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Samenvatting. 

Met behulp van verinfrarood (VIR) transmissiemetingen is onder

zoek verricht naar de magnetische excitaties in het (magnetisch) één

dimensionale Ising-achtige systeem CoC1
2

(NC
5
H

5
)

2 
(CoPC). Daarbij ~s 

gebruik gemaakt van een Fourier spectrometeropstelling bestaande uit 

een Michelsou interferometer en een cryogeen gedeelte waarin zich 

preparaat en detector bevinden. De experimenten zijn uitgevoerd in 

het temperatuurgebied van 2.5 - 30 K en bij magneetvelden tot 80 kOe. 

Het CoPC blijkt zich te gedragen als een ééndimensionaal (ferro

magnetisch) Ising-Heisenberg systeem met Jzz/k = 11.52 K, Jl/k = 1.77 K 

eng#= 6.61. De invloed van een transversale veldcomponent kan op 

bevredigende wijze in rekening worden gebracht. 

Voor zover bekend zijn de met deze spectroscopische techniek ver

richte metingen van de netto absorptie-intensiteit van de enkelvoudige 

spinclusterexcitatie in een Ising-achtig systeem de eerste waarbij de 

meetresultaten goed beschreven kunnen worden met een eenvoudig statis

tisch model voor de ferromagnetische Ising keten. 

Uit het onderzoek is gebleken dat VIR-spectroscopie een essentiële 

bijdrage kan leveren tot de interpretatie van de magnetische excitaties 

en hun intensiteiten in Ising-achtige systemen. 
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I. Inleiding. 

In de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen I CoÖperatieve 

Verschijnselen van de vakgroep Vaste Stof, waar dit afstudeerwerk 

~s verricht, wordt onderzoek gedaan naar coÖperatieve verschijnselen 

en excitaties in voornamelijk laag dimensionale magnetische systemen. 

Daarbij maakt men gebruik van verschilJende meetmethoden. Thermo

dynamische eigenschappen kunnen worden bestudeerd met onder meer 

soortelijke warmte, susceptibiliteit, magnetisatie en warmtegeleiding. 

Excitaties, hetzij collectief of locaal, kunnen worden bestudeerd 

met spectroscopische technieken zoals neutronenverstrooiing, kern

spinresonantie, elektronspinresonantie en verinfrarood spectroscopie. 

De verinfrarood spectroscopie, waarmee wij ons in dit verslag 

~n het bijzonder zullen bezighouden, bestrijkt het energiegebied 
-1 -1 

10 cm < E < 500 cm . Daar in vele laag dimensionale magnetische 

systemen de (exchange)interactie-energie in dezelfde grootte-orde 

ligt, is deze techniek bij uitstek geschikt om excitaties van het 

spinsysteem te observeren. Dit was dan ook het uitgangspunt van het 

hier beschreven afstudeeronderzoek. 

De concrete doelstelling was tweeledig. Enerzijds zou met behulp 

van transmissiemetingen een onderzoek worden gedaan naar het excitatie

spectrum van tweedimensionale Ising systemen. Anderzijds zou een onder

zoek worden ingesteld naar de temperatuurafhankelijkheid van de ver

infrarood spectra met behulp van de in deze periode geconstrueerde 

insert waarmee de preparaat-temperatuur kan "'orden geregeld. Ten 

aanzien van beide onderwerpen waren nog geen uitgebreide metingen 

gerapporteerd. 

Tijdens de testfase van de n~euwe VIR-insert z~Jn transmissie

metingen verricht aan het tweedimensionale Ising systeem Co(COOH)
2

·2H
2
o 

(CoF2H). Bij deze metingen zijn wel absorptiesignalen waargenomen in 

het transmissiespectrum van CoF2H, maar de magnetische structuur van 

dit systeem is zo complex dat een éénduidige interpretatie van deze 

metingen nog niet voorhanden is. Metingen aan eenvoudigere tweedimen

sionale Ising systemen hebben niets opgeleverd. Er is daarom overge

schakeld op het verrichten van transmissiemetingen aan een aantal 

ééndimensionale Ising-achtige systemen, waarbij de invloed van de 
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temperatuur op de intensiteit van de magnetische absorptiesignalen 

werd onderzocht. 

De insert blijkt niet alleen bijzonder geschikt te Z~Jn voor het 

meten van het energiespectrum als functie van het uitwendige magneet

veld van ééndimensionale Ising-achtige systemen, maar leent zich ook 

voor het meten van de netto absorptie-intensiteit van de magnetische 

signalen als functie van temperatuur en magneetveld. 

De indeling van dit verslag is daarom als volgt: in hoofdstuk 2 

komen een aantal theoretische aspecten betreffende energiespectrum, 

overgangswaarschijnlijkheden e~ de invloed van transversale veld

componenten op zowel energiespectrum als overgangswaarschijnlijkheden 

van de elementaire magnetische excitaties in Ising-achtige systemen 

aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de 

meetopstelling, enkele karakteristieke eigenschappen van de nieuwe 

VIR-insert en een beschrijving van de meetmethode. Hoofdstuk 4 han

delt over de kristallografische en magnetische structuur van 

CoC1 2(NC5H5}2 (CoPC), waaraan de metingen hoofdzakelijk zijn verricht. 

In hoofdstuk 5 worden oe resultaten van de metingen aan CoPC gepre

senteerd en geÏnterpreteerd. Tot slot geven we in hoofdstuk 6 een 

samenvatting en een aantal conclusies van dit onderzoek. 
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2. De elementaire magnetische excitaties ~n Ising-achtige systemen. 

2.1 Inleiding. 

-+ 
De hamiltoniaan van een ensemble van sp~ns, SR, welke met elkaar 

=+ 
wisselwerken via de exchangeinteractie JR R'' kan geschreven worden als 

' 

H (2. I) 

In deze algemene vorm en zonder benaderingen kan zo'n hamiltoniaan niet 

worden opgelost. Het is daarom algemeen gebruikelijk om "modelsystemen" 

te introduceren, waarin de reikwijdte van de interacties, het aantal 

relevante spincomponenten, en de ruimtelijke dimensionaliteit (D) van 

de interacties zijn gereduceerd. Ofschoon de resulterende "model"

hamiltoniaan slechts in een paar gevallen analytisch kan worden opgelost, 

heeft de toepassing van benaderingen geresulteerd in een groeiend aan

tal beschrijvingen van de thermodynamische eigenschappen van deze model-

systemen. 

In dit verslag zullen we ons bezighouden met een ruimtelijk één

dimensionaal m0delsysteem waarvan de hamiltoniaan geschreven kan worden 

als 

-+T :+ -+ 
-2 l: SR. J SR 

j J j+ I 
(2.2) 

De exchangeinteracties hebben we hierbij beperkt tot de naaste buurspins 

~n slechts één ruimtelijke richting. 

In deze paragraaf beschouwen we in het kort de elementaire 

magnetische excitaties zoals ze in een tweetal eendimensionale model

systemen kunnen voorkomen. We beperken ons tot de twee volgende ver

eenvoudigde gevallen van (2.2), nl. het geval dat 

J (2.3) 

en het geval dat 

0 J
zz 

' 
J. (2.4) 

De overige termen ~n de exchangetensor worden nul verondersteld. Het 

modelsysteem gerepresenteerd door (2.3) is het Heisenbergmodel, terwijl 

het Isingmodel wordt gerepresenteerd door (2.4). Zoals (2.4) laat zien 

is de exchange interactie anisotroop voor een Ising systeem. 
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In de praktijk is deze anisotropie vaak een gevolg van de aanwezigheid 

van een kristalveld dat v~a de spin-baan-koppeling de-momenten be

invloedt. Dit leidt tot een opsplitsing van de energieniveau's, zo

danig dat bij lage temperaturen alleen het gronddoublet bezet is en 

het systeem beschreven kan worden met een effectieve spinS' = !. In 

het vervolg zullen we het accent weglaten. 

Wanneer we de exchangeinteractie J positief nemen, verkrijgen we 

een ferromagnetische keten. De grondtoestand van een dergelijke keten 

~s die toestand waarin de spins parallel staan. Men zou verwachten dat 

de eerste aangeslagen toestand van het systeem die toestand is, waarbij 

één spin lokaal afwijkt van de grondtcestand. In het Heisenberg

systeem echter is een spinafwijking niet gelokaliseerd, maar wordt 

door de gehele keten gedeeld als gevolg van de transversale componenten 

d h - . Jxx yy D 1 van e exc ange~nteract~e, en J • e eerste aanges agen 

toestand in een Heisenbergsysteem kan gezien worden als een golf van 

spinafwijkingen in de keten, een zogenaamde spingolf (ref.!). In de 

lineaire spin8olftheorie neemt men aan dat alle aangeslagen toestanden 

beschreven worden door een lineaire superpositie van spingolven die 

onafhankelijk van elkaar zijn. Aan deze conditie kan vaak voldaan 

worden bij lage temperaturen, alwaar de spingolfdichtheid klein is. 

Vandaar dat de eerste aangeslagen toestand correspondeert met de 

creatie van een spingolf, de tweede aangeslagen toestand met de creatie 

van twee onafhankelijke spingolven. 

In het Isingmodel hebben de elementaire excitaties een ander 

karakter, omdat als gevolg van de afwezigheid van transversale 

componenten in de exchangeinteractie een spinafwijking niet wordt 

gedeeld door de naaste buurspins. Derhalve kunnen spingolven niet 

bestaan in een Isingsysteem en ~s een lokaal omgekeE·rde spin de eerste 

aangeslagen toestand in een Isingketen met periodieke randvoorwaarden. 

De volgende aangeslagen toestand correspondeert niet met twee onaf

hankelijke omgekeerde spins, maar met een toestand waarin twee buur

spins zijn omgekeerd ten opzichte van de grondtoestand, die een 

hoeveelheid 2Jzz ~n energie lager ligt • Hogere aangeslagen toe

standen corresponderen met grotere groepen van omgekeerde spins, de 

zogenaamde spinclusters. De excitatieenergie van zo'n toestand wordt 

alleen bepaald door de uiteinden van het spincluster en is dus onaf

hankelijk van het aantal omgekeerde spins, d.w.z. de grootte van het 

cluster, althans bij afwezigheid van een extern magneetveld. 

Reële magnetische systemen zijn geen modelsystemen. Kleine 

interacties tussen de ketens kunnen voorkomen en de exchangeinteractie 

kan termen bevatten die niet in het model zijn meegenomen . Als, 
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bijvoorbeeld, uitgaande van het Heisenbergmodel, de exchangeinteractie 

anisotroop ( Jxx = Jyy < Jzz ) wordt, zal dit resulteren in de vorming 

van "gebonden" toestanden van twee of meer spingolven (ref.2), die 

een lagere energie hebben dan een overeenkomstig aantal onafhankelijke 

spingolven. Wanneer echter de transversale componenten van de exchange

interactie klein zijn ten opzichte van Jzz is het handiger om de 

excitaties te beschrijven uitgaande van een pakketje spins die ruim

telijk gecorreleerd of aan elkaar gebonden zijn (ref.3). 

Diverse pogingen zijn ondernomen om kleine afwijkingen van de 

modelsystemen bij de theorie in rekening te brengen. In het Heisenberg

model kan de anisotropie in rekening worden gebracht door middel van 

de niet-lineaire spingolftheorie (ref.I).Silberglitt en Torrance (ref.4) 

hebben aangetoond dat de gebonden toestand van twee spingolven ver-

andert ~n de gelokaliseerde toestand van twee omgekeerde buurspins 

wanneer de anisotropie ( Jzz /(Jxx + Jyy) ) toeneemt. Hun methode ~s 

jammer genoeg te gecompliceerd om de meervoudige magnongebonden 

toestanden of spinclusters in Isingachtige systemen te beschrijven. 

Een beschrijving uitgaande van het Isingmodel is gegeven door Torrance en 

Tinkham (ref.3), die de zogenaamde Ising Basis Functie Methode ( IBFM) 

ontwikkelden voor de ferromagnetische keten. Deze IBFM levert uit

drukkingen voor de excitatieenergieën van de enkel- en tweevoudige 

spinclusters in de ferromagnetische keten welke overeenkomen met de 

uitdrukkingen voor de excitatieenergieën van de spingolf en resp. de 

twee-spingolf gebonden toestand (ref.3). 

Het startpunt voor de beschrijving van de excitaties ~n een Ising

achtige ferromagnetische keten ( Jzz > Jxx , Jyy ) wordt gevormd 

door de algemene exchange hamiltoniaan voor de S = ! keten, die 

geschreven kan worden als 

H (2.5) 

Het magneetveld ~s gericht langs de voorkeursas. De hamiltoniaan (2.5) 

kunnen we als volgt opsplitsen 

H (2.6) 

waarbij 

(2. 7) 
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Hl. - l: Jl_ ( "' - + 
) S .S. I + s. S. I ' (2.8) 

~ ~+ ~ ~+ 
~ 

If l: JA ( 
+ + 

) (2.9) S.S. I + s. S. I ' ~ ~+ ~ ~+ 
~ 

met 

s~ s~ + i s~ , JJ.. _ ~ ( Jxx + JYY ) , 
J J - J 

(2. I 0) 

H
1 

is het puur Ising gedeelte van de hamiltoniaan, terwijl H1 de 
1 

effecten ten gevolge van de gemiddelde transversale component J van de 

exchange beschrijft. De longitudinale exchange anisatrapie wordt 
zz 1 A 

bepaald door J -J , J is een maat voor de transversale anisotropie. 

Bovenstaand probleem is opgelost voor een aantal speciale gevallen. 

In de nu volgende paragrafen zal achtereenvolgens worden ingegaan 

op de excitaties in een Ising ferromagnetische keten ( J 1 = JA = 0 ) , 

op de Ising Basis Functie Methode, op de effecten van de transversale 

componenten in de exchange, op de invloed van een transversale veld

component en op de overgangswaarschijnlijkheden tussen de verschil-

1 d · · , · 1 . h . (Jl, _A << Jzz) . en e energ~en~veau s ~n s~ng-ac t~ge systemen J-

Alvorens dit te doen vermelden we dat we, om de notatie te vereen-

d
. zz vou ~gen, J 

definiëren we 

zz en g vervangen door J , 
. . 0 

k .1. 1/Jzz .A oo nog J = J en J 

resp. g#. Voor later gebruik 

= j</Jzz. 

2.I.I. Excitaties ~n de pure Ising ferromagnetische S ~ keten. 

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de spincluster

energieën in ferromagnetische S = ! ketens die een pure Ising interactie 

hebben. Beschouw een geÏsoleerde Ising keten bestaande uit N spins 

en neem daarbij aan dat er periodieke randvoorwaarden gelden. De 

hamiltoniaan wordt gegeven door (2. 7) 

Hl 
N N 

2J l: z z 
l: HzS~ (2. II) - S .S. I - J.lB g/1 . 

0 
i=I ~ ~+ i= I ~ 

De eerste term in deze uitdrukking geeft de exchangeinteractie tussen 

naaste buurspins met intraketen exchangeparameter J weer, de tweede 
0 

term verdisconteert de Zeemanenergie van elke afzonderlijke spin S. 
~ 

in een uitwendig magneetveld Hz langs de voorkeurs (z) as. 
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Voor een ferromagnetische keten is J > 0 en met Hz > 0 staan in de 
0 

grondtoestand lo> alle spins van de keten "up". De energie van deze 

grondtoestand ~s 

(2. 12) 

Wanneer we m buurspins omkeren ten opzichte van de grondtoestand 

verkrijgen we een spincluster ter lengtem (notatie: lm>). 

van zo'n cluster ligt een bedrag EI boven de grondtoestand; 
m 

de spinclusterexcitatie (SCE) energie genoemd. Deze bedraagt 

2J 
0 

De energie 

EI wordt 
m 

(2.13) 

In principe kunnen we meerdere spinclusters tegelijkertijd in 

één keten aanslaan. Wanneer we m spins (m;2) omkeren ten opzichte 

van lo>, verdeeld over p clusters, wordt de energie van zo'n excitatie 

gegeven door 

(2. 14) 

In figuur 2.1 is de excitatie energie van de spinclusters uitgezet 

als funktie van het magneetveld Hz. Elke waarde van p correspondeert 

met een waaier van rechten in figuur 2.1. De toestanden behorende bij 

het eerste multiplet (p=l) z~Jn aangegeven met lm>. 

