijving slechts een erg gesimplificeerde weergave. 



- Kl~ssieke spln model 

In fig. 3.8 ZLJn de transfermatrix berekeningen weergegeven tesamen 

met de experimentele gegevens voorT= 4.2 Ken H/jc. Alhoewel het 

kwalitatieve gedrag van de magnetisatie redeliJk goed voorspeld wordt, 

is de absolute waarde in het geheel n1et in overeenstemming met de 

exper1menten. Dit geldt ook voor de andere. hier niet weergegeven. 

richtingen en temperaturen. 
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Fig. 3.8 Magnetisatie bij 4.2 K geconfronteerd met het klassieke 
..... 2 

spin formalisme. Zowel de berekeningen met s 
82 = S(S+l) zijn weergegeven (zie tekst). 

s2 als die met 

De oorzaak van deze afwijkingen moet gezocht worden in het feit dat het 

hier een quantum-(S=l/2)-systeem betreft, waarop we een klassiek model 

toepassen waarin de lengte van de spinvector gelijk is aan s. Het is 

mogelijk een soort quanturncorrectie in te voeren door in het klassieke 

spinmodel I(S(S+l) te nemen voor deze lengte. Uit berekeningen blijkt 

(fig. 3.8, streeplijn) dat deze correctie ter verklaring van de 

magnetisatiemetingen te rigoreus is. 

- Lineaire spingolf theorie 

De resultaten van spingolfberekeningen zijn tezamen met de 

experimentele resultaten weergegeven in fig. 3.9. 

In een groot temperatuur- en veldgebied is de overeenstemming tussen 



theorie en experiment zeer goed. B1j hogere cemperac~ren treedt. ~ec 

name bij lage velden, een duideliJke afwiJklng op. Dit is in 

overe0nstemming met de in §3.1.3 gemaakte opmerk~ng betreffende hec 

geldigheidsgebied var1 lineaire spi ng.:Jlftheorie. Om de berekeningen voor 

V•'-lden evenwi jdi9 aan de b-as i.n overeenstemming te brengen met de 

met inger1 hebben we de g-f actor in d<::ze richting gelijk genomen aan gb 

2.08. 
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-Soli tonbijdrage 

In fig. 3.10 hebben we, voor velden evenwijdig aan de c-as, de 

resultaten weergegeven die we verkrijgen wanneer we op de magnetisatie, 

berekend volgens de lineaire spingolftheorie, een correctie aanbrengen 

voor de invloed van niet-linealre excitaties. We zijn hierbij te werk 

gegaan volgens de 1n §3.1.4 gegeven methode. 

7 
t> T =4,2 K 
'7 T=3,0 K 
o T=2,0 K 
c T=1,2 K 

2 3 

H//c-as 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Fig. 3.10 Magnetisatie geconfronteerd met de lineaire spingolf-

theorie, gecorrigeerd voor de solitonbijdrage. 

Het blijkt dat met name voor de hogere temperaturen een aanmerkelijke 

reductie van de magnetisatie berekend wordt (oplopend tot 10-15 % van 

de verzadigingsmagnetisatie). We constateren een betere overeenstemming 

tussen experiment en theorie dan wanneer we alleen gebruik maken van 

lineaire spingolftheorie. 

3.2.2 CHAB-Dl4 

In fig. 3.11 Hebben we de resultaten weergegeven van magnetisatie

metingen aan CHAB-Dl4. De metingen zijn verricht aan een kristal van 23 

mg, waarvan de orientatie bekend was uit neutronen-verstrooiings

metingen (ref. 12). Als we deze metingen vergelijken met die 

aan CHAB-Hl4 zoals weergegeven in fig. 3.6, zien we dat het gedrag 

van de ~gnetisatie nauwelijks afwijkt van die metingen. De enige 



s.i.çrnf ic-ante afw~j};ing die we J.:urtr1en cc.nstateren. betreft de 

faseovergang voor een veld evenwijdig aan de b-as (voor T l ) K). In 

het geval van CHAB-014 lijkt deze faseovergang op te treden bij 

ongeveer 190 Oe tegen 210 Oe bij CHAB-Hl4. Ook liJkt de verbreding van 

de faseovergang een weinig groter (de helling van de magnetisatie als 

functie van het veld is minder steil). 

Men kan voor een colleniair twee-subrooster systeem eenvoudig aantonen 

(ref. 5) dat het veld waarbij een faseovergang optreedt wordt bepaald 

door zowel de anisatrapie (in het XY-vlak) als de antiferromagnetische 

(interketen) interactie. In geval van een spinflop fase-overgang geldt: 

(3.46) HSF' = [-k (k +2C))
1

/
2 

z 2 

en voor een metamagnetische fase-overgang: 

(3.47) 

met k z 

k +2C 
z 

XX yy 
-48/(g~ )·(J -J ) 

B 

Omdat de Néel-temperatuur van CHAB-014 (TN = 1.56 K, ref. 12) hoger is 

dan die van CHAB-Hl4 (TN = 1.50 K) kunnen we de verlaging van het veld 

waarbij de fase-overgang optreedt niet eenduidig toeschrijven aan een 

verkleining van de antiferromagnetische interketen interactie. Dit zou 

namelijk een lagere 3d-ordeningstemperatuur tot gevolg hebben. Omdat we 

niet met zeker·heid kunnen zeggen of we te maken hebben met een spinflop 

dan wel een metamagnetische fase-overgang, moeten we ons beperken tot 

de conclusie dat k ten hoogste 30 Oe veranderd is ten opzichte van z 
CHAB-Hl4. Aangezien voor CHAB-Hl4 geldt dat k = -0.2 kOe, betekent dit z 
een verandering van de anisatrapie in het easy (XY) vlak met 15 %. 

Omdat het verloop van de magnetisatie bij velden boven 1 kOe in 

CHAB-014 binnen de meetnauwkeurigheid gelijk is aan dat van CHAB-Hl4, 

lijkt geen significante verandering in de mate van XY-anisotropie zelf 

(J22-J) te zijn opgetreden. 
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Wanneer we de exper1menteie resultaten vergelijken met de diverse 

theoretische voorspellingen kunnen we een aantal conclusies trekken. We 

zullen dit doen in dezelfde volgorde als waarin de theor~een in §3.1 

behartdelè. zijn. 

