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I 

Samenvatting 
I 

In dit afstudeerwerk is een studie verricht naar het gedrag van 
I 

een antife,romagnetisch keten systeem met een easy-plane anisotropie. 

In het voo::tjkeursvlak is een symmetrie verbrekende anisatrapie veron

dersteld eQ tevens is een magneetveld aangelegd. Een dergelijk sys

teem vertoqnt een spinflop overgang. Experimenteel blijkt het gedrag 

van de magnetisatie verbreed te zijn rond het spinflop veld ten op

zichte van de theoretische curve. In de literatuur wordt gesuggereerd 

dat deze veo:breding veroorzaakt zou kunnen worden door een "mode-sof

tening" van' de niet lineaire excitaties (solitonen) in de keten. 

Doel van' dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre solitonen bij

dragen aan àe magnetisatie van de antiferromagnetische keten, met na

me in:de buurt van het spinflop veld. 

Daartoe ~rdt met een Hamiltoniaan, die het magnetische gedrag van 

het systeem' beschrijft, de bewegingsvergelijking van de spins getrans-
I 

formeerd naar een sine-Gordon vergelijking. Tevens is aangeduid aan 

aan welke aigemene eisen een systeem moet voldoen wil deze transfer-
I 

matie mogelijk zijn. Van de sine-Gordon vergelijking zijn de oplos
I 

singen bekend; ma~nonen, solitonen en breathers. In dit afstudeerver-

slag is de aandacht vooral gericht op de solitonen. De invloed van de 
I 

soliton-excitatie op de magnetisatie is berekend voor verschillende 
I 

temperature~ en magneetvelden. 

De resul~aten van het sine-Gordon model voor de~gnetisatie en de 

correlatie +engte zijn vergeleken met twee klassieke spin modellen; 

het planair~ en het n=3 Heisenberg model. Met name voor die tempera

tuur-veld g'bieden waarvoor geldt dat de soliton dichtheid klein is, 

komt het si~e-Gordon model kwalitatief en kwantitatief goed overeen 

met de klas$ieke spin modellen. De afronding van de magnetisatie rond 

het spinflol!' veld kan slechts deels worden toegeschreven aan de "mode

softening" van de solitonen, omdat in het hier gepresenteerde sine

Gordon model bij het spinflop veld ook een "mode-softening" optreed 

voor de lin~aire oplossing van de sine-Gordon vergelijking: de magnonen. 

Ook de resultaten voor de correlatie lengte, die in het~sine~Gordon mo

del. alleen~aepaald worden door de soliton dichtheid, komen in het hier

boven genoe~de gebied goed overeen met de resultaten van de klassieke 

spin modellJn. Hieruit blijkt dat het sine-Gordon model niet alleen 
I 

goede resultaten levert als de solitonen een ondergeschikte rol spelen. 
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Hoofdstuk 1 ' In1efding 

In het algemeen kan een magnetisch systeem beschreven worden door 

de volgende Hamiltoniaan: 

! 

-
H = E s~ J;J· s. + E s. D .. S. -~BES S. 

. . .... .... J 1 J. :LJ J ; J. 
J. IJ .._ 

( 1. 1) 

-
Waarin Jtj df exchange tensor is. Deze beschrijft de interactie tussen 

twee spins. Oe invloed van het kristalrooster op de spins komt tot 
... 

uitdrukking ~n de anisatrapie tensor D ..• Deze beide tensoren zijn in 
J.) 

het algemeen niet gelijk in de drie hoofdrichtingen. De laatste term 

van de hierboven gegeven Hamiltoniaan is de zeeman-term, deze beschrijft 

de invloed van een magnetisch veld op het magnetische systeem. 

Het oplos~en van deze zeer algemene Hamiltoniaan, zonder dat gebruik 

gemaakt wordt van vereenvoudigingen, vereist het oplossen van een gi

gantisch aantal vergelijkingen. In dit verband is het de laatste decen

nia gebruikelijk de problemen te vereenvoudigen door de ruimtelijke di

mensie van h~t~systee~te verlagen en/of door de dimensie van de inter

actie tussen de spins te verlagen. Met het verlagen van de ruimtelijke 

d~mensie bedbalen we dat we niet het reëële·.drie dimensionale rooster 

van spins beschouwen, maar dat we de aandacht richten op twee of ~~n 

d:Lmensionalelsystemen. Hierbij bestaat het rooster uit een vlak of uit 

slechts een keten van spins. In de Hamiltoniaan komt dit tot uitdrukking 
! 

in de spinsommaties. De tweede soort benaderingen, het verlagen van de 

d~mensie van de interactie, komt er op neer dat de dimensie van de ex
I 

change- en~ anisatrapie tensor op twee of op één wordt gesteld. Zo kunnen 

we onderscheiden: Heisenberg systemen waarvoor geldt dat de dimensie 
I 

drie is en J =::-J = J , XY en p~anaire systemen met een dimensie twee 
XX yy ZZ 

en J = J ; 1J =0 en Ising systemen met een d±mensie één waarvoor geldt 
XX yy . ZZ 

J = J =0; J • Het verschil tussen een XY en een planair systeem is 
XX yy ZZ 

gelegen in h't aantal spincomponenten. Voor een XY systeem is dat drie, 
I 2 2 2 

zodat geldt: S + S + S = S(S+1). Voor een planair systeem daarentegen 
x y z 2 2 

zijn er slechts twee spincomponenten, zodat geldt: S + S = S(S+1). 
T x y 

Voor een uit9ebreide klassering van deze magnetische modelsystemen wordt 

verwezen naaf F. Boersma /1/. 
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Gebleken is ~at niet tegenstaande de vergaande vereenvoudigingen 

er talrijke experimentele systemen te construeren zijn waarvan het 

magnetisch gedrbg goed beschreven kan worden met één van de modelsys

temen. Zo is bijvoorbeeld het gedrag van (CH3) 4NMnC1 3 , aangeduidt met 

de afkorting TMMC goed te verklaren door een magnetisch ketensysteem. 

Dit vindt zijn verklaring in het fèit dat de interactie tussen twee 

spins die zich ~n dezelfde keten bevinden (J/k) veel groter (10
4) is 

dan de interactie tussen 2 spins van verschillende ketens (J'/k). 
I 

Zodat TMMC bij temperaturen waarvoor geldt T »J'/k te beschouwen is 

als een verzame~ing magnetische ketens die geen interactie met elkaar 

hebben. Naast de mogelijkheden die deze in dimensie verlaagde systemen 

bieden om oplosringsmethoden uit de statistische fysica te verifiëren, 

blijkt dat deze systemen geheel eigenaardige verschijnselen vertonen. 

Hierbij kan ged~cht worden aan lokalisatie effecten (Peirls overgangen, 

quanturn Hall effect en specifiek in verband met het onderwerp van dit 

afstudeerwerk; piet lineaire spin excitaties: solitonen). 

In dit afstudeerverslag zullen wij ons beperken tot ééndimensionale 

antiferromagnet~sche systemen en wat meer in het bijzonder Heisenberg

achtige systemen èn de invloed die excitaties in deze systemen hebben 

op de magnetisatie. Ee~ en ander komt voort uit de suggestie /2/ dat in 

dit soort systemen experimenteel waargenomen afrondingen (extra bijdragen) 

van de magnetis~tie bij de zogenaamde spinflop overgang wellicht terug 

te voeren zouden zijn op een "mode-softening" van in het bijzonder de 

niet lineaire ekcitaties (solitonen). Ter verduidelijking van deze 

suggestie zullen wij in het volgende een en ander globaal toelichten. 

Is er in het antiferromagnetische systeem een positieve uniaxiale 

anisatrapie (K) aanwezig dan vertoont dat systeem het verschijnsel 

spinflop /3/. olt verschijnsel is duidelijk waar te nemen in de magne

tisatie versus ragneetveld curves van deze systemen. In gestyleerde vorm 

is deze weergegeven in fig. 1.1. 

M 

H 

HSF H 

fig. 1.1 G~styleerde magnetisatie versus veld curve, met een spinflop 

faseovergang. Inset: spinori~ntatie t.o.v. het veld. 
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Hier is uitgezet de magnetisatie van het systeem evenw~jdig aan de 

magneetveldritting. Het magneetveld is aangelegd langs de easy as 

van het syste . We zien dat tot de spinflop waarde van het magneet

veld dè magne isatie nul blijft. Bij die waarde van het magneetveld 

vertoont de magnetisatie een discontinuiteit en neemt de waarde X~ 

HSF aan. Waar X~ staat voor de loodrecht susceptibiliteit. Voor velden 

groter dan he~ spinflop veld stijgt de magnetisatie lineair met het 

magneetveld vdlgens M = X~H. Wat gebeurt er nu microscopisch bij de 

spinflop overgang? Voor velden kleiner dan het spinflop veld zijn de 

spins in het antiferromagnetische systeem antiparallel langs de easy 

(voorkeurs-) as
1 

georiënteerd (zie inset fig. 1.1). In deze situatie is 

de zeeman ene~gie van twee antiparallelle spins (een paartje) gelijk 

aan nul. Bij het spinflop veld nemen de spins een oriëntatie aan die 

ongeveer 90° gedraaid is ten opz±èhte van de situatie beneden het 

spinflop veld. 

De spins dr~aien over een uitbuighoek ~ in de richting van het magneet

veld (zie inset fig. 1.1). In deze oriëntatie heeft een paartje spins 

een negatieve zeeman energie evenredig met de uitbuighoek ~- Echter deze 

uitbuighoek veroorzaakt ook een toename van de exchange energie. De 

afwijking van Fe easy as van de spins geeft een hogere anisatrapie energie. 

Bij het spinfl~p veld houden de positieve en negatieve energiebijdragen 

elkaar in evenwicht. Voor velden boven het spinflop veld is de geflopte 

orientatie de situatie met minimale energie. Het spinflop veld wordt 

ge geven door: 

= ( 2K ) 
'X~ - x11 

( 1. 2) 

waarin K: positieve uniaxiale anisatrapie 

x~, X;; i= de loodrechte en evenwijdige susceptibilitèit. 
I 

Experimentele magnetisatie metingen aan deze systemen geven in het 

algemeen niet het gestyleerde verloop van fig. 1.1 te zien. In fig. 

1.2.is een voorbeeld van zo'n meting weergegeven. 

Hier zien we dft de spinflop overgang verbreed is, er treedt een afronding 

op. Naast de hterboven vermelde suggestie dat deze afronding veroorzaakt 

wordt door een "mode-softening" van.de niet lineaire excitaties, zijn in 

eerdere publicaties /4/ ook andere mogelijke oorzaken aangevoerd: 
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~ I 

fig. 1.2 
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Hl kOel 

Experimentele magnetisatie versus veld curve 

voor CMC, langs de drie magnetische assen. 

- mismatch vfn het magneetveld en de easy-richting 

- optreden van een intermediaire fase 

- demagnetis.tie effecten in combinatie met inhomogeniteiten. 

We zullen in dit verslag niet verder op deze verklaringen ingaan. 

Wat de excitaties in Heisenberg systemen betreft werd tot voor kort 

deaandachtv~oral ger±èht op de kleine amplitude oscillaties in het 

collectieve systeem: de magnonen. D~ze kunnen beschouwd worden als het 
I 

magnetische analogon van de bekende fononen in het rooster. Figuur 1.3 

·geeft een illustratie van een dergelijke excitatie. Het gedrag van 

thermodynamiJche grootheden bij lage temperaturen kan in het algemeen 

b~vredigend lorden verklaard met behulp van deze excitaties. 
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fig. 1.~ een magnon in een ferromagnetische keten. 

