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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt zowel een (numeriek) theoretisch als een 
experimenteel onderzoek beschreven aan een (quasi) ééndimen
sionale magnetisch systeem. We zijn vooral geinteresserd in 
het gedrag van de korrelaties tussen de magnetische momenten 
(de spins) als funktie van een aantal variabelen zoals een 
uitwendig magneetveld en de mate van anisatrapie in de wis
selwerking tussen de spins -de. interaktie tussen twee spins 
is niet gelijk voor elke richting- • 
In hoofdstuk 1 wordt besproken hoe numerieke oplossingen van 
een aantal thermodynamische grootheden ver~regen kunnen wor
den welke volgen uit het planaire model met een anisatrapie 
in de wisselwerking en een uitwendig magneetveld. De aanpak 
is gebaseerd op het transfermatrix formalisme, dat leidt 
tot een integraal-eigenwaardevergelljking. Aangegeven wordt 
hoe met behulp van numerieke methoden, een goede benadering 
van de eigenwaarden en eigenfunkties van deze vergelijking 
verkregen kunnen worden. Nadat we hebben laten zien dat de 
thermodynamische grootheden van het model berekend kunnen 
worden met deze eigenwaarden en eigenfunkties zullen de re
sultaten van een aantal cómputerexperimenten worden gepresen
teerd, die inzicht verschaffen in het gedrag van de korrela
tielengte -d.i.de gemiddelde "lengte" van de gekarreleerde 
segmenten in de keten- als funktie van de mate van de ani
satropie en een uitwendig magneetveld. Tot slot van dit 
hoofdstuk zal een toepassing van het planaire model bespro
ken worden. De driedimensionale ordeningstemperatuur als 
funktie van het uitwendig magneetveld, het fasediagram, van 
de quasi-ééndimensionale antiferromagneet (CH3 )4NMnC13 (TMMC) 
kan berekend worden door de ketens te beschrijven met het 
planaire model. De berekende fasediagrammen komen zeer goed 
overeen met de gemeten fasediagrammen, 
De korrelaties in de ketens van quasi-ééndimensionale mag
netische systemen kunnen experimenteel onderzocht worden met 
neutronenverstrooiing. In hoofdstuk 2 zijn neutronenverstrooi-



ingsexperimenten beschreven aan de quasi-ééndimensionale 
antiferromagi).eet · CsMnBr3 • 2D20 ( T w ~ 6 k.. ) • Boven de or
deningstemperatuur is de korrelatielengte in de ketens be
paald voor een aantal magneetvelden in de magnetische voor
keursrichting. De experimenteel bepaalde korrelatielengten 
zijn vergeleken mèt de korrelatielengten welke volgen uit 
het (n=3) klassieke spinmodel. Bij hoge temperaturen T Z 8.s k 
komen de experimentele en theoretische korrelatielengten met 
elkaar overeen. Bij lagere temperaturen treden afwijkingen op., 
De reden hiervan is .dat de korrelatielengte die met neutro
nenverstrooiing gemeten wordt een effectieve korrelatieleng-. . 
te is die zowel door de intraketen als interketen interakties 
bepaald wordt.De effectieve korrelatielengt~ is veldafhanke
lijk voor lage tempera turen T ~ &. S' k. . Bij hogere tempera
turen, waarbij de effectieve korrelatielengte vergeleken k~ 

.worden met die welke volgt uit het (~=3) klassieke spinmo
del, blijkt deze veldafhankelijkheid niet expliciet uit de 
experimentele data vanwege de grote meetonnauwkeurigheid 
bij deze temperaturen. Uit de experi~ntele gegevens kunnen 
we konkluderen dat de ketens in CMB, althans voor de be
schouwde velden, beschreven kunnen worden met het (n=3) 
klassieke spinmodel 
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INLEIDING 

In de groep Magnetische Ordeningaverschijnselen wordt zowel 
theoretisch als experimenteel veel onderzoek verricht aan 
quasi ééndimensionale antiferromagnetische Mn++_verbindingen 

Dit zijn verbindingen met een ketenachtige struktuur waarin 
de intraketen.interaktie J veel groteris dan de interketen 
interaktie J' .De kleine interketen intarakties leiden voor 
kb TL.< 2l':llS{Stl}tot een driedimensionale ordening, welke niet 
op zou treden in een eendimensionaal systeem (J~O).Het is 
echter aangetoond dat,met uitzondering van het ordenings
mechanisme,de eigenschappen van deze verbindingen in grote 
mate bepaald worden door de eigenschappen van de individuele 
ketens (1,2).Enerzijds kan de bestudering van deze verbin
dingen een beter inzicht verschaffen in het gedrag van meer 
gecollipliceërde verbindingen,anderzijds blijken zij enkele 
interessante specifieke eigenschappen te bezitten. 