- Mean-field benadering 

De mean-field berekeningen geven zowel kwalitatief als kwantitatief 

een nogal gesimplificeerde beschrijving. 

Om eE:n redelijke overeenstemming tussen experiment en berekeningen te 

verkrijgen moeten we voor de antiferromagnetische interketen interactie 

een waarde nemen van zAF'JAF'/k = -0.045 K. Dit is 50 % groter dan de in 

ref. 13 gegeven waarde (namelijk zAFJAF' = -0.03 K). Deze waarde is 

echter rechtstreeks afgeleid uit de plaats van de faseovergang. zonder 

rekening te houden met anisotropieen (metamagnetische overgang). 

De door ons gevonden waarde is in overeenstemming met ref. L waar uit 

F'MR experimenten eveneens zAF'JAF' = -0.045 K gevonden wordt. 

Deze waarde zou betekenen dat we (binnen de in §3.1.1 gegeven 

definitie) te maken hebben met een spinflop fase (T<TN). Uit de 

experimenten alleen kunnen we dit niet concluderen. omdat de 

faseovergang als gevolg van demagnetiserende factoren en 

temperatuureffenten enigzins verbreed is. 

We merken tenslotte nog op dat we de ferromagnetische interketen 

interactie zF'JF'/k = 0.08 K (ref. 13) verwaarloosd hebben. Deze 

verwaarlozing is gerechtvaardigd binnen de huidig (vrij grove) 

benadering waarin de interactie zAF'JAF' isotroop verondersteld is. 

- Klassieke spin formalisme 

De transfermatrix berekeningen geven slechts kwalitatief een 

redelijke beschrijving van het verloop van de magnetisatie als functie 

van het veld en de temperatuur. 

We kunnen stellen dat het gedrag van CHAB - in ons geval de waarde van 
z 

<S > - teveel heinvloed wordt door het quanturnkarakter om deze klassieke 

theorie te mogen toepassen. Het is wellicht mogelijk om toch tot een 

rcê:deli jke beschrijving van de magnetisatie te komen door een effectieve 

spinvector te definieren die groter is dan de klassieke waarde S maar 



Je beste r~s~ltaten worden bereikt met de {~uantummechanlsche) 

over een zeer groo[ temperatuur- en veldgebied (lH /T > l (H 1n ~Oe)). 

Het bli~kt dat de result~ten voor H//b op[imaal ZlJn wanneer we gb= 

2. ~8 nemen. Ji. t is bedui•Jend kle::_ner dar, de door- H•;:,.,:,get-beets (ref. 10) 

ger é<iJpcr teer.:]e wa2rde g.._ = 2. 3S er. meer in overeenstemml:-,g met de reeds ,, 
vetmelde ESR e~perimenten (ref. ll). 

Het toepasser1 van een zogenaamde gerenormaliseerde spingolftheorie, die 

correcties aanbrengt op de in vergelijking (3.27) gegeven benader1ng, 

geeft voor lH /T > l geen verbetering te 3ien. Voor lH /T < l blijkt 

vanwege de slechte convergent1e van de betreffende reeksontwikkeling 

een zeer grote overcorrectie te ontstaan. 

- Solitonbijdrage 

Het blijkt dat de afwijkingen tussen lineaire spingolftheorie en de 

metingen voor lH /T < 1 voor een belangrijk deel verklaard kunnen worden 

met de aanname dat in dit gebied - naast lineaire excitaties - tevens 

soliton-excitaties in het systeem optreden. 

Hoewel de hiermee corresponderende reducutie van de magnetisatie bij 

temperaturen van 3-4 K en velden van 3-4 kOe ongeveer 10-15 % bedraagt 

en dus duidelijk significant is, moeten we toch voorzichtig zijn met 

deze interpretatie. Dit omdat niet geheel duidelijk is in hoeverre de 

afwijkingen veroorzaakt wor-den door het eventuele falen van de lineaire 

spingolftheorie in dit temperatuur en veldgebied {lH /T > 1). 

Teneinde beter gefundeerde uitspraken te kunnen doen is het gewenst de 

metingen uit te breiden naar hogere temperaturen {6-10 K) omdat daar de 

reductie van aanzienlijk meer invloed zou moeten zijn. 

- Soliton-instabiliteit 

Een poging de invloed var. soliton-instabiliteit op de magnetisatie 

experimenteel aan te tonen heeft geen resultaat opgeleverd. Metingen 

voor H//c bij temperaturen van 4.2 Ken 2.5 K laten binnen de resolutie 

van de opstelling in een veldgebied van 0 tot 35 kOe geen effecten zien 

die hiervan een gevolg zouden kunnen zijn. 



tr~kk~G dat de deutereriGg vrljwel geen invloed gehad heeft op het 

mag~et:sch gedrag en de an1sotrop1e. 

Uit de ~etingen bij 1.2 K c~ncluderen we een verandering van 10-15% 

véin 't .• e zeer kleine anisotropi~ 1n het XY-vlak. De met1ngen b1j hogere 

~~mperaturen laten geen sign1f1cante versch1llen zien. We mogen daarom 

concluderen jat ook de de XY-anisotropie zelf slechts weinig veranderd 

kan z1jn. 

De karakterisering van CHAB-Hl4 als een Heisenberg systeem met 5 % 

easy-plane anisatrapie kan voor CHAB-014 ongewijzigd gehandhaafd worden. 

Bcwenst:aande cnrll~1üslr::s ;.r.:,rden l;evestigd Joor F'MR if,etingen (ref. 15), 

die bi nne:• de rneetnauwkeur.Lghej d geen versclîi:J vertonen met metingen 

aéili CHAB-Hl4. We mogen dus vecwa,~hten dat resultaten veekregen met 

bi jvoot-beeld neutr-onenverstrooiings-experimenten direkt _geconfronteerd 

kunnen worden met experimenten verricht aan CHAB-Hl4. 
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Zoals we lG hoof~stuk l hetten vermeld, zijn soortellJke warmte 

Bij c]e confrontat.:e v&;, deze experimenten met de bestoande theorieer1 1s 

J~ ~ehoefte ontstaan ook biJ hogere temperaturen en velden metingen te 

kunnen verrichten. Met de bestaande opstellingen was het echter niet 

moy-e.li jk 'Jm gelijktijdig Zr)Wel bij temperatur-en hoger dan 7 K als in 

velden hoger dan 0.65 T te meten. Daarom is besloten een geheel nieuwe 

o~stelling te bouwen. 