Recentelijk, /5/ werd aangetoond dat de bewegingsvergelijking van 

een aantal magnetische modelsystemen (o.a. ferromagnetische XY systemen) 

kan worden getransformeerd naar een tweede orde differentiaalvergelijking 

van de vorm: 

2 
m sin l/J ( 1. 3) 

Deze differentiaalvergelijking in l/J bevat naast de reeds genoemde lineaire 

collectieve exbitati'es:: (magnonen) ook gelokaliseerde nièt lineaire 
I 

excitaties (solitonen). Een dergelijk soliton is geïllustreerd in fig. 1.4. 
I 

fig. 1.4 een 2TI-soliton in e~n ferromagnetische keten. 
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Zoals we later zullen zien is de energie van een dergelijke excitatie 

onder bepaalde omstandigheden veldafhankelijk. De hierboven gesuggereerde 

"mode-softening" betekent dat de energie van zo'n excitatie nul zou worden 
I 

bij het spinflop veld. 

Doel van dit afstudeeranderzoek was om na te gaan in hoeverre de "mode

softening" van de niet lineaire excitaties in de keten een verklaring kan 

zijn voor de experimenteè~ waargenomen afronding van de magnetisatie versus 

magneetveld ~rves rond het spinflop veld. Daartoe zullen we in het volgende 

hoofdstuk dieper ingaan op het gedrag van de niet lineaire excitaties 

(solitonen). We zullen daar de'·bewegingsvergelijking van de magnetische 
i 

spins transformeren naar de 2e orde differentiaalvergelijking (1.3), de 
I 

zogenaamde sine-Gordon vergelijking. Lukt dit voor het door ons beschouwde 
i 

systeem dan zijn daarmee ook de soliton oplossingen bekend. Daarna komt 

in hoofdstuk ] de invloed van de soliton excitatie op de magnetisatie van 

de keten aan de orde, als functie van temperatuur en magnetisch veld. De 

resultaten van de magnetisatie berekeningen zullen vergeleken worden met 

resultaten di~ verkregen zijn met de klassieke spin modellen. Deze klàssieke 

spin modellen1zullen toegelicht worden in hoofdstuk 4. Aan de orde komen 

dan het n=3 H~isenberg model /1/ en een vereenvoudigde versie daarvan; het 

planaire model /6,7/. In hoofdstuk 5 zullen de magnetisatie resultaten van 

de drie modellen gepresenteerd worden. In dat hoofdstuk zullen we tevens 
I 

de resultaten van de verschillende modellen geven die betrekking hebben 

op de correlatiie lengte. ~eze thermodynamische grootheid zal ook in hoofd

stuk 5 toegelicht worden. 
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Hoofdstuk 2 ~ine-Gordon systemen 

In dit hoofdstuk zullen we de bewegingsvergelijking voor de spins 

in een één-dimensionaal ketensysteem transformeren naar een zogenaamde 

sine-Gordon vergelijking. Tevens zullen we aanduiden aan welke voor

waarden dergeiijke systemen moeten voldoen wil de transformatie uitvoer

baar z~jn. Blijkt het voor een bepaald systeem mogelijk bovenstaande 

transformatie 1 uit te voeren dan zijn daarmee uitdrukkingen bekend voor 

de excitaties 1in de keten, Daarnaast zijn ook analytische uitdrukkingen 

voor het aant9l excitaties in een keten (de dichtheid) en voor de 

vrije energie 
1
van de keten bekend. Door de noodzakelijke benaderingen 

in de transformatie zijn de analytische uitdrukkingen van de therma-
l 

dynamische grootheden bijvoorbeeld de magnetisatie langs de veld richting 
I 

slechts geldig in een b:eperkt:temperatuur-magneetveld gebied. Kennis 
I 

van de excitaties in de keten stelt ons in staat een fysisch beeld 

te vormen van het magnetische gedrag van één-dimensionale magnetische 

ketensystemen • 1 

Voordat we echter de hierboven beschreven transformatie toepassen op 

een magnetisch! systeem (paragraaf 2.2.) zullen we eerst in paragraaf 2.1 

om de methode te illustreren de transformatie toepassen op een mechanisch 

equivalent systeem. In paragraaf 2.3 wordt een uitdrukking voor de 

dichtheid in efn n=3 Heisenberg ketensysteem met orthorombische ani

satropie (aantjl excitaties P.er spin) gegeven. De veldafhankelijkheid 

van enkele relevante grootheden, met name de soliton energie en de 
I 

soliton dichtheid komt aan de orde in paragraaf 2.4. In het volgende 

hoofdstuk wordt ingegaan op de invloed van de excitaties op de magnetisatie 

als functie v~ temperatuur en veld. 

2.1. Het penduLa systeem 

Beschouw ee~ gekoppeld systeem van schijven, waar op een afstand ~ 

van het middel~unt een massa m is aangebracht. De schijven zijn 

gekoppeld door lmiddel van een torsiedraad, met torsieconstante K. Op 

de massa m wer,t ook een zwaartekracht met gravitatieconstante g. De 

hoek die de verbindingslijn tussen het middelpunt van de schijf i 

en zijn massa J maakt met de vertikaal, noemen we 8 .. Deze hoek is dus 
. ~ 

een functie varl het rangnummer van de schijf (i). Verder is I het 

traagheidsmomedt van de schijf en a is de afstand tussen twee schijven 

(zie figuur 2. 11) . 
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1 

fig. 2.1 Het pendula systeem. 

+ 
F 

g 

In de grondt~estand, de toestand met minimale energie, zullen alle 

massa's zich in hun laagste positie bevinden; alle e. zijn dan nul. 
~ 

In een hogere e~ergietoestand van het systeem zal tenminste één van de 

schijven een uitwijking (6. # 0) moeten hebben en/of een hoeksnelheid 
~ 

ongelijk nul. Dóor de koppeling tussen de schijven zullen dan ook de 

andere schijven een uitwijking en een hoeksnelheid krijgen. Dat wil 

zeggen er zijn 1n de keten collectieve excitaties aanwezig. 

We lóssen nu de bewegingsvergelijking voor een massa mop. De La

grangiaan van één massapunt m is: 

L. = T. - ~. = 
~ ~ ~ 

1 . 2 1 2 
= 2 I6i i - 2 K(6i+ 1 - 6i) - mg R-(1-cos 6i) (2.1.1) 

Waarbij é staat Ivoor de tijdsafgeleide van de hoek 6. Veronderstellen 

we cyclische randvoorwaarden 

Dan geldt voor het hele systeem van N schijven: 

L = 
N 
L 

i=1 
T. -V. = 
~ ~ 

(2.1.2) 

Deze som bestaat uit drie afzonderlijke energiebijdragen. Ten eerste 

een bijdrage trenl gevolge van de hoeksnelheid (é.) van de schijven, de 
~ 

tweede bijdrage wordt veroorzaakt door de torsiedraad. De derde term is 

de bijdrage van be potentiële energie van de zwaartekracht. 

Op vergelijking (2.1.3) passen we het Euler-Lagrange formalisme toe. 
I 

z 

(2.1.3) 
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De Euler Lagrange vergelijking luidt als volgt: 

d dL 
-~= 
dt d6· l. 

Dit geeft 

dL 
de. l. 

re.= -mtTT~ sine.+ K(e 
1

- 28. + e. 1> l. ~ l. i+ l. l.-

(2.1.4) 

(2.1.5) 

Voor K » m g ~ 1

zullen de veranderingen in e. als functie van i klein zijn, 
l. 

dan kunnen we ~een continuurn approximatie 
I 

toepassen. In feite is e. een 
l. 

discrete functie inni. Alleen voor de natuurlijke getallen voor i heeft 

e. een beteken~s. Onder de voorgenoemde voorwaarde kunnen we e. analytisch l. l. 
voortzetten. Nu mogen we de volgende benadering maken. 

I 

a. 
1 

- 2e. + e. 1 l.+ l.· l.-
2i 

a· 

Z is de afstan~parameter langs de ketenrichting. 

Met behulpvan (2.1.6) kunnen we (2.1.5) transformeren naar: 

re. = : .l. 

Ka 
2 

met ---= I 

wordt dit 

2e" c . 
0 l. 

Ka2 e•.• mg~ sin e. 
! l. l. 

2 ~ 2 c en . .:= w 
0 I 0 

-! 2 
ei = wo sin (e.) 

l. 

I 

(2.1.6) 

(2.1.7) 

(2.1.8) 

(2 .1.9) 

Dit is een sine-Gordon vergelijking in e., en van deze vergelijking zijn l. 
de oplossingenlbekend. 

Als we aannemen dat de uitwijkingen e. kléin blijven dan kunnen we 
I l. 

uitdrukking (2.1.9) lineariseren door sin e. te vervangen door e .. De 
l. l. 

aldus verkrege~ differentiaalvergelijking is een bekende vergelijking. 

Zoals gebruikelijk proberen we harmonische golven van de vorm: 

e(z,t) = ~xp j(kz-wkt) (2.1.10) 

met k = golfge~al en wk =de hoekfrequentie. 

als oplossing. isubst:itutie van (2.1.10) in de lineaire differentiaalver-
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gelijking geeft een verband tussen k en wk waaraan voldaan moet zijn, 

de dispersierel,tie 

(2.1.11) 

c is de voortplantingssnelheid van deze excitaties. De harmonische 
0 

golven zijn de ]ineare oplossingen van de sine-Gordon vergelijking. Deze 

oplossing is een sinusvormige verandering van de uitwijking rond de 

evenwichtsstand (8. = 0). Alle schijven vertonen dezelfde beweging echter 
~ 

met een faseverschil. Het is een collectieve excitatie. 

I 

Nemen we ni.et '-a. pr±ori aan dat de uitwijkingen (8.) klein zijn, dan 
~ 

krijgen we de niet lineaire oplossingen van de sine-Gordon vergelijking, 

in het vervolg solitonen genoemd. 

8(z,t) = 4 ~rctan (exp(:y/d(z-vt)) (2.1.12) 

. ·' 

met V 2) ~ d I y= 1 I ( 1 - (-) en = c W c 0 0 
(2.1.13) 

0 

In een soliton ordergaan de schijven een rotatie van 2~ rad. 

0 z 

fig. 2.2 Hoekverdraaiing in het sotiton ats functie van de ptaats. 

Een sol~ton kan ~et een eindige snelheid v langs de ketenrichting bewegen. 

Aldus een voor ein alle schijven over 2~ roterend. De maximale solitonsnel

heid is gelijk aan de snelheid c van de lineaire excitaties 
0 

V< C (2.1.14) 
0 
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Van de derde soort oplossingen van de sine-Gordon vergelijking, 

de zogenaamde br~athers, is nog niet veel bekend. Het kan echter 
I 

aangetoond wordeh dat voor lage temperaturen de twee hierboven behan-

delde oplossingen beschouwd kunnen worden als de elementaire excitaties 

in het beschouwd~ systeem /8/. 

In het voorgaande hebben we geïllustreerd dat als een systeem ge

transformeerd kan worden naar een sine-Gordon vergelijking, de elemen

taire excitatiesibekend zijn. Deze kennis passen we in de volgende 

paragraaf toe op een magnetisch ketensysteem. 

I 

2.2. Het magneti$che systeem 

In het onderstaande zullen we uitgaande van de Hamiltoniaan die 

het magnetisch g~drag van de keten vastlegt, proberen een sine-Gordon 

voor de spin~beweging af te leiden. Met de sine-Gordon vergelijking 

zijn ook de oplossingen van de elementaire excitaties bekend. 