Uit (2.13) kan men de energie afleiden die nodig is om een bestaand 

cluster van m spins uit te breiden met n spins <lm> + lm+n>), de spin

clusterresonantieenergie EI 
m,n 

(2.15) 

Tot dusver zijn we steeds uitgegaan van een geisoleerde keten van 

spins. In een echt kristal, hoe goed ééndimensionaal ook, zal er een 

interactie bestaan tussen buurketens. Door deze wisselwerking wordt 

de ontaarding van de toestand zonder uitwendig veld opgeheven. We 

kunnen de interketenenergie in rekening brengen door bij de uitdruk

kingen voor de excitaties (2.13) en resonanties (2.15) een term 

E = mEa.J~z resp. E' = nEa.J~z op te tellen, waarbij J~z de interactie 
.~~ .~~ ~ 

~ h d k ~ · · .de b · · tussen de hese ouwe eten en Z~Jn ~ uurketen ~s. De groothe~d a. 
~ 

hangt af van de oriëntatie van de beschouwde keten ten opzichte van 
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~m 

4Jo 
SCR 

I~ 
I~ 
lU 

2Jo 

SCE 

Hz 

Figuur 2.1 De magneetve~dafhanke~ijkheid van de excitatieenergie 

van een spinc~uster voor de ferromagnetische keten in het 

puur Ising geva~ met H ~angs de z-as. 

de buurketens. Bij de berekening wordt aangenomen dat de spincluster

dichtheid zo laag is, dat het tegelijkertijd locaal aanwezig zijn van 

spinclusters 1n naaste buurketens verwaarloosd mag worden. Het 

energiespectrum voor dit geval is getekend in figuur 2.2. 
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Figuur 2.2 De veldafhankelijkheid van de excitatieenergie van een 

spincluster lm> voor een ferromagnetische keten in het 

puur Ising geval en een interketen exchange E. De onder

broken lijnen representeren spinclusterexcitaties in een 

ferr•omagnetische keten die antiparallel met het magneet

veld staat. 

2. 1.2 Ising Basis Functies voor de ferromagnetische keten. 

In deze paragraaf zullen zogenaamde Ising Basis Functies gede

finieerd worden die in het puur Ising geval eigenfuncties van de 

Ising hamiltoniaan zijn en waarmee men op geschikte-wijze de invloed 

van de niet-Ising termen in (2.6) kan onderzoeken. 

De Ising Basis Functies zijn Bloch eigenfuncties van de Isin~ hamil~ 

toniaan en vormen een geschikt uitgangspunt voor storingsrekening 

aan Ising-achtige systemen. 

Een eigentoestand van een S = ~ Ising keten met N spins wordt 

beschreven door het produkt van de afzonderlijke spintoestanden, 

aangezien S~ met de Isinghamiltoniaan commuteert: 
~ 

N 

l<t>> rr lm .> ' 
2N i=l s,~ 

(2. 16) 
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waarbij m .de waarde + ! heeft. De grondtoestand ( alle spins 
s,~ -

parallel) wordt gekenmerkt door de eigenfunctie lü>. De eerste 

aangeslagen toestand is die, waarbij één spin omgekeerd is, bijvoor

beeld op positie j (R.). Deze toestand wordt beschreven met de functie 
J 

11 ;R.> = s~lo>. 
J J 

Het energieniveau behorende bij deze functie heeft een N-voudige 

ontaarding aangezien het omkeren van een "up" spin op N posities 

kan plaatsvinden. 

(2. 17) 

In het geval van een gesloten keten is de hamiltoniaan periodiek 

en kunnen de eigenfuncties in de Blochvorm geschreven worden. De 

afstand tussen individuele spins wordt aangegeven met a. 

De Ising basisfunctie voor een enkelvoudig spincluster wordt 

dan gegeven door 

11 ;k> 
1 " ikR. 8-

1
.0 TN '-;e J . >. 

J J 
(2. 18) 

Vergelijking (2.18) representeert fysisch een genormeerde, lineaire 

combinatie van functies, gelokaliseerd op alle mogelijke keten-posities 

met fasefactor exp(ikr) en normeringsfactor (/N)-I. Het golfgetal 

k is een goed quanturngetal om de N-voudig ontaarde functies I I> te 
1T 1T 

karakteriseren en heeft de waarden - - < k < -. 
a= = a 

In het algemeen kan elke aangeslagen toestand van de Isingketen worden 

verkregen door een excitatieoperator P op de grondtoestand te laten 

werken. Op deze manier worden 2-voudige spinclusters verkregen met 

behulp van de operator S.S. I en de bijbehorende golffunctie wordt 
J J+ 

gegeven door 

l2;k> I " ik(R.+a/2) 8- 8- lo> 
~ L..e J .. I . 
Yl~ • J J+ 

J 

(2.I9) 

De golffuncties van grotere spinclusters worden op dezelfde manier 

gedefinieerd: 

lm;k> (2.20) 

waarbij 

-R. 
J (2.21) 
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het "zwaartepunt" van het m-voudige cluster is. 

De golffunctie van twee enkelvoudige clusters (een toestand in 

het tweede multiplet in figuur 2.1), die een afstand vanpspins tot 

elkaar hebben, wordt verkregen met behulp van de operator S.S. 
J J+p 

Deze wordt gegeven door 

jl 'p, I; k> I " ikR. s I 0 -r.;N t....e J S. • >. 
vN J J J+p 

(2.22) 

De golffuncties van andere aangeslagen toestanden worden op analoge 

wijze gedefinieerd. 

De energieniveau's van Ising-achtige systemen kan men berekenen 

door de matrix van de hamiltoniaan met de Ising basisfuncties (2.18) 

t/m (2.20) als basis te diagonaliseren. 

Wanneer de energieniveau's van de spinclusters zijn berekend, 

worden de spinclusterresonantieenergieën van een ~m = n excitatie 

gegeven door het energieverschil tussen de energieniveau's van de 

spinclusters lm,k> en lm+n,k'>. De SeR-energieën kunnen nog zowel 

vanmals vankafhangen (ref.3). In tegenstelling tot de experimenten 

waarin een spincluster vanuit de grondtoestand wordt geëxciteerd 

(k = 0 in de verinfrarood experimenten), moeten we bij de SeR

experimenten in principe bijdragen van de gehele Brillouinzone 

beschouwen (ref.5). 

2.1.3 Het energiespectrum van een Ising-Heisenberg keten. 

Voorlopig verwaarlozen we de effecten van ~ in de algemene hamil

toniaan (2.6). Omdat de termen S~S~ 1 en s:s~ 1 in H het totale aantal 
~ ~+ ~ ~+ 

van m omgekeerde sp~ns onveranderd laat, kan het eigenwaardeprobleem 

voor elke waarde van m afzonderlijk worden opgelost. De m = 0 deelruimte 

bevat alleen de grondtoestand, waarbij alle spins in de keten "up" 

staan. De grondtoestandsenergie wordt gelijk aan nul genomen. 

De deelruimte met één spinomkering (m = I) wordt opgespannen 

door de enkelvoudige cluster IBF's. De puur Ising energie E~ (vgl. 

(2. 13)) van de enkelvoudige clusters IBF wordt nu gecorrigeerd met 

een diagonaalmatrixelement van Hl, zodat de energie van de enkel

voudige spincluster excitatie gegeven wordt door 



E IH(k) 
I 

- I2 -

(2.23) 

wat overeenkomt met de uitdrukking verkregen uit de spingolftheorie 

(ref.3). 

De deelruimte met twee spinomkeringen (m=2) wordt opgespannen 

door de 2-voudige cluster IBF's (2.I9) en de 2-enkelvoudige cluster 

IBF's (2.22). Zoals (2.22) laat zien worden deze laatste IBF's ge

karakteriseerd door een extra parameter p. Fysisch stelt pa de afstand 

tussen de twee enkelvoudige clusters voor. In een S=~ keten kunnen 

de twee spinomkeringen niet op dezelfde positie zijn, zodat pfO. Voor 

p=I, d.w.z. twee naaste buurspins, reduceert (2.22) tot (2.19), de 

IBF voor een 2-voudig cluster. Omdat dit geval gepaard gaat met een 

andere Ising energie zullen we het afzonderlijk behandelen. 

Net zoals de Ising excitatie met afwijkingen op de posities R1, 

en R2 equivalent is aan die met afwijkingen op R2 en RI' is de IBF 

met p equivalent aan die met -p, en ook aan die met p+N, aangezien 

we een cirkelvormige keten van N spins beschouwen. Dit betekent dat 

p de volgende waarden kan hebben: 

2 < p < !N, (even N) 

(2.24) 

2 < p < !CN-1), (oneven N) 

Voor H=HI ~s het 2-enkelvoudig clusterniveau Q-voudig ontaard, waarbij 

Q het aantal mogelijke waarden van p bepaald door (2.24) is. Wanneer 

we het 2-voudige cluster meenemen, zijn er Q+l IBF's om de mogelijke 

toestanden met twee spinomkeringen voor elk van de N waarden van k te 
-I 

beschrijven. De IBF's zijn in dit geval (H=H ) eigenfuncties met 
... I I 

2
I l. 

energ~een E2 , resp. EJ,p,J = E1. Het rreenemen van H in de hamil-

toniaan veroorzaakt een koppeling tussen de Q+l verschillende IBF's. 

Zo zullen bijvoorbeeld de termen s:s~ I in Hl. de 2-voudige IBF kop-
~ ~+ 

pelen met de 2-enkelvoudige IBF met p=2. Op dezelfde manier zal de 

toestand met p gekoppeld worden aan de toestanden met p+l en p-1. 

Indien we nu (2.19) en (2.22) gebruiken om deze matrixelementen 

te berekenen, vinden we (ref.3): 
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1 
-2J cos Oka) o 2 p, 

< I ' p ' I ; k I Hl. II ' p I ' I ; k> 

A 

Voor JL=O of k=~ geldt A=B=O. In dit geval correspondeert de 
-a 

(2.25) 

B 

2-magnongebonden toestand exact met de 2-voudigE spincluster IBF en 

deze toestand mengt dan niet met de IBF's die de 2-enkelvoudige spin

clusters beschrijven. De Q ongebonden magnontoestanden corresponderen 

in dit geval met de 2-enkelvoudige spincluster IBF's met energie 

E1 = 2E1
1

• Deze resultaten zijn exact. Wanneer echter JL>O én k~~ 
I,p,I -a 

zijn de niet-diagonaalmatrixelementen ongelijk aan nul en zijn de 

afzonderlijke IBF's geen eigenfuncties. Zo zal bijvoorbeeld de 2-magnon

gebonden toestand niet langer alleen de 2-voudige spincluster lEF be

vatten, maar ook een mengsel (via A) van de p=2 toestand, welke weer 

gekoppeld is (via B) aan p=3, enz. De energieën van de resulterende 

toestanden zijn berekend door Torrance en Tinkham (ref.3) met behulp 

van de IBF-methode. Voor jl.~l leidt deze berekening tot 

(2.26) 

voor de energ1e van het 2-voudige spincluster. Dit stemt exact overeen 

met het resultaat van Orbach (ref.6). 

De IBF-methode van Torrance en Tinkham vormt een geschikt benader

ingsschema om het algemene geval van m-magnongebonden toestanden met 

m>2 te behandelen. Uitgaande van de Ising-oplossing koppelen de termen 
+ - 1 

S.S. 
1 

in H de m-voudige spincluster IBF direkt met de enkel-plus-
1 1+ 

(m-1)-voudige clusters en indirekt met de overige clusters in de m=n 

deelruimte. In het geval van een sterke anisatrapie in de exchange 

((J1
)

2<<(J ) 2) zijn deze koppelingen ten gevolge van Hl. klein, en 
0 

mogen de indirekte koppelingen verwaarloosd worden bij de berekening 

van de energie van de m-magnongebonden teestand (ref.3). D.w.z., voor 

grote longitudinale anisatrapie bestaat de m-magnongebonden toestand 

hoofdzakelijk uit de m-voudige spincluster IBF en de enkel-plus-(m-1)

voudige spincluster IBF's. Het probleem is dus gereduceerd tot een 

soortgelijk probleem als bij de 2-magnon gebonden toestand. De IBF

methode leidt tot (ref.3) 
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>2 ( .1)2 . voor m en J <<1, en is onafhankelijk van k. 

(2.27) 

Zoals (2.23), (2.26) en (2.27) laten zien, resulteert (voor k=O) 

J
1 ~neen energieverschuiving ter grootte -2/J

0 
voor m=l, -2(/)

2
J

0 

voor m=2, resp. -(j 1
)

2J voor m>2 voor de b€nodigde SCE-energie ten 
0 

opzichte van het puur Ising model (zie figuur 2.3). Zoals figuur 2.3 

laat zien wordt het kwalitatieve karakter van het excitatiespectrum 

vrijwel niet beÏnvloed door jL, mits jL<<I. 

E~ "16)' 
'15'' 
'141' 
'13" 
·12r 

2Jo 
'11 t 

. Hl. d • de bande F~guur 2.3 Effeaten van op e energ~e van mrmagnonge n 

toestanden van het eerste muLtipLet voor k703 jl.=O en 
.A 0 J = . 

De notatie "lm>" is hier g€·bruikt om aan te geven dat de golf

functies van de toestanden gevormd worden door lineaire combinaties 

van de IBF's. 
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2. I .4 De invloed van een transversale exchonge anisotfopie. 

De hamiltoniaan 0, vgl.(2.9), wordt veroorzaakt door een trans

versale anisatrapie in de exchangewisselwerking, d.w.z. een inequiva

lentie van de x-· en y-richtingen. Deze anisatrapie compliceert in 

hoge mate het probleem en blijkt e~perimenteel grote effecten teweeg 
+ + - - _ _A 

te kunnen brengen (ref.7). De termen S.S. 1 en S.S. 1 in lf- doen 
~ ~+ ~ ~+ 

twee spinomkeringen te niet, resp. creëeren twee spinomkeringen. Dit 

~s dus een óm=+2 term, die een m-voudige spincluster IBF koppelt aan 

de (m+2)-voudige en de (m-2)-voudige spincluster IBF's. Deze koppeling 

kan berekend worGen door de geschikt IBF's te gebruiken. Berekening 

geeft (ref. 3): 

A 
<m;kjH j(m!2);k> A -2J cos(ka) (2.28) 

Het blijkt dat de koppeling tussE·n de niveau's men m:2, veroor

zaakt door 0, het grootst is wanneer de niveau's het dichtst bij 

elkaar liggen, d.w.z. bij lage velden. ~ geeft dan aanleiding tot 

een kromming in het energiespectrum (zie figuur 2.4). 

E 

Figuur 2. 4 De effecten van Hl. en 0 op de energie van de 

nrmagnongebonden toestanden van het eerste multipZet 

voor k=,O, /"=! en jA=O. 10. 
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Voor de in de ingewikkelde berekeningen geinteresseer~e lezer ver

wijzen we in het bijzonder naar de artikelen van Torrance en Tinkham 

(ref.3) en van Fogedby en Jensen (ref.8). Bij deze berekeningen is 

de koppeling via JA van de niveau's van het eerste multiplet met de 

andere toestanden verwaarloosd. Voor jLfO verschuiven de niveau's 

van de enkel- en 2-voudige clusters in eerste orde niet in de limiet 

voor H+O en k=O. De energieverschuiving van de m-voudige clusters 

met m>2 bedraagt -4~ ten opzichte van de waarde van de energie voor 

JA=O. 