In dit verslag zullen twee aspekten van dit onder
zoek nader besproken worden.Het eerste aspekt is de theore
tische beschrijving van de ketens.Uit tal van experimenten 
is gebleken dat de ketens in Mn'H-verbindingen beschreven 
kunnen worden met het klassieke spinmodel.Binnen het klas
sieke spinformalisme,waarin de spins klassieke vectoren zijn, 
onderscheiden we verschillende modelsystemen.In hoofdstuk 1 
zullen we een van deze modelsystemen,het planaire model,be
handelen.Het twee~e aspekt is de experimentele verificatie 
van het theoretische gedrag.De korrelatielengte in de keten 
kan direkt gemeten worden met neutronenverstrooiing.In hoofd
stuk 2 zullen we dergelijke experimenten aan CsMnBr3 .2n2o 
bespreken.De gemeten korrelatielengten worden vergeleken met 
die welke volgen uit het klassieke spinmodel. 



HOOFDSTUK 1 

1.1 INLEIDING 
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HET PLANAIRE MODEL 

De belangstelling voor het klassieke spinmodel is ster~ 
toegenomen nadat Fisher analytische oplossingen rappor
teerde voor de thermodynamische grootheden en de twee-
spin korrelatiefunkties van de klassieke Heisenberg keten 
(3). In dit model zjjn de interakties tussen de spins isotroop 
verondersteld. De eerste uitbreidingen van de theorie van 
Fisher zijn gegeven door Blume e.a. die numerieke oplos
singen rapporteerden voor de klassieke keten in een uit
wendig veld (4) en door Loveluck e.a. die een uniaxiàle 
anisotropie in de interakties introduceerden (5). Deze mo
dellen hebben allen een rotatie symmetrie rond de Z-as. Uit 
experimentele gegevens bleek echter dat kleine anisatrapieën 
die deze rotatie symmetrie verstoren, grote invloed kunnen 
hebben op het gedrag van de keten (6). Met het oog hierop 
zjjn door de Jonge e.a. berekeningen gedaan aan de klassie-
ke Heisenberg keten met orthorhombische anisatrapie (7). 

De tot nu toe vermeldde uitbreidingen van liet 
isotrope model van Fisher onderscheiden zich door de vorm 
van de Hamiltoniaan waarmee de keten van spins beschreven 
w~rdt. De verschillende termeE v~n de ~amiltoniaan beschrij
ven de interakties tussentwee naburige spins en de 

interaktie van één spin met een uitwendig magneetveld en/of 
kristalveld. De grootte van de interaktie tussen de spincom
ponenten is in het algemeen niet geljjk. Afhankelijk van 4e 
onderlinge relatie van deze interaktie parameters onderschei
den we binnen het klassieke spinmodel verschillende model
systemen. Omdat in dit hoofdstuk gerefereerd zal worden naar 
deze model systemen en omdat er enige verwarring bestaat o
ver hun naamgeving, zullen we een overzicht geven. We doen 
dit aan de tand van de volgende Hamiltoniaan. 
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In tabel 1 zijn de modelsystemen en hun naamgeving geta

belleerd die volgen ~~t .. d~ onderlinge relatie van de in
teraktie parameters J ~~x,~.t). De spin wordt in deze mo
delsystemen beschreven met een driedimensionale vector 
(spindimensionaliteit n=3) waarvoor geldt: 

(/.t) I.= ( s ••. s.~ s .. ~ J , s;~ r~ f: s ( s +I J ~ t) = 3 
I 

- INTERAKTIE NAAMGEVING 

Isotroop .!!_EI SENBERG 
Jxx= JYY= Jzz 

# 

spindimensiona- in een vlak XY 

liteit n=3 Jxx= JYY , Jzz= 0 
( x y z) -

S= si,si,si 
langs een as z 
Jxx= JYY= o, Jzz 

Isotroop PLANAIR 
Jxx=JYY. -spindimensionali-

teit n=2 
( x y langs een as PLAN AIR-S= s1 ,Si) 

Jxx,Jyy= 0 ISING 

spindimensiona-
liteit n=1 
S= s~ Jzz • ISING l. 

tabel 1. Naamgeving van de verschillende modelsystemen ge
karakteriseerd door de Hamil toniaan }e: -2? [ J.ICxS&.l(S~ .. , + 1~..,s.:sZ.,. 