In dit deel van het verslag zal het ontwerp en de constructie van 

deze opstelling aan de orde komen. Allereerst zullen we in §4.1 enige 

aanda,~ht besteden aan het principe en enige fundamentele problemen van 

de adiabatische calorimetrie. Daarna zullen we in §4.2 ingaan op het 

eisenpak betr-effende de cryostaat en de calorimeter. Vervolgens wordt 

in §4.3 de realisatie van de opstelling besproken; achtereenvolgens de 

calorimeter, de magneet, de cryostaat en de meetapparatuur. Tenslotte 

zullen we in §4.4 de eerste (ijk-} resultaten presenteren en in §4.5 

besluiten met het trekken van enige conclusies betreffende de werking 

var• Je opstelling. 

4.1 Adiabatische calorimetrie 
-4 Voor het meten van warmtecapaciteiten groter dan 10 J! K (bij 4.2K) 

wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde adiabatische 

calorimetrie. Essentieel hierbij is, dat de combinatie van 

preparaathouder en preparaat een verwaarloosbaar (zeer klein) warmte 

contact heeft met de omgeving. Wanneer we nu een hoeveelheid warmte aan 

deze combirlatie toevoeren, zal dit een temperatuurstijging van 

preparaat en drager tot gevolg hebben. 

Hiermee hebben we dus een methode om de warmtecapaciteit te bepalen 

volgens de definitie: 

( 4.1} K. { T) 
l 

(dQ/dT)i 



nLetbi_ j ;.;or-dt qeàurende een kor~e t_;_yl ût mee een vermogen P e12n 

warmtepuls ~Q = P-Ot aan het systeem toegevoerd, hetgeen ~al resulteren 

in. een temperatuursci jgLng 6'::'. Als we de warmtepulsen zo dimensioneren 

dat 6T voldoende klein is volgt de warmtecapaciteit van de drager plus 

preparaat uit de volgende, van Je definitie (4.1) afgeleide, 

vecgel.i j~in:;: 

( ,., "-) \ 
'-+.,_i (6Q/6T); 6T + 0 

.L 

De soortelijke warmte van het preparaat {warmtecapaciteit per mol) ~an 

dus ee:rwoudig worden berekend: 

( 4. 3) C. ( T) 
l 

n 

c
1

(T): soortelijke warmte 

Kd(T): warmtecapaciteit van de lege drager 

n: aantal molen stof van het preparaat 

fig. 4.1 Ideaal soorteijke 4 
warmte meetpunt. t 

T-
Een ideaal meetpunt is geschetst in fig. 4.1. Met ideaal wordt hier 

bedoeld dat het preparaat thermisch perfect geisoleerd is van zijn 

omgev1ng. Op t=t
1 

heeft het preparaat een temperatuur r
1 

en wordt het 



ilit tet toegevoerde verxogen en de temperatuurstijging tijdens de 

stookperiode volgt nu direkt de warmtecapaciteit c.q. soortelijke 

In de praktijk ziJn er tenminste twee factoren die ee~ soortelijke 

warmte meetpunt doen afwijken van het hierboven geschetste ideale geval. 

- temperatuurverloop 

Het volkomen thermisch isoleren van de preparaathouder van zijn 

omgeving is in de praktijk niet realiseerbaar. 

In de eerste plaats vanwege het feit dat de drager mechanisch bevestigd 

dient te worden. Ten tweede dient de temperatuur van het preparaat 

gemeten en het stookvermogen toegevoerd te worden. Hiervoor is 

electrische bedrading nodig. Beide factoren zorgen ervoor dat er een 

zeker warmtecontact met de omgeving bestaat, waardoor de temperatuur 

niet constant zal zijn. Door de warmtelekken te minimaliseren kan men 

ervoor zorgen dat de temperatuur slechts langzaam verloopt. Voor kleine 

tijdsintervallen mag men dan het temperatuurverloop lineair 

veronder::;tellen. 

- ovPrshoot 

De tijdens een stookperiode aan de drager toegevoerde warmte zal 

zich, als gevolg van het eindige warmtecontact tussen drager en 

preparaat, niet direct gelijkmatig verdelen. Hierdoor meet de 

thermometer, die doorgaans evenals de stookweerstand aan de drager 

bevestigd is, in eerste instantie een hogere temperatuur. Deze zal weer 

afnemen wanneer de warmte zich - na het uitschakelen van het 

stookvermogen-homogeen over drager en preparaat verdeelt. Dit 

effect, overshaat genaamd, is te verminderen door het preparaat in een, 

met vet ingesmeerd, koperfolie te wikkelen; dit geeft een beter 

warmtecontact met de drager en een snellere verdeling van de warmte 

binnen het pr-eparaat. 

Een realistisch meetpunt is geschetst in fig. 4.2 waarbij - terwille 

van de duidelijkheid - het temperatuurverloop voor en na de 



?"i·J· 4.2 R>:=:alio::ti::<-::-L e'~·=·è-'-·~~~~~:.,;,- t 
wat-rntE-me~tp:Jnt. t 

T2 r--
Om de meting te corrigeren voor de invloed van het temperatuurverloop 

vervangen we de meting door een fictief proces, waarbij we aannemen dat 

de warmte 6Q momentaan op tijdstip t 3 = {t 1+t 2 );2 wordt toegevoerd. Uit 

extrapolatie van de temperatuurverloop voor en na het stookperiode naar 

dit tijdstip volgt de temperatuurstijging 6T. Meer formeel kan 

aangetoond worden (ref. 1) dat deze redenering juist is mits: 

( 4. 4) B·!lt « 

met B = Q/K 

Q: warmtelek van preparaat naar omgeving 

K: warmtecapaciteit van het preparaat + drager 

6t: stookperiode 

Voor de warmtecapaciteit van preparaat + drager geldt nu: 

( 4. 5) 

6T(t 3 ): geextrapoleerd temperatuurverschil op t 3 

4.2 Het eisenpakket 

We gaan er van uit dat de nieuw te bouwen opstelling in eerste 

instantie gebruikt gaat worden om de hierboven vermelde soortelijke-



A~3 we ~e :n hoofdstu~ 1 ~esproken verschijnselen zoals soliton-

ir~tabiliteit en cross-over experimenteel zouden willen verifieren lS 

l1et duideliJk welke eisen aan de soortelijke warmte opstelling gesteld 

moeten worden. In het hierna volgende zullen we achtereenvolgens de 

eisen die gesteld worden aan de cryostaat, de magneet en de calorlmeter 

bespreken. 