Het 6m=+2 karakter van aA staat menging toe van IBF's met ver

schillende waarden van m. Deze menging treedt afzonderlijk op voor 

de e~en en oneven m-voudige spincluster IBF's. 

2.1.5 Het effect van een transversaal veld op het energiespectrum. 

In de voorafgaande paragrafen zijn we er steeds van uit gegaan 

dat het uitwendige magneet veld langs de voorkeurs (z)-as van de spins 

staat. In principe kan het veld een willekeurige hoek 8 met de z-as 

maken. In deze paragraaf besteden we daarom enige aandacht aan de in

vloed van een dergelijk veld op het energiespectrum van een (zuiver) 

Ising systeem. 

De hamiltoniaan van een Ising systeem in een magneetveld H dat 

een hoek 8 maakt met de easy-as heeft de volgende gedaante: 

H 

Deze hamiltoniaan kunnen we schrijven als 

met 

H 

H1 = -2J 
0 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 
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(2.32) 

waarbij 

Hz HcosG 

(2.33) 

Hx HsinG 

H1 ~s weer het zuiver Ising gedeelte van de hamiltoniaan, H1 beschrijft 

de effecten ten gevolge van de hoek 8 tussen veld en z-as van de spins. 
+ - 1 De termen S. en S. in H doen een spinomkering te niet, resp. 
~ ~ 

ereeren een spinomkering. Dit is dus een ~m=+l term, die een m-voudige 

spincluster IBF koppelt aan de (m~l) - voudige cluster IBF's. Dit 

model heeft een grote overeenkomst met dat van de in paragraaf 2.1.4 

beschreven anisotrope magnetische keten in een longitudinaal veld. 

De koppeling kan weer berekend worden door de geschikte IBF's te 

gebruiken. Berekening geeft (ref.9): 

(2.34) 

Door Fogedby (ref.9) zijn (voor T=Ok) de effecten van een constant 
K transversaal veld H op het energiespectrum van de_Ising keten be~e-

kend. In figuur 2.5 zijn de resultaten van zijn berekeningen weer

gegeven. Duidelijk zichtbaar is de kromming van de energieniveau's 

bij lage waarden van het longitudinale veld Hz, een kromming die toe

neemt naarmate het transversale veld groter is. 

De metingen aan CoC1 2(NC 5H5) 2,waarover dit verslag handel~ zijn 

geschiedt met het magneetveld onder een vaste hoek 8 met de easy-as. 

Dit betekent in figuur 2.5 dat we meten in de richting tan ~ = 
gLsin8/ggcos8 = constant. De figuur laat zien dat we in dit geval 

geen kromming van de energieniveau's zullen waarnemen: E+2J voor 
0 

H+O. Berekening van de tweede-orde energiecorrecties voor de niveau's 

van het laagste multiplet levert na toepassing van enkele benader

ingen (met k=O)(zie appendix A) 

-(g.L)..IBHsin8)
2 

g#)..IBHcosG 
(2.35) 
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E 

Figuur 2.5 Het Laagste muLtipLet van de gesLoten Ising keten in een 

schuin magnetisch veLd (naar H.C.Fodgedby, ref.9). 

voor de correctie op de energie van het enkelvoudige spincluster, en 

0, m>l (2.36) 

voor de overige niveau's, zodat de energieniveau's van het Ising 

systeem, waarbij het uitwendige veld een hoek 0 met de z-as van de 

spins maakt, gegeven worden door 

2 2 2 . 20 
EI 

g//cos 0 g S1n -
2J 

.l ) J.lBH + ( 
I 0 g//cos0 

(2.37) 

en 

EI 2J + mg#].1Bcos0, m>l. m 0 
(2.38) 

(2.37) en (2.38) laten zien dat de energiecorrecties ten gevolge 

van de aanwezigheid van een transversale veldcomponent voor het Ising 

systeem resulteren in een effectieve g-factor voor energieniveau 
I E
1

, welke gegeven wordt door 
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(2.39) 

Bij een Ising-Heisenberg systeem resulteert de aanwezigheid van 

een zwakke transversale Heisenberg term ((j
1

)
2

<<1) in eerste orde 

alleen in een energieverschuiving van het ongestoorde Ising niveau 
I E1 zonder dat daarbij de helling verandert. In een schuin magneetveld 

leidt dit volgens Fogedby (ref.9) in eerste benadering tot dezelfde 

energiecorrectie als voor het puur Ising systeem. De energieniveau's 

van Ising-Heisenberg systeem in een schuin magneetveld worden dan 

gegeven door 

r:;IH 2J
0

(I-j
1

) + geff~BHcosG, 
1 

(2.40) 

EIH 2J ( 1- ( j .l) 2) + 2gU~BHcos8 2 0 
(2.41) 

en 

EIH 2J (I-1 (/) 2) 
m 0 2 + mgi~BHcosG, m ~ 3. (2.42) 

2.2 Overgangen tussen individuele energieniveau's. 

Wanneer we een magnetisch systeem blootstellen aan een tijdsaf

hankelijk elektromagnetisch veld (bijv.VIR-straling), kunnen overgangen 

geÏnduceerd worden tussen de energieniveau's van het systeem. Als er 

energie ingestraald wordt die resonant is tussen twee energieniveau's, 
·. 

zal er een overgang en dus energie absorptie plaatsvinden. De mate 

waarin deze resonante energie wordt geabsorbeerd, wordt uitgedrukt 

middels het begrip netto absorptie-intensiteit. De absorptie-inten

siteit wordt bepaald door de overgangswaarschijnlijkheid tussen de 

niveau's rekening houdend met hun bezettingsgraad. We veronderstellen 

dat de hoog frequente straling de thermische bezettingsgraden van de 

niveau's nauwelijks beÏnvloedt. 

De geabsorbeerde intensiteit per tijdseenheid voor de overgang 

tussen niveau jl> en niveau Ik> is evenredig met (ref.IO,Il) 
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(2.43) 

Hierbij is hw de voor de overgang benodigde energie, N
1 

en Nk de 

bezettingsgraden en wl,k de overgangswaarschijnlijkheid per tijdseen

heid tussen niveau jl> en jk>. w
1 

k kan berekend worden met behulp , 
van Fermi's gulden regel welke herleid kan worden (ref.l2) tot: 

(2.44) 

D d . h .d 27T e evenre 1g e1 sconstante ~ 

worden gelaten. In vgl.(2.44) 

zal in het vervolg buiten beschouwing 

is de aanname verdisconteerd dat de 

energieniveau' s oneindig "scherp'' zijn, zodat slechts overgangen 

mogelijk zijn als het energiekwant hw precies gelijk is aan het 

energieveJ.schil l'.E tussen de energieniveau's. 

H' staat voor de Zeemanhamiltoniaan die geÏntroduceerd wordt door 

de aanwezigheid van het elektromagnetische veld. 

Zoals (2.43) laat zien wordt de netto absorptie-intensiteit per 

tijdseenheid voor een bepaalde overgang onder andere bepaald door de 

statistiek van het systeem (N
1 

en Nk) en door de overgangswaarschijn

lijkheid per tijdseenheid wl,k" In de volgende paragrafen zal daarom 

achtereenvolgens worden ingegaan op de overgangswaarschijnlijkheden 

1n respectievelijk een puur Ising systeem, een Ising-Heisenberg systeem 

en een systeem met transversale anisotropie. Vervolgens wordt de invloed 

van een transversaal veld op de overgangswaarschijnlijkheden besproken 

en zal de spinclusterstatistiek voor de overgang lo> ++I I> in een 

puur Ising systeem worden behandeld. 

2.2.1 De overgangswaarschijnlijkheden 1n het Ising systeem. 

We beschouwen een Ising systeem (JL = JA = 0) met het uitwendige 

veld langs de voorkeurs (z) as van de spins onder invloed van een hoog

frequent elektromagnetische veld. De storingshamiltoniaan H' wordt 

dan gegeven door 

H' (2. 45) 
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Het matrixelement voor de overgang jl> ++ Ik> wordt dan gegeven door 

-g0~BH'<ijES~jk>- g ~BH'<ljEs~jk> 
1/ z . ~ .L x . ~ 

~ ~ 

(2.46) 

Omdat in dit systeem Sz = ES~ een goed quanturngetal is, geeft de term 
• 1 

met ~S~ geen bijdrage tot àe overgangswaarschijnlijkheid w1,k. Volstaan 

kan ~orden met de berekening van de termen met ES~, waarbij menS~ 

kan vervangen door (2.IO): 

s~ 
~ 

I + -
2 (S. +S.). 

~ ~ 

Uit de berekening volgt: 

<liH' Ik> 0 voor lk-lj # I 

<miH' lm+I> = -g ~ H' 
1 B x 

. ~ ~ 
~ 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

De overgangen worden gecreëerd door de transversale componenten van 

de elektromagnetische straling, d.w.z. de component loodrecht op de as 

van magnetisatie. Uit (2.48) volgt dat in een Ising systeem (met g. #O!!) 
.L 

alleen ~m=!I overgangen kunnen voorkomen. Dit betekent dat alleen de 

spinclusterexcitatie van la>+~ [I> en de spinclusterresonanties van 

lm> ++ lm+I> (m#O) waargenomen kunnen worden. Uit (2.44) en (2.49) volgt 

dat cle overgangswaarschijnlijkheid per tijdseenheid van deze overgangen 

evenredig is met (g ~BH') 2 . Dit laatste betekent dat, mits g onafhan-
.L x .L 

kelijk is van de temperatuur, het matrixelement een temperatuuronafhan-

kelijke factor is. De temperatuurafhankelijkheid van de absorptie-inten

siteit (2.43) van een bepaalde overgang wordt dan beschreven door de 

temperatuurafhankelijkheid van de statistiek van het systeem, waarop we 

later nog terugkomen voor het puur Ising systeem. 

De elektromagnetische straling in onze experimentele opstelling is 

ongepolariseerd. De aanname H'#O heeft geen invloed op de hierboven 
y 

gegeven berekeningen. 

2.2.2 Overgangswaarschijnlijkheden in een Ising-Heisenberg systeem. 

We gaan uit van een Ising-Heisenberg systeem (J 1#0, JA=O) met 

het uitwendig veld langs de z-as onder invloed van een wisselveld. 
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De storingshamiltoniaan wordt dan, net als voor het zu~ver Ising 

systeem (par.2.2.1), gegeven door vgl. (2.45). Omdat de totale 

z-component van de spin hier nog steeds een goed quanturngetal ~s, 

gelden dezelfde resultaten (2.48) en (2.49) als voor het Ising 
1. 

systeem. J heeft dus geen invloed op de overgangswaarschijnlijk-

heid per tijdseenheid. 

Omdat J~ wel invloed heeft op het energiespectrum van het sy

steeffi (par.2.1.3), betekent dit dat de statistiek van het Ising

Heisenberg systeem in principe anders is dan de statistiek van het 

Ising systeem. Voor (jl.) 2<<J, d.w.z. kleine energieverschuivingen 

van de niveau's ten opzichte van het zuivere Ising systeem, zal de 

statistiek van het Ising-Heisenberg systeem echter weinig afwijken 

van de statistiek van het Ising systeem. De absorptie-intensiteit 

per tijdseenheid is dan in goede benadering gelijk aan die van het 

Ising systeem. 

2.2.3 De invloed van JA op de overgangswaarschijnlijkheden. 

A De invloed van de transversale anisatrapie J op de absorptie-

intensiteit is vrij gecompliceerd. Zoals we in paragraaf 2.1.4 hebben 

gezien bestaat er via ~ een koppeling tussen de toestanden lm> en 

lm!2>. Deze koppeling zorgt voor het mengen van de IBF's met verschil

lende waarden van m. Hierdoor worden ~m=~n overgangen met n>l 

mogelijk. Voor de excitaties vanuit de "grondtoestand" worden de 

overgangswaarschijnlijkheden besproken door Torrance en Tinkham (ref.7). 

Vanwege de ~m=+2 koppeling via JA creëert de term met ES~ (de trans-- . ~ 

versale component van de hoogfrequente straling) ~n (2~45) de oneven-

~m-overgangen. De totale z-component van de spin ~s in een systeem 

met transversale anisatrapie geen goed quantumgetal. De term met 

ES~ (de longitudinale component van het hoogfrequente veld) geeft . ~ 

àan een bijdrage tot de overgangswaarschijnlijkheden en blijkt ver-

antwoordelijk te zijn voor de even-~m-overgangen (ref.7). De ver

houding van de absorptie intensiteiten voor de 2-voudige en enkel

voudige SCE is volgens Torrance en Tinkham (ref.7) evenredig met 

(2.50) 
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waarbij E2 de energ~e van het 2-voudige cluster is. 

De meer in deze materie geÏnteresseerde lezer verwijzen we naar 

de artikelen van Fogedby (ref.I2,14) die, voor T=O K, analytische 

uitdrukkingen geeft voor de absorptie intensiteit van de diverse 
A overgangen. We volstaan hier met op te merken dat J een grote in-

vloed heeft op de overgangswaarschijnlijkheden van de I~I>I over

gangen. Bij hogere velden wordt het energieverschil tussen de niveau's 

groter en daardoor hun koppeling zwakker. Door deze zwakker wordende 

koppeling neemt de intensiteit vari l~ml=n ( met n>I) overgangen 

sterk af bij hogere velden. De l~ml=l overgangen worden minder 

heinvloed door de zwakker wordende koppeling. 

2.2.4 De invloed van een transversaal veld op de overgangswaar

schijnlijkheden. 

De behandeling van de invloed van een transversaal veld Hx _(zie 

par.2.1.5) is in principe analoog aan de invloed van een transversale 

anosotropie in de exchange (par.2.2.3). De koppeling tussen de niveau's 

lm> en lm.:!_l> t<:!n gevolge van Hx-maakt ~=.!_n overgangen met n>l mogelijk. 

Gezien de analogie met de invloed van JA kan een beschouwing als die 

van Torrance en Tinkham (ref.6, par.2.2.3) ook op dit geval toegepast 

worden. Een dergelijke beschouwing leidt echter, evenals in het geval 

van een ~. niet tot kwantitatieve resultaten omtrent de statistiek 

van zo'n systeem en de overgangswaarschijnlijkheden tussen de energie-
x z 

niveau's. In het geval g
1
H /g#H =constant (zie par.2.1.5 en fig.2.5) 

met g
1
Hx<<ggHz is de invloed van de menging van de ene~gieniveau's 

op de overgangswaarschijnlijkheid tussen de niveau's "IO>" en "I I>" 

van een Ising of een Ising-Heisenberg systeem gering. 

2.2.5 Spinclusterstatistiek voor een puur Ising systeem. 

In het onderstaande zal de bijdrage van de statistiek tot de 

absorptie intensiteit van de enkelvoudige SCE uitgewerkt worden. De 

hierbij gevolgde aanpak is gebaseerd op een tweetal artikelen van 

Date en Motokawa (ref.15,16), die, enkele jaren voordat Torrance 
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en Tinkham gestalte gaven aan de IBF methode, een model beschreven 

om de thermische verdeling van spinclusters (naar grootte en aantal) 

~n een Ising ferromagnetische keten te kunnen berekenen. Date en 

Motokawa ontwikkelden hun model om er de netto geabsorbeerde inten

siteit als functie van de temperatuur mee te kunnen beschrijven van 

hun seR-experimenten aan CoC1 2·2H20. Daar waar nodig wordt dit model 

door ons aangepast om het te kunnen gebruiken voor spincluster excita

ties. We maken de lezer er op attent dat we niet meer praten over 

toestanden van het systeem, maar dat we een overgang als een lokaal 

gebeuren beschouwen. 

Beschouw een Ising ferromagnetische keten in een extern magneet

veld. Bij lage temperatuur staan vrijwel alle spins in de richting 

van het veld. Een aantal spins echter worden thermisch geëxciteerd 

en staan bij eindige temperatuur tegen het magneetveld in. Zodoende 

wordt de vrije energie geminimaliseerd. Deze clusters van omgekeerde 

sp~ns zijn willekeurig over de keten verdeeld. 