'. + ~nsts;...., ]. 
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We kunnen nu theoretisch het aantal vrijheidsgraden vermin
. deren door te stellen dat het aantal spincomponenten 
of één is (zie tabel 1). In dat geval geldt: 

xt s~t S( .) 
:, Sc: + , = St 1 ~ ~ = t 

; s,~~ 5( S+1) 

twee 

Deze theoretische reduktie van het aantal vrijheidsgraden 
(n=3--. 2, 1) kan bij voldoend lage temperaturen physisch ge
realiseerd worden in het XY-model respectievelijk het Z-model. 
We zullen dit toelichten aan de hand van het XY-model. De 
driedimensionale spins hebben in dit model alleen een in

teraktie tussen de X en!/ componenten. Hierdoor is het voor 
de spins energetisch gunstiger om in het XY-vlak te staan. 
Door de temperatuur-beweging heeft de spin echter wel een 

t 
eindige verwachtingawaarde in de z-richting ( < S 1 > :/; o ) • 

Wanneer we de temperatuur verlagen wordt de temperatuurbe
weging kleiner met als gevolg dat < .Slt> kleiner wordt. 

Bij voldoend lage temperaturen kunnen we qe. z-component ver
waarlozen en zal de keten zich gedragen als een planaire 
keten waarin de spins twee componenten hebben. Op analoge 
wijze kunnen we laten zien dat het Z-model zich bij lage tem
peraturen gedraagt als het (n=1) Ising-model. 
Het planaire model is ondermeer van belang in verband met 
de beste tot nu toe bekende, quasi ééndimensionale anti
ferromagnetische mangaanverbinding (CH3)4N Mn c13 ( TMMC). 
De ketens in deze verbinding kunnen voor T( 5K beschreven 
worden met het planaire model (8). We komen hier in para
graaf 1.6 uitvoerig op terug. 
In dit hoofdstuk zullen we laten zien dat het mogelijk is 

de thermodynamische grootheden zoals de inverse korrelatie 
lengt~ k , de susceptibili tei tX. en de staggered .sus·cepti

biliteit, JCst welke volgen uit een planair model met ani
satropie en uitwendig veld numeriek berekend kunnen worden 



, 

-8-

met behulp van de transfermatrix methode. Ook in het tem

peratuurgebied waarin de ketens in TMMC beschreven kunnen 
worden met he~ planaire model. 
De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: In paragraaf 
1.2 wordt de Hamiltoniaan besproken. In paragraaf 1.3 en 

·1.4 zullen de transfermatrix methode behandelen en zijn 
toepassing op het planaire model. Nadat in paragraaf 1~5 
de invloed van een anisotropie en een veld op de inverse 
korrelatie-lengte is besproken, zullen we in paragraaf 1.6 
een toepassing van het planaire model bespreken. In deze 
paragraaf zullen we de fasediagrammen van TMMC berekenen 
door de ketens te beschrijven met het planaire model. 

1.2 DE HAMILTONIAAN. 

Het uitgangspunt van elke theoretische beschouwing is de 
Hamiltoniaan. In het planaire model met anisotropie en uit
wendig veld kan wanneer w.e alleen naaste-nabuur interakties 
meenemen, de Hamiltoniaan van de ~eten geschreven worden als: 

A/ IV . . 

(,.,!} x~= ? Jt c ~ ~ s-,~.) = ~ r xF t~. ~+.) t Xe.c. c StJ s-,t-,) J , . '•• , .. , 
waarin 

(Js) J(F ( s,, Si+•) = - 'f/Je. H s/2. (s,)( + s,~,) J 

( 'J 1/ (-- ... ) s""l[ J~J(" ~ J!:f':t" ., J 
/. b At.~ Si., St',., .: - Z Si Si.,., t Sc Sl ... , , 

,. 

met cyclische randvoorwaarden 

, 
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s1=( s~, si ) is een tweedimensionale eenheidsvector. De 

grootte van de ~ële spin wordt gegeven door: 

. ·. :·.· 
De veldterm, Hf, beschrijft de interaktie tussen de spin en 
een uitwendig veld dat per definitie in de x-richting staat~ 
We hebben de veldterm op deze wijze geschreven om de Hamil

toniaan symmetrisch in sien sifi te maken. Hierdoor wordt ~et 
mogelijk zoals in de volgende paragraaf zal blijken, de.trans
fermatrix methode te gebruiken om de thermodynamische groot
heden van de keten te berekenen. 
De exchange term, J{~ , beschrijft de interaktie tussen_twee 
naburige spins. Wanneer de interaktie parameter.sJ J'c"(ot·,~'J)_;tus
sen de X en ~ componenten niet even groot is, spreken we 
van een anisotr9p~ exchange. Het is gebruikelijk deze term 
op een andere wijze te schrijven. We définiëren daartoe de 
anisotropie parameter S • 