I 

In 1978 is Mikeska /5/ er in geslaagd om voor een ferromagnetisch 

XY~systeem de bewegingsvergelijking te transformeren naar een sine-
l 

Gordon vergelijking. Hierna zijn vele artikelen verschenen waarin 

ook voor andere systemen o.a. antiterramagneten de transformatie naar 

een sine-Gordon vergelijking werd uitgevoerd./9,10,11/. Al deze 

systemen met een ferromagnetische of een antiferromagnetische interactie, 

hebben met elkaar gemeen dat er een temperatuurgebied is waarin de spins 

zich \VOornamelijk in êên vlak bewegen. Dat wil zeggen, er is in het 

beschouwde systeem een harde as aan te wijzen. Deze harde as wordt 

geïnduceerd door anisatrapie termen in de Hamiltoniaan. Naast de aan

wezigheid van deze harde as, en dus een voorkeursvlak, vereist de 

transformatie naar de sine-Gordon vergelijking ook een symmetrie 

verbrekende inte~actie in het voorkeursvlak. Veelal wordt deze inter

actie geïnduceerd door een uitwendig magneetveld, soms is er in het 

kristal een zodanige anisatrapie aanwezig dat de symmetrie ook zonder 
I 

uitwendig veld ai verstoord is. Er is een wezenlijk verschil tussen 

deze twee manieren waarmee de symmetrie in het voorkeursvlak verbroken 

wordt. Een derge4ijke anisatrapie veroorzaakt in het voorkeursvlak 

een voorkeursas Jonder onderscheid te maken tussen de beide richtingen 

van die as. In een ferromagneet veroorzaakt een uitwendig veld een 

voorkeursrichtin~. Er is dan wel degelijk verschil tussen de beide 
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richtingen van de as parallel aan het magneetveld. In een anti

ferromagneet daarentegen is het effect van een uitwendig magneet

veld, dat er een heel vhak bevoordeeld wordt, namelijk het vlak 

loodrecht op de magneetveldr±èhting. 

' Wij kiezen als uitgangspunt de volgende Hamiltoniaan: 

H=J 
N 

r 
i=l 

N 

r 
i=l 

+ 
s. 

1. 
(2.2.1) 

Deze Hamilt9niaan voldoe~ aan de globale kriteria, zoals hierboven 

uiteengezet~ die het in principe mogelijk maken de bewegingsvergelij

king te tr~sformeren naar een sine-Gordon vergelijking. Bovendien 

vertoont he~ systeem een spinflop overgang zodat het mogelijk zou 

zijn de inv~oed van de excitaties nabij deze overgang te bestuderen. 

Het magnetisch ketensysteem dat door deze Hamiltoniaan wordt beschreven 

is eerder behandeld door Leung et al. /9/. In deze paragraaf zullen 

we dan ook dat artikel als leidraad nemen. 

In deze Samiltoniaan zijn alleen naaste buur interacties meegenomen. 

De exchange parameter J en de anisotropie parameters D en E zijn alle 

drie positietf verondersteld. Een positieve J betekent in deze Hamil

toniaan dat ~e te maken hebben met een antiferromagnetische koppeling 

tussen buurspins. De exchange interactie is tevens isotroop veronder-

' steld (J = J = J ). De beide positieve anisotropie parameters D 
XX , yy ZZ 

en E dragen er zorg voor dat voor dit systeem voldaan is aan de voor-

waarden van een easy-plane en een symmetrie-breaking in dat vlak. Zo 

geeft de Etermin de Hamiltoniaan (2.2.1) weer dat de z-as in dit 

systeem een harde as is. Dus voor temperaturen waarvoor geldt: T «E/k 
I 

zal de spin beweging zich beperken tot het x-y vlak. 
I 

In figuur,2.3 is de verwachtingswaarde van het kwadraat van de drie 

spincomponenten uitgezet tegen het magneetveld. In een puur Heisenberg 

systeem zal 1s~> voor elke richting ~(S+1) zijn. In een Heisenberg 

systeem met rwee anisotropieën, ~oals dat beschreven wordt door 

de Hamiltoni~an 2.2.1, die in de figuur aangeduid zijn met exy en e z 

zullen de wa~rden voor <S~> afhankelijk zijn van de richting. We zien 
2 dat <s > voo~ lage temperaturen klein is; het systeem heeft een XY z 

karakter. Voqr nog lagere temperaturen treedt een cross-over naar een 

Ising gedrag lop. De tweede term staat voor de anisotropie die de 

symmetrie van de x-as en de y-as opheft. In dit geval wordt een spin 

orientatie langs de x-as bevoordeeld. 
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De verwaahtingswaarde <52 > met a=x3 y3 z 
a. 

versus een gereduaeerde temperatuur. 

e en e zijn anisotropiewaarden. xy z 
Gestippelde Zijnen zijn de limietsituaties voor een 

planair of Heisenberg systeem zonder anisotropie. 

De vierde term in de Hamiltoniaan, de Zeemanterm, geeft de 

interactie van de spins met een uitwendig magnetisch veld weer. Het 

magneetve~d kan in principe nog langs de drie verschillende assen 

(x, y en z-as) aangelegd worden. In dit verslag zullen alleen de 

situaties 1met het veld'langs de x-as of dey-as aan de orde komen. 

Alleen in het geval dat het veld langs de x-as wordt aangelegd 

treedt het verschijnsel van de spinflop overgang op. Voor nog 

grotere m~gneetvelden langs die as kan, mits geldt D > E, de harde 

as van de 'z-rithting naar de x-richting verwisselen. Dit verschijnsel 

is de hard axis-switching. We zullen ons tot die waarden van het 

magneetve~d beperken waarbij de z-as de harde as is. Er treedt dan dus 

geen hard axis~switching op. 

Uitga~de van de hierboven gegeven Hamiltoniaan kunnen we de be

wegingsvergelijking voor de spins berekenen. Deze luidt in algemene 

vorm: 

+ 
[s. ,H] 

1. 
(2.2.2) i1"1 

Met behulpl van de commutatieregels leiden we dan een uitdrukking af 

voord~tijdsafgeleide van de spins als functie van de spincomponenten 

(dS/dt = :BI(S ,S ,S )) .• Zie voor een uitgebreide behandeling van deze x y z 
afleiding (Kimura /11/). Hieronder zullen we aangeven welke noodzakelijke 

benaderingen we in de afleiding moeten maken en laten zien wat het 

gevolg is ~an die benaderingen. 

De eerste benadering die we bij deze afleiding moeten maken is de 
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aanname dat de spins te beschouwen zijn als klassieke vectoren. Over 

het alge~en is deze aanname geoorloofd indien de spin groter of 

gelijk is aan 5/2 (S ~ 5/2) . Dit betekent dat de spins in principe 

langs elke willekeurige richting geörienteerd kunnen zijn. We kunnen 
I 

nu een parametervoorstelling voor de spins opstellen in termen van 

de hoeken~ zoals die gedefinieerd zijn in fig. 2.4. Beschouwen we in 

het vervolg een paartje bijna antiparallelle buurspins dan geldt: 

I 

S. =I (.:..l)i { sin(8.+(-l)i8.)cos(~.+(-l)i</J.) 
~ ~ ~ ~ ~ 

sin(8.+(-l)i8.)sin(~.+(-l)i</J.) 
~ ~ ~ ~ 

i cos(8.+(-1) e. } (2. 2. 3) 
~ ~ 

.; 

z y 

/ <P /' 
/ y 

I 

xy x 
~ 

/ / 
/' / 

/ / 

"' 
•:-, 

fig. 2.4 Hoekdefinities 

Voor voldo~nde lage temperaturen (T »E/k) zullen de spins voornamelijk 

in het x-y!vlak bewegen, zodat ei ongeveer ~iT zal zijn. De hoeken 

8. en <P. geven de afwijking van het antiparallel zijn van twee buurspins 
~ ~ I 

en zullen in het algemeen klein zijn. De hoek ~ geeft de stand van 

het paartj~ spins in het x-y vlak. Het zal in het vervolg blijken dat 

de bewegin~ van ~ beschreven kan worden door een sine-Gordon vergelijking. 

Vullen ~e de geparametriseerde uitdrukking voor de spins in in de 

bewegingsvergelijking dan krijgen we vier tijdsafhankelijke uitdrukkingen 
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in de vier hierboven gedefinieerde hoeken. 

Een tweede aanname is dat de verandering in q, langs de keten

richting kle~n is. Dan mogen we de continuüm limiet toepassen: 

= q,u (2.2.4) 

waarbij a de afstand is tussen twee paartjes buurspins. Een tweede 

orde bereken~ng (Kimura /11/) heeft dan de volgende sine-Gordon 

vergelijking in 2 tot gevolg: 

I8JDS
2 ~ {g~BH> 2 1 

q,u -' (~1s2a2 (2J-E)) - 1 ~ = ----~=---- sin (2q,) 
2(JSa)

2 (2.2.5) 

In deze uitd+ukking moet het minteken (-) genomen·worden, indien het 
I 

veld langs dè easy richting (x-as) wordt aangelegd. Het plusteken (+) 

is dan geldig: in- het geval dat het veld langs de y-as staat. 

Definieren wt nu weer een parameter c
0

: 

en een massaparameter m: 

2 
m = 

l8fDS2 ~ (g~BH)21 

2(JSa) 2 

Dan resultee~t een sine-Gordon vergelijking in de hoek 2q,: 

(2q,)" 1 2 - ,--2 (2q,) = m sin 

I co 

( 2q,) 

(2.2.6) 

(2.2.7) 

(2.2.8) 

Deze sine-Gordon vergelijking heeft als oplossing de twee soorten 

elementaire 4xcitaties die we bij het pendula systeem (paragraaf 2.1) 

ook al gevonden hebben: 

1) de lineaire collectieve excitaties (die in het magnetische geval 

magnonen -, 1enoemd worden l_. 

2) de niet lineaire gelokaliseerde excitaties (solitonen). 

De lineaiJe oplossingen, de magnonen, zijn in dit geval collectieve 

klèine amplitude bewegingen van de spins rond hun evenwichtstoestand. 

Collectief wil in dit verband dan zeggen dat alle spins van de keten 
I 

deel uitmaken van deze excitaties. De uitwijking van de evenwichtsstand, 



- 16 -

die gegeven'wordt door de hoek ~. zal steeds klein zijn. De uitdrukking 

voor~ in g~lfgetal en hoekfrequentie luidt als volgt (zie 2.1.10): 

~(z,t) = ~ exp y(kz-~t) (2.2.9) 

Een harmoni$che golf die zich met de magnonsnelheid, gegeven door c
0 

zoals bepaald in uitdrukking 2.2.6, voorplant door de keten. Vullen we 
I 

de magnonoplossing (2.2.9) in in de sine-Gordon vergelijking dan vinden 

we de dispetsierelatie. In dit geval is dat een eenvoudig kwadratisch 

verband 

~ 2 
= c m 

0 
l 

2k2 + c 
0 

(2.2.10) 

De tweed~ soort elementaire excitaties, de solitonen, bezitten een 

gelokaliseerd karakter. Dat wil zeggen er zijn in de keten een beperkt 
! 

aantal spins dat deel uitmaakt van de excitaties. Daarbuiten bevinden 

de spins zich in de grondtoestand. Het antiferromagnetische soliton 

is weergegeven in figuur 2.5. 

figJ 2.5 eenTI-soliton in een antiferromagnetische keten. 

