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SAMENVATTING: 

Het in dit verslag beschreven onderzoek is gericht op magnetische 

resonanties, die met behulp van electron spin resonantie (ESR) in het 

guasi-ééndimensionale ferromagnetische S•l systeem Cyclohexylammonium 

koper(II) tri-Chloride zijn waargenomen. Het systeem, kortweg CHAC 

genaamd, gedraagt zich magnetisch gezien als een keten, opgebouwd uit 

spinmomenten. Deze momenten beinvlo~den elkaar middels een sterke 

exchange wisselwerking, die een geringe anisotropie vertoont. 

Het theoretisch XYZ model, dat overeenkomsten me~ CHAC vertoont, leidt 

uitgewerkt ondermeer tot de voorspelling van magnon gebonden toestanden 

in dergelijke systemen. De experimenteel waargenomen resonanties worden 

in dit verslag geconfronteerd met de theoretisch voorspelde magnon 

gebonden toestanden. De belangrijkste daaruitvolgende conclusies zijn 

achtereenvolgens: 

- Het theoretisch en experimenteel gevonden resonantiespectrum komen 

redelijk overeen. 

- Afwijkingen tussen theoretisch en experimenteel gevonden resonantie

intensiteiten zijn in hoge mate aan het samengestelde karakter van 

ESR signalen toe te schrijven. 

- Het effect van de temperatuur op de resonanties in CHAC kan met 

behulp van de theorie worden beschreven, indien de exchangeparameters 

worden gerenormaliseerd. 
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HOOFDSTUK I 

Inleiding: 
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De groep magnetische ordeningsverschijnselen/coÖperatieve verschijn

selen van de groep vaste stof verricht onderzoek aan laag dimensionele 

magnetische systemen. Hierbij staat, naast de thermodynamische eigen

schappen, zoals soortelijke warmte, susceptibiliteit, magnetisatie en 

warmte geleiding, het excitatiespectrum centraal. Het excitatie

spectrum wordt onderzocht enerzijds door metingen aan realisaties 

van laagdimensionele systemen te verrichten en anderzijds door model

berekeningen uit te voeren. 

De in de groep toezepaste spectroscopische meet technieken zijn 

electron-spin-resonantie, verinfrarood spectroscopie, kernspin reso

nantie en neutronenverstrooiing. De keuze van meettechniek wordt 

voornamelijk bepaald door de energieverschillen tussen opeenvolgende 

niveaus in het te meten excitatiespectrum. De electron spin resonantie 

(ESR) bestrijkt een energiegebied van 0.25cm-1 tot 2cm- 1 (v~B-75GHZ). 
In ééndimensionale magnetische systemen zijn energieën binnen dit 

energiegebied toereikend om resonanties te kunnen meten. 

Een magnetisch systeem kunnen we karakteriseren aan de hand van de 

exchange-interactie tussen de spins in dat systeem. De exchange-inter

actie kunnen we bij de meeste systemen traceren tussen een Heisenberg 

systeem , dat een richtingsisotrope exchange heeft, en een Ising 

systeem, waarin slechts momenten gericht in één bepaalde richting, 

een exchange-interactie ondervinden. De belangrijkste excitaties in 

Ising systemen worden gekenmerkt door toestanden met een locaal 

karakter, ook wel aebonden toestanden of spinclusters genaamd, terwijl 

dat in Heisenberg systemen toestanden zijn met een golfkarakter, ook 

wel spingolven of magnonen genaamd. De energieën van deze excitaties .. 

zijn voor beide systemen van de orde grootte van de exchange-aniso

tropie-energie (respectievelijk 30cm-1 en Ocm- 1). ESR is dus geschikt 

om excitatie energieën in Heisenbergachtige systemen te bepalen. 

De gebonden toestanden, zoals in Ising-achtige systemen zijn waar

genomen, worden door de theorie ook in Heisenberg-achtige systemen 

voorspeld. In dergelijke systemen zijn echter tot voor kort geen 

resonanties waargenomen, die door gebonden toestanden zouden kunnen 

worden zeklassificeerd. Cyclohexylammonium koper(II) triChloride 
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(CHAC), een realisatie van een quasi-ééndimensionaäl ferromagnetisch 

S • l systeem met een kleine exchange-anisotropie, vertoont resonanties, 

die een eerste aanwijzing voor gebonden toestanden in een Heisenberg

achtig systeem zijn. 

Het doel van het onderzoek, dat in dit verslag wordt gepresenteerd, 

was de constitentie van de waargenomen resonanties met de theorie van 

de gebonden toestanden na te gaan en de wetmatigheden van de resonanties 

buiten het geldigheidsgebied van de theorieën te onderzoeken. 

De gebonden toestanden worden in het vervolg magnon gebonden toestanden 

(MBS) genoemd, terwijl de resonanties tussen opeenvolgende MBS magnon 

gebonden resonanties (MBR) worden genoemd. 

De indeling van dit verslag is als volgt: In hoofdstuk 2 komt de theorie 

van de magnonen en de MBS aan de orde. Hoofdstuk 3 bespreekt de meet

methode en de opstelling van de ESR. De kristallografische en magnetische 

structuur van CHAC wordt in hoofdstuk 4 behandeld en in hoofdstuk 5 

worden de meetresultaten gepresenteerd en bediscusseerd. 
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Tot op heden is het berekenen van excitatiespectra van anisotrope 

ferromagnetische systeme~ zoals bijvoorbeeld CBA~ onmogelijk gebleken. 

Het probleem ligt voornamelijk in het veel deeltjeskarakter van 

dergelijke systemen. Om het berekenen van excitatiespectra mogelijk 

te maken zijn vereenvoudigingen nodig. 

We veronderstellen dat het magnetisch systeem volledig is geïsoleerd 

van zijn omgeving (b.v. t.o.v. het kristalrooster). Verder beperken 

we ons in dit hoofdstuk tot magnetische systemen die een ééndimensio

naal karakter vertonen, hetgeen betekent dat.een spin slechts een 

interactie van een andere spin ondervindt indien deze laatste in één 

bepaalde richting t.o.v. de eerste is gelocaliseerd. Bij berekeningen 

aan het systeem kunnen we ons derhalve beperken tot één keten van 

magnetische momenten. Verder gaan we er van uit dat het magnetische 

systeem zi~h in de grondtoestand bevindt, zodat de theorieën die in 

het vervolg aan de orde komen alleen voor T ~ OK geldig zijn. Ten

slotte vereenvoudigen we het probleem door aan te nemen dat er alleen 

een interactie tussen de naaste buurspins is. Op de gevolgen van deze 

benaderingen komen we in het verdere verloop van dit verslag nog 

terug. 

Het energiespectrum van een dergelijke anisotrope ferromagnetische 

keten kan, geplaatst in een extern magneetveld H, beschreven worden 

door de volgende Hamiltoniaan: 

B • 
(2 .1) 

De Hamiltoniaan is samengesteld uit een exchangeterm (de eerste 

term) en eem Zeemanterm (de tweede term). Verder zijn Ja de exchange

paramters, S~ de spinoperatoren en 1 de effectieve a-factoren [ 1] 
1 a 

(a:x,y,z). Nis het aantal deeltjes in de keten. We zullen er verder 

van uitgaan dat de wisselwerking in de keten ferromagnetisch is 
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(J >0) en verder dat J ~J ~ wat inhoudt dat de z-as de voorkeurs-a z . x y 
richting (easy as) is, ie x-as de zogenaamde intermediate as en 

tenslotte de y-as de zogenaamde harde as is. 

J ~ J ~ J 
z x y 

(2.2) 

De energieniveaus van het energiespectrum volgen uit het eigenwaarde 

probleem van de Hamiltoniaan: 

(2 .3) 

Hierin zijn~. de eigenfuncties van·H enE. de eigenwaarden van H. 
1 1 

Een ~. 
1 

beschrijft de toestand van het systeem die een excitatie-

energie E. bezit. 
1 

Zelfs met de ingevoerde vereenvoudigingen is (2.3) in het algemeen 

niet exact op te lossen. We zullen daarom nog een aantal benaderingen 

invoeren. De eerste benadering houdt in dat de exchange interactie 

wordt vertaald in een effectief gemiddeld magneetveld. Deze benade

ring is· zeker voor lage temperaturen (T P:l OK) gerechtvaardigd, waar

na we op fenomenologische wijze een uitdrukking voor de excitatie

energie van de eerste aangeslagen toestand van het systeem kunnen 

afleiden. Deze benadering, de klassie~e ferromagnetische resonantie 

(FMR) zal in paragraaf 2.2 uitvoeriger worden besproken. In para

graaf 2.3 zullen voor een aantal specifieke gevallen de quaneum-mecha

nische oplossingen aan de orde komen. In de laatste twee paragraven 

van dit hoofdstuk komt respectievelijk de temperatuursinvloed op 

de excitatieniveaus en de intensiteit van electramagnetisch geÏndu

ceerde overgangen tussen opeenvolgende excitatieniveaus aan de orde. 

2.2 De FMR theorie 

In de "meanfield" benadering [ 2] kan uit (2. 3) voor de magnetische 

energiedichtheid, t, de volgende uitdrukking worden afgeleid [ 3]: 

+ 
+ + + + + 

E = iM.A.M. - M.H. xt e • 
(2 .4) 

+ 
+ 

De in deze uitdrukking voorkomende anisotrope exchange tensor A 



- 5 -

beschr.ijft de interactie tussen de magnetische momenten. De magnetisa
-+ 

tie van een keten wordt in (2.4) voorgesteld door de v~ctor M. We . .. 
kunnen de evenw1chtstoestand van M berekenen door de magnetische 

energiedichtheid E te minimaliseren onder de restrictie dat de ampli-
-+ 

tude van M gelijk blijkt aan M0~ de verzadigingsmagnetisatie. De 

evenwichtsteestand volgt dan uit het oplossen van de koppelvergelij

king: .. .. .. .. .. 
M x (H t - A.M) = 0 

ex • 
(2. 5) 

In deze ev!nwichtstoestand zullen spins parallel staan aan het totale .. .. .. 
veld H t-A.M. Brengen we nu een hoogfrequent veld h

1 
aan en nemen we 

ex -+ 
aan dat de respons van M op het hoogfrequente veld lineair en harmonisch 

is, hetgeen inhoudt dat de precessie van M om de evenwichtsstand zeer 

klein is, en maken we gebruik van de bewegingsvergelijking voor M: 
.. 1 .. .. ...... 

y dM/dt = MX (H - A.M) (2 .6) 

waarin y als volgt is gedefinieerd: 

(2. 7) 

.. 
dan is de precessiefrequentie van M eenvoudig af te leiden [ 4]. Als we 

als assenstelsel het hoofdassenstelsel van de symmetrische A tensor 

kiezen, wordt de uitdrukking voor de precessiefrequentie als volgt: 

wc y{(H +kM) (H -kM) + (H +kM) (H -kM)+ x y x x z x y z y y x z 

(H +kM) (H -kM )}i z x z z y z (2 .8) 

. 
Hierin zijn de anisotrope parameters k , k enk gedefinieerd als: x y z 

k •A -A x y z 

k •A -A y z x 

k •A -A I 
(2.9) z x Y· 

en zij~Ax, Ay en Az de elementen van de gediagonaliseerde anisotrope 
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exchange tensor. De frequentie, w, is een eigenfrequentie of resonan

tiefrequentie van het magnetisch systeem en dus een maat voor de 

energie van de eerste aangeslagen toestand. Uit (2.8) blijkt dat de .. 
componenten van M en slechts de anisotropie in de exchange tensor .. 
bepalend zijn voor de frequentie. Echter de componenten van M zijn 

vooralsnog onbekend en dienen uit (2.5) te worden opgelost. 

Analytisch is dit laatste alleen voor magneetvelden parallel aan de 

hoofdassen mogelijk [ 5]. Nemen we de z-as weer als easy as en verder 

de z-as als intermediate as en de y-as als harde as, (A <A <A ), dan z x y 
is de veldafhankelijkheid van de frequentie zoals in figuur 2.1 is 

weergegeven. 

~ ,_ -3 

ia(k -k ) /" 

i:k; r-~---J.// 
x y 

, 

0 

/ , 
. 

-k y 

, " " , 
/ " 

, , 
" / 

/ , 
, 

/ , 

ia(k -k ) k x & x 
H/110 

" / 

, , , , 

Fiquur 2. 1 Qualitatief pdra; van de ferramaqnetisc:he resonantie

frequentie uitqeaet te;en het aeqnHtveld lan;s de 

hoofdassen voor een orthorombisch anisotrOOp (ka•-3kxl 

aeqnetisch syste-. De ondertiroken lijnen zijn de 

asymptoten. 

Het vergelijken van de microscopische Haudltoniaan (2.1) met de 

meanfield uitdrukking leidt, uitgaande van g•2 en S•~, tot de volgende 

relaties: 
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1 
J - J•-(k -k)MlJ. 

x 3 y z o B 

J 
1 

- k )M lJ.B - J • 3 (kz y x 0 

J 
1 

- k )M lJ.B -J•-(k (2.10) 
z 3 x y 0 

Uit de veldaf.hankelijkheid van de FMR resonantiefrequentie zoals die 

voor een magnetisch systeem wordt waargenomen en aannemende dat 

voldaan is aan M ~ M
0

, kan m.b.v. bovenstaande uitdrukking de anise

tropie in de exchange parameters worden bepaald. 

2.3 De quantummechanische benadering 

Het voorgaande eigenwaarde probleem (2.3) is quantummechanisch 

zonder verdere benaderingen of vereenvoudigingen niet op te lossen. 

Bij de quantummechanische aanpak zullen we ons daarom beperken tot 

een extern magneetveld in de richting van de voorkeurs-as. Verder is 

welliswaar de interactie van de spin beperkt tot zijn naaste buren 

in de keten, maar zijn er nog geen beperkingen opgelegd aan de 

interactie zelf. Het vereenvoudigen van de anisotropie ligt dan voor 

de hand. Hiertoe schrijven we de Hamiltoniaan (2.1) in de volgende 

vorm: 

(2 .11) 

waarbij H1, ~en Ha als volgt zijn gedefinieerd: 

(2.12) 

(2 .13) 

(2.14) 

± 
en S. de ladderoperatoren zijn, 

1 

+ 
s :- • s~ ±iS~ [ 6 ]. J 1 is de aemiddelde 

J J. J J 
transversale exchange parameter, J •(J +J )/2 en Ja is de x y 
transversale exchange anisotropie parameter, Ja •(J -J )/2. x y 
De beperkingen, die we nu aan de exchange-interactie kunnen opleggen, 
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resulteren in een aantal mogelijkheden, uiteenlopend van het Heisen

berg-model• waarin Ha•O en J -~. tot het Ising-model, waarin ~-Ha•O. z 
De belangrijkste modellen, waarvan in het vervolg gebruik wordt 

gemaakt, zijn in tabel 2.1 gegeven: 

INTERACTIE: NOMENCLATUUR: 

J-r. Ja•O Heisenberg model z 

J >r, Ja•O Ising-Heisenberg model, :XXZ model 
z 

J >r Ja.,&o 
z 

XYZ model 

a J •J •0 Ising model 

Tabel 2.1 Systeem-modellen 

Het Heisenberg en Ising model kunnen we als limietgevallen van het 

Ising-Heisenberg model opvatten. We maken daarom in de volgende 

paragraven slechts onderscheid tussen het Ising-Heisenberg model en 

het XYZ model. 

2.3a Het Ising-Heisenberg model 

Alle systemen, waarvan de anisotropie voldoet aan de conditie 

voor het Ising-Heisenberg modèl, bezitten eenzelfde grondtoestand, 

zie figuur 2.2. 

grondtoestand ·····l l i I i i······ 

enkelvoudig spincluster • • • • T T I l T 1 ...... 

meervoudige spinclusters ••• 1 l I l l 1 ...... 

Figuur 2.2 Excitaties in het Ising model. 

Bij de excitaties vanuit de grondtoestand kunnen we ons alleen in de 

grensgevallen een eenvoudige voorstelling maken. 

Het Ising model heeft als excitaties enkelvoudige spinomdraaiingen. 
De geëxciteerde toestanden zijn gelocaliseerde spinclusters, (fig 2.2). 

Dit locale karakter is een gevolg van de afwezigheid van transversale 
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exchange componenten, sl-o, waardoor een spinuitwijking niet wordt 

gedeeld door zijn naaste buurspins. Uit de Ising-Hamiltoniaan, H
1

, is 

eenvoudig af te leiden dat de excitatie-energie van de eerste aange

slagen toestand, de enkelvoudige spincluster, is samengesteld uit de 

exchange-energie, 2J (J per buurspin) en de Zeemanenergie, g ~BHz. z z z 
Het aanslaan van een tweede spin (geen buurspin) betekent een 

excitat~-energie van 4J +2g ~BHz etc. Echter het aanslaan van een 
z z 

buurspin van een omgedraaide spin kost geen exchange-energie, omdat 

de toestand van de betreffende spin t.o.v. zijn buren energetisch 

ongewijzigd blijft, (zie fig 2.2). Het aanslaan kost alleen 

Zeemanenergie, gz~BHz, zodat de excitatie-energie van twee buurspins 

2J +2g ~BHz is. Zo kan een 2-voudig spincluster tot een n-voudig 
z z 

spincluster worden uitgebreid zonder dat dit exchange-energie kost. 