4.2.1 De cryostaat 

Ben eerste eis bij de bouw van de opstelling was dat de toekomstige 

metingen geen beslag zouden.leggen op de bestaande magneetveld

faciliteiten. Er moet dus gebruik gemaakt worden van een nieuwe 

cryostaat. Deze moet uiteraard de mogelijkheid bieden een magneet te 

herbergen. 

Een tweede eis is dat de opstelling geschikt moet zijn om langere 

meetseries (meerdere dagen) te kunnen verrichten zonder risico dat het 

preparaat tussendoor opwarmt tot boven LN 2-temperatuur (77 K). Daarom is 

het noodzakelijk over een cryostaat te beschikken met een voldoende 

laag verbruik van vloeibaar helium c.q. een voldoende groot reservoir. 

In dat geval is het mogelijk de opstelling eenmalig af te koelen en kan 

verder gedurende de meetserie volstaan worden met dagelijks bijvullen 

met vloeibaar helium, hetgeen weinig tijdrovend is. 

Bovenstaa~de argumenten hebben tot de keuze van een RVS-cryostaat 

geleid. 

4.2.2 De magneet 

Vanwege het feit dat er toch al bij lage temperaturen gewerkt wordt, 

is een supergeleidende magneetspoel voor de hand liggend. 

Het in hoofdstuk 1 genoemde in-plane kritisch veld van 1.3 T voor CHAB, 

de gewenste bruikbaarheid van de opstelling voor de bestudering van 

andere verschijnselen (bijvoorbeeld de bestudering van spinglasgedrag 

in semi-magnetische halfgeleiders (ref. 2)) en de prijs van commercieel 

verkrijgbare magneetspoelen, hebben ons doen besluiten een veld van 3 

Tesla als eis te stellen. Omdat een zogenaamde split-pair magneet 

(waarmee metingen in verschillende veldrichtingen eenvoudig te 

realsijnere~ is) zeer duur is, is gekozen voor een solenoide. 



~.2.3 De ca~orimet~r 

Ee:-r, :··:nvent ionel~ ·:::alor- i.met~r V•Jor met 1n9en tij lage temperaturen 

bes~aat uit een geevacueerde RVS-pot met daarbinnen een zo goed 

mogelijk thermisch Jeisoleerd opgehangen preparaathouder. Deze pot is 

onder•Jëd·~mpeld in t::en vloeibaar 4He-bad, waarvan de temperatuur door 

middel van afpompen gevarieerd kan worden tussen ongeveer 1.2 en 4.2 K. 

Dit houdt in dat het mogelijk is metingen te verrichten bij temperaturen 

v~n 1.2 K tot ongeveer 5 K. Boven 5 K worden de metingen als gevolg van 

warmtelekken o1mauwkeurig, omdat de temperatuur van de omgeving 

maximaal 4.2 K 1s. 

In de groep is in het verleden ervaring opgedaan met een zogenaamd 

dubbelpot-systeem waarin zich een temperatuur-geregeld schild bevindt 

dat de preparaathouder omgeeft. Hiermee kan in de bestaande 

nulveld-opstelling gemeten worden tot ongeveer 50 K. We zullen dit 

dubbelpot-systeem als uitgangspunt nemen voor de nieuw te ontwerpen 

calorimeter. 

Het zou verder mogelijk moeten zijn, het preparaat snel op de 

temperatuur van het heliumbad (1.2-4.2 K) te brengen. In de zojuist 

genoemde bestaande nulveld-opstelling wordt hiervoor een beetje 

helium-contactgas ingelaten in de ruimte, waarin zich de 

preparaathouder bevindt. Dit heeft echter het nadeel dat we na het 

afkoelen lang aan deze ruimte moeten pompen om weer een lage druk en 

daarmee een goede thermische isolatie van het preparaat te krijgen. 

Een mogelijk alternatief is het gebruik van een mechanische 

wacmte-schakelaar tw:;sen pl-eparaathouder en heliumbad (een zogenaamde 

heat-switch). Deze methode wordt reeds met succes toegepast in de 

eenvoudige enkelpots calorimeter (ref. 3). 

Hoewel de realisatie van een dergelijke heat-switch in een 

dubbelpot-systeem wat gecompliceerder is, werd - vanwege de te 

verwachten grote tijdwinst tijdens de experimenten - voor dit type 

geko~3en. De c.;mbinatie van een dubbelpot-systeem en een mechanische 

warmte-schakelaar is, voor zover ons bekend, nog niet eerder toegepast. 



In het hierna volgende =~i~en we aan de h~nd van fig. 4.3 de 

constructie van ~e calorimeter stap voor stap bespreken. 

pompbui zen ---1--+--+-

stookwikkeling 

RVS-buitenpot-

C u-dragerframe-t·--H<-1 

I- bedienirg heatswitch 

regel thermometer 
E===:====l=== schild 

1'\H--t-thermxneter 

'\1-+--+-pre paraat 

l'f-1---+s took weerstand 

Fig. 4.3 Schematische tekening van de dubbelpot-calorimeter 

met heat-switch. 

- Dubbelpot-systeem 

Oe RVS-buitenpot vormt tesamen met de preparaathouder de eigenlijke 

calorimeter. Tussen deze pot en de preparaathouder is een thermisch 

schild aangebracht. Dit schild is van koper en kan met behulp van een 

hierop aangebrachte stookwikkeling verwarmd worden. Met behulp van een 

driedraads gemeten thermometet· (ref. 4) op het deksel {Allen Bradley 

koolweerstan~ vdn 220 ohm) en een regelbrug kan de temperatuur op de 



Op deze wijze kan ervoor gezo~g~ worden dat de te~peratuur van het 

schild niet teveel verschilt van die van het preparaat, waardoor de 

invloed van warmtelekken kan worden beperkt. De ruimte tussen het 

schild en de buitenpot alsmede de ruimte binnen het schild zijn 
-'1 -6 hoog-vacuurn gepompt (10 --10 torr bij 300 K). 