I 
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Het soliton in een antiferromagnetische keten wordt beschreven door 

de hoek ~ als lfunctie van plaats en tijd: 

! 

~(z,t) = 2 arctan (exp + ym(z-vt)) 

I 

met y = ( 1- (~) 2> -~ 
c 
10 

(2.2.11) 

(2.2.12) 

De solitonoplossing stelt dan een draaiing van een paartje antiparallelle 

spins over TI radialen voor; een verwisseling van de 2 magnetische 

subroosters. W~ spreken in het antiferromagnetische geval dan ook van 

een rr-soliton. Dit in tegenstelling tot een ferromagneet, waar de spins 

over 2rr rotere~ (2rr-soliton fig. 1.4). 

Het soliton beweegt zich met een snelheid v langs de keten. Daarbij 
I 

blijft de vorm van de excitatie·behouden. Dat wil zeggen,het soliton 

vertoont geen 4ispersie. De voortplantingssnelheden van de solitonen 

in de keten zijn volgens een Maxwell verdelingsfunctie verdeeld over de 

snelheden tusseh nul en de maximale sn:elhèid; de magnonsnelheid c . 
0 

Een soliton is een geëxciteerde toestand van de magnetische keten 
I 

en bezit derha]ve een bepaalde energie. De energie van een stilstaand 

soliton wordt ~eroorzaakt door het niet volledig antiparallel zijn van 

de buurspins en door een afwijking van de voorkeursas in het soliton. 

De energie van !het stilstaande soliton wordt gegeven door /9/: 

E 
1

(0) 
so 

I 2 
= J.S .m.a (2.2.13) 

Deze uitdrukking is onafhankelijk van de temperatuur. Wel is de energie 

van het solitoni afhankelijk van zijn snelheid. Dit verband luidt als 

volgt: 

E 1 (v) =rE 1 (0) so so 
(2.2.14) 

2.3. De soliton~ichtheid 
In de voorgafnde paragrafen is voor twee verschillende systemen de 

bewegingsvergelijking getransformeerd naar een sine-Gordon vergelijking 

van de vorm: 

1 " I 
~" - 2 ~ =* 

c 

2 . ,,, m s~n '+' (2.3.1) 
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In tabë~ 2.1 zijn enkele belangrijke grootheden van de beide systemen 

en van een ferrfmagneet /13/ nog eens samengevat. 

1jJ 
2 2 

E l {0) systeem c m sa 

pendula e Ka
2
/I .mg.Q./Ka 

2 

I I8JDS
2

:!(g].lBH)
2

1 
24> ~JS2a2 (2J-E) 2 

AF 
2(JSa) 2 

JS ma 

2a
2

s
2
JE 

g].lBH 2 
ferro <P -- 8JS ma 

I 
a

2
Js 

I 

Tabel 2 .1. 

Een belangrijke grootheid van het systeem is de dichtheid. Deze geeft 

het aantal excifaties in de keten per spin (in het magnetische geval) . 

Is een uitdrukktng voor de dichtheid bekend dan zijn daarmee thermo

dynamische grootheden, zoals de magnetisatie voor een keten te berekenen. 

Voor kleine dichtheden is de invloed van de wisselwerking tussen 

twee excitaties op de thermodynamische grootheden te verwaarlozen. Dan 

is de keten metlal zijn excitaties te beschouwen als een ideaal gas van 

magnetische qua$i deeltjes /8/'. De voorwaarde waaronder deze ideale 

gas benadering toegepast kan worden is: 

E »kT 
sol 

(2.3.2) 

Met behulp van ~eze voorwaarde kan de uitdrukking voor de dichtheid van 

de niet lineaire excitaties (solitonen) geschreven worden als 

n = (~) t sol 1T 
ma 

E 1(0) L E 1{0) 
( so )' exp(- so ) 

kT kT 
(2.3.3) 

2.4. Veldafhankelijkheid 

De in de vor ge paragrafen gegeven uitdrukkingen voor bijvoorbeeld 

de soliton rust nergie en de solitondichtheid, bezitten een veldafhan

kelijkheid. De eldafhankelijkheid komt tot uitdrukking via de massa

parameter (zie .2.7): 

2 
m = 

I8JDS2 ~ (g].lBH)21 

<tsa)2 
(2.4.1) 
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Zoals eerder (paragraaf 2.2) is aangekondigd, zullen we ons in 

dit versla9 beperkèn tot de gevallen dat het magneetveld langs 

de easy-as' (x-as) of de intermediate as (y-as) van het systeem 

wordt aangelegd. Verder beperken we ons tot die waarden voor het 

magneetvel~ dat er geen hard-axis switching optreedt. De z-as zal 

steeds de narde as van het systeem zijn. 
2 Het pluSteken in de uitdrukking voor m (2.4.1) is geldig voor het 

geval dat het magneetveld langs de intermediate-as (y-as) wordt 

aangelegd. ,Zoals eerder (paragraaf 2 .2) gemeld is het effect van 

een magneetveld, voor velden zodanig dat de zeemanenergie veel 

kleiner is aan de exchange energie, op een antiferromagneet, dat 
' het vlak loodrecht op het magneetveld energetisch bevoordeeld wordt. 
I 

Met het velp langs de y-as wordt dus het easy-hard vlak (x-z vlak) 

bevoordeeld!. Voor het easy-plane (x-y vlak) van het systeem heeft 

dit tot gevblg dat de anisatrapie tussen x en y as, die geïnduceerd 
I 

wordt door~fe D term anisatrapie in de Hamiltoniaan ( 2. 2.1) , versterkt 

wordt door ~et magneetveld langs de y-as aan te leggen. 

Het minteken in de uitdrukking voor m2 (2.4.1) is geldig voor 

het geval d~t het magneetveld langs de easy-as (x-as) van het 
I 

systeem wor4t aangelegd. In dit geval zal het magneetveld, in eerste 

instantie, de anisatrapie tussenr-en y-as verlagen. Voor de spinflop 

waarde (HSF) 1

1 

van het magneetveld zal de anisatrapie tussen de x- en 

dey-as zelfs naarnul gaan. Dit komt tot uitdrukking in het nul worden 
I 

van m2 bij Qet spinflop veld. 

2 
m = 0 ' .. HSF = (2.4.2) 

Voor velden groter dan het spinflop veld is de y-as de easy-as van het 

systeem en d~ x-as de intermediate-as. 
I Het verloop van de soliton energie als functie van het magneetveld 
! 

is een eenvopdig te bepalen uit (2.2.13) 

I 

E sol 

In figuur 

= .!:r.s2
.m.a 

I 

I 

2.~ is dit verloop weergegeven. 

(2.4.3) 

Bij het spinflop veld (HSF) wordt de soliton energie gelijk aan nul. 

Dit is de in 1hoofdstuk 1 genoemde "mode-softening" van de lineaire 
I 

excitaties. 
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fig. 2~6 SoZiton-energie aZs fUnctie van het veZd. 
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/ 

/ 

/ 
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/. 

/ 
/ 
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,a veZd Zangs de easy-as, optreden van een spinftop overgang 

,b veZd Zangs de intermediate-as, geen spinftop overgang. 

Met de ipvoering van een tweetal parameters (x,y), die een 

relatieve V1eldwaarde representeren, zijn de relaties tussen de ver

schillende grootheden wat gemakkelijker en doorzichtiger te schrijven. 

- veld evenwijdig met de x-as x 
x = H /HSF 

- veld evenwijdig met de y-as (2.4.4) 

Met behulp van deze parameters is de solitonrustenergie te schrijven 

als: 

I 
H //x-as 

I 

H // y-as 

I 

(2.4.5) 

Deze relatieve veldparameters (x,y) zullen met name in hoofdstuk 3 
I 

nog vaak gebruikt worden. 
I 

De velda~ankelijkheid van de solitondichtheid (nsol) is weergegeven 

in figuur 217, waar de beide veldsituaties zijn beschouwd. We zien 

hier dat bijl afwezigheid van een spinflop overgang (H #y-as) de dicht

heidsfunctie1 monotoon daalt met toenemende veldwaarden. In het geval 

dat er wel e~n spinflop overgang optreedt (H #x-as) dan vertoont de 
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0.5 2 K 
I 

fig. f.?a Sotiton-diahtheid; vetd in de easy-riahting (x). 

3 K 

0.5 

0 

I o 
I 

0.5 1.5 2 2.5 3 
y 

fig. 2.7b Sotiton-diahtheid; veZd in de intermediate-richting (y). 
I 
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dichtheidsfu~ctie een anomalie bij die spinflop overgang. Overigens 

verliest de ~ichtheidsfunctie bij deze veldwaarde zijn betekenis 

omdat daar niet meer is voldaan aan de voorwaarde E 1 >> kT. 
I SO 

Voor veldwaarden veel groter dan het spinflop veld zijn, de 
I 

solitonenergie en de solitondichtheid voor beide veldsituaties gelijk. 
I 

Bij deze hoge velden is de in-plane anisatrapie (D-term) te verwaar-

lozen. Beide 
1

veldsituaties zijn dan, afgezien van de verwisseling 

vanx~en y-as, identiek, zoals ook uit de figuren blijkt. 

In het voqrgaande hebben we laten zien dat voor een magnetisch 

systeem, ond~r enkele voorwaarden het mogelijk is de bewegingsverge

lijking van ~e spins te transformeren naar een sine-Gordon vergelijking. 

Van deze vergelijking zijn de oplossingen en hun karakteristieke 
I 

eigenschappen aan de orde geweest. Ook hebben we gezien dat de statis

tiek van de soliton-excitaties in de vorm van een dichtheidsfunctie 

bekend is. 

In het volbende hoofdstuk zullen we de invloed van de elementaire 

excitaties opl met name de magnetisatie beschouwen. 
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Hoofdstuk 3 Magnetisatie 

3.1 Magnetisatie van één soliton 
I 

In deze paragraaf zullen we de bijdrage aan de totale ketenmag-

netisatie van één soliton berekenen. Hiertoe veronderstellen we dat 
I 

er in de keten slechts één soliton aanwezig is, en berekenen dan de 

ketenmagnetisatie. Bij een eindige temperatuur heerst er in de keten 

een gegeven dichtheid aan solitonen (zie paragraaf 2.3) en magnonen, 

die allen ~ijdragen tot de magnetisatie ven de keten. De invloed van 

het aantal excitaties, de dichtheid, komt aan de orde in paragraaf 3.2 

waar we uitgaande van een uitdrukking voor de vrije energie, de totale 

magnetisatie per spin zullen berekenen. 

We gaan i uit van de uitdrukkingen voor de hoeken cp en <P van het 

soliton zoals die gegeven zijn door Leung /9/. Aldus kennen we de 

oriëntatielvan elke spin in het soliton. Door numerieke sommatie be

rekenen we vervolgens de magnetisatie van één soliton. Verder veron

derstellen1 we dat de spins in het X-Y vlak bewegen: 

<s > = 0, e = ~rr, a = 0 z 
In figuJr 3.1a is op een zeer schematische wijze nogmaals het an-

tiferromagnetische soliton weergegeven. In het vervolg zullen we steeds 

de bijdragJ van een paartje buurspins aan de magnetisatie beschouwen. 