De excitatie-energie van een n-voudig spincluster is 2J +ng ~BHz. z z 
In principe kunnen we meerdere spinclusters tegelijkertijd in één 

keten aanslaan. Wanneer we m spins omkeren (notatie: lm> ) ten op

zichte van de grondtoestand 10>, verdeeld over p spinclusters, wordt 

de excitatie-energie gegeven dood 7]: 

(2.15) 

In figuur 2.3 is de excitatie-energie van de spinclusters uitgezet als 

functie van het magneetveld Hz. 

Figuur 2.3: 

De magneetveldafhankelijkheid 

van de excitatie-energie van een 

spincluster voor de ferromagne

tische keten in het puur Ising .. . 
geval met H ger1cht langs de 

z-as. 

E~,m 

SC! 
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Elke waarde van p correspondeert met een waaier van rechten, een multi

plet structuur, in figuur 2.3. 

In het Heisenberg model heeft een spinuitwijking wel invloed op ZlJn 

buurspins, met als gevolg dat een enkelvoudige spinomdraaiing, klassiek 

gezien, niet gelokaliseerd is, maar door alle spins in een keten wordt 

gedeeld, zie figuur 2.4. De eerste aangeslagen toestand kan worden 

gezien als een golf van spinuitwijkingen in de keten, een zogenaamd 

magnon oftewel spingolf. 

Figuur 2.4 Een voorstelling van een magnon of spingolf 

in een ferromagnetische Heisenberg-keten. 

Iedere spin die deel uitmaakt van een spingolf precedeert om een 

evenwichtsstand (de grondtoestand). Het onderlinge faseverschil van 

buurspins bepaald het golfgetal, k, van de spingolf. Aangezien de 

energie van twee spins afhankelijk is van de stand van de ene spin 

t.o.v. de andere, ligt het voor de hand dat er dispersie in de 

excitatie-energie optreedt. Bethe [ 8] berekende in 1933 de eig~n

waarden en de eigentoestanden voor de lagere excitatieniveaus, zie 

figuur 2.5. Bij toonde het bestaan van magnon gebonden toestanden 

(MBS) in een Heisenberg systeem aan. Analoog aan een n-voudige spin

cluster, die een lagere excitatie-energie heeft dan n enkelvoudige 

spinclusters, in het Ising model, is een n-MBS, een toestand waarvan 

t.g.v. magnon-magnon interactie de excitatie-energie lager is dan 

die van n afzonderlijke magnonen. Met het beeld van een spincluster 

(fig 2.2) en een magnon (fig 2.4) voor ogen, stellen we een n-MBS 

voor als een toestand waarbij een "geheel" van n spinomdraaiingen, 

gedeeld met meerdere buurspins, zich door de keten voortbeweegt. 
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Figuur 2.5 Dispersie ~n van l&qe 

enerqieniwaus voor 4e ferro

aaqnetische Beisenberq-keten1 

A stelt de enkelvoudiqe aaqnon

diapersierel&tie voor, c het 

~ coatinllua en a zijn 

4e dispersierelaties voor llbs 

van 1,; ), rr c.qedruide spins 

naer oplopende enerqie. De 

fiquurtjes zijn resultaten 

van n.-rieke berekeniDqen 

en kc.en wrderop in 4e tekst 

aan 4e orde. 

0 w/4 w/2 3•14 " q 

De energieniveaus van de tweemagnon toestanden volgen uit de lineaire 

spingolf theorie, waarbij ervan uit wordt gegaan dat alle aangeslagen 

toestanden worden beschreven door een lineaire superpositie van spin

golven die onafhankelijk van elkaar zijn [ 9]. Deze energieniveaus 

vormen een continuum hetgeen een gevolg is van de dispersie in de 

excitatie-energie. Dit kunnen we inzien èoor b.v. twee k•O magnonen te 

TJ 

6J 

5J 

•U 

E 

3J 

",4 ",z 3"14 
Cl " 

Fiquur 2.6 Is vergelijkbaar met figuur 2.5 

maar correspondeert met een 

Ising-Beisenberg-keten met 

anisotropie :f;J •0.8. z 

vergelijken met een k
1
-n en 

een k
2
•-n magnon. Beide vo~en 

twee magnon excitaties met een 

totaal impulsmoment; k•(k 1+k2)/2 

[ 10] 1 maar hebben respectieve-

lijk 

SJ. z 

een excitatie-energie 0 en 

Voor het Ising-Heisenberg 

model berekenden Orbach en 

Walker [ 11] in 1958 de eigen

waarden en eigenfuncties voor 

de lage energieniveaus,zie 

figuur 2.6. De uitdrukking 

voor de magnonenergie (zie A 

in fig 2.6) ziet er als volgt 

uit: 

• 2J (1 - ~/J cosk ·) z z 

(2.16) 
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De uitdrukking voor het twee-magnoncontinuum (zie C in fig 2.6) volgt 

rechtstreeks uit (2.16): 

E2IH(k) • 2J (2 - ~/J cosk - ~/J co k ) 
z 2 1 z s 2 

(2 .17) 

waarbij bet golfgetal k•(k1 + k2)/2 is. 

De uitdrukking voor de 2-MBS (zie B in 

de niet-lineaire spingolftheorie [ 12]: 

fig 2.6) tenslotte volgt uit 

IH __l. 2 2 E2 (k) • 2J (1 - (~/J ) cos k) z z (2.18) 

Uit (2.17) en (2.18) volgt dat voor excitaties bij een golfgetal 

k•O het aanslaan van een 2-MBS 2J (1-r/J ) 2 minder exchangeenergie z z 
kost dan het aanslaan van twee afzonderlijke magnonen. Tenslotte 

laat (2.18) zien dat vermindering van de transversale exchange in 

het Ising-Heisenberg model uiteindelijk resulteert in de excitatie

energie voor een tweevoudige spincluster (vergelijk 2.15) in het 

limietgeval r-o. Hiermee wordt de analogie tussen een spincluster 

en MBS in een Ising-Heisenberg systeem ~tigd. 

Torrance en Tinkham losten het eigenwaarde probleem (2.3) in 1969 

voor r/J <<1 op voor de hogere excitatieniveaus [ 13]. Gochev leidde 
z 

tenslotte in 1972 expliciete ui~drukkingen voor de eigenwaarden en 

eigentoestanden van het Ising-Heisenberg model af [ 14]. De uitdruk

king voor de excitatie-energieën van de MBS ziet er in een magneet

veld. Hz. als volgt uit: 

EIB (k) • 2~ sinh t (cosh n~ - cosk) + ngzl.IBBz 
n · sinh n~ (2 .19) 

Waarbij ' impliciet door cosh<tl • J /JJ. is gedefinieerd. z 
In het voorgaande zijn de randvoorwaarden voor de keten niet aan de 

orde geweest. In eerste instantie lijkt de randvoorwaarde van belang 

te zijn bij de berekening van het excitatiespectrum. maar we zullen 

aantonen dat we randvoorwaarden in de practijk buiten beschouwing 

kunnen laten. Numerieke berekeningen aan een eindige keten in een 

extern magneetveld Hz•O. laten duidelijk de invloed van randvoorwaar

den op de lage excitatieniveaus zien. Johnson en Bonner [ 15] hebben 

het eigenwaarde probleem van de Hamiltoniaan voor 8 spins. N•8, 

numeriek opgelost. Zij hebben dit gedaan voor twee verschillende 
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gevallen; allereerst.voor openeind randvoorwaarden, waarbij we te 

maken hebben met een keten van spins en ten tweede voor cyclische 

randvoorwaarden. waarbij we een ring van spins veronderstellen.· De 

resultaten voor de Heisenberg-keten en de Ising-Heisenberg-keten 

met een anisotropie van ~/J •0.8 zijn weergegeven in respectieve-z 
lijk figuur 2.5 en 2.6. De cirkeltjes zijn de oplossingen voor de 

enkelvoudige spinexcitaties, terwijl de vierkantjes en driehoekjes 

respectievelijk de oplossingen voor het 2-magnoncontinuum en de 

MBS zijn. De open cirkeltjes zijn de oplossingen in het geval van 

de cyclische randvoorwaarden en de gesloten cirkeljes in het geval 

van de openeind randvoorwaarden. We constateren dat de excitatie

energieën die uit berekeningen met·verschillende randvoorwaarden 

volgen, niet volledig overeenstemmen. In hoeverre we in het vervolg 

rekening met de aan het systeem opgelegde randvoorwaarden dienen te 

houden, kan a.d.h.v. het Ising model duidelijk worden geÏllustreerd. 

Voor het Ising model is eenvoudig in te zien (zie fig 2.2) dat een 

vrije keten van N spins een eerste aangeslagen ni;eau bezit, waarbij 

de keten bestaat uit een deel met spins in de positieve z-richting en 

een deel met de spins in de negatieve z-richting (zie fig 2.7), 
.• 

gescheiden door een zogenaamde domeinwand. 

Domeinwand • • • • 1 1 1 l l T ..... . 
Figuur 2.7 De eerste aangeslagen toestand in het Ising model. 

De excitatie-energie is J • z 
De excitatieniveaus voor deze vrije keten zijn: 

E • 0, J, 2J, 3J , •••••••• (N- l)J z z z z (2 .20) 

Terwijl een ring slechts de helft van het aantal niveaus van (2.20) 

bezit: 

E • 0 , 2J , 4J , 6J z z z I • • • • • • • • 

• 
(2 .21) 

Aangezien in de thermodynamische limiet, ~. het lage temperatuur

gedrag voor beide systemen gelijk moet zijn, concluderen Johnson en 

Bonner dat het lage temperatuurgedrag niet alleen door de lage ener

gietoestanden wordt bepaald maar in feite door het gehele spectrum 

[ 16]. De energieniveaus van toestanden met een domeinwand worden 
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echter experimenteel, H~O, niet waargenomen. De Zeemanenergie van een 

domeinwand is namelijk van de orde grootte; iNgz~BHz en divergeert in 

de thermodynamische limiet, zodat beide systemen, de ketens en de 

ringen, in een extern magneetveld, dezelfde lage energieniveaus bezit

ten. Aangezien de domeinwanden niet worden waargenomen zullen we ze 

in het vervolg buiten beschouwing laten. 

De verschillende 

energieën voor het Ising

Heisenberg model als functie 

van de anisatrapie ~/J , z 
worden in figuur 2.8 samen-

gevat. De berekeningen met 

de randvoorwaarden voor een 

vrije keten leveren t.g.v. 

randeffecten vier gebonden 

toestanden op, kurve a, die 

vanwege de geringe ontaar

ding in de thermodynamische 

limiet, N ~ ~, niet van 

belang zijn. Gebied B tra

ceert de gebonden toestanden 

voor twee of meer geëxci

teerde spins, terwijl b de 

de gebonden toestanden weer-

5 

" 
10 
.H 

, .. --COI\IIf'"""' 

........ 
118111 

11 

Figuur 2.8 Het excitatie spectrum van de 

Isinq-Heisenberq ferromaqneet 

als functie van de anisotropie 

en bij afweziqheid van een 

maqneetveld. (zie tekst) 

geeft die extra in een vrije keten kunnen worden geëxciteerd; domein

wanden. Gebied A traceert de enkelvoudige spingolven of magnonen en 

gebied C de tweevoudige spingolven oftewel twee-magnon toestanden. 

2.3b Het X Y Z model 

+ + - -De consequenties van de sisi+l en sisi+l termen in de Hamiltoni-

aan zijn ingrijpend. De functie voor een toestand met m ~pinomdraai

ingen, lm>, is een eigenfunctie van een Hamiltoniaan als wordt 

voldaan aan: 

alm> • E lm> 
m (2.22) 

a Als we echter de ladder operatoren van H (2.14) op lm> laten werken, 
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heeft dit het volgende resultaat: 

Halm> • c-lm- 2> + c+!m + 2> (2.23) 

Voor de totale Bamiltoniaan (2.11) wordt het resultaat ~7]: 

(2.24) 

We zien dat het gevolg van de transversale anisotropie, menging van 

toestanden met een verschillend spinquantumgetal mis US]. mis dien

tengevolge ook geen goed quantumgetal meer en lm> is geen eigenfunctie 

van de Bamiltoniaan. Dit houdt ondermeer in dat de grondtoestand van 

het Ising-Heisenberg model (fig 2.2) niet de grondtoestand van het 

XYZ model kan zijn. Aangezien het probleem quantummechanisch van aard 

is, komt dit in paragraaf 2.2, waarin m.b.v. de klassieke FMR theorie 

een uitdrukking voor de resonantiefrequentie van de magnonexcitatie 

is afgeleid, niet tot uiting. 

Om tot een uitdrukking voor de excitatie-energieën van MBS in een 

XYZ systeem te komen, wordt in de literatuur van een drietal methoden 

gebruik gemaakt. We geven nu in eerste instantie per methode de uit-. 
gangspunten en de resultaten en vergelijken deze resultaten vervol-

gens met elkaar. 

De eerste methode heeft als uitgangspunt de uitdrukking voor de excita

tie-energie van het Ising-Heisenberg model.(2.19). Als het transversale 

anisotrope deel van de Hamiltoniaan (2.14) wordt beschouwd als een 

storing op de Ising-Heisenberg Hamiltoniaan, levert 2e orde storings

rekening een uitdrukking voor den-MBSin een XYZ model [·t9]: 

waarin ~ de nulde orde eigenfunctie van de n-MBS voor Ja•O 
n 

en 

Indien k•O, f-tJ ~~ 
z 

f-tJ <I is, zoals door Gochev is afgeleid [ 20]. z 
en 2<n<<~/(J -~) kunnen we de matrixelementen z 
met als resultaat [ 21]. 

2 4 2 
+Ja r<n+l) /n] + 

e:IH_e:IB 
n n+2 

4 2 
(n-1) I (n-2) ] 

e:IB_e:IH 
n n-2 

in (2.25) berekenen, 

Deze uitdrukking laat duidelijk zien dat voor grotere n ~e 2e orde 

(2. 25) 

(2. 26) 



- 16 -

correcties groter worden zodat boven een bepaalde waarde van n de 

storingsrekening niet meer gerechtvaardigd is. Het tweede matrix

élement in (2.25) divergeert voor n•2 in de thermodynamische limiet. 

Een tweede methode om tot een uitdrukking voor MBS te komen, is door 

Wojtczak en Zukiennicki gepresenteerd. Zij toonden aan dat overgangen 

tussen de zogenaamde semiklassieke envelope solitonen, zie figuur 2.9 

[22], overeenkomen met overgangen tussen de MBS in een Ising-Heisen

berg systeem. 

Figuur 2.9 Een voorstelling van het envelope soliton 

in een ferromagnetische keten. 

Deze envelope solitonen zijn het resultaat van het oplossen van de 

Ising-Heisenberg Hamiltoniaan met gebruikmaking van de continuum 

limiet, hetgeen betekent dat dP. spins worden beschreven door S(x,t) 

in plaats van S.(t). Het envelope soliton draagt, evenals de spin-
J 

clusters (fig 2.2), bij tot de beeldvorming van een MBS (vergelijk 

fig 2.9 met de omschrijving van een n-MBS a.d.h.v. n-voudig~ spin

clusters op blz.JO) Het analogon leidt tot een uitdrukking voor het 

energieverschil tussen de n- en de ~+~MBS, die er als volgt 

uitziet ~3]: 

A~P(k) • 9 ~BHz + 4(J - ~)S + 2~Sk2a2 - n2 (J - ~) 2/2~s n z z z 

waarin k de golfvector en a de roosterconstante is. 

(2.27) 

Door Johnson ~4] is een uitdrukking afgeleid voor de lagere niveaus 

van het XYZ model bij afwezigheid van een extern magneetveld. Deze 

is gebaseerd op de relatie tussen de transfermatrix voor het 2 dimen

sionale symmetrische 8 vertexmodel ~5] en de S·~ XYZ Hamiltoniaan. 
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De uitdrukking bij golfvector k•O ziet er voor het energieniveau 

van de n-MBS t.o.v. de grondtoestand als volgt uit: 

(2.28) 

2JzK1 
waarin y= K' (K1-r,;), sn(uJ.t) de Jacobiaanse elliptische functie 

t 
met argument u en modulus l is en waarin K!• Kt• Kj en K1 de complete 

elliptische integralen van de eerste soort zijn en ki is gedefinieerd 

door Ki.K!•r,;.K1 ~6]. De parameters r,; en l zijn impliciet gedefinieerd 

door: 

(2.29) 

Waarin en en dn Jacobiaanse elliptische functies zijn met argument 

2r,; en modulus l ~7]. Voor Ja•O reduceert uitdrukking (2.28) tot de 

uitdrukking van Gochev voor een Ising-Heisenberg systeem (2.19) met 

k•O, H•O. 