De inwendige energie U van een gesloten Ising keten met N spins 

en uitwendig veld langs de z-as 

N N 
u z 

-2J E m .m . I - g11].1BH E m . 
0 i=I ~~ ~~+ 11 i=I ~~ 

(2.51) 

waarbij m . = ~!. Als zich in deze keten n sp~ns bevinden met moment 
~~ s 

langs de negatieve z-as en er n clusters aanwezig zijn, is de in
c 

wendige energie te schrijven als 

u (2.52) 

De partitiefunctie van een lineaire Ising keten luidt (ref.I5): 

z (2.53) 

met 

R (2.54) 

De vrije energie F en de magnetisatie M worden gegeven door 
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F -kTlog(Z) 

(2.55) 

M 

(2.56) 

De verzadigingsmagnetisatie bedraagt M0=Ngb~BS; vermindering van de 

magnetisatie treedt op doordat er n spins omgekeerd staan ten op
s 

zichte van de rest van de keten: 

Uit de vrije energie volgt de inwendige energie 

met 

U Cl(FT) 
=~ 

z -N(J /2) - MH + NJ exp(-2J /kT)/P 
0 0 0 

n 
c ]N ~s nu te berekenen door (2.52) te vergelijken met (2.58) 

n 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

c - z 
IN= exp(-2J0/kT)/{2R{cosh(g#~BH S/kT)+R}} (2.60) 

Hiermee z~Jn ~n principe het aantal spinclusters n en het aantal 
c 

omgekeerde spins n bekend. 
s 

De verdeling van de clusters naar hun lengte wordt volledig sta-

tistisch berekend uit het aantal mogelijkheden om n spins over n 
s c 

clusters te verdelen. Het eindresultaat voor nc' ns<<I van een 

dergelijke procedure is (ref.I6): 

2 
n n 

= _c_0 _ ~{-I 
Nk n n • 

(2.61) 

s s 
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Hierin is Nk dus het aantal spinclusters ter lengte k~ Er dient 

hierbij opgemerkt te worden dat de waarden van Hz en T niet van belang 

zijn voor de verdeling van de omgekeerde spins over de clusters, 

maar via n en n het clusteraantal Nk beÏnvloeden. 
s c 

De hierboven gegeven beschouwing geeft nog geen informatie over 

bijvoorbeeld N
0 1 

het aantal spins dat in aanmerking komt voor de 
' enkelvoudige SCE. Met behulp van de methode van Date en Motokawa 

is dit aantal op eenvoudige wijze af te leiden. Beschouw daartoe 

figuur 2.6. 

o "up" spins 

• "down" spins 

Figuur 2.6 Cyclische keten van N Ising spins. 

Uit deze figuur volgt dat het aantal clusters n' met "up" spins, 
c 

de zogenaamde "ground state clusters'; gelijk is aan het aantal 

spinclusters n met "down" spins, dus 
c 

n' 
c 

n 
c 

(2.62) 

Het aantal spins behorend tot een dergelijk cluster is gelijk aan 

n' = N-n • Definieër nu: het aantal groundstate clusters ter lengte 
s s 

k is gelijk 

n' 
c 

aan Nk. 

N 
E N' 

k=l k 

Dan geldt: 

N 
E Nk n (2.63) 

k=l c 
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Toepassing van de methode van Date en Motokawa op de groundstate 

spins geeft het verwachte resultaat (vergelijk(2.61)): 

2 
n 

N' = _c_(l 
k N-n 

s 

Daarnaast geldt: 

N 
2: kN' = N-n 

k=l k s 

Het DM-model levert de benodigde formules om de bijdrage van 

(2.64) 

(2.65) 

de statistiek tot de (netto) absorptie-intensiteit van bijvoorbeeld 

de enkelvoudige SCE te berekenen. De absorptie intensiteit van de 

enkelvoudige SCE is evenredig met (zie (2.43)): 

(2.66) 

Hierin is N
0 1 

het aantal spins dat in aanmerking komt voor de enkel-, 
voudige SCE (van"up" naar "down"), NI,O is het aantal spins dat de 

overgang in tegengestelde richting kan maken (van "down" naar "up"). 

P is de kans dat een enkele spin overgaat van "up" naar "down" 
+,-

en omgekeerd. 

Om N
0 1 

te kunnen berekenen moeten we nagaan welke spins wel en , 
welke niet in aanmerking komen voor de enkelvoudige SCE. Voor de 

enkelvoudige SCE is een groepje van minstens drie spins in de grond

toestand nodig (zie figuur 2.7) 

Figuur 2.? De onderstreepte spins behoren tot N0, 1 

In figuur 2.8 zijn voorbeelden gegeven van spins in de grondtoestand, 

die geen bijdrage leveren tot de enkelvoudige SCE (in veld). 

Figuur 2.8 Voorbeelden van spins in de grondtoestand die niet bijdragen 

tot de enkelvoudige SCE. 
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Uit de figuren 2.6 t/m 2.8 volgt dat het totaal aantal sp1ns N
0 1 , 

dat 1n aanmerking komt voor de enkelvoudige SCE gegeven wordt door 

N 

I { (k-2)NkJ 
k=3 

Uitwerken van deze vergelijking geeft 

N - n 
s 

2 
n 

c +---N-n 
s 

2n 
c 

(2.67) 

(2.68) 

Het aantal spins NI,O dat de overgang in tegengestelde richting kan 

maken is gelijk aan N
1 

(vgl.(2.6l), k=l). De bijdrage van de statistiek 

tot de absorptie intensiteit van de enkelvoudige SCE wordt dan ge

geven door 

NO I - NI 0 , , a: 
n (n /N) 2 

I - ~ + ~-c~~ 
N (1-n /N) 

c 

n (n /N) 
2 

- 2 ~ - ,.....-e-r.::, 
N (n /N) 

c 
(2.69) 

Voor H=O kan men in principe geen onderscheid meer maken tussen 

"up" en "down" spins. Eenzelfde beschouwing als hierboven geeft dan 

voor de enkelvoudige SCE de volgende eenvoudige uitdrukking: 

a: 
n exp(-J /kT) 

1 ~= 1 2 ° - N - (1+exp(-J /kT)) 
0 

(2.70) 

De bijdrage van de statistiek tot de intensiteit van andere overgangen 

kan in principe via eenzelfde bescbouwing berekend worden. 

Vergeijking (2.69) kunnen we vergelijken met het (exacte) resul

taat van de berekeningen van Cabrera en Stein-Barana (ref.17). Deze 

auteurs berekenen de transversale dynamische susceptibiliteit x" J. 
van een ferromagnetische Ising keten in een extern vela met behulp 

van het fluctuatie-dissipatie theorema, daarbij gebruik makend van 

het Greense functie formalisme. De dynamische susceptibiliteit bevat 

informatie over de statistiek van het systeem en de overgangswaar

schijnlijkheid per tijdseenheid (ref.10): 

(2.71) 

zodat X" een maat is voor de intensiteit van een bepaalde overgang. 

Omdat, als gJ. constant 1s als functie van de temperatuur, wl,k voor 

de 6m=+1 overgangen in een zuiver Ising systeem een constante is, 
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kunnen we x" vergelijken met (2.69). . 
Omdat we de lezer niet willen vermoeien met de lange en ondoor-

zichtige formules van het CS-model (Cabrera en Stein-Barana), hebben 

we de overeenkomst tussen het DM-model en het CS-model in figuur 2.9 

aanschouwelijk gemaakt als functie van de temperatuur bij constant 

magneetveld. Figuur 2.9 laat zien dat beide modellen goed met elkaar 

overeenkomen. We kunnen daarom beide modellen gebruiken voor de be

schrijving van de absorptie intensiteit van de enkelvoudige SCE. Het 

DM-model heeft als voordeel dat het relatief eenvoudige uitdrukkingen 

voor de spinclusterverdeling geeft, die eventueel gebruikt kunnen 

worden om de intensiteit van andere dan de enkelvoudige SCE te be

schrijven. 

r
w 
~ .5 
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Figuur 2.9 Statistiek van de enkeLvoudige SCE volgens het 

DM-mode Z en het CS-mode Z. 



- 30 -

3. Opstelling en meetmethode. 

3. I Inleiding. 

De opstelling waarmee de in dit verslag beschreven VIR-trans

missiemetingen zijn uitgevoerd kan onderverdeeld worden in twee ge

deelten. Het eerste gedeelte wordt gevormd door een Michelsou inter

ferometer met inbegrip van een aantal subsystemen, het tweede door 

het cryogene gedeelte waarin zich het preparaat en de VIR-detector 

bevinden. Deze twee gedeelten van de Fourier-spectrometeropstelling 

worden behandeld in paragraaf 3.2 resp. 3.3. In paragraaf 3.4 zal 

aandacht worden besteed aan de bewerkingen die op de transmissie

spectra uitgevoerd moeten worden om de gewenste informatie (energie

spectrum, intensiteit) te verkrijgen. 

3.2. Het interferometergedeelte. 

Een overzicht van de Michelsen interferometer met zijn subsyste

men is gegeven in figuur 3.1. In het afstudeerverslag van Groh 

(ref. 19) wordt ruime aandacht besteed aan de werking (in formule

vorm) van de Michelson interferometer. In deze paragraaf willen we 

ons beperken tot een korte beschrijving van de Michelson interferometer. 

De interferometer is afkomstig van de Grubb Parsons Company. De 

besturing van de interferometer is ~n de groep MO van de THE ont

wikkeld. De lichtbron is een hogedruk kwiklamp (Philips HPK 12SW), 

waarvan het lamphuis gekoeld wordt met leidingwater. Ten behoeve 

van amplitude modulatie (ref. 19) kan de straling van de lamp onder

broken worden door een cylindrische chopper rond de lamp. 

De van de lamp afkomstige divergente bundel wordt door een TPX

le~s omgevormd tot een evenwijdige bundel. Deze evenwijdige bundel 

treedt de interferometer binnen en wordt door de zogenaamde beam

splitter, welke een hoek van 45° met de bundel maakt, in twee deel

bundels gesplitst. Deze deelbundels worden gereflecteerd door een 

vaste resp. beweegbare spiegel en weer samengevoegd door de beam

splitter en vormen aldus een evenwijdige bundel die uit de interfera

meter treedt. Met behulp van een spiegelcollimator wordt de bundel 
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Figuur .3. 1 Overzicht van de Michel.son interferometer met zijn sub

systemen. De VIP-detector be~indt zich samen met het 

preparaat in het cryogene gedeeZte van de opsteLZing 

(par. Z . .3). (ref. = referentiesignaaZ; ampl. meter = 
ampZitudemeter; ampZ. = amplifier; *: ruimte bestemd 

voor andere experimenten). 

~n de centrale lichtpijp van het cryogene gedeelte van de opstelling 

geconcentreerd. Het korte stukje lichtpijp van de spiegelcelliGator 

is aan het uiteinde afgesloten met een TPX-venster. 

De beweegbare spiegel kan verplaatst worden met behulp van een 

micrometerschroef, die wordt aangedreven door een stappenmater (type 

Slo-Syne SS25). Deze stappenmotor wordt gestuurd vanuit een micro

processor. De stapgrootte van de spiegel bedraa~t een geheel veelvoud 

van 2.5 j..lm. 

Voor het doen van fasemodulatiemetingen (ref. 19) is de vaste 

spiegel gemonteerd op een electromechaniEche transducer die gevoed 

wordt door een oscillator (fabrikaat Ling Dynamic Systems Ltd.). 

Met de oscillator kunnen frequentie en amplitude van de trilling van 

de spiegel ingesteld worden. De amplitude wordt gemeten met een 
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contactloze afstandsmeter volgens het wervelstroomprincipe (merk 

Kaman Ltd.). De uitgangsspanning van de afstandsmeter wordt toege

voerd aan een lock-in versterker waarvan de uitgang is verbonden 

met een digitale Yoltmeter. 

De in het cryogene gedeelte van de opstelling gemonteerde infra

rood detector (een composiet bolometer, zie ref. 18) geeft een uit

gangsspanning die lineair evenredig is met de op de detector inval

lende stralingsintensiteit. Deze spanning wordt met een lock-in ver

sterker fasegevoelig gedetecteerd. Op de schrijver wordt het uitgangs

signaal geregistreerd als funktie van het (discrete) optisch weglengte

verschil x (de optische stapgrootte is tweemaal zo groot als de stap

grootte van de beweegbare spiegel). Het verband tussen de stralings

intensiteit en x wordt interferogram genoemd. 

Tijdens een meting worden de punten van het interferogram op

geslagen in het geheugen van de microcomputer. Na de meting wordt 

met behulp van deze microcomputer een discrete Fouriertransformatie 

van het interferogram uitgevoerd, waarna het verkregen spectrum, het 

intensiteitsverloop als funktie van de frequentie, naar de floppy 

disk eenheid wordt overgeseind. 

Bij de experimenten die in dit verslag worden beschreven zijn de 

beamsplitter en filters zodanig gekozen dat transmissiespectra met 

een optimale intensiteit in het frequentiegebied 7 - 55 cm-I worden 

verkregen (ref. 18, z~e ook par. 3.4). 

De gehele ruimte waarin het optisch systeem van de interferometer 

zich bevindt is vacuüm gepompt om tijdens de experimenten geen hinder 

te ondervinden van VIR-absorptie door waterdamp. 

De verbetering van de signaal-ruisverhouding van de Fourier 

spectrometeropstelling ~s onderwerp geweest van mijn derde stage. 

Daarbij zijn een aantal aspecten van de VIR-opstelling onderzocht, 

waarbij de nadruk lag op het verhogen van de aan het preparaat aangebo

den hoeveelheid VIR-straling door middel van aanpassingen aan het 

lichtgeleidingssysteem. In het resulterende stageverslag (ref. 18) 

wordt hieraan ruime aandacht besteed. 

De TPX-lens, waarmee de divergente bundel van de lamp evenwijdig 

gemaakt wordt, vormt wat het interferometergedeelte betreft de enige 

verandering van de opstelling sinds het beëindigen van mijn derde 

stage (ref. 18), De lens vervangt een spiegelcollimator bestaande uit 

twee parabolische spiegels. Deze spiegelcollimator moet niet verward 
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worden met de collimator waarmee de evenwijdige bundei uit de inter

ferometer in de lichtpijp van het cryogene gedeelte geconcentreerd 

wordt. De eerste van de twee spiegels, beiden met een diameter van 

5 cm, was op een afstand van 22,5 cm tot de lamp geplaatst zodat 

door dit systeem een ruimtehoek van 0.04 steradialen ingevangen werd. 

De resulterende bundel had een diameter van 5 cm. 

De TPX-lens (diameter 5 cm.) heeft een brandpuntsafstand van 

7.5 cm. zodat, wanneer de lamp in het brandpunt van de lens geplaatst 

wordt, een ruimtehoek van 0.36 steradialen ingevangen wordt. De re-

sulterende evenwijdige bundel heeft een diameter van 5 cm. 

Omdat beide systemen dezelfde bundeldiamete•r hebben, volgt uit 

de verhouding van de ingevangen ruimtehoeken dat de TPX-lens een 

factor 9 beter zou moeten zijn dan de oorspronkelijke spiegelcolli

mator. TPX absorbeert echter een gedeelte van de VIR-straling. Door 

middel van transmissiemetingen aan vlakke TPX-plaatjes is de lineaire 
-I 

absorptiecoëfficiënt van dit materiaal bepaald (K = 0.31 cm in 

het frequentiegebied JO- 40 cm- 1). Rekening houdend met de dikte 

van de lens geeft dit voor de winst ten opzichte van de spiegel

collimator en factor 7. In de praktijk blijken we ongeveer een 

factor 2 te winnen. 