De maximaal haalbare temperatuur wordt bepaald door het beschikbare 

stookvermogen en de warmtelekken van het schild naar de buitenpot. Een 

afschatting van deze warmtelekken, veroorzaakt door onder andere 

pompbuizen, doorvoerbuizen voor electrische bedrading en de bedrading 

zelf, geeft een waarde Q = 0.07 watt bij een temperatuur die SS K boven 

de hadtemperatuur (4.2 K) ligt. We beschikken over een regelbrug met 

een vermogen van 1 watt. We dienen er echter wel rekening mee te houden 

dat het volledige stookvermogen in het heliurnbad verdwijnt. Dit 

introduceert een extra helium-verbruik van ongeveer 1.5 liter 

LHejwatt-uur. Een realistische schatting voor de maximaal haalbare 

temperatuur lijkt dan ook (ook in verband met lange overshaat-tijden 

bij hoge temperaturen) ongeveer 60 K te zijn {ref. 9). 

De vacuurnruirntes binnen en buiten het schild zijn gescheiden. 

Hierdoor kunnen we - indien nodig - het inwendige van de calorimeter 

{met name het schild) afkoelen door contactgas in de buitenste 

vacuumruimte te laten, zonder dat ook het vacuum in de ruimte binnen 

het schild verstoord wordt. 

- Heat-swit eh 

De preparaathouder kan worden afgekoeld door hem in thermisch 

contact te brengen met het heliumbad. In deze opstelling geschiedt dit 

door twee koperen klauwtjes tegen de preparaathouder te drukken. Deze 

klauwtjes staan door middel van koperdraden en een koperen staaf in 

direct contact met het heliumbad. 

De heat-switch wordt bediend door middel van een RVS-trekstang. Om een 

verticale beweging van de trekstang mogelijk te maken zonder het vacuum 

te verstoren wordt deze via RVS-balgjes door de bovenflens van het 

schild en de buitenpot gevoerd. De trekstang wordt bekrachtigd door een 

boven op de cryostaat gemonteerd perslucht-systeempje, waardoor 

trillingen van het geheel (en daarmee ongewenste opwarming van het 

preparaat) zoveel mogelijk worden beperkt. 



- PrEf~raathouder 

soepel stuk koperdraad (fig. 4.4). 

Fig. 4.4 Schets van de 

preparaathouder. Het pre-

paraat wordt op de voor

zijdP tegen de steunvlak-

temperatuur-sensor 

stookweerstand ----

Cu-drager 

-

2 cm 

1 

0 

Deze constructie zorgt ervoor dat eventuele bewegingen die ontstaan 

door het openen van de klauwtjes van de heat-switch zo min mogelijk 

invloed hebben op het preparaat. 

Het is vrij eenvoudig in te zien dat bewegingen van een preparaat met 

een zekere magnetisatie een storende invloed kunnen hebben. Stel dat de 

magnetisatie ten gevolge van de beweging verdraait over een kleine hoek 

6~. ûit heeft een energieverandering 6E per mol tot gevolg die als 

volgt geschreven kan worden: 

( 4. 5) 6E (Men H vrijwel parallel) 

met NA: getal van Avogadro 

~: magnetisch moment 

H: magnetische veldsterkte 

6~: hoekverdraaiing ( << lrad) 

Als we nu stellen dat ~ 

6E; 6·10-2J;mol. 
~8' H 3 Tesla en 6~ 5°, dan vinden we 
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Door de bovenstaa~de c~nstructie van de drager Willen we dit voorkomen. 

zodat we in alle gevallen b1j e~n =0 laag mogelijke temperatuur de 

meting kunnen st~rten. 

De drager wordt ~et behulp van 8 nylon draadjes opgehangen tussen 

het koperen frame. Nylon is gekozen vanwege zijn lage warmte

geleidings-coefficient. 

- De temperatuUl·sensor 

De preparaathouder is voorzien van een carbonglasweerstand als 

temperatuursensor. De reproduoeerbaarheid van een carbonglas-sensor na 

opwarmen tot kamertemperatuur is beter dan 5 mK bij 4.2 K, en is dus 

een grootte-orde minder goed dan die van een germanium-sensor (ref. 5 

en 6). Daar we echter slechts temperatuurverschillen zeer nauwkeurig 

willen meten. is dit niet hinderlijk. Een belangrijk voordeel van een 

carbonglas-sensor is daarentegen de relatief lage magneetveld

afhankelijkheid van de weerstand van deze sensor ten 

opzichte van een germanium-sensor. 

We maken gebruik van de CGRl477 van Lake Share Cryotronics. Deze sensor 

js tijdens de metingen opgenomen in een vierdraads meetbrug. De 

vierdraads meetmethode elimineert (in principe) de invloed van alle 

toevoerdraden en contactweerstanden (zie bijvoorbeeld ref. 4). 

- Stookweerstand 

Om het benodigde vermogen toe te voeren aan het preparaat, is de 

drager voorzien van een metaalfilmweerstand van 2.2 kOhm. waarvan de 

isolatie en toevoerdraden verwijderd zijn. De spanning en stroom worden 

vierdraads gemeten. De electrische bedrading is zodanig dat de 

spanningsval over één van de stroomtoevoerdraden voor het gedeelte 

vanaf de koperen ring (thermische verankering) tot de stookweerstand in 

de metingen meegenomen wordt (zie fig. 4.5). 

Op deze wijze verkrijgen we een eerste orde correctie voor het in de 

toevoerdraden ontwikkelde vermogen. Bij niet te grote temperatuur

verschillen tussen de preparaathouder en de koperen ring. zal namelijk 



ongeveer Ge helft van dit vermogen een extra opwarming van d~ 

preparaathouder veroorzaken, terwiJl de andere helft naar de koperen 

ring =.fvloe.i.t. 

Fig 4.5 Electrische bedrading 

vart de stookweerstand. 