Indien we de resultaten van de drie voorgaande methoden voor k•O en 

H•O willen vergelijken, is het zinvol om de uitdrukkingen (2.19)_en 

(2.28) voor de excitatie-energieën in respectievelijk het Ising

Heisenberg en het XYZ model, te vereenvoudigen. M.b.v. de relatie: 

tanh(;x) • (coshx- 1)/sinhx (2. 30) 

en de benadering van sn voor niet te grote y: 

(2. 31) 

waarin a en b constanten zijn, gaan de uitdrukkingen van Gochev (2.19) 

en van Johnson (2.28) over in de volgende uitdrukking: 

(2.32) 

waarin t 0 en n1, afhankelijk van de anisotropie in de exchang~ver

schillende waarden voor de uitdrukking van Gochev en van Johnson 

aannemen ~8]. Uitdrukking (2.32) komt overeen met het resultaat van 

semiklassieke berekeningen voor k•O doorIvanoven Kosevich ~9]. 
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De uitdrukking van Wojtczak en Zukiennicki (2.27) met zijn kwadratische 

afhankelijkheid van n wijkt daar, met name voor de hogere niveaus 

(Epp • ~>. duidelijk van af. 
CID 

Illustratief voor het excita-

tiespectrum bij k•O, H•O en 

een kleine anisotropie zoals 

door Gochev voor het Ising

Heisenberg model en door 

Johnson voor het XYZ model 

is berekend, is figuur 2.10. 

De nummering van de niveaus 

in de figuur komt in het 

Ising-Heisenberg model met 

het spinquantumgetal overeen 

(totale Sz component is een 

goed quantumgetal), in het 

XYZ model is de totale Sz 

component echter geen goed 

quantumgetal. 

2.4 De temperatuursinvloed 

i------------ CX) 

0 

• 11 __!_ 

t 10 

' 
9 

' 
8 

t 7 
6 

T 5 
f 4 l-z.. MBR 

3 
1 2 

T 1 
~FMR 

g 

Figuur 2.10 Uet k•O, H•O enerqiespectrum van het magnon 

en de mbs bij een qerinqe &nisotropie. 

De voorgaande theorieën hebben alle betrekking op magnetische 

systemen met een temperatuur T•O. Uit waarnemingen blijkt dat de 

excitatieniveaus temperatuursafhankelijk zijn. In deze paragraaf 

presenteren we enkele methoden om deze temperatuursafhankelijkheid 

te beschrijven. De Hamiltoniaan (2.1) beschrijft alle mogelijke 

energieniveaus van het systeem en de bezettingsgraad van die ener

gieniveaus wordt beÏnvloed door de temperatuur volgens een 

Boltzmannverdeling: 

(2. 33) 

Uit (2.33) volgt dat bij T•O alleen de grondtoestand bezet is zodat 

alleen excitaties vanuit de grondtoestand mogelijk zijn, terwijl bij 

T>O ook de hogere niveaus worden gepopuleerd (thermische excitatie) 

en dus ook excitaties vanuit hogere niveaus mogelijk zijn. 
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Op de consequenties van de populatie van hogere niveaus van het 

systeem komen we in paragraaf 2.5 terug. De excitatie-energie voor 

een magnon vanuit de lagere niveaus kan ondermeer m.b.v. de lineaire 

spingolftheorie worden berekend bol. Bij deze berekeningen worden de 

excitaties vanuit de grondtoestand verondersteld. De grotere dichtheid 

van magnonen bij hogere temperaturen leidt echter tot een lagere 

verwachtinaswaarde van de Sz (z is de easy-richting). Verdisconteren 

we deze afname in de berekening van de magnon excitatie-energie dan 

volgt daar een excitatie-energie voor hogere temperaturen uit bl]. 

Een ander temperatuureffect is gebaseerd op het feit dat hetmagnetisch 

systeem zoals beschreven door Hamiltoniaan (2.1) niet geÏsoleerd is, 

maar gekoppeld aan zijn omgeving. Onder de omgeving wordt meestal het 

kristalrooster verstaan; De totale Hamiltoniaan wordt dan als volgt: 

Btot • B + H_ + V (B , a ) magn. -ltrist. magn. --.krist. (2. 34) 

waarin H en a . respectievelijk de Hamiltoniaan van het magn. !trut. 
magnetisch systeem en het kristalrooster zijn en waarin V de koppeling 

voorstelt tussen beide subsystemen. Door de koppeling is de energie van 

een toestand van het magnetisch systeem afhankelijk van de toestand van 

het kristalrooster en omgekeerd. Naarmate de temperatuur hoger wordt, 

en dus hogere niveaus in beide systemen worden geëxciteerd, is de 

invloed van de twee systemen op elkaar groter. 

Bij een temperatuur van enkele Kelvins, waarbij het energiespectrum 

van een magnetisch systeem is onderzocht, is het effect van thermische 

populatie i.h.a. veel sterker dan roostereffecten. 

Een methode om de temperatuursafhankelijkheid van de magnonenergie te 

beschrijven is afgeleid door Kanamori en Tachiki b2], zij laten roos

tereffecten buiten beschouwing. Zij gaan van het beeld uit waarin de 

totale spin, S(t), precedeert om een evenwichtsrichting. De beweging 

van de totale spin wordt exact beschreven door de Hamiltoniaan van 

het systeem en de quantummechanische bewegingsvergelijking: 

ihdS(t)/dt- [S(t), H] (2.35) 

Door nu S(t) te ontwikkelen naar de polaire hoeken, e en ~ die de 

afwijking van de totale spin t.o.v. de evenwichtsrichting bes.chrijven, 

en vervolgens de hoeken e en e te definiëren als: x y 



- 20 -

e • ecos~ • e • esin~ x y (2.36) 

is de tijdsafhankelijkheid van e en e impliciet door (2.35) gegeven. x y 
e en e zijn gerelateerd aan de resonantiefrequentie: x y 

CIJ• 
1 dex 1 de 1/2 

<ed't. e al> , 
x y 

(2.37) 

zodat uit (2.35), (2.36) en (2.37) voor de excitatie-energie van een 

magnon het volgende kan worden afgeleid: 

Bij de afleiding is een kleine hoekuitwijking verondersteld, zodat 

linearisatie is toegestaan en stelt << >> het thermisch gemiddelde av 
van de verwachtingswaarde voor. De commutatoren in (2.38) zijn voor 

de Hamiltoniaan (2.J) m.b.v. de spin-commutatierelaties b3]: 

[ x Y] z i h S ,S = ~ S , cycl SC (2.39) 

tot correlatiefuncties, <S~.S~+J>' te herleiden. Het thermisch gemid

delde van de correlatiefuncties, <<S~.S~ 
1

>> • kan uitgaande van de 
1 1+ av 

Hamiltoniaan (2.J) via de partitiefunctie worden bepaald. Wat de 

partitiefunctie betreft hebben we, aangezien hoge temperatuurexpansie 

niet is toegestaan, onze toevlucht tot het klassieke spinmodel es~ ~> 

gezocht. Deze methode staat als de transfermatrix methode bekend b4]. 
De methode van Kanamori en Tachiki gaat van een evenwichtsrichting van 

de spins langs de z-as uit. Bij bepaalde magneetvelden valt de even

wiehtsrichting echter niet met een van hoofdassen van de exchange

tensor samen, met als gevola dat de naar het nieuwe stelsel getrans

formeerde Hamiltoniaan een exchangetensor met niet-diagonaal elementen 

bevat. Als bijvoorbeeld J van de exchangetensor ongelijk aan nul xy 
wordt, betekent dat, dat de Hamiltoniaan de volgende kruisterm bevat: 

(2.40) 

De commutatoren in (2.38) en dus de excitatie-eneraieën zijn dan niet 

meer m.b.v. de transfermatrix methode te berekenen, omdat kruistermen 
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de symmetrie waarvan bij de uitwerking van de methode gebruik wordt 

gemaakt, verlaagt. 

We kunnen derhalve het temperatuurseffect op de magnon of MBS excita

tie-energie, t.g.v. enerzijds de thermisch geëxciteerde toestanden of 

anderzijds de invloed van het kristalrooster op het magnetisch systeem, 

niet zondermeer berekenen. 

Renormalisatie tenslotte is een methode, die ons in staat stelt voor

gaande temperatuurseffecten te beschrijven, door de totale Hamiltoniaan 

te vervangen door Hamiltoniaan (2.1) met aangepaste exchangeparameters. 

De enige voorwaarde, die de methode aan deze vervanging, stelt, is het 

ongewijzigd blijven van de partitiefunctie bS]. 
De exchangeparameters worden in feite temperatuursafhankelijk veronder-

stelt: N 
{ x x y y z z } 

B z -2 i:l Jx(T)SiSi+l + Jy(T)SiSi+l + Jz(T)SiSi+l -

(2.41) 

De temperatuursafhankelijkheid van J 1 J en J wordtgevondendoor de x y z 
temperatuursafhankelijke eigenwaarden van de Hamiltoniaan (2.40) aan 

te passen aan de waargenomen temperatuursafhankelijkheid. Indien de 

aanpassingen van J , J en J aan magnonexcitaties en MBS eenzelfde x y z 
temperatuursafhankelijkheidoplevere~ wordt voorzover het magnonen en 

MBS betreffen, automatisch aan de voorwaarde dat de partitiefunctie 

onder de renormalisatie onverandert blijft, voldaan. 

De invloed van de temperatuur op de bezettingsgraad (2.33) en de 

ligging van de niveaus bepalen mede de intensiteit van de magnon-

en MES-overgangen, hetgeen we in de volgende paragraaf zullen aantonen. 

2.5 De intensiteit van de MBR 

De overg,ngen tussen de energieniveaus van een systeem.gaan gepaard 

met absorptie van energie door dat systeem. Als er energie ingestraald 

wordt, die resonant is tussen twee energieniveaus, zal er een overgang 

optreden en kan er dus energie-absorptie plaatsvinden. De resonantie 

tussen de n- en n+1-MBS, de nde magnon gebonden resonantie (MBR) heeft 

een intensiteit die wordt gegeven door: 

(2.42) 
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P +l is hier de overgangswaarschijnlijkheid tussen de n- en n+1-MBS 
n+n 

en n is de bezettingsgraad van het n-MBS 1'36]. · 
n 

Indien we veronderstellen dat een hoogfrequent veld de resonanties te-

weeg brengt (vergelijk met de ~par 2.2), dan wordt de koppeling 

tussen het magnetisch systeem en het hoogfrequente veld gegeven door 

de volgende Hamiltoniaan: 

(2 .43) 

Hierbij is de polarisatie van.het hoogfrequentveld, met amplitude h
1 

en frequentie wo• loodrecht op de z-richting genomen b7]. 
Fermi's gulden regel zegt nu dat vo~r de overgangswaarschijnlijkheid 

tussen de eigenfuncties I~ > en I~ 1> van de magnetische Hamiltoniaan, 
n n+ 

geÏnduceerd door een transversaal gepolariseerd hoogfrequent veld,geldt: 

(2 .44) 

Om een expliciete uitdrukking voor de MBR-intensiteit te verkrijgen 

gaan we in het vervolg van het Ising-Heisenberg model uit. Voor de 

eigenfuncties van het magnon en de 2-MBS (2.16) en (2.18), met respec

tievelijk golfgetalken k', wordt voor het matrixelement in (2.44) 

(n•l) de volgende uitdrukking gevonden: 

(2.45) 

Uit (2.45) volgt dat de overgangswaarschijnlijkheid tussen het magnon en 

de 2-MBS voor system~n met een kleine anisotropie slechts voor ~0 van 

betekenis is, zie figuur 2.11. Door -
~ 

nu voor systemen met een kleine aniso- ! r_-__ - __ -_-_-__ ~""_-_-_-~-.. Y.,..-t-·----.-_ ..... __ .. _==_._o:o;:_~ __ --._ 
... .. ... ,, I•' :,, 

tropie de k-afhankelijkheid van de I!! ,/'/ 1:\ '\" ........ 
; "- , . ' ' ' 3 .- · , , • , , -.... r •o 

overgangswaarschijnlijkheid voor n>1 

gelijk aan die voor n•1 (zie fig 2.11) 

te veronderstellen, 08], kunnen we 

voor de berekening van het matrix-

element voor willekeurige n k•O stel-

len. Voor de verhouding tussen matrix

elementen van opeenvolgende overgangen 

geldt dan 1'39]: 

~ --· , ,' . ' ', ... 
Z •• ,' I • \ ' •• ., ,, ' = ' ...... 
.. ,, ' • ' ..... ".& 
~ •'' I • \ "-, 
I --·· ,' • ' ··-

1 
l : \ , " ' , .. .. .. 

. _,, .. ... ...... 
____ _.. ~-y.L02 .... r~---

!-.r---~--~--~---~ 
• 

QOU'VIC'l'Oit k 

Figuur 2.11 De golfvectorafhankelijkheid van de 
overganqswaaraehijnlijkheid voor~ver
•ehillende aniactropieln.(y.Jz/~l 
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(2.46) 
<~ IH11~ 1> n n+ 

Deze term is bij benadering onafhankelijk vannen gelijk aan I, zie 

figuur 2.12. 

1.25 

t 

0.75 
1 15 

Fiquur 2.12 De relatieve overgangswaarschijnlijkheid 

voor opeenvolgende mbr 

De overgangswaarschijnlijkheid verschilt slechts van nul als de 

deltafunctie in (2.44) gelijk is aan 1 en dus aan de resonantie

voorwaarde wordt voldaan. In de practijk wordt i.h.a. aan deze voor

waarde voldaan door w
0 

constant te houden en En+ 1-tn' via de Zeemann

energie, met een extern magneetveld aan te passen, zie figuur 2.13. 
In figuur 2.13 zijn de niveaus bij H•O vergelijkbaar met die van 

figuur 2.10 (waar het k•O, H•O energiespectrum voo~ het magnon en 

de MBS bij een gerinae anisotropie zijn geaeven) en verder geldt bij 

constante w
0 

dat bij benadering de afstanden tussen opeenvolgende 

resonantievelden gelijk zijn. Deze worden in het vervolg constant en 

gelijk ~H verondersteld. 
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Figuur 2.13 De magneetveldafhankelijkheid van de excitatie

enerqie van mbs onder de aanname dat bij de 

absorptie van de enerqie ~, de afst~d tussen 

de resonantievelden van opeenvolqende MBR 

constant en qelijk aan ~ is. 

Uitgaande van de Boltzmannverdeling (2.33) voor de bezettingsgraad van 

de energieniveaus, volgt uit (2.42)-(2.46) een expliciete uitdrukking 

voor de relatieve intensiteit van opeenvolgende MBR, appendix A: 

(2 .4 7) 

Hierin is I(n+J,n) gedefinieerd als: 

I(n+l,n) • I(n+l)/I(n), (2 .4 8) 

en geldt B• 1/kT. 
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Fisuur 2.14 tenslotte illustreert de intensiteits afname naarmate 

MBR met een hoser ransnummer optreden, 10 is de intensiteit van de 

masnonexcitatie. 

Figuur 2.1 : 

De MBR intensiteit als 

functie van het MBR

rangnummer (n) • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
n~ 
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HOOFDSTUK III 

De meetmethode en de opstelling 

3.1 De meetmethode 

Een veel gebruikte techniek bij het onderzoek naar de excitaties 

in laag-dimensionele systemen is electron-spin-resonantie (ESR). 

ESR experimenten worden gekarakteriseerd door absorptie van microgolf

vermogen in een magnetisch systeem als functie van een extern magneet

veld en bij een constante microgolffrequentie. Het magnetisch systeem 

absorbeert microgolfvermogen indien aan een resonantie voorwaarde is 

voldaan. _ De resonantie voorwaarden worden voor een magnetisch systeem 

vastgelegd door het voor dat systeem karakeristieke energiespectrum en 

de magneetveldafhankelijkheid van dat spectrum. 

In principe is informatie over het energiespectrum rechtstreeks te 

verkrijgen door de absorptie als functie van de microgolffrequentie te 

meten bij een constant extern magneetveld, maar aangezien het ver

anderen van deze frequentie experimenteel moeilijk uitvoerbaar is, is 

voor het variëren van het magneetveld gekozen. 

Bij ESR wordt het magneetveld gebruikt om het energieverschil tussen 

twee niveaus zodanig aan te passen dat het precies gelijk is aan de 

energie van het ingestraalde kwant. Een ESR experiment levert dan als 

resultaat de resonantievelden. Verder is het mogelijk uit een ESR 

experiment gegevens te halen omtrent de intensiteit van een resonantie, 

de mate van energie-absorptie, waarmee zo'n resonantie gepaard gaat. 

De manier waarop de absorptie-intensiteit en de resonantievelden in 

een ESR experiment worden bepaald en de problemen die daarbij optreden, 

komen in het vervolg van de paragraaf aan de orde. 

We zullen in eerste instantie de methode behandelen aan de hand van 

experimenten waarbij slechts één resonantie optreedt en zullen deze 

in tweede instantie toepassen en zonodig aanpassen in het geval dat 

meerdere resonanties optreden. 