Een dergel~jk paartje spins is in figuur 3.1b geillustreerd. 
I 

y 
y 

fig. 3.1al Schematisch antiferromagnetisch soUton. 

b~c TWee manieren om de spins in paartjes samen te nemen. 
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Zoals afgeleid in Leung /9/ worden de hoeken ~ en ~, die in fi

guur 3.1b zijn aangegeven, gegeven door de volgende uitdrukkingen: 

~ = 2 arctan( exp(! m y (z-vt))) (3.1.1) 

9VB Hx g~ Hy 
d~ B 

~ = la m a dz + 4 JS sin~ - .._,.4~J-8- cos~ (3.1.2) 

De hoek ~ st~at dus weer voor de draaiing van een. paartje spins in 

het soliton. Terwijl de hoek ~·aangeeft in hoeverre de spins in een 

paartje niet meer precies antiparallel staan. De eerste, veldafhan

kelijke term van (3.1.2) geeft de hoek tussen de individuele spins 

in een paartre veroorzaakt door de continue draaiing van de spins 

in het soliton. De andere termen geven de additionele bijdragen ver

oorzaakt door het uitbuigen van de spins in het veld. Met behulp van 

z = a i (3.1.3) 
i 

waarin a de afstand tussen twee paartjes spins voorstelt, zijn de 

uitdrukkingen voor~ en~ (3.1.1) en (3.1.2) te discretiseren. Voor 

de magnetisatie in de veldrichting van een paartje spins geldt, zo

als duidelijl blijkt uit figuur 3.1: 
! 

M. = g~Bs (cos(~.-~.) 
~ ~ ~ 

= g~Bs (cos(~.-~.) 
~ ~ 

= 2 r~BS sin~1 sin~i 

+ cos(~i+ rr +~i)) 

cos(~i+ ~i)) 

(3.1.4) 

Beschouwen w~ nu eerst de situatie van een stilstaand soliton (v=O, 

Y=l) zonder uitwendig magneetveld (H=O). Door numerieke sommatie 

over het rangnummer van de paartjes i, is de magnetisatie van één 

soliton te b~rekenen. In figuur 3.2 is de magnetisatie per paartje 
I 

spins (M.) ats functie van het rangnummer (i) uitgezet. Hier zijn ~ok 
~ 

de resultaten voor enkele veldwaarden ongelijk 0 gegeven. Deze zullen 

later nog aan de orde komen. Figuur 3.2a geeft de magnetisatie langs 

de easy-as (i-as) en figuur 3.2b de magnetisatie langs de intermediate

as (y-as). V or de situatie zonder veld (H=O) zijn de figuren symme

trisch rond =0. Gesommeerd vinden we: 

M 
sol 

(3.1.5) 
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fig., J.2a Magnetisatie van een paartje spins in een soliton 

ve za. in de easy-richting (x) • 
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Magnetisatie van een paartje spins in een soliton 

veZd in de intennediate-richting (y). 
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Bij het! paarsgewijs samennemen van de spins bestaat er een keuze 

tussen twee mogelijkheden. Hierboven zijn we uitgegeaan van de mo

gelijkheid zoals die in figuur 3.1b is weergegeven. De tweede moge

lijkheid iS geillustreed in figuur 3.1c. Uitgaande van de tweede 

mogelijkheid kunnen we op analoge wijze de magnetisatie van één so

liton bere~enen. 
I 

M =EM. = E g~BS (cos(~i +~i) +cos(~. + ~.)) 
sol i 1. i 1. 1. 

I 

~ ~ -2 g~Bs sin~i sin~i 

= -g~Bs (3.1.6) 

De fysische oorzaak van het optreden van deze twee situaties wordt 

duidelijk als we bij wijze van gedachtenexperiment de "lengte" van 

het solitart verkleinen tot het limietgeval. In feite komt het soli

ton dan neer op een breuk in de ordening van de keten. In figuur 3.3 

zijn de sptns van het uprooster aangegeven met een"+", die van het 

downrooster met een "-". In figuur 3.3a is een gedeelte van de on

gestoorde antiferromagnetische keten weergegeven. De figuren 3.3b 

en 3.3c geyen de twee mogelijkheden voor de plaats van de breuk. 

+ - + ---+ - + ·- +·- + ·- + - +· - + - + '·-- + - + - '+ ·-. a 

+ - + - + - + - + - + - +/+ - + - + - + - + - + - + b 

+ - + -·-+ - + - + - + - + -I- + - + - + -·-+ - + - + 

fig. 3.3 sahematisahe weergave van de antiferro

magnetisah geordende keten. I geeft de 

p Zaats van het "so Zi ton". 

Afhankelij~ van de plaats van het soliton treedt er een effectieve 

bijdrage van + ~Bs (b) of van - ~Bs (c) op. Deze bijdrage middelt 

over een a~ntal solitonen waarschijnlijk uit tot nul. 
I 

Bij beweging van het soliton langs de keten zal er overigens nog 

een soort middeling optreden. Dit is erg duidelijk te zien bij het 

"soliton" :ifn het beschouwde limietgevaL Schuiven we namelijk in 

figuur 3.3b de breuk één spin op dan ontstaat precies de situatie 
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van figuUJî 3. 3c, met de dàa.rbijhorende magnetisatie - gll
8

S. Dus bij 

beweging ~angs de keten zal de bijdrage aan de magnetisatie van het 

soliton syeeds wisselen van teken en zodoende een uitmiddeling ge

ven in de 1tijd. De numerieke uitkomsten zullen in het vervolg voor 

deze artifiiciële bijdrage worden gecorrigeerd. 

In het vporafgaande hebben we de situatie zonder veld beschouwd. 

Nu richten
1 

we de aandacht op het effect van een magneetveld op de 

magnetisat~e van een stilstaand soliton. In eerste instantie beschou

wen we de situatie met het veld langs de easy-as {x-as) met een 

grootte, kleiner dan het spinflop veld {H<H
8
F). Het veld staat dan 

parallel met de voorkeursrichting van de spins. De resultaten voor 

de magnetisatie van een paartje spins zijn gegeven in figuur 3.2a. 

Onder invl~ed van het veld wordt de bijdrage van een paartje spins 

groter en tullen meer paartjes een effectieve bijdrage hebben aan de 

magnetisatie. De gesommeerde resultaten zijn gegeven in figuur 3.4. 

2 

x 

1 
fig. 3.4 Magnetisatie van één soliton (v=OJ als 

functie van de relatieve veldparameter 

x<1~ in de eenheid (gv~). 

De .magne1:isatie van een soliton ·vertoont een "divergentie" bij het 

spinflop veRd. Voor deze veld-waarde heeft elke spin in het soliton 

de maximalelbijdrage van X~ HSF aan de magnetisatie. Aangezien het 

aantal spin$ in het soliton onbepaald is zal de magnetisatie per so

liton "divetgeren". Voor een vast aantal spins {bijvoorbeeld per mol 

of per cm 3
) I zal de magnetisatie bij toenemend veld naderen tot een 

I 
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constant~ waarde (XJ. H). 

Voor de beide andere veld situaties, veld langs de easy-as maar 
I 

groter dan het spinflop veld, en het veld langs de intermediate-as 

(y-as), Is de magnetisatie per soliton op analoge wijze te bereke-
I 

nen. In deze situaties staat het veld loodrecht op de richting van 

de spins~ Bij afwezigheid van een excitatie (magnon of soliton) zal 

een spin de maximale bijdrage, (XJ.) i .H), aan de magnetisatie ge-sp n 
ven. Een 1 excitatie zal deze bijdrage verkleinen, dat wil zeggen dat 

het effect van een soliton (of magnon) op de magnetisatie in deze 
I 

veldsitu~ties, negatief zal zijn. 

In fi~uur 3.2b is, voor het geval dat het veld langs de y-as ge

richt is, de magnetisatie per paartje spins voor enkele veldwaarden 

gegeven. 1 Het valt op dat deze figuur niet symmetrisch is ten opzichte 

van i=O. Dit wordt veroorzaakt door de twee mogelijkheden die er zijn 

Om de paartjes samen te stellen. (zie figuur 3.1) De andere mogelijk

heid zou
1

namelijk een in i=O gespiegelde figuur opleveren. In de som

matie over de paartjes (i) treedt in deze veldsituaties geen artifi

ciële bijdrage aan de soliton-magnetisatie op. De resultaten van deze 

berekeningen zijn gegeven in figuur 3.5. Hier:is de abs-olute waarde 
I 

van de magnetisatie per soliton uitgezet. 

IMsoll in (guBS) br· 2 

v=O 

// 

1.5 

_LX / 
/ 

==9H / 

0 
0 0.5 

x,y 

fig. I 3.5 Magnetisatie in de veldrichting van een stilstaand 

I soliton~ aZs functie van de relatieve veZdparameters. 
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In deze figuur zien we dat de magnetisatie per soliton voor kleine 

velden (x*H/H
5
F<0.25) lineair is met het magneetveld, zowel voor het 

veld langs de easy-as als de intermediate-as. Voor hoge velden (x,y>2) 

naderen dé resultaten voor de beide veldsituaties tot de waarde g~BS. 

Bij deze velden is de in-plane anisotropie (D-term) in de Hamiltoniaan 
I 

verwaarloósbaar ten opzichte van de veldterm, zodat beide veldsituaties 

dezelfde limietwaarde zullen geven voor de magnetisatie. Voor deze hoge 
! 

velden wordt het soliton steeds "korter", dat wil zeggen steeds minder 

paartjes 1ullen een effectieve bijdrage hebben tot de magnetisatie. 

Echter de bijdrage van een paartje in het midden van een soliton wordt 

steeds gr~ter. Blijkbaar is het gevolg een constante waarde voor de 

magnetisatie van ~BS. Een andere berekeningsmethode, die behandeld 

wordt in ~aragraaf 3.2, levert overigens ook deze waarde, van ~BS 

voor de magnetisatie bij hoge velden, op. 

De magqetisatie langs de easy-as (x-as) van één soliton heeft in ie

der geval het goede teken om een verklaring te kunnen geven voor de af

rondingen 1 (extra bijdrage) van de magnetisatie van een keten in de 

buurt van het spinflop veld. 

Tot dusver hebben we steeds een stilstaand soliton beschouwd. In het 

vervolg z~llen we nader ingaan op het effect van de soliton snelheid (v). 

Zoals we gezien hebben in paragraaf 2.2 neemt de soliton energie toe met 

toenemendei snelheid. Ook heeft de snelheid invloed op de hoek IÏ> en wel 

zodanig dat d!Ï>/dz voor z=O groter wordt bij toenemende snelheid. het 

gevolg is dat de "lengte" van het soliton kleiner wordt. Voor een drietal 

snelheden (v/c = 0.25, 0.75, 0.90) zijn de resultaten weergegeven in fi-
o 

guur 3 .6. I 

2 

- v/c
0

=0.25 

1.5 
-- _ v/c0 =0. 75 

·-. v/c
0

=0.90 

-----------0.5 I -----" ,e-- .-·-·-·-·-·-·-·-·-•-
/ "- . -, ..... / . -

~:~ 

0 
0 2 3 

x 

fig. 3.6 Magnetisatie in de veldrichting van een bewegend 

I soliton, in de eenheid ~sS· 
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De vorm va~ deze magnetisatiecurves is gelijk aan die van figuur 3.5. 

Echter de absolute waarde van de magnetisatie van één soliton dat met 

een snelhe~d v beweegt, wordt verkregen door de waarde voor een stil

staand soliton door y te delen. 

M 
1

(v) 
SO I 

,,, 
met y = 

= 1/y.M 
1

(o) 
so 

1- (v/c ) 2 )-~ 
0 

( 3. 1. 7) 

(3.1.8) 

Met deze uitdrukking kunnen we voor elk soliton de magnetisatie bere
I 

kenen. 