- Electrische bedrading 

stook 

Cu-ring 

Om een niet al te grote thermische belasting van het heliumbad te 

krijgen en toch een vrij lage electrische weerstand, is voor de 

bedrading vanaf de buitenpot van de calorimeter naar de bovenzijde van 

de cryostaat gekozen voor 70 ~m dik koperdraad. Binnen de calorimeter 

is alle bedrading uitgevoerd in 50 ~m dik manganinedraad {met 

uitzondering van de stroomtoevoerdraden van de stookweerstand: 50 ~m 

koperdraad). Dit heeft weliswaar een hoge electrische weerstand, 

hetgeen ongunstig is bij het meten (ook vierdraads) maar is door de 

lage warmtegeleiding (À = 0.48 W/K·m) veel gemakkelijker thermisch te 

verankeren dan bijvoorbeeld koperdraad, waarvan de warmtegeleiding van 

de laklaag zeer klein is ten opzichte van die van de draad zelf 

(waardoor een zeer grote lengte nodig zou zijn). De bedrading van de 

koperen ring naar de preparaathouder bestaat uit gespiraliseerd 25 cm 

lang manganinedraad (50 ~m), waarvan de bijdrage tot het warmtelek van 

de preparaathouder te verwaarlozen is {ref. 7). 

Ter verduidelijking geven we in fig. 4.6 een foto van de calorimeter 

zoals deze gerealiseerd is. 
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4.3 . 2 Magneetspoel en hulpmiddelen 

In het volgende zullen in beknopte vorm de belangrijkste 

eigenschappen van de aangeschafte magneetspoel en de wijze waarop deze 

operationeel gemaakt is besproken worden. 

- Spoel 

We hebben de beschikking gekregen over een supergeleidende 

magneetspoel , model 826726 van Oxford Instruments. 

Volgens de specificaties levert de spoel 0.0545 TeslalAmpere met een 

maximum van 3 Tesla. De homogeniteit is beter dan 0.4 % over 1 cm3 in 

het hart van de spoel. Een persistent-mode switch is standaard 

i ngebouwd. 
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Sen schema van ae bedrading is weergegeven in fig. 4.7. Voor de 

bedrading van de spoel is om constructietechnische redenen afgeweken 

van de door de fabrikant aanbevolen manier (gebruik van een van boven 

naar beneden toe afnemend aantal evenwijdige koper-draden). Voor het 

gedeelte van kamertemperatuur naar het helium-reservoir is gekozen voor 
0 

rechthoekige messing buis {6xl0 rnm"", wanddikte 1 mmi. Messing is 

gekozen vanwege de niet al te grote electrische weerstand en relatief 

lage warmtegeleiding, waardoor de thermische belasting van het heliumbad 

acceptabel blijft. De buizen zijn zodanig bevestigd dat de verdampte 

helium erdoor stroomt. Hierdoor ontstaat een efficiente koeling van de 

stroomtoevoerleidingen. 

Fig. 4.7 Bedrading van 

de superspoel inclusief 

protectieweerstanden en 

persistent-mode switch. 

messing buis -

Max. He-nivo 

Cu-draad // 
supergeleider 

supergeleid er-'" 
he a ter ----+____JI 

54 A -

___.".. 

60 mA 

protee tie~ers tanden 

0,5 Ohm 

persistent-mode switch 

Voor het gedeelte van deze buis naar de spoel is gebruik gemaakt van 

getwiste koperen aardkabel (3 rr® dik). Tegen deze kabel ligt een 

supergeleidende draad, die iedere 5 cm aan deze aardkabel gesoldeerd 

is. hierdoor is - ongeacht het Heliumnivo - de electrische weerstand en 

dus het gedissipeerde vermogen minimaal. 

De gehele bedrading is geisoleerd met behulp van plastic krimpkous 



{ ·,;ë::-tddi.kcë .:_.ngevëer 0. 5 ITL.'Tt). De beveiligingsweerstanden :::!.. jr1 ( vc·lger.s 

Je Lnstructies van de fabrikant) in het helium-reservoir, boven het 

maxim~le nivo bevestigd. 

- Hall-pcobe 

Om over een directe uitlezing van het opgewekte veld te kunnen 

beschikken is een hall-probe op de spoel gemonteerd. Deze probe bevindt 

zich in het strooiveld van de spoel, zo dicht mogelijk bij de rand van 

de boring. 

De gebruikte hall-probe is het type LHGA-321 van Lake Share Cryotronics 

Inc. Deze probe levert een hall-spanning die over een bereik van -3 T 

tot +3 T binnen 0.5 % evenredig is met het aangelegde veld, mits de 

stroom door de probe en de electrische belasting voldoen aan de nominale 

specificaties ( 100 mA, 500 Ohm). 

- Temperatuur-sensor 

Teneinde de temperatuur van de spoel te kunnen meten, hetgeen van 

nut kan zijn in verband met het voorkoelen, is besloten een eenvoudige 

temperatuur-sensor op de spoel aan te brengen. 

Er is gekozen voor de AD590JH van Analog Devices. Deze sensor levert, 

bij een voedingsspanning van SV, een stroom die volgens de specificaties 

evenredig is met de temperatuur (~ l ~A/K) in het gebied -55°C < T < 

l50°C Ook bij lagere temperaturen (vanaf 50 K) blijkt dit lineaire 

verband nog te gelden (ref. 9). 

- Voeding 

De spoel wordt bekrachtigd met behulp van een Kepco voeding (type 

KS8-l00M). Deze levert maximaal 100 A. Daar deze voeding niet standaard 

beschikt over een aparte stroombron om de heater van de persistent-mode 

switch te bekrachtigen, is deze voorziening als modificatie aangebracht. 

- Veldmeter 

De door de hall-probe opgewekte spanning wordt met behulp van een 

zelfgebouwde veldmeter gemeten en direct omgezet in een waarde die 

correspondeert met het veld in kGauss. 

De spanningsrneting geschiedt met behulp van een instrumentele versterker 

met differentiele ingang. Er is, door de keuze van de componenten, zorg 
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gedragen voor een hoge lange termijn stabiliteit (0.03 %/maand bij 1 

kG). De waarde van het veld kan worden afgelezen op een 3-digit 

LED-display. 

4.3.3 De cryostaat 

We hebben de beschikking over een cryostaat van Gardner Cryogenics 

Corporatien (GCM-804). Het staartstuk van deze cryostaat is aangepast 

aan de afmetingen van de gebruikte superspoel. 

Het volume van het helium-reservoir bedraagt ongeveer 16 1 waarvan 

ongeveer ll liter boven de spoel. Aangezien het volume van de spoel en 

de calorimeter tesamen circa l liter bedraagt is de maximaal benodigde 

hoeveelheid vloeibaar helium ongeveer 15 liter. 