In de practijk blijkt dat een absorptie niet door een deltafunctie 

(2.44) wordt beschreven, maar door een absorptie-curve met een eindige 

breedte. Deze breedte is het gevolg van interacties van het magnetisch 

systeem met zijn omgeving (dipool-dipool wisselwerking, wisselwerking 

met het rooster, etc.) en is (afgezien van exchange narrowing ~0]) 
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groter naarmate de interactie sterker is ~1]. De lijnvorm van de ab

sorptie-curve is afhankelijk van het relaxatiemechanisme van het 

magnetisch systeem. We zullen ons hier beperken tot het bespreken van 

slechts twee typen lijnvormen, namelijk Gaussisch en Lorentziaans, 

omdat dit de meest voorkomende experimentele lijnvormen zijn ~2]: 

gaussisch: 
h { H - 8res 2 

AG(H) • 2nf exp -H t ) } 

Lorentziaans: ~(H) • )2 
r + ( H - H res 

h (3. 1) 

Hierin is h een maat voor de hoogte en r een maat voor de breedte van 

de absorptie-curve. Het resonantieveld is dat magneetveld waarbij het 

Gauss- of Lorentz-profiel zijn maximum heeft. De oppervlakte onder de 

absorptie-curve is een maat voor de intensiteit: 

go 

I "-_j, A(H)dH (3.2) 

De verbreding heeft.echter in het algemeen tot gevolg dat de signaal

ruisverhouding kleiner wordt wat tot oorzaak kan hebben dat het 

resonantieveld of de absorptie-intensiteit niet voldoende nauwkeurig 

bepaald kan worden. Om de signaalruisverhouding te verbeteren maken we 

gebruik van fasegevoelige detectie, zie figuur 3.J. Bij deze methode 

wordt op het statische externe magneetveld, H, een klein oscillerend 

magneetveld, hm•h0sinwt, gesuperponeerd, H>>h0• De Taylorreeksontwik

keling van het absorptiesignaal rond H leidt dan tot de volgende uit

drukking: 

' 

M, • h • sillwt = 
a•ainr.»t 

h•ainwt 
B· res 

a+ a+ 

Fiquur 3.1: De amplitude modulatie met fasegevoelige detectie (VLI). 
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(3.3) 

T.g.v. het oscillerend magneetveld ontstaat op de detector uitgang een 

periodiek signaal, a•a0sinwt, waarbij a0 evenredig is met dA/dH, zie · 

figuur 3.1. Een fasegevoelige versterker, afgestemd op de modulatie

frequentie levert dan een signaal evenredig met dA/dH, zie figuur 3.1. 

De fasegevoelige versterker garandeert tevens een aanzienlijke verbete

ring van de signaalruisverhouding. 

De belangrijkste paramete~s die nu uit het ESR signaal volgen zijn de 

top-top oftewel halfwaarde breedte, b, de top-top hoogte, D, en het 

snijpunt met het nulniveau (H
0
), he·t resonantieveld, H , zie figuur3.2. res 

11 ~----~------~----~------~----~----~ 
S SIRut.lfll UA 115111~ 

r 
6 

• 
2 

I 

·2 

-· 
·6 

; -e 
i w ·I I ~...... ____ _._ ______ ..._ ____ _._ ______ .__ ____ ~----~ 

2 • s 6 7 e 
MtiDll 

Figuur 3.2: Een ESR resonantie signaal 

met parameters D, b en BRes· 

Het (Gaussische of Lorentziaanse) ESR signaal kan in D, b en H uit-res 
gedrukt worden middels de volgende relaties: 

Gauss is eh: 
H-H 

dA {l res 2}D ESRG(H)"- - • exp 2-2 ( ) -(H -H) dH b b res 

Lorentziaans:ESRL(H)"- _ddAH • Db 3(H -H)/{(H -H) 2+Jb2}2 
res res 

(3.4) 

Indien de parameters D en b van een resonantie signaal bekend zijn, 

hebben we in principe een maat voor de intensjteit van de resonantie. 
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Voor de Lorentziaanse en Gaussische lijnvorm is eenvoudig af te leiden 

dat voor de intensiteit geldt (zie fig 3.2 en appendix B): 

(3.5) 

De evenredigheidsconstante wordt bepaald door een aantal factoren, 

waaronder de lijnvorm van het signaal, het microgolfvermogen en de 

orientatie van het magnetisch systeem t.o.v. het externe magneetveld. 

Tenslotte kunnen we experimenteel eenvoudig vaststellen of een ESR 

signaal een Gaussische of Lorentziaanse lijnvorm heeft, door de raak

lijnen in de buigpunten van het signaal te verlengen, de snijpunten 

van deze raaklijnen op het nulniveau te projecteren en deze projecties 

vervolgens te vergelijken met de snijpunten van de raaklijnen met het 

nulniveau zoals in figuur 3.3 is aangegeven. Voor de Lorentziaanse 

vorm geldt dat L/b•4 en voor de Gaussische vorm dat G/b•2.2 ~3]. 

a.c. B • ~ • 2 2 
a.c. A A' • 

Figuur 3.3: 

De identificatie van 

een Lorentziaanse en 

Gaussische afgeleide 

lijnvorm middels de 

raaklijnmethode. 

Tot dusver zijn we van de veronderstelling uitgegaan dat een ESR experi

ment ten hoogste één resonantie signaal bevat. In veel voorkomende 

gevallen zullen dit er meer zijn en is het ESR signaal een samengesteld 

signaal. De vraag is nu of we uit een samengesteld signaal informatie 

kunnen halen omtrent de hoogtes, de breedtes en de resonantievelden van 

de resonantiesignalen waaruit het samengestelde signaal is opgebouwd. 
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Een samengesteld signaal stellen we ons voor als een aantal al of niet 

locale extrema, waarbij ieder maximum met bijbehorend minimum het gevolg 
· é .. · · 1 V h · de • • 1 k 1s van en resonant1es1gnaa • oor et 1 resonant1es1gnaa unnen we 

dan, als benadering voorD., b. en H (i), eenD!, b1! en Hr'es(i) bepalen, 
d 1 1 res 1 

aan de hand van het i e in het samengesteld signaal waarneembare maximum 

en minimum en een nulniveau midden tussen dat maximum en minimum. Om 

een indruk te krijgen van de mogelijke afwijkingen die door de benade

ring worden geÏntroduceerd, maken we van een numerieke simulatie 

methode gebruik, die ons in staat stelt een samengesteld signaal met 

zijn resonantiesignalen te vergelijken. De methode houdt de numerieke 

optelling van twee of meer resonantiesignalen met willekeurige para

meterwaarden in. In figuur 3.4 is de procedure ter bepaling van een 

set parameters voor een resonantiesignaal uit een samengesteld signaal, 

verkregen m.b.v. de simulatie methode, uitgebeeld. 

11 

~ e lillULliJ I UI I II•AAL 

~ .. 
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Figuur 3.4: De bepaling van de parameters Di,bi en HResi bij een 

samengesteld signaal in vergelijking met Di' bi en 

BResi bij de afzonderlijke resonantie signalen. 

Voor de resonantie signalen in de figuur geldt: 

Ter vergelijking Z1Jn de afzonderlijke resonantie signalen met 

bijbehorende parameters gestippeld weergegeven. De resonantiesignalen 

in figuur 3.4 hebben een gelijke vorm, hetgeen inhoud dat de verhou

ding D./b. constant is. In het vervolg zullen we bij simulaties steeds 
1 1 
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van signalen met gelijke vorm uitgaan, tenzij anders vermeldt. 

Aangezien we vooral geÏnteresseerd zijn in de mate waarin gemeten 

resonantievelden en of intensiteiten een afwijking ten gevolge van 

het samengesteld zijn van een ESR signaal vertonen en deze in hoge 

mate door de onderlinge afstand tussen twee signalen, 

~H • H (2) - H (1), wordt beÏnvloed, bepalen we m.b.v. de 
s res res d 

simulatie methode de verschuiving van het i e·resonantieveld, 

H' (i) - H (i), en de intensiteitsverhouding, res res 

1!/1. • D!b! 2 I D.b. 2 
1 1 1 1 1 1 (3.6) 

als functie van ~H • De simulaties Z1Jn uitgevoerd voor signalen s 
met een hoogte breedte verhouding van D.•10b. en zowel voor twee 

1 1 

signalen met een intensiteitsverhouding van 12•0.111 als van 12•0.751
1
• 

Allereerst blijkt dat de afwijking in de bepaling van de resonantie

velden, H' (i) - H (i), voor ~H van de orde grootte van b. kleiner res res s 1 
dan 0. OS~H is. 1""'-----,---,.------,-----,r---, s 2 

(2) 
Figuur 3.5: ... -
De verhoudinq tussen de 

intensiteit van de 

oorspronkelijk resonantie 

siqnalen en de qemeten 
U) 

i 
0 o.s a.o 

intensiteit voor twee 

resonantie siqnalen als 

functie van AB • Voor de ... ·-s -
resonantie siqnalen qeldt 

Di•10bi en 12/1 1•0.75 res-

pectievelijk 12/I 1•0.l. 

0 
0 o.s a.o 

Figuur 3.5 illustreert per resonantiesignaal de afwijking in de 

intensiteit& bepaling als functie van ~H • We constateren dat de 
s 

sterke intensiteitsafname van een van de resonantie signalen naarmate 
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~H kleiner wordt, resulteert in slechts een paar extrema voor het 
s 

samengestelde signaal. De resonantiesignalen zijn dan niet meer te 

onderscheiden en de parameters D', b' en H' van het samengestelde res 
signaal zijn in het algemeen niet zinvol met de parameters D., b. en 

1 1 

H (i) voor beide resonantiesignalen te vergelijken. res 
Het simulatie programma biedt ook de mogelijkheid meerdere resonantie-

signalen met een selijke onderlinae afstand, ~H, op te tellen, waarbij 

we voor de intensiteitsverhoudingen tussen de diverse sisnalen de 

theoretische verhoudinsen van de MBR hebben gebruikt, zoals die 

afgeleid zijn in paragraaf 2.5 (2.47). De invoerparameters voor een 

dergelijke simulatie zijn de lijnvorm, Gaussisch of Lorentziaans, 

~ en een relatie tussen de breedte, b 1 en de hoogte, D, voor de 

opeenvolgende signalen. Figuur 3.6 geeft een representatief 

voorbeeld van een simulatie van een ESR signaal samengesteld uit 

FMR en MBR signalen. 

lOr----~-----~---~----~----~------~ 
e 

I 
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-· 
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• 5 I 1 e .. , .. , &....----------------------------
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1 

Fiquur 3.6: De simulatie van een ESR signaal waarbij MBR optreden. 

De MBR hebben een intensiteitsverloop zoals in hoofd-

stuk 2 beschreven (2.46) en hun onderlinge afstand is 

constant en gelijk aan ~ verondersteld (vergelijk met 

fig. 2.12). 

In het vervola zullen we van de simulatie methode sebruik maken om 

de experimenteel bepaalde intensiteiten met de theorie te kunnen 

vergelijken. Het simulatie programma wordt in appendix C beschreven. 
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3.2a De opstelling 

Spectroscopische metingen met behulp van de ESR techniek aan 

magnetische systemen vinden in de aroep magnetische ordeningaver

schijnselen bij zeer lage temperaturen plaats, zodat we aan de 

ESR opstelling onderscheid kunnen maken tussen een specifiek ESR 

aedeelte en een cryoaeen aedeelte. Er volgt nu een schematische 

beschrijving van beide gedeelten. 

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar 

referenties ~4,45]. 

3.2b Het ESR gedeelte 

De werking en eigenschappen van de opstelling zullen aan de hand 

van figuur 3.7 worden besproken. 

In deze figuur zijn drie gedeelten te onderscheiden: Een microgolf 

gedeelte, een externe magneet en een detectie gedeelte. 
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Figuur 3.7: Schematische voorstelling van een ESR opstelling. 
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Het eeyogene gedee Zte : 

Het microgolfvermogen wordt gegenereerd door een reflex-klystron. 

De aanwezige klystrons bestrijken tezamen de frequentieband van 

8 - 60 GHz. Om de microgolven te kunnen transporteren wordt gebruik 

gemaakt van golfpijpen. De afmetingen van een golfpijp zijn zodanig 

afgestemd op bet frequentiebereik van bet bijbehorende klystron, dat 

de microgolf de TE-01 mode als golfpatroon heeft, zie figuur 3.8. 

Figuur 3.8: Bet microqolfveld volqens 

de TE-0 1 mode in de kris-

talhouder van de ESR op-

stellinq. 

De in•telbare verzwakkers zijn aangebracht om twee redenen, ten eerste 

om bet vermogen wat het sample bereikt te kunnen instellen en ten 

tweede om de verandering van de frequentie van bet klystron, in het 

geval vermogen in het sample wordt gedissipeerd, te beperken. 

Met de frequentiemeter meten we de microgolffrequentie. De frequentie

meter is een gekalibreerde, verstembare trilholte, die bij de juiste 

afstemming microgolfverogen absorbeert. Indien absorptie optreedt, 

wordt dit door bet detectie gedeelte waargenomen en kan de frequentie 

op de frequentiemeter worden afgelezen. 

De richtkoppeling laat het inkomende vermogen door, echter het 

terugkomend vermogen wordt voor een gedeelte uitgekoppeld naar de diode. 

De E-H tuner is een instelbare impedantie-aanpasser, zodat de verhouding 

van doorgelaten en gereflecteerd vermogen, die afhankelijk is van de 

impedantie van de insert en van de impedantie van de richtkoppeling, 

voor elke microgolffrequentie regelbaar is. Met reflectie van vermogen 

kan worden bereikt dat de diode in een optimaal werkpunt wordt ingesteld. 

Het aedeelte van het microgolfvermogen dat wordt doorgelaten naar de 

insert, wordt aan het kortgesloten eind, de kristalhouder, zie 

figuur3.8, gereflecteerd en komt via de richtkoppeling gedeeltelijk 

bij de diode tereebt 
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Het te onderzoeken kristal wordt in de kristalhouder, tegen de wand 

op ! golflengte van het eind of op de "bodem" van de kristalhouder, 

aamonteerd {zie fig 3.8). Het microgolfveld, h 1, heeft hier een 

maximale amplitude en is homogeen indien het kristal niet te groot 

van omvang is {Een inhomogeen microgolfveld veroorzaakt magneta

statische modes). Indien nu resonantie optreedt beÏnvloedt het 

kristal de reflectie van microgolfvermogen in de kristalhouder, 

hetgeen door de diode wordt waarsenomen. 

Het s~m rrzagneetve 'td : 

Er is gebruik gemaakt van een roteerbare conventionele electre

magneet met een bereik tot 1 Tesla en van een supergeleidende 

magneet met een bereik tot 6 Tesla. De oriëntatie van het kristal 

t.o.v. het magneetveld kan bij de opstelling met de supergeleidende 

magneet met behulp van een roteerbaar kristalhoudergedeelte worden 

sevarieerd. Het klein oscillerend magneetveld ten behoeve van de 

meetmethode wordt bij de "conventionele" opstelling door een externe 

modulatiespoel opgewekt, terwijl bij de "supergeleidende" opstelling 

een modulatiespoel om de kristalhouder is aansabraebt {Er is voor 

de modulatie een frequentie van 275Hz gekozen). 

Het àeteatiegedee'tte : 

De detectie sebeurt door een kristaldiode semonteerd in een afstem

bare houder. De diode zet het opvallende microgolfvermogen om in een 

stroom. Om een optimale sevoeligheid van de diode te verkrijgen wordt 

met behulp van de E-H tuner een optimaal werkpunt voor de diode 

ingesteld. Op de gelijkstroom die de diode dan afgeeft wordt, ten 

sevolge van de reflecties in de kristalhouder, een stroom sesuper

poneerd waaruit informatie omtrent de absorptie van microgolfvermogen 

in het kristal kan worden verkregen. 

De wisselstroomcomponent {275Hz), evenredig met dA/dH {zie par 3.1), 

wordt door een filter van de selijkstroomcomponent sescheiden en 

vervolgens versterkt met behulp van de lock-in amplifier. 

Het uitsangssignaal wordt aangesloten op de Y-insans van een XY

schrijver. Op de X-ingang wordt een spanning sezet die een maat is 

voor het externe magneetveld. De XY-schrijver levert dan als resul

taat van een ESR experiment de veldafhankelijkheid van de veldafgeleide 

van de absorptie {zie fig 3.1 en 3.2). 
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3.2c Het cryogene gedeelte: 

De ESR metingen worden bij het onderzoek van MBR bij temperaturen 

tussen 1.2- 5.0K verricht. Om deze temperaturen te kunnen bereiken 

heeft de ESR opstelling een cryogeen gedeelte. Hieronder verstaan we 

de cryostaten, gevuld met vloeibare Stikstof dan wel Helium, zie 

figuur 3.9, het pompenstelsel 

en de stookwikkeling, zodat 

een zeker temperatuurgebied 

(1.2- lOK) instelbaar is, en 

de thermometers ter bepaling 

van de temperatuur. 

De wijze waarop het systeem 

op een bepaalde temperatuur 

kan worden gebracht en gehou

den zullen wè niet nader 

beschouwen, omdat dit buiten 

LHc 
LW. 
Ll\ ......... 

Figuur 3.9: Bet cryostaat gedeelte van 

de ESR opstelling met een 

supergeleidende magneet. 

het kader van het onderzoek valt ~6]. We merken alleen op dat de 

maximale onnauwkeurigheid waarmee de instelling gepaard gaat O.JK is. 