Tot slot hebben berekeningen aan verschillende lenzensystemen 

uitgewezen dat de huidige winstfactcr waarschijnlijk nog wel een 

factor 2 vergroot kan worden door de TPX-lens te vervangen door een 

goed gedimensioneerd systeem van TPX-fresnellenzen (dunner dan de 

nu gebruikte lens, dus minder verlies door absorptie). De kosten 

van een dergelijk systeem wegen echter (voorlopig nog) niet op 

tegen de te verwachten winst ~n intensiteit. Op dit moment bevat 

de opstelling nog een aantal andere componenten (o.a. detector) die 

voor verbetering in aanmerking komen en waarbij de kosten-baten 

verhouding waarschijnlijk gunstiger is dan bij het lenzensysteem. 
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3.3 Het cryogene gedeelte. 

In figuur 3.2 zijn de voornaamste onderdelen van de in de 
4
He

crycstaat gemonteerde zgn. verinfrarood-insert schematisch weerge

geven. Deze insert werd tijdens dit afstudeeronderzoek in gebruik 

genomen. In tegenstelling tot de voorheen gebruikte insert (zie ref. 18) 

is het met deze VIR-insert r:-togelijk de preparaat-temperatuur te 

variëren, waardoor de invloed van de temperatuur op de magnetische 

excitaties nagegaan kan worden. Verder is de insert voorzien van 

een draaibare preparaat-houder, waardoor steeds twee preparaten tege

lijk gemonteerd kunnen worden en tevens na elke I-~eting een I -meting 
0 

verricht kan worden. De gemeten eigenschappen van deze insert zullen 

verderop in deze paragraaf besproken \\Orden. 

De VIR-straling, afkomstig van de Michelsen interferometer, be

reikt via de centrale lichtpijp (12) van de VIR-insert de ruimte 

waarin de preparaten zich bevinden. De ingang van de centrale licht

pijp is afgedekt door een combinatie van een zwart polyethyleen fil

ter en een wigvormig TPX-filter. De lichtpijp is aan het andere uit

einde gekoppeld aan een lichtconus (16). Dit kegelvormige lichtpijpje 

brengt de diameter van het lichtgeleidingssysteem van 13 mm terug tot 

4.5 nnn. 

Vervolgens passeert de VIR-straling het op de draaibare preparaat

houder (17) gemonteerde kristal. De preparaathouder is bevestigd aan 

een RVS asje (5), dat op twee plaatsen gelagerd is op een RVS huls 

(niet op de tekening weergegeven). Dit asje is verbonden met een 

lange RVS staaf (2), die aan de bovenzijde van de VIR-insert is voor

zien van een draaiarmpje met positie-markering (1). Hiermee kan de 

positie van de preparaathouder ingesteld worden. 

De preparaat-bouder heeft drie gaten met een doorsnede van 4.5 mm 

en kan op vier posities ingesteld ~orden. De vierde positie (koper 

voor de lir:htconus) kan gebruikt worden om d(• eigenschappen van de 

det~ctor te bepalen (meting zonder opvallende straling; zie ref. 18). 

Van de drie gaten in de preparaathouder kunnen er twee gebruikt wor

den voor metingen aan een preparaat. Het resterende gat wordt ge

bruikt voor metingen zonder preparaat (I -metingen). De metingen mèt 
0 

en zonder preparaat kunnen hierdoor nu onder vrijwel identieke om-

standigheden verricht worden; dit in tegenstelling tot de voorheen 

gebruikte VIR-insert, die om een ander type meting te verrichten 

tot kamertemperatuur opgewarmd en geopend moest worden. 
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Figuur 3.2 Sahematisah overzicht van de voor>naamste onderdeZen 

van de verinfrarood-insert. (Betekenis van aijfers op 

pagina 36). 



- 36 -

Betekenis van de cijfers in figuur 3. 2 (pag. 35): 

1. Draaiarrrpje met positie-markering 

2. RVS staaf 

3. Propje 

4. Cap i Uair 

5. Fl'S asje 

6. Thermistor 

? • Manganine st;ookwikkeling 

8. A Uen Bradley weerstand ( 220 rt) 

9. Verwisselbare bolometerhouder 

10. 1 K-badje 

11. Vacuümpot 

12. Centrale Uchtpijp., q, 13 mm 

13. Pompbuis vacuümruimte 

14. Pompbuis 1 K-badje 

15. RVS flens 

16. Lichtconus., <P 13 mm-+ 4.5 mm 

1?. Dracibare p2··eparaathouder 

18. Laag temperatuur filter 

19. Composiet bolometer 

De preparaathouder is omwikkeld met weerstandsdraad (7) dat dienst 

doet als stockeenheid en kan in temperatuur worden geva.riëerd door een 

stroom door deze stookeenheid te sturen. De temperatuur van de prepa

raathouder kan gemeten worden met een geijkte thermistor (6) (BEAD, 

type G0, 10 rt), welke geschikt is voor het temperatuurgebied van 2 

tot 30 K. 

De door het preparaat doorgelaten straling bereikt via een zgn. 

laag temperatuur filter(J8) de VIR-detector (een composiet bolometer, 

zie ref. 18). Beiden zijn gemonteerd op een I K-bad (JO). 

De in de opstelling aanwezige filters hebben eer.. gemeenschappelijk 

doel, nl. het beperken van het spectrale gebied van de straling die de 

detectcr bereikt. De noodzaak van deze beperking is tweeledig. Ten 

eerste wordt voorkomen dat de detector opgewarmd wordt door de van de 
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lichtbron en van de wanden ~an de lichtpijpen afkomstige ongewenste 

nabij-infrarode en zichtbare straling. In de tweede plaats wordt door 

het gebruik van filters voorkomen dat bij de discrete Fouriertrans

formatie van het ir.terferogram fouten in het resulterende spectrum 

ontstaan (ref. 18,19). In tabel 3.1 zijn een aantal vaak gebruikte 

filtermaterialen en hun afkapfrequentie gegeven. Voor transmissie

karakteristieken van deze materialen zij verwezen naar referentie 18. 

Materiaal Afkapfrequentie 
-1 (cm ) 

Saffier 380 

Kristallijn kwarts 250 

Amorf kwarts 130 

Zwart polyethyleen t.: 650 

TabeL 3.1 Enkele vaak gebruikte filtematerialen en hun afkap

frequentie. 

* De afkapfrequentie van zwart poLyethyleen is sterk 

afhankelijk van de kwaliteit; hier wordt bedoeld het 

zgn. "high-density "polyeûzyleen. 

Het I K-badje, dat de zgn. heatsink voor de bolometer en het laag 

temperatuur filter vormt, wordt via een capillair (4) continu bijgevuld 

vanuit de met LHe gevulde cryostaat. Dit capillair bestaat uit een 

RVS buisje met een binnendiameter van 0.3 mm waarin een 190 mm lange 

constantaandraad is aangebracht. 

De warmtebelasting van het K-badje wordt voornamelijk bepaald 

door de straling afkomstig van de preparaathouder. Wanneer de prepa

raathouder een temperatuur van 77 K heeft, betekent dit voor bet 

I K-badje dat een stralingsvermogen van ca. 2.5 mW moet worden op

gevangen. De warmtebelasting via de vaste cupra-nikkel verbindings

buizen van ca. 4 0W valt hierbij in het niet. Als eis hebben we paarom 

gesteld dat het 1 K-badje een koelend vermogen van ca. 10 mW moet 

hebben. De eisen die hieruit volgen voor de dimensionering van het 

capillair zullen hieronder worden toegelicht. 
4 Het verdampen van He kost ongeveer 85 J/mol (ref. 21), terwijl 

bij het afkoelen van 4He van 4.2 K naar 1.2 Kongeveerde helft weer 

vrijkomt. Netto wordt er dus ruwweg een warmte van 45 J per mol ver

dampte helium aan het 1 K-badje onttrokken. 
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Een koelend vennegen Q -2 4 = 10 J/sec vereist een He molaire stroom 

n 
10-2 -4 
~ = 2.2x10 mol/sec. 

Een berekening (zie ref. 20,21) laat zien dat het capillair dan een 

impedantie van 4.5x10 12 cm-3 moet hebben bij LHe-temperaturen. Het door 

ons gebruikte capillair blijkt bij kamertemperatuur een impedantie van 
12 -3 

3.7*10 cm te hebben. Uit een meting van de tijdsduur waarin het 

1 K-badje (50 cc inhoud) volstroomt met LHe blijkt dat de molaire stroom 

in de praktijk ca. 3.1x10-4 mol/sec bedraagt, wat in principe ruim vol

doende is voor het vereiste koelend vermogen. Bij deze meting bedroeg 

de temperatuur van de preparaathouder ca. 6 K zodat de warmtebelasting 

door straling (ca. 0.1 ~W) minimaal is. 

Bij de eerste metingen met de nieuwe VIR-insert bleek dat de tempe

ratuur van de preparaathouder (zonder extra warmtetoevoer via de stook

eenheid) ca. 22 K te zijn. De temperatuur van de bolometer bedroeg in 

deze situatie ca. 1.6 K. Om ook metingen bij lagere temperaturen te 

verrichten is een extra thermische verbinding tussen de preparaat

houder en het 4.2 K-bad aangebracht. Deze verbinding bestaat uit een 

15 cm lange koperen staaf met een diameter van 6 mm, welke in de 

flens (15) van de vacuÜmpot (11) geschroefd is. De preparaatbouder 

is via een flexibele koperen kabel (6 cm lang, doorsnede 4.5 mm2) 

verbonden met deze staaf. De temperatuur van het preparaat bedraagt 

in deze configuratie (zonder extra warmtetoevoer) ongeveer 5.2 K. 

Voor het meten bij nog lagere temperaturen is het noodzakelijk om het 
4
He-bad in de cryostaat af te pompen. Daarbij zijn temperaturen van 

2.5 K haalbaar. 

Alle in dit verslag beschreven experimenten zijn in de configuratie 

met de extra thermische verbinding uitgevoerd in een temperatuurgebied 

van 2.5 tot 30 K. De temperatuur van het I K-badje (voortaan heatsink 

genoemd) blijkt op te lopen van 1.3 K tot J.8K wanneer de temperatuur 

van de preparaathouder oploopt van 6 K tot 22 K. Hierdoor neemt de 

gevoeligheid van de bolometer af (ref. 18). Dit komt onder andere tot 

uiting in de hoogte van de zgn. centrale piek van het interferogram, 

welke een maat is voor de gevoeligheid van de bolometer. In figuur 3.3 

is ter illustratie de hoogte van de centrale piek (e.p.) gegeven als 

functie van de stookspanning V c.q. de temperatuur T van de preparaat-
s 

houder. Tevens zijn in figuur 3.3 de corresponderende temperaturen Th 

van de heatsink weergegeven. Bij temperaturen T tot 30 K blijkt de 
s 

gevoeligheid van de gebruikte bolometer nog vrij redelijk te zijn, zodat 

intensiteitsmetingen nog betrouwbare resultaten opleveren. 
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Figuur 3.3 Re~tieve hoogte van de centrale piek (e.p.) van het 

interferogram en de temperatuur van de heatsink Th als 

functie van de stookspanning V c.q. de temperatuur van de 

preparaatr~uder Ts voor de configuratie met extra thermische 

verbinding. 

Het is gebleken dat, wanneer het I K-badje eenmaal gevuld is 

(duur ca. 80 min.), de temperatuur van het preparaat en de heatsink 

(bij constant vermogen in de stookeenheid) stabiel zijn zolang het 

He-niveau in de 4.2 K-cryostaat boven de RVS flens ((15) in figuur 3.2) 

van de vacuümpot staat. Dit komt neer op een effectieve meettijd van 

ca. 3 uur bij hoge temperatuur (T 25 à 30 K) en hoge velden (60 tot 
s 

80 kOe) tot effectieve meettijden van ongeveer 9 uur bij T < 10 K 
s 

en willekeurige velden. De effectieve meettijd bij hoge temperaturen 

(T > 25 K) kan verhoogd worden door de extra thermische verbinding 
s 4 

tussen preparaathouder en He-bad weg te laten. 
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Resumerend valt op te merken dat de opstelling in Z~Jn huidige 

vorm (met extra thermische verbinding) geschikt blijkt te zijn om 

VIR-experimenten uit te voeren in het temperatuurgebied van 2.5 tot 

30 K en bij magneetvelden tot 80 kOe. Eventuele problemen die ont

staan door de afnemende gevoeligheid van de bolometer bij toenemende 

temperatuur van de preparaathouder kunnen in de toekomst misschien 

ondervangen worden door met de door G. de Vries (ref. 22) aangegeven 

technieken een bolometer te construeren die nog een hoge gevoelig

heid bezit bij een heatsinktemperatuur van 4.2 K. 

3.4 Meetmethode en uitwerken van de metingen. 

In deze paragraaf zullen we ons beperken tot het geven van een 

korte beschrijving van een meting en de procedure waarmee uit de ge

meten interferogrammen de gewenste informatie verkregen kan worden. 

Voor een uitvoeriger weergave van de procedure wordt verwezen naar 

een intern rapport (ref. 23). 

Na het instellen van de temperatuur T van het preparaat en het 
s 

magneetveld H, worden via de terminal (zie fig. 3.1) enkele relevante 

parameters ~n het microcomputersysteem ingevoerd, zoals het aantal 

meetpunten N, de optische stapgrootte 6x en de meettijd per meetpunt. 

De optische stapgrootte bepaalt het spectrale gebied 0 < a < a 
_ 1 max 

waarover gemeten wordt (a = (26x) ). Het oplossend vermogen wordt. _
1
max 

gegeven door 6a = (N6x) • De door ons het meest gebruikte combinaties 

van N en 6x zijn vermeld in tabel 3.2 met de daaraan aangepaste filters 

en beamsplitters. 

6x (~m) 
-1 -1 

Laag temp. filter beamsplitter N a (cm ) 6a (cm ) 
ma x 

1024 80 62.5 0.12 composietfilter 16 50 ~m 

(zie ref. 18) 

2048 40 125 0.12 zwart polyethyleen 25 ~m 

+ amorf kwarts 

Tabel 3.2 De meest gebruikte combinaties van N en 6x. 
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Vervolgens wordt de beweegbare spiegel in het midden van het 

meettraject (=midden van het interferogram) ingesteld en wordt, na 

controle van de instelling van de lock-in versterker, de meting op

gestart, waarna deze verder geheel door de microcomputer wordt ge

stuurd. 

Na de meting kunnen de meetpunten van het interferogram eventueel 

van de microcomputer naar de floppy disk eenheid overgeseind worden. 

In het algemeen z~Jn we niet geïnteresseerd in het interferogram, 

maar wel in het spectrum, de intensiteit als functie van de frequentie. 

Daartoe wordt met behulp van de microcomputer een discrete Fourier

transformatie van het interferogram uitgevoerd (figuur 3.4). Vervolgens 

wordt het verkregen spectrum naar de floppy disk eenheid overgeseind. 

I t 

discrete 
) 

F.T. 

I I 
I. I 

I I I I ft I I 

:I 
I, I' 

tIJ 1 
11 I I I I 

I 1 1 1 I 1 
11 I I I. 
11 I i I I I I 
I I I 1 1 I 1 I 
11 I 1 ti 11 
11 I 11 I I I 
I I 'I 

x-+ w -+ 

(a) interferogram (b) spectrum 

Figuur 3.4 

Een dergelijk spectrum neemt veel plaats in beslag op de floppy 

disk eenheid omdat onder andere zowel het golfgetal als de waarde van 

elk meetpunt opgeslagen wordt en wel in de vorm van een reeks ASCII

symbolen. Het spectrum wordt daarom gecomprimeerd met het programma 

"COMPACTLS". De compacte versie van het spectrum bevat in de vorm 

van binair gecodeerde getallen alleen die informatie die nodig is om 

het spectrum te kunnen reconstrueren, nl. de helft van het aantal 

meetpunten, het frequentie-interval ów (=6o) en de waarden van de 

meetpunten. De niet-compacte versie wordt ~n het algemeen na beëindi

ging van het programma van de floppy disk verwijderd. Indien nodig 

kan men deze versie weer verkrijgen met behulp van het programma 

"DECOMPACTS". Alle overige programma's gebruiken als invoer de compacte 

versie van het spectrum. 