- Helium-nivo indicatie 

Het helium-nivo wordt gemeten met behulp van een supergeleidende 

draad ter lengte van 48 cm. Door deze draad loopt een stroom. De 

hierdoor veroorzaakte spanningsval over de draad is evenredig met het 

gedeelte van de draad boven het helium-nivo. 

Met behulp van een electronische schakeling wordt deze spanningsval 

zodanig omgezet dat we op een 2-digit LED-display het helium-nivo in 

centimeters kunnen aflezen. 

In fig. 4.8 is een overzichtstekening gegeven van de cryostaat-magneet 

combinatie zoals die gerealiseerd is. 
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Fig. 4.8 Cryostaat met de supers~oel en diverse sensoren. 

Voor de betekenls van de nummers wordt verwezen naar de vol-
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Betekenis van de nummers in fig. 4.8: 

l 

4 

5 

6 

7 

8 

LN ., vulopening 
"-

Vacuumruimte 

Therm1sche verankering 

Stikstofruimte 

Vacuumruimte 

LHe-vultrechter 

Ophanging spoel 

Thermometer (t) 

Hall-probe (h) 

9 Thermisch schild (LN2-temperatuur) 

10 Spoel 

ll Fisherplug (bedrading sensoren) 

12 Connectoren (voeding spoel) 

13 Pompflens vacuumruimte 

14 Stroomtoevoer spoel (messing buis) 

15 Protectieweerstanden 

16 He-nivo-indicatie 

17 Stroomtoevoer spoel (koperdraadj/supergeleider) 

4.3.4 De meetapparatuur 

De soortelijke-warmtemetingen worden verricht met behulp van de 

meetapparatuur behorende bij de reeds bestaande opstelling (zie 

bijvoorbeeld ref. 9). Daarom zullen we niet ingaan op de details van 

deze apparatuur, maar volstaan met een korte opsomming van de 

essentiele onderdelen. Tevens geven we een blokschema (fig. 4.9) waarin 

te zien is hoe de apparatuur geimplementeerd is een een geautomatiseerd 

systeem voor de verzameling en verwerking van meetgegevens. 

De volgende componenten zijn noodzakelijk bij het verrichten van 

soortelijke-warmtemetingen: 

- stookeenheid: hiermee wordt het vermogen aan de 

stookweerstand toegevoerd. 

- timer 

- meetbrug 

hiermee wordt de stooktijd gemeten en worden, 

in de geautomatiseerde configuratie, 

tijdsintervallen gegenereerd. 

hiermee wordt de weerstandswaarde van de 
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gesch~c3t in f~g. 4.2 worden uitgevoerd door een microprocessor-

sys~eern. Voor een u1tgebreide beschriJVlng van het in fig. 4.9 

weergegeven meetsysteem verwiJzen we naar ref. 10. 

hand-
ins telt ing 

stook- pre pa- temperatuur 
eenheid raat meetbrug 

I 
_I_ 

IADC timer ADC J 

J 
lilliero-P 

#-P 

~ 
output 

Fig. 4.9 Blokschema van het automatische verwervings- en 

verwerkings-systeem ten behoeve van soortelijke warmte 

metingen. 

4. 4 Resultaat 

In deze paragraaf zullen we de tot dusver met de nieuwe opstelling 

behaalde resultaten bespreken. Achtereenvolgend komen aan de orde: de 

thermometerijking, de ijking van de preparaathouder,de bespreking van 

de werking van de calorimeter en, tenslotte, enige helium

verbruikscijfers van de complete opstelling. 

4. 4. l Thermometer i iJ.;ir;a 

De carbonglas-thermometer CGR1477 is geijkt tegen een germanium

thermometer ( SN4193 van Cry;)Cal, Inc. ) . Van deze thermometer is een 
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Fig. 4.10 We~rstand van de 

CGR~477 temperatuursensor 

aL~ rnnct i.e van de tf:::m-

per &tuut . De getrokken 

lijn i.s de spl irte-aan-

passing. 

T[K1-

Het blijkt dat de weerstandswaarden na opwarmen tot kamertemperatuur 

reproduceren binnen ongeveer 0.02% (5.5 K < T < 8.5 K). Dit is een 

grootte-orde beter dan de nauwkeurigheid van de fabriekscalibratie van 

de SN4193. We mogen dus aannemen dat de door ons verrichte ijking niet 

minder nauwkeur1g is dan de door de fabrikant verrichte calibratie, dat 

wil zeggen beter dan 0.2% over het gehele temperatuurgebied. 

De ~eetpunten zijn aangepast met zogenaamde kubische splines (56 

pnt., 15 parameters). Rekening houdend met de karakteristieke 



~an 5.5.:0-~%. ~ez0 waard~ stem: ~ua grootte-orde goed overeen met de 

cÜ eet der ger1nem.Je r(::prc:duceE-rbcarheid van .:1e metingen en is 

karaktertsti~k voor h~t hele yeb1ed van de aanpassing. Deze 

spl1r1e-danpassing ~al in het vervolg gebruikt worden om de temperatuur 

tt': bëpalen en de SCH)t·L-.eJ.i jke warmte te berekenen. 

4. 4. 2 IJk.i.11q preparaathouder 

Zoals reeds in 4.1 duidelijk is gemaakt. moeten we een soortelijke 

warmte meetpunt corrigerer1 voor de b1jdrage van de lege drager. Daarom 

1s het noodzakelijk de warmtecapaciteit van de preparaathouder als 

functie van de temperatuur te bepalen 0ver het hele gewenste 

temperatuurgebied. 

We zijn er· in geslaagd de ijking uit te voeren voor temperaturen liggend 

tussen 1.70 Ken 55 K. De resultaten zijn weergegeven in fig. 4.11. 

Uit deze figuur kunnen we een aantal conclusies trekken. 

Ten eerste merken we op dat de meetpur~en zeer weinig spreiding 

vertonen, hetgeen er reeds op wijst dat we in de toekomst nauwkeurige 

metingen zullen kunnen verrichten, ook aan preparaten met een relatief 

lage warmtecapaciteit. 

We zien dat de warmtecapaciteit sterk toeneemt bij hogere temperaturen. 