Wat de temperatuurbepaling betreft, dit gebeurt hetzij door de 

bepaling van de dampspanning, hetzij met behulp van een geijkte 

Germanium thermometer met goed warmte contact met het kristal. 

De dampspanningsmetbode wordt ongevoeliger naarmate lagere tempera

turen worden gemeten, terwijl in dit gebied üe Germanium thermometer 

juist gevoeliger wordt. Dankzij de combinatie van beide meetmethoden 

kunnen we de temperatuur over een bereik van 1.2K tot 5.0K binnen 

een nauwkeurigheid van 0. IK bepalen. 
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HOOFDSTUK IV 

De kristallografische en. magnetische structuur van CHAC: 

4.1 De kristallografische structuur 

De kristallografische structuur van Cyclohexylammonium koper(II) 

triChloride ~6] is orthorombisch met ruimte groep P en met roos-
212121 

terafstanden: a•I9.J441, b•8.5491 en c•6.J90!. 

Het rooster kan magnetisch bezien worden beschouwd als zijnde opgebouwd 

uit lineaire ketens, zie figuur 4.J. Deze ketens liggen evenwijdig aan 

de c-as en bestaan uit CuC1
3
-ionen, verbonden via dubbele Chloorbruggen. 

Figuur 4. 1: De kristalstructuur van CHAC. 

Buurketens zijn in de b-richting gescheiden d.m.v. het NH; ion uit het 

organische Cyclohexylammonium complex, hetgeen in een zwakke waterstof 

binding tussen de ketens resulteert. Deze kristallagen, evenwijdig met 

het be-vlak, zijn van elkaar gescheiden door twee lagen 

Cyclohexylammonium complexen, waarbij een zwakke magnetische dipool 

wisselwerking tussen cu2+ ionen de belangrijkste koppeling is. 
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4.2 De magnetische structuur 

De magnetische structuur van CHAC ~7] is onderzocht met behulp 

van soortelijke warmte, magnetisatie en FMR metingen. 

Uit de resultaten van soortelijkewarmte metingen aan CHAC blijkt 

dat de magnetische momenten in de c-richting een sterke 

ferromagnetische superexchange wisselwerking ondervinden. J•45±5K. 

De buurketens zijn zwak gekoppeld door een exchangewisselwerking, 

J'• waarvan de sterkte een factor 1000 lager is dan de intraketen 

wisselwerking, J' ~ I0-3J. Dit betekent dat CHAC bij benadering 

een ééndimensionale magnetische str~ctuur heeft. 

Ten gevolge van de interketen wisselwerking ordent CHAC antiferro

magnetisch in de a-richting en ferromagnetisch in de b-richting bij 

een ordeningstemperatuur van T •2.21K. c 
Meer gedetailleerde informatie verkrijgen we uit de resultaten van 

magnetisatie metingen langs de a-, b-en c-as, die in figuur 4.2 

zijn weergegeven. 

b 

3 

2 

Fiquur 4.2: De magnetisatie van CBAC versus het extern veld 

voor T • 2. OK. De magnetisatie van CHAC voor 

laqe velden //b-as is voor meerdere temperaturen 

weerqeqeven (T • 2.21K). c 

Allereerst kan uit het zwakke magnetische moment in de a-richting, 

bij afwezigheid van een extern magneetveld. worden geconcludeerd dat 

CHAC, beneden T • een "canted" antiferromagneet is (de cantinghoek 
c 

bedraagt ongeveer 17°). zie figuur 4.3. 
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Figuur 4.3: 

Een schematische weergave van 

de momenten in CBAC. De momen-

ten liggen in het ab-vlak en c 

f -~ maken een hoek 8 met de b-as ~D 

De spins zijn mogelijk ook nog 4° uit het ab-vlak gekanteld ~8]. De 

spincomponenten loodrecht op het ab-vlak heffen elkaar op. 

Uit magnetisatie metingen langs de b-as bij lage magneetvelden (fig 4.2 

de insert) volgt dat een magneetveld H=100.0e volstaac.om de driedimen

sionale ordening te doorbreken. Dit·blijkt voor alle temperaturen 

beneden T op te gaan. Tenslotte volgt uit magnetisatie metingen voor c 
hogere magneetvelden dat de intraexchange wisselwerking anisotroop is. 

In figuur 4.3 onderscheiden we twee mogelijke orientaties voor een 

keten, zodat het rooster is samengesteld uit twee subroosters, 1) en 

2). Een rotatie van plus of min 17° van het hoofdassenstelsel van CHAC 

om de c-as resulteert in de overgang naar het hoofdassenstelsel van 

respect~evelijk subrec.ster 1); aj, ·bj en c en subrooster 2); •2• bi 

en c. De magnetisaties voor de a-, b- en c-richting zijn slechts dan 

te verklaren als men aanneemt dat de b*-richtingen de easy-as, de a*

richtingen de harde-as en de c-richting de intermediate-as van de 

ketens is. 

Uit FMR metingen kan z~er nauwkeurig de anisatrapie in de exchange 

worden bepaald door de FMR-uitdrukking voor de resonantievoorwaarden 

(2.8) aan de metingen aan te passen, De lMR theorie (hoofdstuk 2) 

dient in dit geval echter aangepast te worden, aangezien CHAC een 

twee subrooster systeem is. Veronderstellen we de koppeling f tussen 

de twee-subroosters isotroop en stellen we de (meanfield)magnetisatie .. .. 
van de beide subroosters voor door respectievelijk M1 en M2 dan geldt 

voor de magnetische energiedichtbeid in dit geval: 

(4. 1) 

De bewegingsvergelijking wordt nu verkresen via de transformatie 

M • M1 + M2 en M' • M1 - M2• Het oplossen van de bewegingsvergelijking 

houdt een eigenwaarde probleem van een reële niet-symmetrische 6x6 

matrix in ~9]. Deze wordt numeriek gediagonaliseerd 
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nadat de evenwichtsposities van de magnetisatie& door middel van 

numerieke minimalisatie van de energie zijn gevonden, zie par. 2.2. 

In de figuren 4.4 en 4.5 zijn de FMR meetresultaten van CHAC weer

gegeven. Tevens is het resultaat van de aanpassing van de ;heorie 

aan deze meetgegevens gegeven: 

-... 
ê 

50 

CHAC 

T·1.25K 

o HUb-uis 

• H//c-uis 

0 5 10 15 20 2S 
ngnetic field Ck0e) 

Fiquur 4.4: De FMR meetresultaten voor CHAC: vierkantjes:B/ /b-as 
+ 

rondjes:B//c-as 

De FMR theorie aangepast aan de meetresultaten: 

doorgetrokken lijnen 

In figuur 4.4 is de veldafhankelijkheid van de resonantiefrequentie 

voor de hoofdassen van CHAC gegeven. 

Het in rekening brengen van de koppeling tussen de subroosters heeft 

een hybridisatie van de resonantiefrequenties van de twee subroosters 

tot gevolg, zodat een eventuele ontaarding van deze resonantiefrequen 
+ 

ties (H//bc- of ac-vlak) wordt opgeheven. 
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De oorzaak van het afwijkend verloop van de veldafhankelijkheid van de 

resonantiefrequentie langs de a-as in figuur 4.4.ten opzichte van 

figuur 2.1, waarin de veldafhankelijkheid voor één keten wordt weerge

geven, wordt duidelijker in figuur 4.5. 

20 

10 

s 

0 ·90 ·60 •JO ~~~-"' 
···~ ~ 

CHAC 

'W':SOGHZ 

T:ZSSK 

Figuur 4.5: 

Een rotatiediagram 

van CHAC van het 

ab-vlak. 

In figuur 4.5 is een rotatiediagram van CHAC in het ab-vlak weergegeven, 

waarin de hoekafhankelijkheid van het resonantieveld voor een vaste 

resonantiefrequentie is gegeven (~ is de hoek die het magneetveld met 

de b-as maakt). We kunnen het effect van de twee subroosters duidelijk 

onderscheiden en constateren dat de canting, de hoek tussen de b- en 

de b*-richting, inderdaad 17° is. 

De waarden van de FMR parameters ver~regen uit de voorgaande aanpas

singen. zijn in tabel 4.1 opaenomen. De waarden voor de exchange

auisotropie volgen dan direct uit de relaties (2.10), tabel 4.1. 

Ook de effectieve g-waarden van CHAC zijn in tabel 4.1 opgenomen. 

Voor de volledigheid worden de gevens van CHAC uit dit hoofdstuk 

samenaevat in figuur 4.6 en tabel 4.1. Figuur 4.6 stelt de veldafhanke

lijkheid van de FMR resonantiefrequentie voor meerdere hoeken van het 

magneetveld met de b-as in respectievelijk het ab- en het be-vlak voor. 

Alle quantitatieve gegevens over CHAC zijn in tabel 4.1 gegeven. 



- 43 -

IlO 

. 
140 ... 

! 

i 

~ 
i 

'J '5' 
120 

I 

5 10 15 

Figuur 4.6: De veldafhankelijkheid van de resonantiefrequentie 

voor meerdere richtinqen van dat veld in het ab- en 

be-vlak. In de figuur is steeds de hoek die het 

magneetveld met de b-as maakt vermeld. 

TABEL 4. I : CHAC 

RICHTING: ROOSTERAFSTANDEN: INTERKETENEXCHANGE: g-WAARDEN 

a 19.1441 zfJf/k • O.J5K 2.090 

8.5491 
-2 

b zafJaf/k •-1.44.10 K 2.234 

c 6. I 901 2. 122 

INTRAKETENEXCHANGE: FMR ANISOTROPIE KOPPELING 
PARAMETERS: SUBROOSTERS: 

a* 44.49 K kaMO • 15.3 kOe I'M0 • 0.3 KOe 

b* 45.52 K ~M0 • -7 .s kOe 

c 44.99 K kcMO • -7.8 kOe 

DatEDIMENSIONALE ORDENING: T • 2.2JK (H•O) • H • 100 Oe (T<2.JIK) c c 
CANTINGHOEK VAN DE ANTIFERROMAGNETISCHE ORDENING NAAR DE a-AS: 17° 
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HOOFDSTUK V: 

MBS; Resultaten en discussie 

5. 1 Inleidin& 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de magnetische struc

tuur van CHAC bij benadering mag worden beschouwd als opgebouwd uit 

geisoleerde ketens. Deze ketens hebben een XYZ ferromagnetische struc

tuur. In hoofdstuk 2 is gebleken dat in een dergelijke keten excitaties 

van n-MBS kunnen optreden, die qua niveau lager liggen dan het energie

niveau van een n-magnon toestand. 

De theorieën die de MBS beschrijven zijn vooralsnog beperkt tot situaties 

waarbij hooguit een magneetveld, gericht langs de easy as van een 

magnetisch systeem, aanwezig is. In het geval van CHAC dient het veld 

dan langs de b*-as van een van de subroosters te zijn gericht. Vanwege 

de interferentie van de signalen, behorend bij de twee subroosters, is 

het echter niet goed mogelijk een duidelijk opgelost spectrum te verkrij

gen met het externe veld gericht langs de b*-as van één van de 

subroosters. Het merendeel van de metingen aan CHAC is dan ook 

verricht met het veld gericht langs de b-as, symmetrisch gelegen 

tussen beide easy-assen, waardoor beide spectra samenvallen, zie 

figuur 5.1 

CHAC 
Hlll·ail 

. 'lhliGHz 

4 I 
1111gft1t ie fiiUI 01011 • 10 

Figuur 5.1: Een voorbeeld van een ESR resultaat van amc 
bij T = 2.55K en net H I I b-as. 
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De vraag is nu: Zijn de signalen die m.b.v. ESR in CBAC worden waar

genomen te beschrijven m.b.v. de theorie van de MBS? Om een antwoord 

op de voorgaande vraag te kunnen onderbouwen, zullen we in dit 

hoofdstuk de invloed van parameters, zoals extern magneetveld, 

rotatiehoek en temperatuur, op het resonantiespectrum en de inten

siteit van de waargenomen signalen nader beschouwen en deze invloe

den confronteren met de theoretische modelberekeningen die t.b.v. 

de MBS zijn uitgevoerd. 

5.2 De veld afhankelijkheid van het resonantiespectum voor velden 

gericht langs de kristallografische hoofdassen. 

XYZ 

theorie 
2 

6 Hl KOe) 8 

CHAC 

T:2.SSK 

H 11 b·as 

o theorie tXYZ) 

11. 

-+ 
Fiquur 5.2: De veldafbankelijkheid, BI/b-as, van de frequenties 

van FMR en MBR van CBAC. De punten zijn verkregen 

m.b.v. E.S.R. experimenten, de cirkeltjes geven de 

resonantiefrequenties die uit de theorie volgen weer. 
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5.2a Resultaten 

De veldafhankelijkheid van het resonantiespectrum met het mag

neetveld parallel aan de easy-as is weergegeven in figuur 5.1. 

De metingen zijn verricht bij een temperatuur van 2.55 K, omdat die 

temperatuur qua intensiteit van de satellietresonanties optimaal 

is. 

Om een interpretatie in termen van MBS te kunnen geven zullen 

we in eerste instantie de excitatie-energieën van de MBS voor ver

schillende modelbenaderingen vergelijken. In hoofdstuk 2 zijn 

uitdrukkingen gegeven voor de excitat;e-energieën van MBS in drie 

bijzondere gevallen: 

1) het XTZ model bij H•O 

2) het Ising-Heisenberg model 

3) het klassieke "envelope soliton" analogon 

Substitutie van de exchange-parameters van CHAC resulteert voor 

deze gevallen in respectievelijk de volgende uitdrukkingen voor de 

excitatie-energieën van de MBS bij afwezigheid van een magneetveld: 

XYZ 15.430 tanh(0.095n) [K] En = 
IH 16.781 tanh(0.093n) [K] En = 

~ pp = 1.56 2 [K] (5 .1) En 1. 0136n 

We constateren dat de theoretische resultaten voor de lagere niveaus 

niet noemenswaardig uiteenlopen. We mogen ons daarom in het vervolg 

beperken tot de theorie van Johnson voor het XYZ model en deze 

confronteren met de experimentele resultaten. 

In tabel 5.1 staan de resultaten voor de energieniveaus van de 

MBS voor de drie modelbenaderingen, tevens zijn in deze tabel de 

daaruitvolgende veldopsplitsingen, zoals die in een ESR meting 

worden bepaald, vermeld. Bierbij is de veldafhankelijkheid van de 

excitatie-energieën van de MBS in een XYZ systeem volgens een Zee

man-term verondersteld. 
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Macao• boUDdatace eaeraiea [~) (a) lplittiq of the Mil [Oe) (b) 

D 
D 

c •. CZJS 
a 

en 
D 

Alm 
D 

A'Jël& 
ll 

ArP 
D 

1 1 • .5.56 1.462 1.560 110 170 to 

2 3.016 2.197 3.106 340 340 210 

3 4.564 4.282 4.612 410 470 460 

4 5.970 5 • .597 6.0.50 600 580 640 

s 7.286 6.824 7.392 630 660 830 

6 8.499 7.952 8.612 730 700 1010 

7 9.60.5 8.97.5 9.683 740 710 1190 

a 10 • .598 9.892 10 • .576 730 700 1380 

9 11.482 10.703 11.262 700 670 1S60 

10 12.260 11.41.5 11.724 660 620 1740 

11 12.940 12.033 11.92.5 600 570 -
12 13.528 12 • .567 - .560 510 -
13 14.035 13.023 - 490 450 -
14 14.469 13.413 - 430 400 -
15 14.839 13.743 - - - -- 16.781 15.430 -- 0 0 +• 

(al Enerviein van IIBS bij afwziqbeic! van "n utern Mqzwetftlc!, t:18, t:XYZ en t:PP 
D n D 

Un tuperatwr .. Dhedenl berekencS •t reçectiewlijk vu;elijkinq (2.191, (5.11 

en (2.27). 

(bi De wlc!afstanc! tusHn de ti-11-KBR en de n-MBR berekend "fOOr B//b-&s en 9b•2.234. 

'fABEL 5.1 

De satellietlijnen in f.iguur 5.1 worden bij H•O vergeleken met 

MBR , die uit de berekeningen met de theorie van Johnson (2.28) 

voor het XYZ model volgen •. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

bij de berekeningen de gerenormaliseerde parameters, behorend bij 

T• 2.55K, zijn gebruikt, (zie par. 5.4) • 

In vergelijking met (5.1) wordt nu de volgende uitdrukking gevonden: 

E~YZ(T = 2.55K) = 14.091 tanh(0.099n) [K] (5. 2) 

Uit de figuur volgt dat er een goede overeenkomst bestaat tussen 

experimentele en theoretische resultaten. 'Aangezien de satelliet

lijnen dezelfde veldafhankelijkheid vertonen als het magnonsignaal 

(FMR) kunnen we verder concluderen dat de veldafhankelijkheid van 

de satellietresonanties, voor velden gericht langs de b-as, door 

een Zeeman-term wordt beschreven. 
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De ESR metingen met het magneetveld langs de c-as gericht zijn 

in figuur 5.3 gepresenteerd. 

0 I 10 

Figuur 5.3: De veldafhankelijkheid van de resonantiefrequentie 
-+- • 

van de FMR (x) en MBR (o) van CHAC, H//b-as en H//c-as. 