Met behulp van het programma "PLOTCMP" kan een compact spectrum 
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op de terminalplotter worden getekend. Men kan de meting eventueel 

een aantal malen herhalen en de spectra middelen met behulp van het 

programma "AVERAGE". De ruis wordt dan bovendien beperkt met de wortel 

uit het aantal metingen. 

Het is vaak moeilijk om rechtstreeks informatie uit het gemeten 

spectrum te halen. Zoals onder andere Groh (ref. 19) laat zien is het 

intensiteitsspectrum I(w,T,H) dat ontstaat na Fouriertransformatie 

van het interferogram behorende bij een meting met preparaat, het 

produkt van het preparaatspectrum T(w,T,H) en het frequentieprofiel 

van de opstelling (lamp, filters, beamsplitter enz.). Het frequentie

profiel van de opstelling, I (w,T,H), kan bepaald worden door een 
0 

meting <.onder preparaat te doen. Het transmissiespectrum T(w,1,H) 

van het preparaat wordt verkregen door I(w,T,H) te delen door I (w,T,H), 
0 

waarbij deze spectra gemeten zijn bij dezelfde temperatuur T en het-

zelfde veld H. Dit delen wordt gedaan met behulp van het programma 

"DIVIDE". Een voorbeeld van zo'n transmissiespectrum is in figuur 

3.5 weergegeven. 

1.5 

T=6K I CoPC, H//a 
' 
I H = 79 kOe 

1.251 

I 

z: 
0 

CJ) 
CJ) 

I: .75 
<!' 
a: 
0! 

.5 ~ ..... "11)'~'12)'' 

I A 
. 25 ~ 

0 

0 
10 20 30 40 50 

WAUE NUMBER <CM-1) * 
Figuur 3.5 Transmissiespectrum van CoP~ voorT= 6 K, H = ?9 kOe 

(H//a). De met A, B, C enD aangeduide resonanties 

blijken veld- en temperatuuronafhankelijk te zijn. 
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De bepaling van de intensiteit van een magnetische absorptie is 

gebaseerd op het volgende. Het spectrum I(w,T,H) van een preparaat 

heeft de volgende relatie tot het I (w,T,H)-spectrum: 
0 

I(w,T,H) I (w,T,H)exp(-K(w,T,H)d) 
0 

(3. 1) 

Hierin is K(w,T,H) de frequentie-afhankelijke lineaire absorptie

coëfficiënt bij temperatuur T en veld H, d is de dikte van het pre

paraat. De transmissie van het preparaat wordt gegeven door 

T(w,T,H) 
I(w,T,H) 
I (w,T,H) 

0 

= exp(-K(w,T,H)d) (3.2) 

Wanneer we nu veronderstellen dat de lineaire absorptiecoëfficiënt 

K(w,T,H) de som is van de absorptiecoëfficiënten van de diverse 

absorptieprocessen die ~n het preparaat kunnen optreden, dan kunnen we 

K(w,T,H) schrijven als 

K(w,T,H) ~(w,T,H) + KA(w,T) (3. 3) 

met 

~(w,T,H) absorptiecoëfficiënt van de magnetische 

absorptieprocessen, 

KA(w,T) absorptiecoëfficiënt van alle overige 

absorptieproces sen, 

zodat 

T(w,T,H) exp{-(~(w,T,H)+KA(w,T))d} . (3.4) 

Als nu uit de metingen blijkt dat er bij een bepaald veld H binnen 
0 

een zeker frequentiegebied geen magnetische absorpties optreden, geldt 

in dit gebied 

T(w,T,H ) 
0 

exp{-KA(w,T)d}. (3.5) 
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De magnetische absorptiecoëfficiënt ~(w,T,H) kan nu bepaald worden 

uit de relatie 

~(w,T,H)d -log{T(w,T,H)/T(w,T,H )}. 
0 

(3.6) 

Deze procedure werkt bevredigend zolang de magnetische absarpties 

die we willen bestuderen elkaar niet overlappen. Met het programma 

"ABSORPTION1" wordt 

(3. 7) 

bepaald. KM(w,T,H1,H
2

) ~s ~n principe gelijk aan ~(w,T,H) zolang 

àf bij H
1 

àf bij H2 in een zeker frequentiegebied geen magnetische 

absarpties optreden. In figuur 3.6 wordt het bovenstaande nader 

toegelicht. 

Gezien de eindige lijnbreedte van de magnetische absorptiesig

nalen wordt de daadwerkelijke absorptiecoëfficiënt van bijvoorbeeld 

de resonantie bij frequentie w
1 

in figuur 3.6 gegeven door 

w1+!llw 1 

J{~(w,T,H 1 ,H2 )d}dw 
w1-!6w 1 

(3.8) 

Hierin is 6w
1 

de breedte van het absorptiesignaal (zie figuur 3.6). 

De integraal over het oppervlak onder de kromme van een absorptiesig

naal kan worden bepaald met het programma "INTENSITEIT". De aldus 

voor een absorptiesignaal bepaalde magnetische absorptiecoëfficiënt 

is evenredig met de dynamische susceptibiliteit X"(w) maal de 

frequentie waarbij de resonantie plaatsvindt (ref. 31)~ Aangezien 

x"(w) maal de resonantiefrequentie via de relaties (2.71) en (2.43) 

evenredig is met de netto geabsorbeerde intensiteit, kunnen we door 

bovenstaande procedure uit te voeren bij verschillende temperaturen 

en velden de geabsorbeerde intensiteit als functie van temperatuur 

en veld bepalen. In het vervolg noemen we het spectrum ~(w,T,H 1 ,H2 ) 

het absorptiespectrum. In figuur 3.7 zijn twee voorbeelden van 

zulke absorptiespectra gegeven voor CoPC. 
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Figuur 3.6 Bepaling van KM(w,T,H1,H2Jd uit de transmissiespectra 

bij twee velden H1 en H2. 
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Fig_uur 3.7 Absorptiespectra van CoPC. 

(a) T = 6 K, Hl = o, H2 = 50 kOe, 

(b) T = 6 K, Hl = 0, H2 = 79 kOe. 
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4. De kristallografische en magnetische structuur van CoCl 2(NC 5H5) 2 . 

De verbinding CoC1
2

(NC
5
H5)

2 
(CoPC) komt in twee kristallografisch 

verschillende fasen voor (ref.24,25). Beneden de overgangstemperatuur 

van 150 K is de y-fase het meest stabiel, terwijl boven deze temperatuur 

de a-fase voorkomt. 

De violette kristallen zijn gegroeid uit een equimolaire oplos

sing van CoC1 2 en pyridine (NC
5
H

5
) in ethanol. De kristallen groeien 

bij kamertemperatuur als naalden of als kleine vlakke plaatjes. 

Middels rÖntgendiffractie is vastgesteld dat de naaldrichting overeen

komt met de c-as, de normaal op het platte vlak met de a-as en de 

normaal evenwijdig aan het platte vlak met de b-as (ref.25). 

De kristallografische structuur van a-CoPC kan worden beschre

ven met de monokliene ruimtegroep C2/b (c-as uniek) (ref.24). De 

celparameters van a-CoPC zijn: 

a = 
b 

c = 

34.486 R 
17.408 R 
3.6635 R 

y 90.121° 

Op grond van de beschrijving van NMR-experimenten aan a-CoPC (ref.25,26) 

wordt in het vervolg gebruik gemaakt van de eenheidscel P2/b (c-as 

uniek). 
2+ -De basiseenheden 1n CoPC bestaan uit Co Cl 4N2 oktahedra. In 

de c-·richting worden de Co2+ ionen gekoppeld door twee gemeenschap

pelijke Cl- ionen. Op deze manier ontstaat een sterke superexchange 

wisselwerking tussen naburige Co2+ ionen in de c-richting en worden 

magnetische ketens langs deze as gevormd (figuur 4.1, ref.27). De 

projectie van de structuur op het ab-vlak is gegeven in figuur 4.2. 

De magnetische koppeling tussen de ketens is zwak doordat ze zowel 

in de a- als de b-richting door grote pyridyne complexen gescheiden 

zijn. Er zijn twee inequivalente ketens die alternerend in lagen 

A en Bloodrecht op de a-richting voorkomen (figuur 4.2). Belangrijke 

verschillen tussen deze inequivalente A en B ketens zijn: 

a. De fractionele coÖrdinaten z 1 en z2 zijn verschillend. 

b. De hoeken die de Co-N richtingen maken met de b-as zijn tegen

gesteld: 0A=-0B. 

De lage temperatuur y-fase wordt beschreven met de monokliene 

ruimtegroep P2 1/n (b-as uniek). 
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• Co 
o N 
0 Cl 

Figuur 4.1 
2+ -KoppeLing van de Co CL

4
N

2 
oktahedra in de a-richting. 

De celparameters zijn: 

a = 

b 

c = 

17.437 R 
8.4o8 R 
3.593 R 

6 = 90.05° 

De belangrijkste verschillen tussen de a- en dey-fase Z1Jn (ref. 25): 

I. De plaatsing van de pyridineringen rond het Co-ion. Deze is bepa

lend voor de lokale symmetrie ter plaatse van het Co-ion. In de 

a-fase is dit een tweetallige as en in de y-fase een inversie 

centrum. 

2. De hoek met de a-as van de Co-N richting wordt gelijk. Hierdoor 

vervalt het verschil tussen de A en B ketens. 

3. Het grootste verschil bestaat uit de verdeling van de Co-ionen 

langs de z-as. Zijn de fractionele coÖrdinaten in de a-fase 

z 1=0.16 en z2=0.44, 1n dey-fase zijn deze verschoven naar z 1=0 

en z2=0.5. De omringende pyridineringen zijn mee verschoven. 
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---a 

Figuur 4.2 Projectie van de kristaLLografische a-fase op het 

ab-vLak. De gestippeLde Lijnen geven de eenheidsceL 
2+ P2/b. De Co ionen Liggen op een hoogte z 1=0.16 en 

z2=0.44 boven het ab-vLak. 

f tweetaLLige as 

• inversiecentrum. 

De kristalstructuur van a-CoPC is in essentie dezelfde als die 

van het veelvuldig bestudeerde CoC1 2·2H
2
0 (CC2). Beide bestaan uit 

CoC12-ketens, waarlangs de effectieve exchange interacties tussen 

de Co 2
+ momenten veel sterker zijn dan die tussen ionen van verschil

lende ketens. Vervanging van de watermoleculen door de veel grotere 

pyridine groepen heeft als voornaamste effect de grotere magnetische 

isolatie van de ketens onderling tot gevolg: de 3D-ordeningstempera

tuur TN zakt van 17.2 K voor CC2 naar 3.17 K voor CoPC, hiermee de 

hogere graad van eendimensionaliteit van het pyridine zout bevestigend. 

De grondtoestand (4F) van de (3d) 7 configuratie van Co2
+ splitst 

in zes Kramers doubletten in een oktahedrisch kristalveld. In CC2 

bedraagt de energie-afstand tussen het gronddoublet en het eerstvol

gende doublet 260 cm-I (374 K). Deze energie is groot ten opzichte 
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-a 

Figuur 4.3 Projektie van de kristallografische y-fase op het ab-vlak. 

~~ ~·ee~allige schroefas op ~ hoogte. 

• 

diagonaaL schuifspiegel-vlak (schuiven in de a+c 

richting). 

inversiecentrum . 

van kT bij de temperaturen waarbij de experimenten uitgevoerd worden. 

Co2+heeft dan een effectieve spinS=~ (ref.28.). 

Metingen van thermodynamische grootheden (magnetisatie, suscep

biliteit, soortelijke warmte) aan CoPC laten zien dat de -CoC1 2-

keten, evenals bij CC2, in goede benadering beschouwd kan worden als 

een ferromagnetische Ising keten (met J /k ~ 9.5- 11.7 K) met een 
0 

interketenwisselwerking van antiferromagnetische aard (ref.l5,16,17). 

Uit magnetisatiemetingen in de 3D geordende toestand blijkt dat CoPC 

metamagnetische fase-overgangen vertoont (zie figuur 4.;4, ref.29,30). 

Alhoewel van de hoge temperatuur a-fase is gerapporteerd dat deze 

structuur niet stabiel is beneden 150 K, is bij NMR-exoerimenten aan 

CoPC in de geordende toestand (T<3.17 K) iebleken dat het NMR-spectrum 

het best verklaard kan worden met de a-fase structuur (ref.25,26). 

Dezelfde auteurs laten zien dat: 

a. de symmetrie van de in de geordende toestand gerangschikte mag

netische momenten wordt beschreven met de magnetische ruimtegroep 

P2 1 /b. 

b. de magnetische momenten liggen ~n het ab-vlak. 
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a-aa1s 

b-aa1s 

HCkQI!l 
3 

l 
j 
I 

Figuur 4.4 Magnetisatiemetingen met een extern veLd in het ab-vlak 

(ref.29). De kritische veLden in de verschiLLende rich-

tingen zijn: H = 715 Oe, H b = 760 Oe, H = 1590 Oe ca c 1 cb
2 en H = 680 Oe. 

C'f 

c. de hoek 0 tussen de a-as en de richting van het magnetisch momer.t 

(zie fig.4.2) 42° bedraagt. 

d. ~~=6.5, uitgaande van een effectieve spin S=~. 

Bij de verklaring van onze meetresultaten zullen we eveneens uitgaan 

van de a-fasesttuctuur. 

Ter verklaring van de metamagnetische fase-overgangen (zie fig.4.4) 

1s door SWÜste e.a. (ref.29) de methode van Kud~ en Katsura gebruikt 

om de grondconfiguratie van de spins in elke fase te bepalen. In figuur 

4.5 worden de nulveld en de veldgeÏnduceerde magnetische ketenstructuur 

gegeven. Wanneer we alleen kijken naar de component van de spin in de 

richting van het uitwendige veld, kunnen we de configuraties weer-

geven zoals in figuur 4.6. De energie van elk van deze configuraties 

kan worden uitgedrukt in de interketen exchange interacties J 1,J2, 

J
3 

en J 4 (zie figuur 4.6), waarbij Ji zodanig is gedefinieerd dat 

de corresponderende interactie-energie voor twee spins I en 2 gelijk 

1s aan -2J iS 1 s2 (S 1 en s2 gelijk aan !L afhankelijk van het "up" of "down" 

staan van de spin). In principe dienen de getallen J. alleen om een wissel-
1 
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Figuur 4.5 Magnetische grondtoestand en veLd getndUceerde fasen 

in CoPC. 

werkingsenergie aan te geven. Het is niet noodzakelijk om de J.'s 
~ 

te interpreteren als exchangetensoren. 

Met behulp van de kritische velden (H , H b en H b ) en de ca c 1 c 2 energie per spin (zie tabel 4.1) van de in figuur 4.6 gegeven con-

figuraties kan men de exchange-parameters J. bepalen. Deze zijn 
~ 

gegeven in tabel 4.2. 

Configuratie Energie/spin 

I (+2J 1-2J2+2J
3
+2J

4
)s 2 

II (-2J 1+2J
2
+2J

3
+2J

4
)S 2 

III 2 2 2 2 1 
(~J1~J2+jJ3-2J4)S - ~#~BS·H 

IV 2 (-2J -2J -2J -2J )S - g//~Bs ·a 1 2 3 4 

TabeZ 4.1 Energie per spin voor de configuraties in figuur 4.6 

(naar ref. 2. 9). 
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Figuur 4.6 Configuraties van de ferromagnetische ketens in CoPC 

voor verschiLLende groottes en richtingen van het uit

wendige veLd. De pZus en mintekens hebben betrekking 

op de spincomponenten in de ve~~chting. 