Dit is een gevolg van de relatief grote bijdrage van het koper (2.59 g) 

tot de warmtecapaciteit, die samenhangt met de gekozen constructie van 

de preparaathouder . 

Deze constructie en de ophanging echter zorgen ervoor dat de metingen al 

bij lage temperaturen gestart kunnen worden (lager dan bij de bestaande 

nulveld-opstelling, waar de minimaal haalbare temperatuur zonder 

preparaat ongeveer 2 K bedraagt). 

De ijkpunten zijn aangepast met behulp van kubische splines (277 pnt., 

20 parameters). De standaardafwijking van de berekende 

spline-aanpassing bedraagt 0.7%. Bij lage temperaturen is de relatieve 

fout het grootst (fig. 4.12). Dit is in de praktijk echter geen 

onoverkomelijk bezwaar, omdat in dit gebied de bijdrage van het 

preparaat relatief vaak ook het grootst is. 
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Pig. 4.11 Warmtecapaciteit van de preparaathouder als functie 

van de temperatuur. 
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Omdat he~ mogelijk ii~kt, b1j een ~1et te ~:e1~e warmcecapacltelt ~a~ 

het prepélraat, àe metingen te beçp .. Lnen bij c,nt;Jeveer l.:;:;::, ;.;, is he::t 

noodzakeliJk de ijking tot deze temperatuur te extrapoleren. We hetben 

dit gedaan met behulp van ee~ 3e-graads polynoom (in T2 ). waarbij C/T 
r, 

aangepast wordt als functie van T~. 

De gevonden spline-aanpassing en polynoom zullen in de toekomst 

gPbruikt worden om de metingen te corrigeren voor de bijdrage van de 

lege drager tot de totale warmtecapacite1t. 

4.4.3 De calotimeteJ-

Met behulp van de heat-switch zijn we in staat de preparaathouder in 

korte tijd op ongeveer 1.35 K te brengen (in 10 minuten van 4.2 K naar 

1.35 K met een badtemperatuur van 1.2 K). Blj een langere wachttiJd kan 

de temperatuur desgewenst nog verder omlaaggebracht worden (tot ca. 

1.25 K). 

Het langzaam openen van de heat-switch deed de temperatuur van de lege 

drager stijgen van l. 35 K tot l. 65 K. Gezien de aanmerkelijk grotere 

warmtecapaciteit in het geval van een soortelijke-warmtemeting aan een 

kristal, verwachten we dat de temperatuurstijging in een dergelijk 

geval niet meer bedraagt dan 0.05 - 0.1 K. 

We mogen duf; vet-understellen dat metingen vanaf ongeveer 1.35 Kmogelijk 

zullen zijn. 

De hoogst bereikbare temperatuur wordt in ons geval beperkt door de 

overshoottijden (zie §4.1). Bij 55 K hadden we te maken met een 

overshaat-tijd van ongeveer 120 seconden. Daar deze in het geval van 

een meting aan een preparaat nog aanzienlijk langer wordt, werd het 

niet zinvol geacht de ijking van de calorimeter uit te breiden naar nog 

hogere temperaturen. 

Bij 55 K was een vermogen nodig van ruwweg 0.16 watt om het schild te 

regelen. Dit is wat ongunstiger dan de gegeven afschatting in §4.3.1 en 

vergelijkbaar met de gemeten waarden in de bestaande nulveldopstelling. 

Een afschatting van de voorwaarde (4.4) uit de metingen levert B·6t 

3-l0-3 bij 4.2 K. Aangezien in het geval dat we metingen verrichten aan 

een preparaat Baanzienlijk zal afnemen mogen we stellen dat geldt: 

8-ót << 1. We mogen dus het verloop van de temperatuur voor en na een 

meetpunt lineair mogen extt'apoleren, mits we het temperatuurverschil 



4.4.4 De ~rvastaat 

stikstof, kost het ongeveer 4 lite~ vloeibaar he~.:_~Q om de tem~e~a:uur 

te verlagen tot 4.2 K. 

De helium-vecdampit:•J tijd,::-ns d>ë: :~:e:.Lngen ·v·a.r.:_-::ert van ongeveer Ct.35 lih 

net cif[>:Jmi,>~r, '-'d:J net h,:.l.:_urn-bad naar 1.2 K kost ongeveer 5 .i vloeibaar 

helium (afha1~elijk van de snelheid waarmee dit gebeurt). 

net verbruik zal niet toenemen wanneer we de supergeleidende spoel in 

persistent-mode bedrijven. · 

In alle situaties bevatte de cryostaat na een dag meten (8-9 uur) 

nog zoveel helium dat de spoel zich nog altijd geheel onder het 

helium-nivo bevond. Na een etmaal bevatte de cryostaat nog steeds 

vloeibaar helium, zodat volstaan kon worden met bijvullen. 

Het blijkt dat we ongeveer 25 l vloeibaar stikstof per etmaal nodig 

hebben om de stikstofmantel gevuld te houden. We zijn dus in staat om 

met een 75 l stikstofvat de opstelling gedurende een weekeinde op 

stikstoftemperatuur te houden. 

4.5 Conclusies 

We zijn erin geslaagd een opstelling te bouwen die geschikt is om 

calorische metingen te verrichten in magneetvelden tot 3 Tesla en in 

een temperatuurgebied van 1.3 tot 55 K. Indien relatief lange 

meettijden geer. bezwaar zijn, kan dit temperatuurgebied waarschijnlijk 

vrij eenvoudig uitgebreid worden tot 60 of 70 K. 

Gezien de kleine spreiding van de metingen aan de lege preparaathouder 

mogen we verwachten warmtecapaciteiten die een grootte-orde kleiner 

zijn dan die van de drager nog met 10 % nauwkeurigheid te kunnen meten. 

Warmtecapaciteiten groter dan die van de drager kunnen met een 

nauwkeurigheid beter dan l % bepaald worden. 

We zijn erin geslaagd de tijd die gemoeid is met het afkoelen van het 

preparaat drastisch terug te brengen door gebruik te rnaken van een 

mecharnscl1e warmte-schakelaar. Tesamen met het acceptabele 

helium-verbruik van de cryostaat is hiermee voldaan aan de wens 

to.::;komstige lcinge meetseries op efficiente wijze te kunnen verrichten. 
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We concluderen dat aan alle eisen die we vooraf aan de opstelllng 

gesteld hebben voldaan is. 
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