Voor deze configuratie is echter geen theorie bekend die de waarge

nomen satellietresonanties kan beschrijven en kunnen we slechts de 

experimentele resultaten weergeven. Uit figuur 5.3 blijkt dat de satel

lietresonanties slechts worden waargenomen voor H > H gap 
In paragraaf 5.3 gaan we verder op dit verschijnsel in. 

5.2b Discussie 

We merken allereerst op dat de fout in de bepaling van de reso

nantievelden voornamelijk wordt veroorzaakt door enerzijds de signaal 

ruis verhouding (SRV) en anderzijds de effecten die het gevolg zijn 

van het samengesteld karakter van het ESR signaal (zie figuur 5.1). 

Bet ruisniveau is gedurende één ESR experiment constant zodat de SRV 

afneemt bij afnemende signaalintensiteit. Voor satellietresonanties 

met een hoog rangnummer betekent dit een fout ten 
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gevolge van de SRV van de orde grootte 0.05 kOe. Het samengesteld 

karakter heeft meestal tot resultaat dat het FMR signaal en enkele 

satelliet resonantiesignalen niet te onderscheiden zijn. Uit figuur 

5.2 blijkt dat dit effect in sterk~re mate optreedt voor ESR expe

rimenten bij lagere frequenties. Het samengesteld karakter heeft 

een fout in de bepaling van het FMR resonantieveld van de orde grootte 

0.5 kOe tot gevolg. Aan de invloed van het samengesteld karakter 

van het ESR sisnaal wordt in paragraaf 5.5 meer aandacht besteed. 

Figuur 5.3 laat zien dat de satellietresonanties bij het magneet-

veld gericht langs de c-as alleen voor velden kleiner dan H wor-gap 
den waargenomen. De invloed van magneetvelden met een transverale 

component t.o.v. de b-as wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf, 

waarin de rotatiediagrammen aan de orde komen. 

5.3 De hoekafhankelijkheid van het resonantieveld 

5.3a Resultaten 

De hoekafhankelijkheid van het resonantieveld bij één bepaalde 

resonantiefrequentie wordt weergegeven middels een rotatiediagram. 

Een voorbeeld van een rotatiediagram is reeds in fisuur 4.5 gegeven. 

Het rotatiediagram in het ab-vlak voor de FMR en de satellietresonan

ties bij een resonantiefrequentie van 50 GHz en een temperatuur van 

2.55 K, is in figuur 5.4 gegeven. 
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25 
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Figuur 5.4: Een rotatiediagram in het ab-vlak. ~ is de hoek tussen 

de veldrichting en de.b-as. De puntjes geven de experi

menteel waargeno~en MBR weer. 

Uit deze figuur komt duidelijk naar voren dat CHAC een twee subroos

ter systeem is (De satellietresonanties komen onderscheidbaar in de 

ketens van beide subroosters voor.). Verder constateren we dat de sa

tellietresonanties bij magneetvelden, die een hoek groter dan 70° met 

de b-as maken, niet worden waargenomen. In de discussie komen we hier 

uitgebreid op terug. 
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Een voorbeeld van een rotatiediagram in het be-vlak is in figuur 5.5 

gegeven. Aangezien het hier een groot kristal betrof (lengte = 1 cm 

breedte = 0.3 cm), is voor een lage resonantiefrequentie gekozen 

(v • 29 GHz), om er voor te zorgen dat het hoogfrequente veld homogeen 

over het kristal is {grote golflengte). De gekozen resonantiefrequen

tie is bijT • 1.25 Klager dan de gapfrequentie (zie fig 5.2 en 5.3), 

zodat voor het magneetveld gericht langs de b-as geen FMR signaal 

wordt waargenomen. De satellietresonanties in het diagram bij ~'s 

rond de c-as hebben een lager resonantieveld dan het FMR veld, hetgeen 

in overeenstemming is met de ligging van de satellietresonanties in 

figuur 5.3. Tenslotte merken we op dat de resonantievelden hoger dan 

10 kOe in figuur 5.5 ontbreken vanwege het beperkte bereik van de 

electromagneet .. 

i .. 

- -

be-vlak 

T • 1.25 K 
V • 29 GHz 

-•• 
Fiquur 5. 5: Een rotatiediaqram in het be-vlak. ~ is de hoek tussen 

de veldrichtinq en de b-as. De puntjes qeven de experi

menteel waarqenomen MBR weer. 
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5.3b Discussie 

Zoals blijkt uit figuur 5.4 worden voor hoeken groter dan 70° met 

de b-as geen satellietresonanties waargenomen. Figuur 5.6 volgt recht

strèeks uit figuur 5.4 door een subrooster buiten beschouwing te laten 

en van het magneetveld alleen de component in de b*-richting te nemen. 

+ 
.... 10 

§ 
'S 

J 
8 

6 

4 

2 

0 ~~~----~----~--~----~----~~_. 
-120 -90 ··-.. ..... -30 0 .,... ........ 30 10 90 .. _ -•• 

Figuur 5.6: Een rotatiediagram in het ab-vlak waarin de hoekafhanke

lijkheid van de veldcomponent in de b-as voor slechts 

4~ subrooster van CBAC is qeqeven. 

Aangezien uit figuur 5.6 blijkt dat voor een hoekdomein van -50°$~*~50° 
de component van het resonantieveld in de b*-richting voor een subroos

ter bij benadering constant blijft, kunnen we concluderen dat de com

ponent in de a*-richting binnen dat hoekdomein kan worden gevarieerd 

zonder de ligging van de energieniveaus te beÏnvloeden. 
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Alvorens dieper op decorzaakachter de vertoonde hoekafhankelijkheid 

van de satellietresonanties in te gaan presenteren we in figuur 5.7 

het resultaat van lineaire extrapolaties naar H • 0 kOe. uitgevoerd op 

resonantievalden afkomstig uit een aantal rotatiediagrammen (v • ss. 
50 en 36 GHz) en per extrapolatie behorend bij één bepaalde FMR of 

satellietresonantie en één bepaalde veldhoek. 

-• • 0 -a 

10 

0 

90 ·-·· •• 
Fiquur 5. 7: Een rotatiediaqram in het ab-vlak waarin de hoekafhanke

lijkheid van de resonantiefrequenties, verkregen m.b.v. 
+ 

extrapolaties naar B-DkOe, zijn weergegeven. 

De satellietresonanties links en rechts van de b-as in figuur 5.7 zijn 

respectievelijk afkomstig van het "linker" en "rechter" subrooster. 

zie figuur 5.4. De resonantiefrequenties bij H • 0 kOe zijn reeds in 

figuur 5.2 gegeven. De resonantiefrequenties in figuur 5.7 wijken hiervan 
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af indien de lineaire extrapolatie niet is toegestaan. In figuur 5.7 is 

dit het geval wanneer de hoek met een van de b*-assen groter dan 50° is. 

Nu voorspelt de Zeemanterm in de Hamiltoniaan (2.1), 

~B(g Rats~+ gbHbES~), een lineaire veldafhankelijkheid, als we mogen 
a 1 1 · 

aannemen dat het magneetveld de spinconfiguratie, dat wil zeggen de 

orientatie van de spins, niet beïnvloedt. Uit figuur 5.7 volgt dus 

dat de spinconfiguratie binnen het hoekdomein -50°$~*~50° niet al te 

veel verandert. Ook de hoekafhankelijkheid van het resonantieveld in 

figuur 5.6 binnen het hoekdomein -50°~~·~50° is nu te begrijpen als 

gevolg van een ongewijzigde spinconfiguratie, indien we aannemen dat de 

verwachtingswaarde van de spincomponent in de a-richting klein is ten 

opzichte van die in de b-richting. Of deze aanname binnen het betref

fende hoekdomein gerechtvaardigd is, kunnen we nagaan met behulp van de 

FMR theorie die de spinconfiguratie levert als resultaat van de nume

rieke minimalisatie van de magnetische energiedichtheid (4.1). In 

figuur 5.8 is voor vier magneetvelden, H • 1 kOe, 10 kOe, 15 kOe en 

20 kOe, de hoekafhankelijkheid van de spinconfiguratie gegeven • 

• .. 
l· 
'-" .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• .. 
• 

I 
~ 
~ 
~ -

I . 

I I I I -----
---------

B•1 kOe 
I I I 

I • - .. .,. .. 

• 
• 
l· ..... .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. .. 

• 
• 
l· • ... .. .. 
• 

• 

. .... 

Fiquur 5.8: 

De spinconfiquratie, ·weergegeven m.b.v. 
+ 

S:L s
1

,
2

,b-as, voor een aantal magneet-

velden en als functie van de hoek van 
+ 

die velden met de b-as (~:L B,b-as). 
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e
1
, 2 stelt de hoek van de spinmomenten van de twee subroosters met de 

b-as voor (Ls 1 2,b-as). Uit de figuren blijkt dat voor ieder magneet-
• . 

veld een overgang in de spinconfiguratie optreedt als de 

richting van het magneetveld van de b-as naar de a-as wordt gedraaid. 

In figuur 5.9 zijn de uitgangsconfiguratie en de configuratie-overgang 

geÏllustreerd. 
a 

c 
c 

\ 
\ 

\ 
\ 

a 

Figuur 5.9: De spinconfiguratie voor H=O KOe en de spin-

configuratie voor H //b-as en voor H vlak voor 
(H 1) en vlak na (H2) de spinconfiguratie-overgang. 

De nieuwe configuratie in de figuur duidt op een andere effectieve 

anisotropie, waarbij de b-as niet langer de voorkeurs-as is. De vraag 

is nu: Bestaat er een verband tussen de overgang in de spinconfigu

ratie en het verdwijnen van de satellietresonanties in het rotatie

diagram van figuur 5.4 bij ~ • 70°? Nader beschouwd bedraagt het FMR 

resonantieveld ongeveer 15 KOe bij de hoek in het rotatiediagram 

waar de satelliet-resonanties verdwijnen, terwijl bij 15 KOe in figuur 

5.8 de overgang ongeveer bij ~,b-as • 70° optreedt. Dit suggereert 

het samenvallen van de overgang met het verdwijnen van de satelliet

resonanties in bet rotatiediagram (fig 5.4). 

Bij 40° in het rotatiediagram van figuur 5.4 verdwijnen echter de 

satellietresonanties van het andere subrooster terwijl er van een 

overgang in de spinconfiguratie geen sprake is. Een theoretische 

verklaring zou kunnen zijn dat de verdwijning het gevolg van een 

afname van de effectieve anisotropie is. De theorie (zie o.m. (2.27) 

van Wojtczak en Zukiennicki) voorspelt dan een afname van de afstand 
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~H tussen de opeenvolgende MBR. Beneden een bepaalde waarde van ~H zijn 

de FMR en de MBR signalen niet meer te onderscheiden en worden er geen 

satellietresonanties meer waargenomen (Fig 3.5). Uit figuur 5.3 volgt 

dat ten gevolge van het transversale veld een verlaging van de effectieve 

anisotropie optreedt (H : v • 0 GHz), zodat de afname van de effectieve gap 
anisotropie bij het verdwijnen van de satellietresonanties in het 

rotatiediagram enerzijds het gevolg zou kunnen zijn van de toename 

van de transversale veldcomponent en anderzijds van het optreden van 

de overgang in de spinconfiguratie. 

Wat het rotatiediagram van het be-vlak betreft, figuur 5.5, vertonen de 

satellietresonanties, bij velden die een niet al te grote hoek met de 

b-as maken, een overeenkomstig gedrag als die in het ab-vlak. 

5.4 De temperatuursafhankelijkheid van het resonantieveld. 

5.4a Resultaten 

De temperatuursafhankelijkheid van het magnon en de satelliet

resonanties in een temperatuursdomein van 1.25 K < T < 4.2 K, voor 

een resonantiefrequentie van 36 GHz en met het magneetveld parallel 

aan de b-as is in figuur 5.10 weergegeven. 
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Figuur 5.10: De temperatuurafhankelijkheid van de E.S.R.-velden 
~ 

in CHAC voor v-36GHz en Hl /b-as. De punten en de 

cirkeltjes geven experimenteel waargenomen resonan

ties van FMR respectievelijk MBR weer. De insert 

geeft de m.b.v. renormalisatie verkregen theoretische 

voorspelling. 

Uit deze figuur blijkt dat de afstand ~ tussen de opeenvolgende 

satellietresonantievelden afneemt bij toenemende temperatuur. De 

Vraag is nu of dit temperatuurseffect met behulp van de in para

graaf 2.4 gegeven theorie is te beschrijven. 
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De renormalisatie methode stelt de exchangeparameters temperatuurs

afhankelijk. Om de invloed van de exchangeparameters op de magnon 

gebonden toestanden in het XYZ model te illustreren is in figuur 5.11 

de afhankelijkheid van het excitatiespectrum volgens Johnson bij 

H • 0 KOe (2.28) van de anisotropie tussen respectievelijk de b- en 

c-as en de b- en a-as, met de exchangeparameters van CBAC als uit

gangspunt, gegeven. 

lt. 
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Figuur 5.11: De anisotropie-afhankelijkheid van het excitatie

spectrum met het spectrum van CBAC als uitqanqssituatie 

Uit figuur5.11 blijkt dat 6H afneemt voor een afnemende anisotropie 

Jb - Ja• respectievelijk Jb - Je. In het algemeen kunnen we derhalve 

stellen dat een afname van de anisotropie leidt tot een vermindering 

van de afstand tussen de resonante magneetvelden van twee opeenvol

gende MBR. 

De verschuiving van het magnonsignaal in figuur 5.10 kan met behulp 

van de FMR theorie worden beschreven, door de anisotropie-parameters, 

k , k en k te renormaliseren. Met behulp van de veldafhankelijkheid x y z 
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van de resonantiefrequentie van de FMR voor magneetvelden evenwijdig 

aan de hoofdassen, gemet.en bij verschillende temperaturen, is de 

renormalisatie uitgevoerd volgens de aanpassingsmetbode in paragraaf 2.4 

(Jb is wel constant gehouden!). Het resultaat is in fisuur 5.12 voor 

een aantal temperaturen weergegeven. 

0,7 r------~-----,------T---, 

-.. :-o .• 

; 

0 

Figuur 5.12: De qerenormaliseerde anisotropie parameters voor 

1<T<4.2K. k wordt door sterretjes, k door 
-- x z 

cirkeltjes weergegeven. 

De temperatuursafhankelijkheid van de v , die in figuur 5.13 is weergap 
gegeven, is het reaultaat van berekeningen volgens de FMR theorie met de 

gerenormaliseerde exchangeparameters. 

-~--------~---------r--------~---, 

i 
l 

~-----------L----------~---------~-~· J • 2 
tlal-

Figuur 5.13: De temperatuursafhankelijkheid van vqap berekend 

m.b.v. de qerenormaliseerde exchanqeparameters. 
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We constateren een lineaire afname van de v bij toenemende tempe-gap 
ratuur, hetgeen in overeenstemming is met de lineaire verschuiving in 

figuur 5.10. Als we in de berekening van de ligging van de MBR dezelf

de renormalisatie toepassen krijgen we het resultaat dat in figuur 5.10 

als insert is gepresenteerd. Uit deze figuur blijkt dat er overeen

stemming met de experimentele resultaten is. Gebruik van gerenorma

liseerde exchangeparameters in de theorie van FMR en MBR geeft een 

goede beschrijving van de temperatuursafhankelijkheid van de 

FMR. en MBR. 

5.4b Discussie 

In hoofdstuk 2 is voor de temperatuursafhankelijkheid van de 

FMR frequentie een uitdrukking van Kanamori en Tachiki gegeven (2.37). 

Met behulp van deze uitdrukking kunnen we de resonantiefrequentie 

berekenen voor de situaties waarbij de spinmomenten precederen om een 

van de hoofdassen. Een dergelijke situatie doet zich voor indien een 

magneetveld gericht langs een van de hoofdassen groter is dan de H gap 
van de betreffende as. De temperatuursafhankelijkheid van de reso-

nantiefrequentie is berekend voor de situaties waarbij langs de 

respectievelijke hoofdassen een magneetveld, groter dan de betref

fende B , is gericht. Figuur 5.14 geeft het resultaat weer. We gap 
constateren aan de hand van de figuur dat een temperatuur verhoging 

resulteert in een verlaging van de effectieve anisotropie, zodat dit 

resultaat op het eerste gezicht overeenstemt met de resultaten gepre

senteerd in figuur 5.12 en 5.13. 

De theoretische uitdrukki~g zou ons de mogelijkheid bieden, via de 

FMR. theorie en de aanpassingsmetbode {par 2.4), de gerenormaliseerde 

exchangeparameters, ten behoeve van de berekening van de ligging 

van de MBR, ook bij hogere temperaturen (T>4.2 K) te bepalen. 
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Fiquur 5.14: De temperatuursafhankelijkheid van de resonantiefrequen... 
tie van CBAC in een extern magneetveld: H=20KOe, met . ...,, ... ... 
respectievelijk'S b-as, H//c-as en Hl/a-as. De insert ... 
geeft de afhankelijkheid voor a//b-as waarbij de frequen-

tieschaal is opgerekt. 