Parameter H//a H//b 

J 1/k 0.039+0.006 -0.039+0.006 

J/k 0.03Û0.005 -0.032+0.005 

J3/k -o. 14 7 +o. oo4 -0.147+0.004 

J4/k 0 0 

TabeL 4.2 Waarden (in K) van de interketen exchange interacties 

J./k (ref.25,29). 
~ 

Vergelijking van deze gedetailleerde interketeninteractieparameters 

met de uit andere metingen gerapporteerde intraketeninteractie J /k~IO K 
----- 0 

bevestigt de reeds gesignaleerde hoge graad van (magnetische) ééndimen-

sionaliteit van CoPC (J'/J~I0-2 ). Substitutie van de experimentele or

deningstemperatuur TN=3.17 Ken de gerapporteerde intraketeninteractie 

J /k in de theoretische uitdrukking voor de tweedimensionale ordenings-o 
temperatuur T voor een rechthoekig Ising systeem gegeven door 

c 
sinh(IJI/kT )sinh(IJ'I/kT )=I geeft een interketeninteractie IJ' l/k c c 
die goed overeenkomt met de gemeten interketeninteractie J

3
/k (ref. 29), 

hiermee het Ising-karakter van CoPC bevestigend. 
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5. Resultaten en discussie. 

5.1 Het energiespectrum van CoPC. 

Er zijn een groot aantal VIR-experimenten uitgevoerd aan CoPC 

bij verschillende magneetvelden (0 - 80 kOe) en temperaturen (2.5 -

25 K). Al deze metingen zijn uitgevoerd met het externe veld langs 

de kristallografische a-as. Dit betekent dat het veld een hoek van 
0 42 maakt met de easy-as van de momenten (zie hoofdstuk 4) en dat 

we dus rekening moeten houden met een transversale veldcomponent 

(par. 2. I . 5) • 

Uit de transmissiespectra, waarvan in figuur 3.5 een typisch 

voorbeeld gegeven is, zijn de resonantiefrequenties bepaald. In figuur 

5. I zijn de bij een temperatuur van 6 K waargenomen resonantiefre

quenties uitgezet tegen het externe veld. Een aantal van de waarge

nomen signalen vertoont een duidelijk lineair verband tussen fre

quentie en magneetveld (de getrokken lijnen in figuur 5.1), zoals 

voor het Ising geval verwacht wordt. 

Op grond van de 1n de literatuur gerapporteerde waarden voor 

J
0

/k (9.5- 11.7 K) eng/ (5.5- 6.5) kunnen we lijn I in figuur 5.1 

associëren met de enkelvoudige SCE. Lijn II heeft ongeveer een twee

maal zo grote helling als lijn I en kan daarom gezien worden als de 

~ d" SCE D 1" . 2 -I ld H 0 d ~-vou 1ge • e opsp 1ts1ng van ! cm voor ve = tussen e 

lijnen I en II duidt op de aanwezigheid van transversale componenten 

in de exchange, omdat de opsplitsing ten gevolge van de interketen-
-I wisselwerking hoogstens 0.15 cm kan bedragen (zie hoofdstuk 4). 

Deze energieverschuiving kan ook geen gevolg zijn van een menging 

tussen het gronddoublet en het eerstvolgende Kramer's doublet aan

gezien de energie-afstand tussen deze toestanden enkele honderden 

graden Kelvin bedraagt (zie hoofdstuk 4) waardoor de invloed van deze 

wisselwerking zeer gering is. Dit in tegenstelling tot pseudo-ééndi-
. 2+ ffiens1onale Fe zouten, zoals RbFeC1 3·2H2o (ref. 5), waarin dit ener-

gieverschil ongeveer een factor 6 kleiner is, wat aanleiding geeft 

tot een anomalè energieverschuiving van het enkelvoudige SCE-energie

niveau (ref. 5). 

In vergelijking met Cocl 2·2H2o (ref. 7) zijn er in CoPC weinig 

SCE-niveau's in het verinfrarood waarneembaar. In CoC12·2H2o zijn 

SCE's waargenomen tot 8 omgekeerde spins, terwijl dit in CoPC beperkt 

blijft tot 2 omgekeerde spins. Bovendien vertonen de waargenomen 

signalen geen kromming, zodat we er vanuit mogen gaan dat de trans

versale exchangecomponenten uniaxiaal van aard zijn (d.w.z. JA=O). 
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Fi::-._;ur 5.: Waa.r·genomen resonantiefrequenties in CoPC al-s functie 

van het uitwendige vel-d H, voor H//a en T=6 K. De ge

trokken ~ijnen zijn verkregen met l-ineaire regressie. 

CoPC kan dus gezien worden als een Ising-Heis~nberg systeem waarvan 

de mo~enten een hoek 0=42° met het uitwendige veld maken (zie par. 

2. I . J en 2. I . 5) • 

De in figuur 5.1 uitgezette meetpunten zijn verkregen uit expe
-1 

rimenten in het frequentiegebied 0 - 62.5 cm . Bij deze experimen-
-1 

ten bedroeg het oplossend vermogen 0.12 cm (zie tabel 3.1). Gezien 

de vorm en de geringe sterkte van de resonantiesignalen van lijn 11 

en III is de nauwkeurigheid waarmee de resonantiefrequenties bepaald 

konden worden !0.3 cm-I. Binnen deze experimentele nauwkeurigheid 

blijkt lijn III het verschilsignaal van de lijnen II en I te zijn, 

zodat deze lijn geassocieerd kan worden met de spinclusterresonantie 

tussen het enkelvoudige en het 2-voudige spinclusterenergieniveau. 



- 56 -

In tabel 5. I is het verband w = yH + w gegeven van de lijnen 
0 

I t/m lil. Aangezien beneden het kritische veld H = 715 Oe de ca 
magnetische ketenstructuur anders is Cantiferromagnetische fase), 

zijn bij de berekening van de parameters in tabel 5.1 alleen meet

punten met H>H meegenomen. 
ca 

-1 -1 -1 
lijn y (cm (kOe) ) w 

0 
( cm ) geff 

I 

II 

III 

TabeL 5. 1 

0.211+0.002 13.4 +0.2 6.09+0.05 -
0.459+0.007 15.3 +0.2 6.61+0.09 

0.246+0.005 2. 1 +0.3 7 .08+0. 15 

VergeLijkingen w = yH + w voor de veLdafhanketijke 
0 

resonantieLijnen van CoPC voor H>H ca 

De horizontale (onderbroken) lijnen in figuur 5.1 zijn waarschijn

lijk afkomstig van fononen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er 

bij de snijpunten van de fononlijnen met de magn~tische lijnen sprake 

is van hybridisatie ten gevolge van een koppeling tussen het magne

tische en het fononsysteem. De fonensignalen laten we daarom in het 

vervolg buiten beschouwing. We volstaan hier met op te merken dat de 

intensiteit van de fonensignalen zowel veld- als temperatuuronafhanke

lijk 1s in het temperatuurgebied van 2.5 - 25 K; dit in tegenstelling 

tot de magnetische signalen, waaraan in een aparte paragraaf aandacht 

zal worden besteed. 

De resonantiefrequenties van de magnetische signalen veranderen 

niet als functie van de temperatuur, wat duidt op het gelocaliseerde 

karakter van de excitaties in Ising-achtige systemen. Bovendien zijn 

de signalen zichtbaar boven de driedimensionale ordeningatemperatuur 

van 3.17 K. Wel worden deze signalen wat breder bij toenemende tem

peratuur. In figuur 5.2 is de halfwaardebreedte 6w van enkele sig

nalen behorende tot de enkelvoudige SCE (lijn I in figuur 5.1) uit

gezet als functie van de temperatuur. Deze blijkt zoals verwacht 

niet veel toe te nemen als functie van de temperatuur. De invloed van 

de temperatuur op de lijnverbreding is gerelateerd aan de dynamica 

van het_ systeem. Gedurende dit afstudeeronderzoek is dit aspect niet 

aan een beschouwing onderworpen. 
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Figuur 5.2 Halfwaardebreedte ~wals functie van de temperatuur 

van enkelvoudige SCE-absorpties (lijn I in f{guur 5.1). 

Zoals eerdervermeld kunnen we, op grond van het in figuur 5.1 

gegeven resonantiespectrum, het CoPC met uitwendig veld langs de 

a-as beschouwen a]s een Ising-Heisenberg systeem met een hoek 8 

van 42° tussen de momenten en het magneetveld. Dit betekent dat we 

de formules uit de paragrafen 2.1.3 en 2.1.5 kunnen gebruiken om 

de waarden van de diverse parameters te bepalen. Bij deze berekening

en verdisconteren we het kritisch veld H = 715 Oe in de formules ca 
(2.39) t/m (2.42) door H te vervangen door H-H , omdat H slechts ca . ca 
een verschuiving van het nulpunt van de veld-as tot gevolg heeft. 

Met behulp van de parameters uit tabel 5.1 en de genoemde formules 

voor het Ising-Heisenberg systeem volgt: 

J /k 11.52 + 0.25 K 
0 

J.l 1.77 ± 0.40 K 

• .l 0. 154 ± J.032 (5. I) J 

g// 6.61 + 0.09 

gl 2.06 -+ 0.28 

Het met behulp van bovenstaande parameters berekende energiespectrum 

voor het eerste multiplet van CoPC voor Hila is weergegeven in figuur 
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5.3. De niveau's zijn gekarakteriseerd met "\m>". 

30 
CoPC, Hl/a 

"16/' 

t 25 "Is}' 
E (cm-1) "14/' 

"13/' 

20 "12)' 

10 

5 

0o~~Hc~a~2~~~4~~~6~~~8~~~1o· 

H(kOe) -

Figuur 5.3 Het energiespe~trum van CoPC voor het eerste multiplet 

voor H//a, met J
0

/k=II.52 K, j 1=0.154, jA=O, geff,I=6.09 

en g//=6.61. 

In figuur 5.4 zijn een aantal van de te verwachten spincluster

resonantielijnen weergegeven zoals die uit figuur 5.3 bepaald kunnen 

worden. De getrokken lijn gekarakteriseerd door "I 1>"++"12>" is door 

ons in onze VIR-experimenten gemeten. 
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F . 5 4 Theoretische spinclusterresonanties in CoPC voor H//a. 1-ÇJUUr • 

De SCR's "lm>"~"lm+l>" en "lm>"~"lm+2>" met m>2 zijn door Phaff 

(ref.31, zie ook figuur 5.5) met behulp van ESR-technieken waarge

nomen. De ligging van deze door Phaff waargenomen SCR's als functie 

van het uitwendig veld komt goed overeen met de door ons, uitgaande 

van de in (5. I) vermelde parameters, berekende ligging. De spincluster

resonanties "12>"~"13>" en "12>"~"14>", welke slechts+ 6 GHz in 

frequentie verschillen met "lm>"~"lm+l>", resp. "lm>"~"lm+2>", zijn 

noch door Phaff noch door anderen waargenomen. Dit bevestigt de ver

onderstelling van van VIimmeren (ref.5) dat bij ESR-experimenten 

slechts resonanties aan lange spinclusters waargenomen worden. Het 

gedrag van lange spinclusters benadert steeds beter het ideale Ising 

model. Hierdoor worden afwijkingen van het ideaal Ising gedrag ten 

gevolge van J
1 

en ~ niet waargenomen-bij ESR-metingen. Afwijkingen 

van ideaal Isjng gedrag manifesteren zich voornamelijk in korte clusters. 

Met behulp van VIR-absorptiemetingen kunnen overgangen tussen korte 

clusters en excitaties van korte clusters waargenomen worden. VIR

absorptiemetingen vormen dus een geschikte techniek om afwijkingen 

van ideaal Ising gedrag in Ising-achtige systemen te bestuderen. 
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Figuur 5.5 Ve~dafhankelijkheid van de spinclusterresonantie

frequentie (ref. 31). 

De resonantie "\re>"+-+"lm+l>" is ook dcor Ajiro et al (ref.l2,33) 

waargenomen met behulp van ESR-experimenten. In tegenstelling tot 

Date en Motokawa, die, er vanuitgaande dat in een puur Ising systeem 

alle i6m\=1 spinclusterresonanties plaatsvinden bij dezelfde reso

nantiefrequentie (w=gff~BH) en dat deze resonanties allemaal met dezelfde 

overgangswaarschijnlijkheid gepaard gaan (zie par.2.2.1), de totale 

iLtensiteit van de \6ml=l SCR evenredig namen aan ! 1(N -N 1) = H1, 
tt= n n+ 

probeerden Ajiro et al de intensiteit van deze resonanties als functie 

van de temperatuur aan te passen met de relatie N 1 -N~. ~ is hierbij 

de correlatielengte in de keten en wordt gegeven door 

~ = (-ln{tanh(\J l/2kT)})-I 
0 

Voor de bezettingsgraden N kozen de auteurs (ref.33) als eerste 
n 

benadering de Boltzmann statistiek: N «exp(-E /kT). Met boveo-
n n 

staand model worden op bevredigende wijze de metingen aan 

(5.2) 

((CH
3

)
3
NH)CoC1

3
.2H2o (TrMCoC) beschreven. Toepa~sing van het model 

op CoPC geeft weliswaar een goede kwalitatieve beschrijving van de 
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Experiment 
Parameter 

VIR ESR NMR x sw MM 

J
0

/k (K) 11.52+0.25 11. 7+0. 3 9. 5+0. 2 -
10.8 

. .L 0.154+0.032 J 

g (6.09!0.05) 6.0+0.2 6.5 5.5 6.15 

g! 6.61+0.09 7.0 

gl 2.06+0.28 5.0 

Ref.: 29 26 27.28 27,28 26 

TabeZ 5.2 De door ons gevonden parameters in reLatie tot de in de 

Literatuur gerapporteerde waarden. 

VIR: Verinfrarood spectroscopie, 

ESR: ELektron Spin Resonantiemetingen, 

NMR: Kernspinresor:antiemetingen, 

x Poeder susceptib·z:Liteitsmetingen, 

SW SoorteLijke warmte metingen, 

MM Magnetisatiemetingen. 

metingen, maar levert tevens een onredelijke waarde van J op. De 
0 

oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat bij de sommatie over de 

bezettingsverschillen tussen opeenvolgende niveau's de termen 

N1-N2 en N
2
-N3 niet meegenomen mogen worden: zoals figuur 5.4 

laat zien gaan "II>"+-+-"12>" en "12>"+-+-"13>" gepaard met een andere 

resonantiefrequentie dan "lm>"+-+-"lm+l>" met m>2. Een eventuele aan

passing van bovenstaand model waarbij N
1 

vervangen wordt door N
3 

kan helaas niet gecontroleerd worden aangezien bij figuur 2 in re

ferentie 32 niet aangegeven wordt langs welke richting het veld 

geörienteerd was tijdens de experimenten waarin de signaalintensiteit 

wet·d gemeten. 

Resumerend kunnen we stellen dat onze metingen suggereren dat we, 

voor H//a, CoPC het best kunnen beschrijven als een S•i Ising-Heisen-
o berg systeem dat een hoek G-42 maakt met het veld en dat gekarakte-

riseerd wordt door de in (5.1) gegeven parameters. In tabel 5.2 wor

den de door ons gevonden parameters vergeleken met de uit andere ex

perimenten verkregen waarden. De door ons bepaalde waarde van J /k 
0 

sluit goed aan bij de in de literatuur vermelde waarden. Als extra 

info~atie hebben onze experimenten waarden opgeleverd voor de para

meters j.L, gQ en g
1

• Daarbij is~/ van vergelijkbare grootte met de 

met behulp van andere technieken bepaalde waarde van de g-factor. 
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5.2 Intensiteit als functie van de temperatuur. 