Tot nu tpe hebben we de magnetisatie per soliton berekend. Het is 

nu mogelijk, om de totale magnetisatie van de keten te berekenen 

uitgaande van een Maxwell-verdelingsfunctie voor de soliton-snelheid 

en en de uifdrukking voor de soliton-dichtheid (zie paragraaf 2.3) : 

c 

~eten!= Jo f(v) .Msol (v) .nsol.N dv 
0 

met N : he~ aantal spins in de keten. 

(3.1.9) 

In dit versiag hebben wij echter gekozen voor een andere methode om 

de totale magnetisatie te bepalen. Deze methode geeft uitgaande van 
! 

de Hamiltoniaan van het systeem een uitdrukking voor de vrije energie. 

Uit deze ui~drukking volgt een uitdrukking voor de magnetisatie. Deze 

methode komt aan de orde in de volgende paragraaf. 

3.2 De vrije energie 
! 

Indien een uitdrukking voor de vrije energie van een keten bekend 

is, dan zijd daarmee ook uitdrukkingen voor de thermodynamische groot

heden, zoals de soortelijke warmte en de magnetisatie, te bepalen. 
I 

Uitgaande van de Hamiltoniaan (2.2.1) Kan met een transfermatrix-me-

thode een uitdrukking voor de vrije energie bepaald worden. Het is niet 

mogelijk om de transfermatrix-methode analytisch uit te voeren op de 

door ons beJchouwde Hamiltoniaan. Leung /9/ geeft echter wel een bena-
' 

derde analy~ische uitdrukking voor de vrije energie per spin in de ke

ten. De belJogrijkste benaderingen die daar gemaakt worden zijn dezelf

de als bij ar transformatie van de bewegingsvergelijking van de spins 

naar een sine-Gordon vergelijking: 
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1) de spin-beweging is nagenoeg beperkt tot een vlak, de spin compo

nent, loodrecht op dat vlak is klein. 

2) E 
1

>>kT. 
so 

In dat getal wordt de vrije energie per spin gegeven door: 

f •..i. 
sp~n 

J(2J+D)S 2 
= ~ kT m a + ~ kT.lnl I - kT.n 

1 2(kT)2 so 
(3.2.1) 

De parame~ers hebben hier dezelfde betekenis als in hoofdstuk 2. 

m wo~dt gegeven door (2.2.7) 

n 
1
Jordt gegeven door (2.3.3) 

SO I 

De eerste 'twee termen van deze uitdrukking geven de bijdrage van de 

magnonen, 1de derde term is de soliton bijdrage. De totale magnetisatie 

per spin wordt gegeven door: 
I 

df . 
M . ' = - ( dH sp~n ) T 
sp~n, 

(3.2.2) 

Aldus zijn we in staat om de totale magnetisatie per spin als functie 

van veld en temperatuur te berekenen. De resultaten van deze bereke

ningen wor~en in hoofdstuk 5 gepresenteerd. 

In dit hoofdstuk wordt, uitgaande van de uitdrukking voor de vrije 

energie pet spin, de bijdrage aan de magnetisatie van één soliton be-
I 

rekend. Deze kan vergeleken worden met de resultaten van de vorige pa-

ragraaf. Hteruit volgt dan een gemiddelde soliton-snelheid als functie 

van veld en temperatuur. We beperken ons tot de situatie met het veld 

langs de easy-as (x-as) met een waarde kleiner dan het spinflop veld 
I 

(x<1). 

Voor de ,berekening van de magnetisatie van één soliton laten we d~ 

invloed van de magnonen buiten beschouwing. We beperken ons tot het 

soliton gedeelte van de vrije energie per spin: 
I 

f sol i= kT n 
i - . 1 sp n so 

(3.2.3) 

De soliton bijdrage aan de magnetisatie per spin wordt gegeven door: 

Msol 
spin 

b - ( 
dfsol 

spin 
dH 

), 
T 

(3.2.4) 
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Delen we daze uitdrukking door het aantal solitonen per spin (de dicht

heid) dan krijgen we een uitdrukking voor de soliton magnetisatie van 

één soliton: 

Msol 
sol 

met 

1 
=-

nsol 

HSF = 

1 
d(kT.n 

1
) 

( dH so )T =-

(3.2.4) 

Voor de beide andere veldsituaties zijn soortgelijke uitdrukkingen 

af te leiden. In figuur 3.7 is voor een viertal temperaturen (T=0,1,2, 

3 K) de soliton magnetisatie (M:~i) langs de veldrichting (H//x-as) 

gegeven. 

2 

1.5 

0.5 

0 
0 

Msol in 
sol (g~S) 

0.5 1.5 2 2.5 3 
x 

fig. 3.7 Soliton magnetisatie van één soliton~ voor een viertal 

temperaturen~ als jUnctie van de relatieve veldparameter x. 

Zonder uitwendig magneetveld (H=O) geeft bovenstaande uitdrukking 

(3.2.4) een magnetisatie gelijk aan nul. Dit betekend dat de artifi-
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ciële b~jdrage van + of - ~BS, die in de vorige paragraaf optrad, 

in deze statistische methode inderdaad uitgemiddeld is. De waarden 

voor de 1T=O curve volgen uit een limiet berekening waar we later nog 

op terug komen. De waarden voor de soliton magnetisatie van één soli-
I 

ton in de gevallen dat het veld langs de x-as staat en groter is dan 

het spi~flop veld, en voor het veld langs de y-as, zijn ook nu weer 

negatief. In figuur 3.7 is echter de absolute waarde uitgezet. Voor 

kleine ~elden (x<0.25) is de magnetisatie, voor de hier gegeven tempe

raturen, lineair met het magneetveld. Voor hoge veldea gaat de magne-
l 

tisatie per soliton, net als in paragraaf 3.1, onafhankelijk van de 

temperatiUur, naar de waarde -~Bs. Het "divergente" gedrag rond het 

spinflop veld heeft geen fysische betekenis omdat in dit gebied niet 

vodaan is aan de voorwaarde E 
1

>>kT, zodat de gegeven uitdrukkingen 
so 

hun betekenis verliezen. 
I 

In figuur 3.8 zijn de resultaten gegeven in het geval dat het mag-

neetveld! langs de y-as wordt aangelegd. In dit geval is de soliton 

magnetisatie van één soliton weer negatief. 

1.0 

jMsolll in (gu S) 11 
sa B 

9· 8 I 

d.6 I 

0.4 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

0 ~--------------~------~------~------~------~ 

I 

I 

0 

fig. 3.8 

I 

o.s 1.5 2 2.5 3 
y 

Sotiton magnetisatie van één sotiton voor een viertat 

temperaturen~ ats functie van de retatieve vetdparameter y. 
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Ook in dit geval nadert de magnetisatie voor hoge velden de waarde 

-g~Bs. Be~de methoden (zowel die van paragraaf 3.1 en 3.2) geven dus 

dezelfde limietwaarde. 
I 

De berekeningen van de soliton magnetisatie per soliton in de li-
l 

miet voor 1T+O K stemmen over het hele veld gebied exact overeen met 

de result~ten uit de vorige paragraaf voor een stilstaand soliton. 

Dit kan het mogelijk maken beide modellen met elkaar in overeenstem

ming te brengen. Daartoe gaan we eerst nader in op de limiet voor 

T + 0 K van uitdrukking (3.2.4): 

I 
JS2 

lim Msol lim kT 
3 H 

= (-- kT ) .m.a. 
T+O 

sol 
T+O 

2ma H2-H2 
SF 

-Js2. H = (3.2.5) 
H2-H2 

SF 

met x = H/HSF 

I 

Deze uitdrUkking geeft dus tevens de soliton magnetisatie van een stil-
l 

staand soliton (v=O) als functie van het veld. Door de soliton magneti
I 

satie van een bewegend soliton te vergelijken met de soliton magnetisa-
1 

tie per soliton bij een eindige temperatuur kan een soort gemiddelde 
I 

soliton snelheid (v) als functie van veld en temperatuur worden afge-
1 

leid. 

Stel 

( . ) Msol ( ) 
Msol ~. H = sol T, H 

dan kan met1 

(I V 1 H ) 1 ( v=O, M = -M 
sol - sol y 

1 x 
= -~s - B /(1-x2) y 

en 

(3.2.6) 

H ) 
1 sol 

( T=O, H ) = -M - sol y 

(3.2.7) 



Mso~ ( T~ H ) 
sol 

afgeleid worden dat geldt: 

1 
Msol 

' sol ( T, H ) 
- = 
y , Msol 

sol 
(T=O, H ) 

= '1 3kT 
1-- = 

2JS 2ma 
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(3.2.8) 

3kT 
2E l (0) so 

(3.2.9) 

Hieruit vblgt dan een uitdrukking voor de gemiddelde soliton snelheid: 

V =: ( 1 - ( 1- ( 3kT ) 2) ) -~ 
c 2E 

1
(0) 

0 so 
(3.2.10) 

Onder de yoorwaarde E 
1

>>kT, is deze uitdrukking te benaderen door: 
so 

V 

c 
0 

= 
1 

( 3kT ) ~ 
E l (0) so 

(3.2.11) 

Deze uitdtukking stemt kwalitatief overeen met een uitdrukking voor de 

thermische soliton snelheid zoals die gegeven is door Mikeska /10/: 

I 

vth _J 
c 

0 

I 

sol 

Er is echter wel een kwantitatief verschil. 

(3.2.12) 

Met uitdrukking (3.2.11) voor een gemiddelde soliton snelheid leve
l 

ren beide methoden, om de magnetisatie te berekenen, zoals die in dit 
I 

hoofdstuk aan de orde zijn geweest, dezelfde resultaten. 
I 

-rn hoofdstuk 5, waar de magnetisatie per spin in een aantal geval
I 

len wordt rerekend, wordt dit gedaan met de methode van de vrije ener-

gie. 
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Hoofdstuk 4 Klassieke Spin Model 

In de vortge hoofdstukken is het sine-Gordon model behandeld, dat 

het magnetische gedrag van een keten, die voldoet aan de volgende 

voorwaarden,
1

beschrijft: 

- de spins zijn klassieke vectoren 

- er is een duidelijk voorkeursvlak aan te wijzen. 

Doel van (iit onderzoek is om na te gaan in hoeverre een "mode

softening" van de solitonen een verklaring kan zijn voor de afron

dingen in deimagnetisatie rond de spinflop overgang (zie·hoofdstuk 1). 