( '· g) 

J wordt de interaktie-sterkte genoemd. Deze kan zowel posi
tief (ferromagnetische koppeling) als negatief (antiferro
magnetische koppeling) zijn. Substitutie van (1.S) in (1.6) 
leidt tot: ' 
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1.3 DE TRANSFERMATRIX METHODE 

Nu we de Hamiltoniaan gedefinieerd hebben, rijst de vraag 
hoe de partitiefunktie, de spinkorrelatie-funkties en an
dere thermodynamische grootheden van de keten berekend 
kunnen worden. De speciale vorm van de Hamil~oniaan(1.4) 
en het onderling cammuteren van de spinoperatoren sx' sy' 
sz in het klassieke spinmcdel, maakt het mogelijk deze groot
heden op een elegante wijze te berekenen met de transferma
trix methode. Deze methode zal nu behandeld worden. 
In 1941 lieten Kramers en Wannier zien dat de partitie
funktie van een ééndimensionaal Ising-systeëm met cyclische, 
randvoorwaarden uitgedrukt kan worden in de eigenwaarden 
van een 2X 2-matrix. In het meer algemene geval van een 
ééndimensionaal ensemble van N deelt jes- met inyraktie, 
elk met n mogelijke energieniveaus, kan de partitiefunktie 
geschreven worden als het spoor van een nx n - matrix tot 
de Neroacht (9) 

( '·") 
waarin V de symmetrische transfermatrix is met eigenwaar~ 

den Àp ._ H:et ~~~~and tussen V en de interaktie tussen twee 
-naburige deeltjes, U (xi, xi+ 1 )wordt gegeven door: 

( J.u) 

In het klassieke geval, gekarakteriseerd door een 
continuüm van energieniveaus,gaat de sommatie over in 'n 
integratie. De methode blijft echter toepasbaar.De eigenwaar
den Àp volgen nu uit een integraal-eigenwaardevergelijking. 

( /./3) 
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waarbij geïntegreerd wordt over alle mogeljjke toestanden 

van het deeltje i+1. 
Laten we nu het transfermatrix formalisme toepassen op de 
klassieke keten met naaste-nabuur interakties. We substi

tueren daartoe si voor xi en K(si,si+1) voor V(xi,xi+ 1) 
in vergeljjking (1.13). De kern, K(si,si+ 1), wordt gedefi

nieerd door: 

met cyclische randvoorwaarden· (1.7). Door deze substitutie 

gaat (1.13) over in (1.15). 

Vanwege de lineariteit van deze vergeljjking mogen de ei

genfunkties, ~(S) ,als een volledig' orthonormaal stelsel 
beschouwd worden. Omdat de kern symmetrisch is, zjjn de 
eigenwaarden, Àp ,reeël,(/o). 
We zullen i~ het vervolg van deze paragraaf laten zien dat 
de partitiefunktie, de korrelatiefunkties en de thermodyna- · 
misch~ grootheden zoals de (staggered) susceptibiliteit en 
de korrelatielengte,van de keten eenvoudig te berekenen zjjn 
met de eigenwaarden en eigenfunkties van (1.15). De partitie

funktie -wordt gegeven door: 

Omdat de eigenfunkties een volledig stelsel vormen, kan de 
kern hiernaar ontwikkeld worden met als resultaat 

( /.q) 

Substitutie van (1.17) in (1.16) leidt met gebruikmaking van 
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de orthonormaliteit van de eigenfunkties tot: 

hetgeen overeenkomt met de uitdrukking voor ZN in het dis
crete geval (1.10). De sommaties gaan nu echter over een on

eindig aantal eigenwaarden. In de thermodynamische limiet 
(N~ao) blijft alleen de grootste eigenwaarde,~, over in de 

sommatie 

( J.J.'J) 

Oo.k de spinkansdichtheden, waarmee korrelatiefunkties bere
kend kunnen worden, zijn uit te drukken in de eigenwaarden en 
eigenfunkties van (1.15). In navolging van Blume definieren 

we WN(~1 •••• ,sN)ds 1 ••• dsN' d.i. de kans datdeN spins van 
de keten wijzen naar ruimtehoek segmenten ds1, ••• ,dsN rond de 

spinrichtingen s1, ••• ,8N' als volgt{4) 

In (1.20) is ZN de partitiefunktie. De andere kansdichtheden 
volgen uit WN. Bijvoorbeeld wq2 ts1 ,~. )dg.d~. d.i.de kans J.+q l. J.+q 
dat twee· spins, die zich op een afstand q van elkaar bevinden,. 

wijzen naar ruimtehoek segmenten dsi,dsi+q rond de spinrich
tingen ~i,si+q' volgt uit WN door integratie over alle spin-

richtingen behalve ~i en si+q· 

(I.J..r) ~" (~~~c:.,)=·z;1 JJ-s, .... fds'-, fds, •. ---ft:1s,iq_, Jc:ls;. .. q .. , 
.... JJs", k/,v rs, J ··- .. .sN) . 