Toch dient de bruikbaarheid van de methode van Kanamori en Tachiki 

nader te worden onderzocht, omdat we in figuur 5.14 bij de hoge 

temperaturen_(zie insert) een temperatuursafhankelijkheid van de 

resonantiefrequentie constateren, terwijl volgens het, bij die tem

peraturen verwachte, paramagnetische gedrag van de afzonderlijke 

spinmomenten, de resonantiefrequentie wordt gegeven door: 

w(a) • (a:a, b, c) (5.3) 

en derhalve onafhankelijk van de temperatuur is. 

Als we figuur 5.10 nogmaals beschouwen kunnen we constateren dat bij 

de lage temperaturen de satellietresonanties met de hoogste rang

nummers niet worden waargenomen, terwijl bij de hogere temperaturen 

de satellietresonanties met de laagste ransnummers niet worden waar

genomen. De omstandigheden waaronder een satellietlijn al of niet 

waarneembaar is, zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen. 

Wel merken we nog op dat de laagste satellietlijnen de FMR-lijn bij 

de hogere temperaturen doorkruisen, hetgeen niet met de theoretische 

voorspelling van de ligging van de MBR en FMR overeenkomt (zie de 

insert van Fig 5.10). Deze discrepantie is hoogstwaarschijnlijk te 

wijten aan de systematische fout, die met name bij de hogere tempera-
• 
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turen, waar meerdere MBR niet van de FMR ZlJn te onderscheiden, in 

de bepaling van de ligging van het FMR signaal optreedt ten gevolge 

van het samengestelde karakter van het ESR signaal. 

5.5 De intensiteit 

5.5a Resultaten 

In de door ons gebruikte ESR spectrometer zijn absolute inten

siteitsmetingen niet mogelijk, omdat de intensiteit van het hoogfre

quente veld terplaatse van het kristal niet bekend is en deze sterk 

van de instelling van de opstelling afhangt. De resultaten in deze 

paragraaf betreffen daarom alleen relatieve intensiteiten. In fi

guur 5.15 is voor één ESR meting, bij een temperatuur van 2.55K en 

een frequentie van 29 GHz, de intensiteit van de satellietresonan

ties uitgezet tegen hun rangnummer (zie fig. 5.2). 
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Fiquur 5.15: Oe rangnummerafhankelijkheid van de MBR-intensiteit 

volqens de theorie, een experiment en een simulatie 

a.d.h.v. de theorie. 
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De ~heoretische intensiteitsverhouding van opeenvolgende MBR, zoals 

in hoofdstuk 2 is besproken (2.47), is alleen voor MBR met een hoog 

rangnummer in overeenstemming met het experimentele resultaat, zie 

figuur 5.15. Aangezien we bij de bepaling van de experimentele in

tensiteiten een systematische fout maken t.g.v. het samengestelde 

karakter van het ESR signaal (zie pag. 3.1), maken we van de si

mulatie methode gebuik om de theorie met het experiment te kunnen 

vergelijken. Dat de discrepantie tussen theorie en experiment een ge

volg van de systematische fout in de intensiteitsbepaling is, blijkt 

al direct als we een gemeten ESR signaal vergelijken met een simu

latie, waarbij van de theoretische intensiteitsverhouding tussen 

opeenvolgende MBR is uitgegaan, zie figuur 5.16 

• 

., 

.. 
. ; .. 
i .... ,!-----~-~----~---! ..... 

Figuur 5.16: 

Een simulatieresultaat 

(Gaussisch, Lorentziaans) 

v~rsus een vergelijkbaar 

ESR resultaat. 

De intensiteiten die uit de simulatiesignalen volgen Z1Jn ook in 

figuur 5.15 opgenomen. We merken nog op dat de invoer parameters 

bij de simulatie (zie pag. 3.1) in dit geval op experimentele re

sultaten zijn gebaseerd. Uit figuur 5.15 en 5.16 kunnen we conclu

deren dat de satellietresonanties, ondanks de discrepantie tussen 

theorie en experiment, waarschijnlijk vergelijkbare intensiteitsver

houdingen hebben als de theorie voor de MBR voorspellen. 
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De relatieve intensiteitsverhouding voor opeenvolgend~ MBR is volgens de 

theorie (2.47) temperatuursafhankelijk. Figuur 5.17 geeft de relatieve 

intensiteit van de vierde satellietresonantie ten opzichte van de FMR als 

functie van de temperatuur bij een ESR frequentie van 36 GHz. 
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Figuur 5.17: De temperatuurafhankelijkheid van de intensiteits

verhouding tussen de vierde MBR en de FMR verkregen 

uit experimenten en de theorie 

Indien we de relatieve intensiteitsverhouding tussen de FMR en de 1-MBR, 

I(O), evenredig met exp{-6(~0 + g~B~H)} veronderstellen (vergelijk met 

(2.47)), dan voldoet de relatieve intensiteit van de 4-MBR t.o.v. de FMR 

volgens de theorie (2.47) aan (zie figuur 5.17): 

(5. 3) 

Uit figuur 5.17 blijkt dat (5.3) het experimentele resultaat alleen voor 

lage temperaturen beschrijft. Dit betekent dat in een I-n plaatje (fig. 

5.15) de vierde satellietresonantie bij lage temperaturen rechts van het 

maximum ligt, terwijl.de vierde satellietresonantie bij hogere tempera

turen, waar het experiment van de theorie afwijkt, links van het maximum 

ligt. Het rangnummer van de satellietresonantie met de maximum intensi

teit, n(I ), hangt dus van de temperatuur af. De experimenteel bepaalde max 
afhankelijkheid is in figuur 5.18 gepresenteerd. Vergelijken we de expe-

rimenteel gevonden intensiteiten met de theoretisch voorspelde MBR-
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Figuur 5.18: De temperatuursafhankelijkheid van het rangnummer van de 

MBR met de hoogste intensiteit: n(I ). 
max 

intensiteiten dan kunnen we de lijn in figuur 5.18 beschouwen als de 

scheidslijn tussen het lage temperatuur, hoge rangnummer gebied, waar expe

riment en theorie overeenstemmen, en het hoge temperatuur, lage rangnummer 

gebied, waar het experiment significant van de theorie afwijkt. Figuur 5.10 

geeft samen met figuur 5.18 een beeld van het experimentele temperatuur 

gedrag van de satellietresonanties. 

Tenslotte geven figuur 5.19 en 5.20 de frequentie-afhankelijkheid van de 

satellietresonantie-intensiteiten. 

Uit figuur 5.19 volgt dat de theorie (5.3) alleen voor hoge frequenties 

het experimentele resultaat beschrijft. 
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Figuur 5. 19: De frequentie-afhankelijkheid van de intens i tei ts

verhoudinq tussen de vierde MBR en de FMR verkregen uit 

experimenten en de theorie. 
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Fiquur 5.20: 

De frequentie-afhankelijkheid van het 

rangnummer van de MBR met de hooqste 

intensiteit: n(I ). 
max 

stemmen, en het lage frequentie, rangnummer gebied,waar het experi

ment significant van de theorie afwijkt. Fi&uur 5.2 geeft samen met 

figuur 5.20 een duidelijk beeld van de experimentele frequentie af

hankelijkheid van de satellietresonanties. 

Resumerend kunnen we concluderen dat enerzijds de satellietresonan

ties m.b.v. ESR spectroscopie slechts in een beryerkt deel van de 

ruimte opgespannen door 0<W<50GHz, l<T<5K en OSnS13 zijn gesignaleerd 

en dat anderzijds de intensiteit van de satellietresonanties slechts 

in een ·beperkt deel van de ruimte, waarin de satellietresonanties 

worden gesignaleerd, met de theoretische intensiteit van de MBR 

overeenkomt, zie figuur 5.15, 5.17 en 5.19 

5.5b Discussie 

Bij de voorafgaande resultaten hebben we geconstateerd dat de 

intensiteit van de experimenteel waargenomen satell~tresonanties 

niet onder alle omstandigheden met de theoretische intensiteit van een 

MBR overeenkomt. We doen hier een poging de oorzaak van de optredende 

afwijkingen die het gevolg zijn van het samengestelde karakter van het 
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experimentele signaal, het gebruik van de theorie buiten zijn gel

digheidsgebied en een slechte signaal ruis verhouding. 

Figuur 3.5 illustreert de invloed van het samengestelde karakter 

op het signaal. Bieruit blijkt dat de afwijking tussen theorie en 

experiment groter zal zijn naarmate de onderlinge afstand AH kleiner 

is en de relatieve intensiteitsverhouding dichter bij I ligt. Bet 

verbreden van de signalen heeft uiteraard een vergelijkbaar effect 

als het verkleinen van ~H. Verder heeft de theoretische geldigheid 

betrekking op (2.47), die afgeleid is voor temperaturen, die niet 

veel van T•O afwijken en voor een Ising-Heisenberg keten. 

De signaal ruis verhouding, die voor signalen met een lagere inten

siteit slechter is (constant ruisniveau gedurende één ESR experi

ment), zal eveneens tot afwijkingen tussen theorie en experiment 

leiden. 

In het geval van CHAC kunnen we nu stellen dat satellietresonanties 

met een hoog rangnummer slecht of niet waarneembaar zijn t.g.v. een 

slechte signaalruisverhouding. De slec~te signaalruisverhouding wordt 

eerder ( bij lagere rangnummers) bereikt naarmate de relatieve inten

siteitsverhouding (2.47) kleiner is (hoge frequenties en lage tem

peraturen;zie figuur 5.2 en 5.10). 

Verder kunnen we stellen dat satellietresonanties met een laag rang

nummer slecht of niet waarneembaar zijn t.g.v. het samengestelde 

karakter van de signalen. De invloed ervan is sterker naarmate de 

relatieve intensiteitsverhouding (2.47) dichter bij I ligt (lage 

frequenties en hoge temperaturen), naarmate de breedte van de signa

len toeneemt (hoge temperaturen) en naarmate de onderlinge afstand 

~H afneemt (hoge temperaturen; zie figuur 5.10). Tenslotte 

kan een afwijking tussen theorie en experiment optreden omdat de 

theorie niet voldoende op de betreffende situatie van toepassing 

is (relatief hoge temperatuur?). In het voorafgaande is m.b.v. de 

simulatie methode aangetoond dat afwijkingen tussen theorie en ex

periment kunnen voortkomen uit het samengestelde karakter van het 

ESR signaal. De invoer parameters van de simulatie methode zijn de 

frequentie, temperatuur, qoogte en breedte van het FMR aiguaal en de 

onderlinge afstand ~H. De simulatie methode laat verder de intensiteit 

afnemen volgens de MBR theorie (2.47) en houdt daarbij de verhou

ding tussen de hoogte en breedte van de resonantiesignalen constant. 

Deze constante verhouding is gebaseerd op de experimenteel 



- 68 -

geconstateerde gelijkvormigheid van de FMR met de satellietresonan

ties. Volgens de theorie (par. 3.1.) wordt de vorm van de signalen 

bepaald door het type interactie van het systeem met zijn omgeving, 

terwijl de breedte door de sterkte van de interactie van het systeem 

met zijn omgeving en de relaxatie tijd daartussen wordt bepaald. 

Theoretisch zijn er vooralsnog geen argumenten om de breedte van 

FMR en satellietresonanties niet constant te veronderstellen. Een 

simulatie, waarbij de breedte van de signalen constant wordt gehou

den,levert echter geen met experimentele signalen vergelijkbare 

resultaten op. Onder de uitgevoerde simulaties kunnen we een drietal 

typen onderscheiden: 

J) Simulaties waarbij de breedte wordt bepaald door het experimentele 

FMR signaal. 

2) Simulaties waarbij de breedte wordt bepaald door de experimentele 

sàtellietsignalen. 

3) Simulaties waarbij de breedte van het FMR signaal volgens I) en 

de breedte van de satellietsignalen volgens 2) wordt bepaald. 

De simulatie resultaten worden samen met een ESR signaal in figuur 

5.21 gegeven: .. ,......:~------
··~--------------------; ..... -..... ._. 
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Figuur 5.21: 

De si!mllatie resultaten 1), 2) en 

3) versus een vergelijkbaar ESR 

resultaat 4) • Voor de MBR in de 

sim.llatie geldt dat alle eenzelfde 

signaalbreedte hebben. 
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Het eerste type simulatie leidt tot slechts één waarneembare reso

nantie. In het signaal worden geen MBR onderscheiden. Het tweede 

type leidt tot een signaal waarin MBR kunnen worden onderscheiden, 

echter het FMR-signaal is te smal en de intensiteitsverhouding van 

opeenvolgende MBR is te klein in vergelijking met een experimenteel

signaal. Het derde type leidt i.h.a. tot signalen waarin de lagere 

MBR het FMR signaal te sterk beÏnvloeden en waarbij wederom de in

tensiteitsverhouding van de opeenvolgende MBR te klein is t,o.v. 

de experimentele intensiteitsverhouding. Uit het voorafgaande blijkt 

dat, uitgaande van een constante MBR signaalbreedte, de afwijkingen 

tussen theorie en experiment niet aan het samengestelde karakter 

van het ESR signaal zijn toe te schrijven. 

5.6 Eindconclusies 

In deze paragraaf vatten we een aantal conclusies, zoals behan

deld in de voorgaande paragraven nog eens samen. 

1) Er bestaat een goede overeenkomst tussen het theoretische resonan

tiespectrum van MBR en de experimenteel waargenomen resultaten 

van satellietresonanties in CHAC. 

2) Voor magneetvelden gericht langs de b-as wordt de veldafhankelijk

heid van de satellietresonanties, overeenkomstig die van de MBR 

en FMR, beschreven door middel van een Zeemanterm. 

3) De intensiteiten van de satellietresonanties komen slechts in 

een beperkt deel van de ruimte, opgespannen door w, T en n, met 

de theoretische intensiteit van de MBR overeen. 

4) De afwijkingen tussen de theoretische en experimentele intensi

teiten kunnen (indien van toepassing) met behulp van de simulatie

methode worden toegeschreven aan het samengestelde karakter van 

de ESR signalen. 

Bij deze conclusies dienen echter de volgende kanttekeningen worden 

geplaatst. Allereerst worden de experimenten uitgevoerd aan gekop

pelde XYZ ketens (2 subroosters), terwijl de theorie, waarmee getracht 

wordt de experimenten te beschrijven, betrekking heeft op een geiso

leerde XYZ keten. Uit de resultaten van paragraaf 5.3 volgt dat de 

koppeling slechts een geringe invloed op het gedrag van de MBR heeft. 

Verder zijn de voorgaande MBR theorieën afgeleid voor T • 0 K, zodat 

de vraag rijst in hoeverre hun geldigheid zich tot hogere tempera-
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turen uitstrekt en tenslotte worden de randvoorwaarden bij de simu

latiemethode niet door een theorie onderbouwd, maar aan de experi

menten ontleend. Deze kanttekeningen weerleggen de volgende conclu

sie niet maar plaatsen er wel enige vraagtekens bij. 

Samenvattend kunnen we stellen dat, op grond van de voorgaande over

wegingen, de waargenomen absarpties kunnen worden toegeschreven aan 

overgangen tussen magnon gebonden toestanden. 

De ESR spectroscoop stelt ons naast het toetsen van de theorie aan 

experimentele resultaten ook in staat het gedrag van de MBR, buiten 

het gebied beschreven door de theorie, te onderzoeken. 

De belangrijkste conclusies die daaruit zijn voortgekomen vatten 

we als volgt samen: 

1) In CHAC, een tweesubrooster systeem, kunnen we twee onafhankelijke 

sets satellietresonanties onderscheiden, die langs de kristallo

grafische hoofdassen en in het be-vlak samenvallen. De satelliet

resonanties kunnen dientengevolge beschouwd worden als afkomstig 

van één XYZ keten. 

2) Het effect van de temperatuur op het gedrag van FMR en MBR kan 

worden beschreven met behulp van renormalisatie van de exchange 

parameters. 

3) Het aanbrengen van een magneetveld niet parallel aan de easy as 

kan afhankelijk van de richting en sterkte van het veld het XYZ 

karakter beÏnvloeden. Het veld kan tot een effectieve anisotropie 

leiden, die een nieuwe easy as tot gevolg heeft. Langs de a- en 

c-as leidt het veld bij een bepaalde sterkte tot een effectief 

XY karakter (easy plane) met als gevolg dat de FMR en MBR zijn 

ontaard (zie fig 5.11). 
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5.7 Suggesties 

In deze paragraaf worden enkele suggesties gedaan, omtrent experi

menten, die de conclusie, dat de waargenomen satellietresonanties MBR 

zijn, verder kunnen onderbouwen. 

Het is mogelijk een ESR experiment zodanig in te richten dat bm • 2 

resonanties worden waargenomen. Er zijn signalen langs de c-as waar-

genomen bij magneetvelden hoger dan de H die met de theoretisch gap 
verwachte Am • 2 FMR signalen overeenkomen. Aangezien voor magnonen 

geldt datE (bm • 2) = 2E (~m • J), zijn voor Am • 2 resonanties gap gap 
langs de b-as hoge ESR frequenties nodig. De metingen langs de b-as 

kunnen een extra bevestiging voor de aanwezigheid van MBS in systemen 

zoals CHAC opleveren. Binnen de groep magnetische ordeningsverschijn

selen wordt gewerkt aan een opstelling voor ESR metingen bij frequen

ties van 70 GHz en hoger. 