Dit betekent dat de magnetisatie resultaten van het sine-Gordon roe

delvergeleken zullen moeten worden met experimenten aan reëele drie 

dimensionale 1 systemen, met name voor wat betreft de magnetisatie 

rond de spinflop overgang. Op dit moment wordt het sine-Gordon model 

al getoetst fan experimentele metingen van enkele drie dimensionale 

magnetische verbindingen met een duidelijke keten strictuur, zoals 

CsNiF
3

, TMMC en CHAB. Steeds vaker verschijnen er in de literatuur 

dan ook arti~elen waarin het gedrag van een gemeten grootheid ver

klaard wordt met het solitonconcept./15,16/ In dit afstudeerwerk 

was het niet mogelijk om het sine-Gordon model te toetsen aan experi

mentele verbfndingen, omdat niet bij hoog genoeg magneetveld kon 

worden gemeten. Als alternatief is het sine-Gordon model vergeleken 

met twee kla1sieke spin modellen, het n=3 Heisenberg model en het 

planaire mod~l, die nauw verwant zijn aan het sine-Gordon model, en 

die de statische thermodynamische grootheden, zoals de magnetisatie 

en de correl~tie lengte, numeriek met een grote nauwkeurigheid bere

kenen. In het verleden is aangetoond dat deze klassieke spin modellen 

het gedrag van statische thermodynamische grootheden van experimentele 

systemen, zo4ls TMMC, bevredigend beschrijven. Dus door de resultaten 

van het sine-Gordon model te vergelijken met de resultaten van de klas

sieke spin m~ellen kan een indruk verkregen worden in hoeverre een 

"mode-soften~ng" van de solitonen een verklaring kan zijn voor de af

rondingen in de magnetisatie rond de spinflop overgang. De daadwerke

lijke vergel4jking van de resultaten, voor met name de magnetisatie en 

de correlati~ lengte, vindt plaats in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk 

zullen we nader ingaan op de klassieke spin modellen. 
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In heij klassieke spin model zijn de spins, net als in het sine

Gordon model, klassieke vectoren. Ook wordt er door anisotropie ter

men in dJ Hamiltoniaan van het klassieke spin model een voorkeurs 

vlak geintroduceerd. We maken in dit hoofdstuk onderscheid tussen 

twee klaJsieke spin modellen die van elkaar verschillen in de dimen

sie van de spin. In het n=3 Heisenberg model heeft. de spin drie com

ponenten die een onderlinge interactie hebben. Zodat er geldt: 

(S ) 2 + (S ) 2 + (S )
2 

= S(S+l) x y z 

Dit model! is eerder behandeld door Boersma /1/. 

In het planaire model wordt de dimensie van de spins beperkt tot 

twee. Zod~t er geldt: 

(S ) 2 + (S )
2 = S(S+l) x y s := 0 

z 

Dit betekend dat de spins slechts in één vlak kunnen bewegen. Dit mo-
l. 

del, waarin de invloed van een magneetveld en een rectangular anise-

tropie is
1

verwerkt, is eerder behandeld door Tinus /6/ en Steyns /7/. 

OVerigens zal voor lage temperaturen (hard-axis anisotropie groter dan 

thermisch* energie kT), zodat de z-component van de spin in het n=3 

Heisenberq model klein zal zijn (zie figuur 2.3), het n=3 Heisenberg 

model en ~et planaire model veel overeenkomsten vertonen. 

Met de transfermatrixmethode is het mogelijk om uitgaande van de 

Hamiltoni$an van het systeem, thermodynamische grootheden van het sys

teem te berekenen. Hieronder zullen we deze methode in grote lijn toe

lichten. 

We gaan ervan uit dat de Hamiltoniaan die een keten van N deeltjes 

beschrijft, gegeven kan worden als: 

~ + + 
H = E V. (S. ,s. +1) 

i=1 l. l., l. 
(4. 1) 

De Hamiltclniaan die in hoofdstuk 2 gebruikt is voldoet hieraan. 

Defineer de kern als: 

+ + + + 
A(S. ,S. 

1
> 

l. I l.+ 
I 

= exp(SV(S. ,s. 
1
» 

l. l.+ 

met ~ = 1/kT 

(4. 2) 

(4. 3) 
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Deze kern1kan ontwikkeld worden naar een complete set van orthonor-

male eigenfuncties: ~ . n 

00 

-+ -+ + + 
A(S.,s.+1) = L À ~*(S.) ~ (S.+ 1) 

l. i l. n=O n n l. n l. .· 
(4. 4) 

In deze v'rgelijking worden de eigenwaarden (Àn) en eigenfuncties (~n) 

gedefineerd door de integraal eigenwaardevergelijking: 

+ 
À ~ (S.) 

n n 1. 
(4.5) 

Aangetoon~ kan worden /1,6,7/ dat statische grootheden, zoals magneti

satie en correlatie lengte, bepaald worden door deze eigenwaarde en 

eigenfunciies. Dus zijn we in staat om de integraaleigenwaardeverge

lijking (4.5) op te lossen, dan zijn de thermodynamische grootheden 
I 

van het systeem bekend. 

Zo wor9t bijvoorbeeld de partitiefunctie van het ketensysteem in de 

limiet voor een groot aantal deeltjes gegeven door: 

(4.6) 

Waarin À de grootste eigenwaarde is van vergelijking (4.5). 
0 i 

De magnetisatie in de richting et. volgt uit: 

( 4. 7) 

Waar ~ staat voor de eigenfunctie horend bij de eigenwaarde À • 
0 1 0 

Voor een algemene Hamiltoniaan met orthorombische anisotropie en 

veld kan d~ integraaleigenwaardevergelijking (4.5} niet analytisch 

worden opgelost. In het sine-Gordon model wordt vergelijking (4.5) 

getransfo~eerd naar een differentiaaleigenwaardevergelijking: de 

Mathieu vergelijking. Bij die transformatie wordt gebruik gemaakt 
I 

van dezelf~e benaderingen die nodig zijn om de bewegingsvergelijking 

van de sp~s te transformeren naar een sine-Gordon vergelijking: 

1) de spin$ bewegen nagenoeg in een vlak en 2) E 
1

>>kT. Van de Ma-
so 

thieu verg~lijking zijn de oplossingen bekend, zodat op deze wijze 

een benadetende analytische uitdrukking voor bijvoorbeeld de vrije 

energie pet spin is af te leiden. 
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In het
1 

n=3 Heisenberg model en het planaire model wordt de inte

graaleigenwaardevergelijking (4.5) met behulp van numerieke methoden 

opgelost.l Zodat de statische thermodynamische grootheden.numeriek te 

berekenen zijn. De convergentie en de nauwkeurigheid van de numerieke 
I 

berekeningen komt in het gedrang voor hoge velden of lage temperaturen. 

Dit bepaa~d het temperatuur-veld gebied waar de klassieke spin modellen 

betrouwbare resultaten geven. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten en Conclusies 

5.1 Inleidng 

In de vori~e hoofdstukken zijn drie modellen (twee klassieke spin 

modellen; het n=3 Heisenberg en het planaire model, en het sine

Gordon modél) besproken, waarmee de verwachtingswaarde van de spins 

in de vel~ichting <s > kan worden berekend. De overeenkomst tussen 
I (l 

deze modellen is dat zij allen uitgaan van klassieke spins die in 

principe eén anisotrope interactie hebben. Het verschil tussen deze 

drie modellen komt ondermeer duidelijk naar voren wanneer we de z-
I 

component van de spins beschouwen. Het n=3 Heisenberg model, met 

anisotrope 
1

exchange, legt geen beperkingen op aan de z-component. 

Dit in tegenstelling tot het sine-Gordon model waarin veronderstelt 

wordt dat de z-component nagenoeg nul is. In het planaire model heeft 

de spin ze~fs per definitie geen z-component, zodat het sine-Gordon 
I 

model en het planaire model in grote lijn hetzelfde zijn. Met name 

het n=3 He~senberg model, maar ook het planaire model,zijn in het ver

leden met succes toegepast bij de beschrijving van thermodynamische 

eigenschappen, zoals de magnetisatie, correlatie lengte en susceptibi

liteit, van reëele quasi ééndimensionale systemen. Het was echter niet 

mogelijk in het kader van deze modellen de dynamica van- en met name 

de niet lin~aire excitaties in- de keten te bestuderen. De dynamica en 

de niet lineaire excitaties kunnem wel in het kader van het sine-Gordon 

worden bestudeerd. Dit is wellicht de reden dat de laatste jaren zoveel 

aandacht is besteed aan het sine-Gordon model. 

Het zal ln de voorgaande hoofdstukken duidelijk zijn geworden dat de 

specifieke fanamen in het sine-Gordon model tot gevolg hebben dat slechts 

in een beperkt temperatuur-veld gebied, waar aan deze voorwaarden is 

voldaan, vetwacht mag worden dat de resultaten van dit model de fysica 

van een reëele magnetische keten beschrijft. Door nu ~e resultaten van 

de magnetisltie in het sine~Gordon model te vergelijken met die van de 

klassieke s!inmodellen kan een indruk verkregen worden van het tempera

tuur-veld g bied waarop de resultaten van het sine-Gordon model voor 

deze thermo~ynamische grootheid enige fysische betekenis heeft. Met name 

zal de aandacht gericht zijn op het gedrag van de magnetisatie bij het 

spinflop veid, opdat de invloed van de "mode-softening" van de solitonen 

op de magneTisatie duidelijk zal worden. 
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Bij de' berekeningen van het sine-Gordon model zijn we uitgegaan 

van de exchange en anisatrapie parameters van de quasi ééndimensio

nale verb~nding DMMC; J/k=13K, D/k=9.10-3K en S=5/2. De anisatrapie 
I 

parameters van de klassieke spin modellen zijn zodanig gekozen dat 

alle drie'de modellen dezelfde waarde geven voor het spinflop veld. 

(HSF=18küe) 

In de volgende paragraaf zullen de resultaten van de drie be-
! 

schouwde modellen, voor wat betreft de verwachtingswaarde van de 

spins in de veld-richting aan de orde komen. Twee situaties zullen 

worden be~chouwd, te weten het veld langs de easy-as (x-as) , waar een 

spinflopo1ergang op zal treden, en het veld langs de intermediate-as 

(y-as), waar dit niet het geval zal zijn. Paragraaf 5.3 is gewijd aan 

berekenin~en van de correlatie lengte. Tevens zullen daar de resulta-

ten voor qeze grootheid voor de drie modellen worden besproken. De 

laatste paragraaf bevat de conclusies en een korte discussie omtrend 
I 

de resultaten van dit onderzoek. 

5. 2 Magneltisatie per spin 

Voor het veld evenwijdig aan de easy-as is de verwachtingswaarde 

van de spin in de veldrichting berekend als functie van de tempera-
l 

tuur: 0.5K<T<10K en veld: O<H<3HSF' voor de drie model systemen. De 

resultaten1 zijn samengevat in de figuren 5.1 tot en met 5.6. In deze 

figuren is1 ook de solitonbijdrage aan de magnetisatie per spin in het 

sine-Gordon model apart weergegeven. Tevens is de grondtoestand mag-
i 

netisatie aangegeven, deze wordt bepaald door (X.l) . .H, voor H>HSF' 
sp~n 

voor H<H8F 1 is deze nul. Waar (X.l) . gegeven wordt door: 
sp~n 

].12 
= B 

J 
(5. 2. 1) 

De resultaten voor het sine-Gordon model zijn uitgezet ten opzichte 

van deze giondtoestand. Dat wil zeggen dat als het sine-Gordon resul

taat nega~ef is de magnetisatie per spin dan kleiner zal zijn dan 

<x.l> . .HJ sp~n 

OVerige s is voor de temperaturen T=O.SK en 1K, het n=3 Heisenberg 

model nietlberekend, omdat de numerieke berekening in dit geval te on

nauwkeurig lwordt. Het n=3 Heisenberg model zal bij dergelijke lage 

temperatur,n goed overeenkomen met het planaire model, omdat de z-com-
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ponent van! de spin. dan erg klein is (zie figuur 2.3). 

In de figuren is met pijltjes de grens E 
1

=3kT aangegeven. In het 
so 

gebied tussen de pijltjes is E 
1

<3kT, zodat de resultaten in dat ge
so 

bied geen }ysische betekenis hebben. De keuze om de grens van het 

geldigheidsgebied bij Es01=3kT te leggen is arbitrair. 