Met behulp van de in paragraaf 3.4 geschetste methode ~s de 

netto absorptie-intensiteit van de magnetische absarpties ~n CoPC 

bij constant veld als functie van de temperatuur bepaald. Zoals 

figuur 3.7 laat zien is de intensiteit van de enkelvoudige SCE 

("\ 1>") zoals verwacht wordt veel groter dan de intensiteit van 

de 2-voudige SCE ("\2>") en de spinclusterresonantie ("\1>"+-+"\2>"). 

We zullen daarom eerst de intensiteit van de enkelvoudige SCE be

schouwen. In figuur 5.6 is de intensiteit van de enkelvoudige SCE 

voor twee waarden van het uitwendige magneetveld uitgezet als func

tie van de temperatuurT. 

We hebben in de voorafgaande paragraaf gezien dat het gemeten 

energiespectrum van CoPC met H//a beschreven wordt met het Ising

Heisenberg model met een transversale veldcomponent. Deze trans

versale veldcomponent beïnvloedt slechts de magneetveldafhankelijk

heid van de enkelvoudige SCE. Omdat (jL) 2<<1 proberen we op grond 

van de in hoofdstuk 2 gegeven beschouwingen de door ons gemeten 

intensiteit als functie van de temperatuur bij constant veld aan te 

passen aan de relatie 

(5. 3) 

Om na te gaan of aan de relatie (5.3) voldaan wordt, delen we, 

bij constant magneetveld, de door ons gemeten intensiteit I (T) 
exp 

door de bijbehorende statistische term. De aldus verkregen schalings-

parameter a behoort binnen de experimentele nauwkeurigheid tempera

tuuronafhankelijk te zijn, aangezien de resonantiefrequentie w 

temperatuuronafhankelijk is (Ising-achtig systeem) en tevens de 

overgangswaarschijnlijkheid niet van de temperatuur afhangt. De 

statistische term (N
0 1 

- N
1 0

) berekenen we met het DM-model (vgl. 
' ' (2.70)), waarbij we voor J

0
/k en geff de waarden 11.52 K resp. 6.09 

substitueren. In figuur 5.7 is voor twee velden a=Iexp(T)/(N0 , 1-N 1,0)DM 

uitgezet tegen de temperatuur. In tabel 5.3 zijn deze schalingspara

meters gegeven als functie van het veld. In figuur 5.8 zijn de scha

lingsparameters uitgezet als functie van het magneetveld. Lineaire 

regressie toepassen op de punten in figuur 5.8 geeft de onderbroken 
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Figuur 5.6 Intensiteit van de enkelvoudige SCE in CoPC als functie 

van de temperatuur voor de velden H = 40 kOe en H = ?9 kOe 

(H//a). 

Veld (kOe) a. 

40 1.62±0.06 

50 1.76±0.03 

60 1. 92±0.07 

70 2.17±0.07 

79 2.28±0.03 

Tabel 5.3 Schalingsparameters a. als functie van het veld. 
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Figuur 5.7 a= Iexp(T)(NO,l- N1,0JDM als functie van de temperatuur 

voor H = 60 kOe en H = 79 kOe. De gestreepte lijnen zijn 

de gemiddelde waarden van de schalingaparameter a. 

lijn welke gegeven wordt door (met H ~n kOe) 

a(H) (0.0177±0.0015)H + (0.89±0.09). ' (5 .4) 

De constante 0.89±0.09 is een maat voor de netto absorptie-inten

siteit voor H=O. De lijn gegeven door (5.4) voldoet binnen de experi

mentele nauwkeurigheid aan 

(5.5) 

waarbij w(H) gegeven wordt door de experimentele relatie voor lijn I 

(fig. 5.1): 

w(H) (0.211±0.02)H + (13.4±0.2). (5. 6) 

Dit betekent dat de intensiteit van de enkelvoudige SCE te be

schrijven is met een constante overgangswaarschijnlijkheid en de 

Date en Motokawa statistiek van een Ising ferromagnetische keten 

(met J 0 /k=11.52 Ken geff=6.09). In figuur 5.9 zijn de meetpunten 
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Figuur 5.8 Schalingsparameter a als functie van het magnetisch 

veld. De onderbroken rechte wordt gegeven door 

a(H) = O.Ol??H + 0.89 (H in kOe). 

(zonder error-bars) en de theoretische curven (vgl. (2.69)) voor de 

intensiteit van de enkelvoudige SCE als functie van de temperatuur 

uitgezet. Door voor elk veld het kwadraat van het verschil tussen de 

gemeten intensiteit Iexp(T) en de theoretische intensiteit Ith(T) 

te sommeren over de meetpunten en dit te vergelijken met de som over 

de meetpunten van de kwadraten van de fout 6I (T) in I (T), kan 
exp exp 

de kwaliteit van de berekende curven worden bepaald. In tabel 5.4 

zijn II6II
2 

= Ilr (T)- I h(T)i 2 en II6I 1
2 uitgezet tegen het exp t exp 

magneetveld. Zoals de laatste kolom in deze tabel laat zien, zijn de 

door ons berekende curven binnen de experimentele nauwkeurigheid 

goede benaderingen voor de gemeten intensiteit van de enkelvoudige 

SCE als functie van de temperatuur. 
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Figuur 5.9 Gemeten (•,f,X,Á,+) en berekende(----) intensiteit van de 

enkelvoudige SCE als functie van de temperatuur voor ver

schillende magneetvelden. 

Veld (kOe) IILHI2 I!Lil 12 I\~ri 2 !II~r 1
2 

exp exp 

40. 0. 111 0.261 0.43 

50 0.005 0.107 0.05 

60 0.099 0.233 0.42 

70 0.037 0. 191 0. 19 

79 0.015 0.352 0.04 

Tabel 5.4 
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De vraag die we ons nu kunnen stellen is of het DH-model gebruikt 

kan worden voor de beschrijving van de intensiteit als functie van de 

temperatuur van de waargenomen SCR van een enkelvoudig naar een twee

voudig cluster en van de tweevoudige SCE. In figuur 5.10 is de waar

genomen intensiteit als functie van de temperatuur uitgezet voor de 

t 
.6r---,---.---.----,------,r------. 

H=79 kOe 

l(au.) 

.4 

.2 

0 
/ 

' ' 

' ' ' 
' 

I 
I 

I 
I 

20 T(K)--30 

Figuur 5.10 Intensiteit als functie van de temperatuur voor de 

spinclusterresonantie "11>"++"12>" voor H = 79 kOe. 

De getrokken lijn representeert het DM-model voor 

,J0 /k = 11.52 K en gef.f = 6. 09. 

SCR bij een veld van 79 kOe. Voor lagere velden bleek het nauwelijks 

mogelijk te zijn om de intensiteit te bepalen. De statistiek van deze 

overgang kan, op analoge wijze als ~n paragraaf 2.2.5 voor de enkel

voudige SCE-overgang gedaan is, worden afgeleid met het DM-model. Het 

resultaat van deze afleiding is 

3; 2 n n 
c s 

Bij de berekeningen zijn wederom de waarden J /k 
0 

6. 09 gebruikt. 

(5. 7) 

11 • 52 K en geff 
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Met het DM-model blijkt het niet mogelijk te zijn om de gemeten 

intensiteit als functie van de temperatuur te beschrijven. Het DM

model voorspelt een maximum ~n de intensiteit bij een temperatuur 

van ongeveer 40 K. Het gemeten maximum ligt bij een temperatuur van 

ongeveer 15 K. 

Het verschil tussen de gemeten waarden en de met het DM-model 

berekende waarden is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de invloed 

van J~ en de hoek G tussen veld en spins op het energiespectrum van 

CaPe. Door de energieverschuiving die J~ teweegbrengt, verandert in 

principe ook de statistiek van het probleem. Voor de enkelvoudige SCE 

merken we daar weinig van, want daar wordt de netto absorptie-intensi

teit hoofdzakelijk bepaald door het aantal spins dat in aanmerking 

komt voor de excitatie. Dit aantal verandert slechts weinig ten ge

volge van J~, in tegenstelling tot het populatieverschil tussen de 

niveau's "11>" en "12>", welke een relatief grote verandering kan 

ondergaan. 

De meetpunten bij H = 79 kOe in figuur 5.10 blijken aangepast te 

kunnen worden met de vergelijking 

(5. 8) 

Het resultaat hiervan is weergegeven met de onderbroken curve in 

figuur 5.10. De meetpunten behorende bij een veld van 70 kOe blijken 

met dezelfde formule aangepast te kunnen worden. De fysische achter

grond van de exponent in (5.8) ~s niet geheel duidelijk. 

De tweevoudige SCE is bij onze experimenten waargenomen bij 

temperaturen van 4.7, 6 en 10K. Zoals figuur 3.7 laat zien is de 

intensiteit van deze excitatie klein ten opzichte van de intensi-

teit van de enkelvoudige SCE, hoewel de statistiek behorende bij deze 

overgang ongeveer hetzelfde is als van de enkelvoudige SCE-overgang. 

Het verschil wordt veroorzaakt door het verschil in de overgangs

waarschijnlijkheden waarmee deze overgangen gepaard gaan. Zoals we 

in het voorafgaande hebben gezien heeft de enkelvoudige SCE een 

constante overgangswaarschijnlijkheid. De overgangswaarschijnlijkheid 

voor de tweevoudige SCE is afhankelijk van de koppeling tussen de 

energieniveau's "11>" en "12>" ten gevolge van de aanwezigheid van een 

transversale veldcomponent. Voor lage velden is de koppeling klein 

en zal de intensiteit dus klein zijn. Deze invloed van het veld is 
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Figuur 5.11 Intensiteit als functie van het veld voor de twee

voudige SCE bij een constante temperatuur. 

te z~en ~n figuur 5.11, waar~n een aantal meetpunten als functie 

van het veld zijn weergegeven bij een constante temperatuur T = 6 K. 



- 70 -

6. Samenvatting en conclusies. 

De metingen aan het ééndimensionale Ising-achtige systeem 

CoC1
2

(NC
5

H
5

) 2 (CoPC) laten zien dat met behulp van de in dit verslag 

beschreven verinfrarood opstelling transmissiemetingen uitgevoerd 

kunnen worden aan een preparaat in het temperatuurgebied van 2.5 -

30 K en bij magneetvelden tot 80 kOe. Uit het gemeten energiespectrum 

blijkt dat CoPC zich gedraagt als een Ising-Heisenberg systeem met 

Jzz/k = 11.52 K, J
1
/k = 1.77 Ken g# = 6.61. De beschikbare theorieën 

omtrent Ising-Heisenberg ketens beperken zich in het algemeen tot de 

behandeling van de invloed van een longitudinaal magneetveld op het 

energiespectrum. In ons geval maakte het magneetveld een hoek met de 

easy as. De invloed van de transversale veldcomponent kon op bevredi

gende wijze in rekening worden gebracht. 

Bij de metingen zijn de enkel- en tweevoudige spinclusterexcitatie 

(SCE) en de spinclusterresonantie (SCR) van het enkelvoudige naar het 

tweevoudige spincluster waargenomen. De tweevoudige SCE is waarneem

baar ten gevolge van de invloed van de transversale veldcomponent die 

de geldigheid van de l6ml = 1 selectieregel opheft. 

Uit een vergelijking van onze resultaten voor het energiespectrum 

van CoPC met de resultaten uit ESR-experimenten blijkt dat met VIR

absorptiemetingen overgangen tussen korte clusters en excitaties van 

korte clusters waargenomen kunnen worden, terwijl met ESR-technieken 

geresoneerd wordt aan langere clusters met als gevolg dat afwijkingen 

van het ideale Ising gedrag niet waargenomen kunnen worden. 

Met de gebruikte VIR-insert is het tevens mogelijk om de invloed 

van de temperatuur op de netto absorptie-intensiteit van de magnetische 

absorptiesignalen te onderzoeken. Voor zover ons bekend is dit de 

eerste keer dat met behulp van de in dit verslag geschetste spectro

scopische techniek de netto absorptie-intensiteit als functie van de 

temperatuur van magnetische excitaties in Ising-achtige systemen 

bepaald kon worden. De netto absorptie-intensiteit van de enkelvoudige 

SCE in CoPC als functie van de temperatuur blijkt goed beschreven 

te kunnen worden met een eenvoudig statistisch model voor de ferro

magnetische Ising keten (model van Date en Motokawa). Dit model stemt 

goed overeen met een vrij recent gepubliceerde exacte berekening van 

de enkelvoudige SCE-intensiteit in een Ising systeem, gebaseerd op het 

Greense functie formalisme. 
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Ten gevolge van de invloed van de uniaxiale component van de 

exchange en de transversale veldcomponent is het statistisch model 

van Date en Motokawa niet bruikbaar voor de beschrijving van de 

intensiteit als functie van de temperatuur van de tweevoudige SCE en 

de spinclusterresonantie tussen het enkelvoudige en het tweevoudige 

spinclusterenergieniveau. 

Verder onderzoek naar de invloed op de magnetische excitaties en 

hun intensiteiten van de richting van het magneetveld ten opzichte 

van de easy as 1s wenselijk, even als een studie naar de lijnverbreding 

als functie van de temperatuur (van de enkelvoudige SCE) welke waar

schijnlijk gerelateerd is aan de dynamica van het (keten)systeem. 

Resumerend kunnen we stellen dat uit dit onderzoek blijkt dat 

VIR-spectroscopie een essentiële bijdrage kan leveren tot de inter

pretatie van de magnetische excitaties en hun intensiteiten in Ising

achtige systemen. 
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Appendix A. 

Energiecorrecties ten gevolge van een transversaal veld. 

De energiecorrecties ten gevolge van de aanwezigheid van een 
x 

transversaal veld H kunnen worden berekend met behulp van tijd-

onafhankelijke storingsrekening. De correcties op de energie

eigenwaarden E0 en de eigenfuncties \~o> van de ongestoorde hamil-
m 

toniaan H0 ten gevolge van de storing v=H1 worden in eerste orde 

gegeven door (ref. 12,34): 

~E ( 1) 
m 

resp. 

met 
(m, 1) 

c 
n 

z:: 
n 

c 
(m, 1) 
n 

V 
nm 

EO - EO 
n m 

V ' mm 

1~0> 
m 

, n -1 m. 

De tweede-orde energiecorrectie ~E(2 ) wordt gegeven door 
m 

(A. 1) 

(A.2) 

(A. 3) 

(A.4) 

Voor het Ising systeem (met g -1 0) in een schuin magneetveld 
1. 

(paragraaf 2.1.5) worden de matrixelementen van de storing V op 

basis van de IBF's gegeven door (k=O): 

V nm 
x 

- g ]JBH 8 + 1 ' 1. n,m_ 
(A.5) 

zodat de eerste-orde energiecorrectie ~E( 1 )gelijk aan nul 1s voor 
m 

alle m. 

De tweede-orde energiecorrectie op n1veau EO 
1 

wordt gegeven door 

2 
jv21\2 

2 

M1 
M(2) I V 011 jv(1,p,1)11 

1 EO - EO EO - EO EO - EO 
0 1 2 1 (1,P,1) 1 
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De tweede-orde energiecorrectie op 

L'IE(2) 
!v1212 !v3212 

L'IE2 2 EO - EO EO - EO 
1 2 3 2 

2J 
0 

n1.veau EZ wordt 

!v(2,p,1)212 
EO -EO 

(2 'p' 1) 2 

(A. 6) 

gegeven door 

lv 1
2 

(1,p1,p2,1)2 
EO -EO 

( 1 'p 1 'p2 ' 1 ) 2 

(A. 7) 

x z 
Voor gL~BH , g#~BH << J

0 
1.s de bijdrage van deze term nihil. De 

koppeling (via (A.S)) tussen de multiplets onderling en tussen het 

laagste multiplet en de grondtoestand zijn dan verwaarloosbaar, zodat 

L'IE
2 

gelijk is aan nul. Voor de energiecorrecties op de hogere niveau's 

geldt hetzelfde, zodat 

L'IE 0 voor m > 2. (A. 8) 
m 
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