De methode van Kanamori en Tachiki (par 2.4) levert de temperatuurs

afhankelijkheid van de resonantiefrequentie via berekeningen van de 

correlatiefuncties. Deze functies beschrijven de koppeling van de 
.de d . lde . d d d h 1 met e 1+ sp1n en wor en oor e temperatuur van et systeem 

beÏnvloed. Behalve met behulp van de temperatuur kunnen we de corre

latiefuncties beÏnvloeden door CHAC te verontreinigen met Cd-atomen. 

De Cd-atomen zijn diamagnetisch en nemen de plaats van Cu-atomen in. 

De superexchange wisselwerking wordt daardoor verbroken, zodat de 

correlatie tussen momenten, gescheiden door een Cd-atoom, sterk is 

afgenomen. De invloed van de gemiddelde ketenlengte op excitatieniveaus 

levert wellicht informatie over het al of niet locale karakter van 

excitaties. 

Tenslotte is een vergelijking van CHAC met het isomorfe CHAB, waarin 

de Cl-atomen zijn vervangen door Br-atomen, interessant. CHAB heeft 

namelijk een XY anisotropie en in CHAB worden geen MBR waargenomen. 

Indien we er nu in slagen een percentage Cl-atomen in CHAC door 

Br-atomen te vervangen, dan zou dit een methode kunnen zijn om de 

anisotropie van CHAC te beÏnvloeden. Het gedrag van de MBR afhanke

lijk van de anisotropie zou dan kunnen worden bepaald. 

Tenslotte merken we op dat andere experimentele technieken, zoals 

neutronenverstrooiing en kernspin-rooster-relaxatietijd metingen, 

kunnen bijdragen tot een meer complete beschrijving van de waarge

nomen satellietresonanties. 
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APPENDIX A: 

De relatieve intensiteit van opeenvolgende MBR 

De intensiteit van een ESR signaal wordt berekend m.b.v. de relatie: 

waarin Pn+n+l' de overgangswaarschijnlijkheid, wordt gegeven door: 

In A2 stelt B
1 

de koppeling t.g.v. het microveld h 1 voor: 

N 

a
1 

• !h 1exp (iW t) 1: (S+i + S-j) 
0 j=l 

en I~ > een eigenfunctie van een Ising-Heisenberg systeem. 
n 

Uitwerken leidt tot de volgende uitdrukking ~0]: 

(n) is een Gammafunctie. De overgangswaarschijnlijkheid kunnen we 

nu als volgt uitdrukken: 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

Wat de term n - n 1 in Al betreft, gaan we uit van een Boltzmann-
n n+ 

verdeling. De Bose Einstein verdeling is correcter maar levert gee~ 

significant andere resultaten dan de Boltzmannverdeling op. De 

bezettingsgraad van een energieniveau E. is volgens de Boltzmann-
1 

verdeling: 

-(E.-n> 
1 A6 

waarbij n, de Chemische potentiaal kleiner dan nul ia. De Chemische 

potentiaal is constant en nemen we niet verder in de berekeningen mee. 
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De intensiteit van een overgang tussen de n- en n+l -MBS is evenredig 

met: 

Gedurende een ESR experiment vinden overgangen plaats als voldaan 

wordt aan: E - En • ~0 • Hieruit volgt eenvoudig: n+l 

n - n • n n+l 
-En '!iwo 

exp kT (I - exp- kT) 

A7 

AB 

De intensiteit van een overgang tu~sen de n- en n+l -MBS is derhalve: 

2 2 2 
I(n) • ih2 (n+l) r(i) r(n) 

I 2 (y-J) r (n+i) 2 A9 

h 1 is ~edurende één ESR experiment constant maar verder onbekend, 

zodat we alleen de intensiteitsverhouding tussen de gedurende één ESR 

instelling optredende resonantiesignalen met de theoretische intensi

teitsverhoudingen kunnen vergelijken. 

De relatieve intensiteit tussen de overgangen n+n+l en n+l~+2 ziet er 

als volgt uit: 

I(n+l.n) • I(n+l) 
I(n) AIO 

E 
1 

en E Z1Jn via een Zeemanterm aan de energieniveaus van ln+l> en n+ n 
In> (Johnson. 2.28) gerelateerd. De invloed van een extern magneetveld 

wordt in figuur Al geÏllustreerd. Indien we de resonantievelden in 

figuur Al equidistant veronderstellen en voor de onderlinge veldafstand 

H nemen, dan is de energie van niveau ln+l> gerelateerd aan de 

energie van niveau In> volgens: 

ln+l> en In> kunnen worden gerelateerd aan En+l en En: 

In> 

All 

Al2 



t 
E 

In> 
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I g> ---------'------------- H-+-
Bo 

Figuur 2.12: De magneetveldafhankelijkheid van de excitatie-

energie van mbs onder de aanname dat bij de 

absorptie van de energie ~, de onderlinge 

afstand tussen de resonantievelden van opeen

volgende MBR constant en gelijk aan ~H is. 

Invullen en uitwerken levert voor En+l - E : n 

Ingevuld in AlO volgt hieruit de uitdrukkin& voor de relatieve 

intensiteit (2.47): 

Al3 

Al4 
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APPENDIX B: 

De experimentele intensiteitsbepaling 

De mate van absorptie van de electramagnetische straling bepaald de 

intensiteit van het ESR signaal. Deze absorptie treedt op bij een 

resonantieveld H0, waarbij de energie van de straling past bij het 

energieverschil tussen de niveau~ van het spectrum van het te onder

zoeken kristal. Ten gevolge van kristalfouten, thermische verstoringen 

en interacties met de omgeving treedt een verbreding van de ESR 

sianalen op. De intensiteit van een ESR signaal is nu het oppervlakte 

onder het absorptiesignaal en de vraag is hoe deze uit het ESR signaal 

kan worden afgeleid, zie figuur Bl. 

Figuur Bl: Het absorptiesignaal met daaruit afleidbare 

ESR signaal en intensiteitswaarde. 

In eerste instantie gaan we voor het absorptiesisnaai van een Gauss

of een Lorentz-verdeling uit: 

Lorentziaans: 

Gauss is eh: 

A(H) • __ _,h __ --,r 

r + < u - u0 >2 

h H - HO 2 
A(H) • 2nf exp{-j( t ) } Bl 

Als karakteristieke parameters van het ESR sisnaal kiezen we de top-top 

hoogte D en de top-top breedte b. Om deze parameters te kunnen relateren 

aan de verdelingsfuncties bepalen we de magneetvelden die bij de toppen 

behoren door de tweede afseleide van A(H) naar H gelijk aan nul te 

stel~en. Als deze nul is bij de magneetvelden H1 en B2 dan zijn D en b 

als volgt aan A(H) serelateerd: 
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b • H1 - H2 

De uitwerking voor de Lorentzverdeling ziet er als volgt uit: 

2h{3(H - H0>2 
- rl 

{ (H - HO) 2 + r} 3 

B~ 

B3 

De magneetvelden die voor de toppen uit de tweede afgeleide volgen zijn: 

Voor D en b vinden we dan: 

3'1/3 h 
D. T•:rrï 

r 

b•~ 3 

De intensiteit is aelijk aan .de integraal van A(H): 

I • 

Omwerken met behulp van BS levert dan: 

I(D,b) •1iT Db
2 

B4 

BS 

B6 

B7 

De uitwerkins voor de Gaussische verdeling gaat op vergelijkbare wijze. 

3A h B - BO 2 
ESR(H) • ~ • ----- (H- H0) exp{-1( r ) } 

CIH 211-r3 

a2A h 2 2 B - HO 2 
- • - { (H - H ) - r } exp{ -I ( r ) } 
aH

2 2nr5 0 
B8 
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De magneetvelden voor de toppen in het ESR signaal zijn dan: 

a1 , 2 • H0 ± r B9 

Voor D en b vinden we dan: 

h . 
D •- exp-i 

nr2 

b • 2f BlO 

De intensiteit is gelijk aan de intesraal van A(H): 

I • 
m h H - HO 2 h 
f 2nr exp{-H r ) }dH • -

- ViTI 

B 11 

Omwerken met behulp van B9 levert dan: 

1. r.;::' 2 I(D,b) • 8v21T exp(i) Db B12 

De conclusie uit B7 en B12 luidt dat de intensiteit van de ESR signalen 

is evenredig met Db
2

• 
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APPENDIX C: 

Het simulatie-programma 

De naam van het simulatie-programma is (TNNVM04)PETER/SIMPLOT ON USER4. 

Het programma telt een aantal ESR signalen op die aan de volaende 

regels voldoen. 

I) Hun vorm is Gaussisch of Lorentziaans. 

2) Hun onderlinge resonantieveld-afstand is equidistant; DHO. 

3) De intensiteitsafname wordt door (2.47) beschreven. 

4) De vormparameters voldoen aan b • constant of D/b • constant. 

5) De relatieve intensiteit van het FMR en eerste MBJ wordt bepaald 

door RWB en RWD. 

Het programma berekent de optellina·voor magneetvelden tussen HB en HE 

met een onderlinge afstanden van DH en schrijft de resultaten in een 

file, zodat het resultaat met behulp van een plotprogramma kan worden 

getekend. 

Voordat het programma kan worden aerund dient een input file(type is 

dàta, name is in) te worden aanaemaakt met de volgende data: 

C ten behoeve van de constante vore, B de breedte van het FMR sianaal, 

D de hoogte van het FMR sianaal, HO het resonantieveld van het FMR 

signaal, DHO de veldafstand tussen opeenvolgende MBR, HB het laagste 

magneetveld, HE het hoogste magneetveld waarvoor de berekeningen worden 

uitgevoerd en DH aeeft de afstand tussen de opeenvolgende maaneetvelden 

waarvoor de berekeningen worden uitaevoerd. RWB en RWD ten behoeve van 

de relatieve intensiteit van het FMR en eerste MBR sianaal, F de 

frequentie v van de electromaanetische stralina, T de temperatuur, N het 

aantal MBR dat in de berekenin& meeaenomen dient te worden, NR het 

nummer van het plotje en METHODE is true levert berekeningen met gelijke 

vorm (D/b•constant) en false met aelijke breedte )b•constant). 

De functies voor de sianalen hebben de volaende vorm: 

D b3 (H0 + nDHO - H) 
Lorentziaans: ESRL(H,n) • _.n __ n ______ ~~~~~ 

{(H-H +nDH0) 2 + ~2}2 0 4 n 



Gaussisch: ESRG(H,n) 

waarin D • Cb of b • b. 
n n n 
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D 
n --b n 

H0+nDHO-H ) 2} 
(H

0
+nDHO-H) exp{i-2( b 

n 

Het runnen van het programma levert nu de output files PETER/XY en 

Cl 

PETER/F~~PLOT. Deze files worden successievelijk bij een run van 

het programma PLOT opgevraagd ten behoeve van een grafische plot ~1]. 

Tenslotte geven we het flowdiagram en een uitdraai van het programma. 

START 

HE- HB 
J loopt van 0 tot DH -+ 

Berekenen van FMR: ESRL(H) en ESRG(H) 

b • constant D • Cb 

I loo t van 0 tot N 

Berekenen van Ide MBR en optellen 

ESRL(H) :• ESRL(H) + ESRL(H,I) 

ESRG(H) :• ESRG(H) + ESRG(H,I) 

HO :• HO + DHO 

H :• H + DH 

END 
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Uitdraai van Algol programma PETER/SIMPLOT: 

De tekst achter het teken % aan het begin van een regel 

dient als commentaar. 

$SET INSTALLATION 
BEGIN 

FILE IN(KIND-DISK,FILETYPE•O),OUTPUT(KIND-PRINTER), 
PETERXY(KIND•DISK,FILETYPE•O,NEWFIL,t;•TRUE,TITLE•"(TNNVM04)PETER/XY."), 
PETERFR(KIND-DISK,FILETYPE•O,NEWFILE•TRUE, 
TITLE•" ( TNNVM04) PETER/FRAMEPLOT." ) ; . 

REAL F,T,HO,DHO,B,D,DH,X,Y,Z,RW,RWB,RWD,A; 
REAL ARRAY ESRL[l:400),H[l:400),ESRG[l:400); 
INTEGER I,J,M,N,C,HB,HE,NR; 
BOOLEAN METHOD; 
READ(IN,/,C,B,D,HO,DHO,HB,HE,DH,RWB,RWD,F,T,N,NR,METHOD); 

% D-C*b B(MAGNON)•RWB*R(MBS[l]) D(MAGNON)•RWD*D(MBS[l)) 
% METHOD-FALSEI b IS CONSTANT, TRUEI D IS C*b 
% HET MAGNONSIGNAAL LIGT BIJ HO EN DE N MBR VOLGEN MET TUSSEN

% AFSTANDEN VAN HDO. DE FREQUENTIE IS F. DE TEMPERATUUR IS T. 
WRITE(OUTPUT, <Xl, "C" ,X3, "B" ,X3, "D" ,XS, "HO" ,X2, "OHO" ,X3, "HB" ,X2 ,."HE", 

X3,"DH",X4,"RWB",X4,"RWD",X4,"F",X5,"T",X4,"N">); 
WRITE(OUTPUT,<I2,2F6.2,I3,F6.2,2I4,5F6.2,I3,L7>,C,B,D,HO,DHO,BB, 

HE,DH,RWB,RWD,F,T,N,METHOD); 
IF METHOD THEN 
WRITE(OUTPUT,<"SIGNALEN MET GELIJKE VORM")) 
ELSE 
WRITE(OUTPUT,<"M.B.S. MET CONSTANTE BREEDTE">); 
M:•ENTIER((HE-HB)/DH)+l;H[l]:•HB;X:•B;Y:•HO;Z:•D; 
FOR J:•l STEP 1 UNTIL M DO 
%HET MAGNEETVELD LOOPT VAN HB TOT HE MET STAPJES VAN DB 
BEGIN 

B:•X;HO:•Y;D:•Z; 
IF METBOD THEN 
BEGIN 

ESRL[J]:•C*(HD-H[J])*B**4/((H[J]-H0)**2+3*B**2/4)**2; 
ESRG[J]:•l.65*C*(Ho-H[J))*EXP(-2*((H[J]-HO)/B)**2); 
B:•B*RWB**(l/3); %GELIJKE VORM b-B 

END 
ELSE 
BEGIN 

ESRL[J]:•D*(HD-H[J))*B**3/((H[J]-H0)**2+3*B**2/4)**2; 
ESRG[J]:•l.65*D*(Ho-H[J))*EXP(-2*((H[J]-HO)/B)**2)/B; 
J:l:•B*RWB; 
D:•D*RWD; %CONSTANTE BREEDTE b-B 

END; 



FOR I:•1 STEP 1 UNTIL N DO 
%HET OPTELLEN VAN DE N MBR 
BEGIN 
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HO:•HO+DHO; 
A:•I**2*(I+2)**2*EXP(-.048*(2.8*DHO*(I+l)+F)/T)/ 
( ( 1+2)**2*( I+.S)**2); 

IF METBOD THEN 
BEGIN 

ESRL[J]:•ESRL[J]+C*(HD-H[J])*B**4/((H[J]-H0)**2+3*B**2/4)**2; 
ESRG[J]:•ESRG[J)+l.65*C*(HD-H[J])*EXP(-2*((H[J]-HO)/B)**2); 

B:•B*A**(l/3); %GELIJKE VORM D-C*b 
END 
ELSE 
BEGIN 

ESRL[J):•ESRL[J]+D*(HD-H[J])*B**3/((H[J]-H0)**2+3*B**2/4)**2; 
ESRG[J]:•ESRG[J]+l.65*D*(HD-H[J])*EXP(-2*((H[J]-HO)/B)**2)/B; 
D:•D*A; %BREEDTE CONSTANT 

END; 
END; 
H[J+l] :•H[J]+DH; 

END; 
%HET OPVULLEN VAN DATAFILES T.B.V. HET PLOTPROGRAMMA 
WRITE(PETERXY,<"ESR RESONANTIE SIGNAAL LORENTZ">); 
WRITE(PETERXY,<IJ,",">,M); 
WRITE(PETERXY,<F8.2,",",F8.2,",">,FOR J:•l STEP 1 UNTIL M DO 
(H[J],ESRL[J]]); 
WRITE(PETERXY,<":ESR RESONANTIE SIGNAAL GAUSS")); 
WRITE(PETERXY, <IJ,","> ,M); 
WRITE(PETERXY,<F8.2,",",F8.2,","),FOR J:•l STEP 1 UNTIL M DO 
[H[J],ESRG[J]]); 

LOCK(PETERXY,CRUNCH); 
WRITE(PETERFR,<"PLOTTERll">); 
WRITE(PETERFR,<Il,",",I2,",",I2,",",I2,",-10,10,10,">,NR,HB,HE,BE-BB); 
WRITE(PETERFR,<"SIMULATIE ESR SIGNAAL">); 
WRITE(PETERFR,<"B[KOE]",/,"ESR(H)")); 

LOCK(PETERFR,CRUNCH); 
END. 
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