Binnen ~et geldigheidsgebied van de uitdrukkingen afgeleid in het 

sine-Gordom model stemmen de resultaten van de magnetisatie langs de 

easy-as van dit model redelijk goed overeen met de resultaten van de 

klassieke $pin modellen. Met name voor de beide laagste temperaturen 

vallen het sine-Gordon model en het planaire model bijna over het hele 

veld gebied samen. Alleen in de buurt van het spinflop veld, buiten 

het geldigJeidsgebied dós, treden grote afwijkingen op. Voor de hoog

ste temperatuur, T=10K, valt het geldigheidsgebied zelfs helemaal 

buiten het,gepresenteerde veldgebied. Deze figuur bevat dus in weze 
I 

geen relevante informatie. Het sine-Gordon model is bij deze tempera-

turen practisch onbruikbaar geworden, want zelfs bij die veldwaarde 

waarvoor ~1 voldaan is aan E 
1

>>kT kan men de geldigheid van de 
so 

transformatie naar de sine-Gordon vergelijking betwisten, Daar het so-

liton zo kort is geworden dat een continuum benadering niet meer geld. 

Uit fi~ur 5.1 blijkt dat een "mode-softening" van de solitonen in

derdaad bijdraagt aan de afrondingen van de magnetisatie rond het 

spinflop v~ld. Echter de magnonbijdrage aan deze afrondingen is groter. 
I 

Dit betekent dat er geen conclusies te trekken zijn omtrend de uitdruk

kingen die het solitongedrag bepalen. Dit is misschien wel mogelijk in

dien er be~ekeningen worden gedaan aan een grootheid die volledig be

paald wordt door het solitongedrag. Zo'n grootheid is de correlatie 

lengte. Ook kan de correlatie lengte in de keten goed berekend worden 

met het n=j Heisenberg model en het planaire model. In paragraaf 5.3 

zullen resultaten van berekeningen aan de correlatie lengte voor de 

drie model4en met elkaar vergeleken worden. Zodat het misschien moge

lijk wordt ~om conclusies omtrend de geldigheid van de soliton uitdruk

kingen te trekken. Eerst volgen echter nog wat opmerkingen over de mag

netisatie ~r spin met het veld langs de intermediate-as. 

Hiervoor zijn de resultaten gegeven in de figuren 5.7 tot en met 5.12 

In dit geval treedt er geen spinflop faseovergang op. Ook hier is weer 

met pijltjels het geldigheidsgebied aangegeven, dit bevindt zich aan de 

hoge velden kant van de pijltjes. In deze veldsituatie gelden dezelfde 

conclusies 
1
als in het voorgaande geval: het sine-Gordon model stemt bin-
! 
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nen het geldigheidsgebied goed overeen met de klassieke spin modellen, 

echter de isolitonbijdrage is in dit gebied weer klein ten opzichte van 

de magnonbijdrage. 

5.3 De correlatie lengte 

De correlatie lengte in de keten geeft de gemiddelde lengte van de 

ketenbroks~ukken waarbinnen de oriëntatie van de spins, in bijvoorbeeld 

de x-richting, gecorreleerd zijn. De correlatie lengte wordt dus be

paald door! het aantal breuken dat in de spinoriëntatie van de keten op

treedt. Zoals we al gezien hebben (zie paragraaf 3.1) kan een soliton 

beschouwd ~orden als zo'n breuk. Hieruit volgt dat de correlatie lengte 

omgekeerd evenredig is met de soliton-dichtheid in de keten. In de li

teratuur wordt dit verband gegeven als /10,12,17/: 

ICL ::::! 2.n 
sol 

met IfL: inverse correlatie lengte 

(5.3.1) 

In het kla,sieke spin model wordt de correlatie lengte berekend met de 

ui tdrukkinq: 

(5.3.2) 

Waarin À
0 

de grootste en À
1 

de op één na grootste eigenwaarde van de 

integraaleigenwaarde vergelijking (4.5) is. 

De resultaten voor de correlatie lengte langs de keten van de x-com

ponent van !de spins voor H<HSF en van de y-com.ponent voor H>HSF met het 

veld langs de easy-as (x-as) voor het sine-Gordon model, het planaire 
I 

model en het n=3 Heisenberg model zijn samen gevat in de figuren 5.13 

tot en met 5.18. Bij de berekeningen van het sine-Gordon model zijn we 
I 

niet uitgegaan van uitdrukking (5.3.1), maar is de evenredigheids con-

stante zodanig geschaald dat de resultaten voor het sine-Gordon model 
I 

voor hoge velden (E 
1

>>kT) samenvallen met die van het planaire model. 
so 

De schalingsconstante bedraagt voor alle temperaturen: 1.78. Dit komt 
I 

redelijk gded met de waarde uitde literatuur (::::2, zie (5.3.1)). 

Uit de f~guren blijkt dat het n=3 Heisenberg model een kleinere 

correlatie lengte heeft dan het planaire model. De aanwezigheid van de 

derde spincfm.ponent vermindert de correlatie lengte voor de spincompo-
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nent langs de voorkeursas. Met toenemende temperatuur neemt de verwach

tingswaarhe van de derde spincomponent toe (zie figuur 2.3) en daarmee 

ook het verschil in de resultaten van het n=3 Heisenberg model en het 
I 

planaire model. De vorm van de correlatie lengte-magneet veld curves 

is in beide modellen wel gelijk. 
I 

Het sine-Gordon model komt, binnen het geldigheidsgebied, goed overeen 

met het planaire model. Dit is ook te verwachten als we bedenken dat 
I 

het sine-Gordon model en het planaire model in grote lijn gelijk zijn, 

en dat de.resultaten voor hoge velden op elkaar zijn geschaald. Het 
I 

blijkt wel zo te zijn dat binnen het geldigheidsgebied van het sine

Gordon mo~el de correlatie lengte bepaald wordt door de solitàn dicht

heid. Dit betekent dat de soliton uitdrukkingen reëele, bruikbare waar

den geven, zodat het soliton concept gebruikt kan worden bij de verkla

ring van het gedrag van thermodynamische grootheden. 

De res~ltaten van de correlatie lengte van de y-component van de 

spins met het veld langsdey-as (zie figuren 5.19 tot en met 5.24), 

ondersteu$en deze conclusie. OVerigens zijn ook hier de resultaten van 

het sine-Gordon model geschaald met een factor 1.78 op de resultaten 

van het pianaire model. 

5. 4 Disd.ssie 

In de voorgaande paragrafen hebben we gezien dat het sine-Gordon mo

del, binnen het geldigheidsgebied (E 
1

>>kT) redelijk goed overeenkomt 
so 

met het n~3 Heisenberg en het planaire model. Uit de resultaten van de 

correlatie lengten in de keten blijkt dat de theorie van de soliton 

statistiek reëele uitkomsten geeft. Uit de resultaten van de magnetisa

tie per spin kan geen conclusie worden getrokken omtrend de bruikbaar

heid van ~et soliton concept. In het gebied waar de sine-Gordon theorie 

toegepast mag worden is de solitonbijdrage ten opzichte van de magnon

bijdrage Klein. Met name over het gedrag bij de spinflop overgang doet 

het sine-Gordon model geen uitspraken. Echter uit de resultaten voor 

de laagstd temperaturen kunnen we concluderen dat de "mode-softening" 

van de solitonen bijdraagt tot de afronding van de magnetisatiecurve. 

Maar de trlvloed van de magnonen op deze afronding is nog groter, zodat 

de conclusie dat de "mode-softening" van de solitonen dé oorzaak zou 

zijn van de afrondingen van de magnetisatie rond het spinflop veld niet 

volgt uit dit onderzoek. 
- ------- ·--·-- j_ 
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Bij de afleiding van het sine-Gordon model is verondersteld dat het 

magnonspectrum niet verstoord wordt door de aanwezigheid van solitonen. 

Met het opnemen van de invloed van solitonen op het magnonspectrum in 
I 

het:modeLzdm een uitbreiding van het geldigheidsgebied van de uitdruk-

kingen kunnen worden bewerkstelligd. Met de aanwezigheid van solitonen 

zal de laagste energie van de magnonexcitatie groter worden, omdat in 
! 

elk geval de k=O magnon-mode dan niet op kan treden. Dit zou tot gevolg 

kannen hebben dat de magnon "mode-softening" die nu optreedt bij het spin

flop veld, ~n die zin dat de magnonbijdrage aan de magnetisatie bij dat 

veld "divergeert", opgeheven kan worden door de aanwezigheid van soli

tonen. Zodat dan misschien wat meer gedetailleerde uitspraken te doen 
I 

zijn over het gedrag van de magnetisatie rond het spinflop veld. 

Naast het verwerken van de interacties tussen de excitaties in het 

model, kan qok het opnemen in het model van interketen interacties en 
I 

quantumcorreiCties het geldigheidsgebied van het model doen uitbreiden. 

Bij alle afleidingen is steeds aangenomen dat de spins te beschouwen 

zijn als kl~ssieke vectoren. In het algemeen wordt deze benadering toe

gepast voor spins met een spinquantumgetal groter dan 5/2. In feite 

heeft een magnetische spin een discreet energiespectrum en dit zou een 

grote invloea kunnen hebben op het model. De laatste tijd worden er in 

de literatuur dan ook steeds meer pogingen ondernomen om het effect van 

dit quanturn ~edrag in het model op te nemen /18/. 
i 

De spinflop overgang is een drie dimensionaal verschijnsel. Omdat het 

gedra~van enkele reëele quasi ééndimensionale magnetische systemen goed 

heschreven k~n worden met het gedrag van slechts een keten, is in dit 

werk de invloed van de solitonen op de spinflop overgang in één keten 

bestudeerd. pat de invloed van de interketen interactie op het soliton 

gedrag toch biet gering is, moge duidelijk worden uit figuur 5.25. 

Hier zijn twee ketens met hun spinoriëntaties gegeven. In de onderste 

keten is een
1

breuk (soliton) aanwezig. 

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
+ - + -I+ - + - + - + - +I+ - + - + - + - + - + - + 

! 

fig. 5.25 TWee antiferromagnetisahe ketens~ met inter 

keten interaatie J'. I geeft de plaats van 

een soZiton. 

I 

J 
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Veronderst~llen we de interketen interactie J' ferromagnetisch, dan 

staat de keten links van het "soliton" als het ware "fout" ten opzichte 

van de ande~e keten. Deze toestand heeft per spin een energie die nodig 

is om de interketen interactie te doorbreken. Denken we de keten onein-
! 

dig ver uitgestrekt dan blijkt dat de bijhorende energie ook oneindig 

wordt, wat retekent dat de toestand van figuur 5.25 in een drie dimen

sionale verbinding niet op kan treden. 

Twee mog~lijkheden voor de ketens om toch soliton excitaties te on

derhouden zijn zijn weergegeven in figuur 5.26. De totale energie van 
i 

die mogelijkheden blijft beperkt doordat er slechts een beperkt ge-

deelte van ~e keten "fout" staat. 

+ - + l. + - + - + - + - + - + --;-+ - + - + - + - + -

+ - + - + - + -1- + - + - + - + - +/+ - + - + - + -

+ - + ~~+ - + -1- + - + - + - + - + - + - + - + - + 

+ - + - + - + - + - + - + - + - + -1- + - + - + - + 
I 

fig. 5.26 TWee antiferromagnetische ketens waarin een 

paar gekoppeZde solitonen optreden. 

J' 

J' 

Er zijn nu ~teeds twee gekoppelde solitonen aanwezig in de ketens. De 

onderlinge afstand tussen de beide solitonen bepaalt dan mede de totale 
i 

energie van de gexciteerde toestand. De invloed van de interketen in-

teractie op ~et soliton gedrag zal dan ook in de toekomst onderzocht 

moeten wodren. 
I 
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