Door wederom gebruik te maken van de ontwikkeling van de 
kern naar de eigenfunkties en eigenwaarden van (1.15) en 
de orthonormaliteit daarvan gaat t1.21J over in 
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( w.) k{ q { 5.-, s,,, l " ~ ~ ).'/, '>.;:' '1/r tt.J r;lt St J yP: 1 s ... " l 1f1. t si.,,) 

~ >.;. 
In de thermodynamische limiet tN~0) blijven alleen de termen 

p'=p''=O over in de sommaties over p' en p'' 

waarbij V'lS")de eigenfunktie is die behoort bij- de grootste ei

genwaarde Ao. Op analoge wijze kan w1(si)dsi' d.i. de kans dat 
een spin wijst naar een ruimtehoek-segment dsi in de spin

richting si' verkregen worden, met als resultaat 

Met behulp van deze kansdichtheden kunnen we de korrelatie
funktie uitdrukken in de eigenfunkties en eigenwaarden van 
(1.15). Als f~(s) een willekeurige funktie is van de spin
componenten o<. waarbijO( =x,y,z, op plaats k, dan wordt de kor

relatiefunktie ( /c''-tft:) /c~ ( Si-ttt) > gegeven door 

Door gebruik te maken van de uitdrukking (1.22) voor W~ volgt 

hieruit 

( 1. ~6) < _!t-(Si) ~~ (s-:·,~ ) > = :{- 'ft )"' j \lP t si)/,-(Si ) !t6 ( siJ d S, " 

J lfot5c·~t'f) /i:"(s,~~) cp,:rs-:.,9)ds(·,9. 



Voor de verwachtingawaarde van de funktie fk(~i) geldt: 

In principe kunnen alle korrelatiefunkties op deze wijze 
afgeleid worden. De uitdrukkingen voor de korrelatiefunkties 
waarbij drie of meer verschillende spins betrokken zijn, zijn 
echter vrij gecompliceerd. 
De thermodynamische grootheden van de keten volgen in prin
cipe via de relatie, 

uit de grootste eigenwaarde Ào. Als we echter met deze re
latie de thermodynamische grootheden willen berekenen moet 
Ào als funktie van de relevante physische variabelen zo-
als T en H bekend zijn. Omdat Ào in veel gevallen numeriek be
rekend moet· worden is deze aanpak niet geschik~. Het ~s obk 
mogelijk de thermodynamsche grootheden via het.fluctuatie-dis
sipatie theorema uit te drukken in de korrelatiefunkties. Zo 
kan de isotherme .· g:olfafhankelijke susceptibiliteit, 

uitgedrukt worden in de één en tweespin korrelatiefunkties (11) 

k=O susceptibiliteit 
k=~staggered susceptibiliteit 

,..-

Yoor k=O,Ü komt de golfvectorafhankelijke susceptibiliteit 
ov.ereen met de susceptibiliteit respectievelijk de staggered. 

susceptibiliteit. 
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' 
\. De isotherme golfvectorafhankelijke susceptibiliteit heeft 

in de buurt van k=O,/rde volgende analytische vorm (11). 

. i. 
In (1.30) is k~ een inverse korrelatielengte. Deze is een 
maat voor de grootte van de gekarreleerde gebiedjes in de 
keten. Een expliciete uitdrukking voor *: kan verkregen wor
den door de reeksontwikkeling van de rechterzijde van (1.)0) é 

in termen van 1 2 te vergelijken met de corresponderende ont-
yat..T wikkeling van .1\ (1.29). Dit leidt tot de volgende uit-

·drukkingen 

ferromagnetische koppeling 

antiferromagnetische koppeling 

We hebben nu laten zien dat de korrelatiefunkties 
en thermodynamische groothèden van de planaire keten met 
anisotropie en veld die beschreven wordt met de.Hamilto
niáan (1.4) in·principe berekend kunnen worden met de 
eigenwaarden en eigenfunkties van de integraal-eigenwaar
devergelijking (1.15). De volgende paragraaf zal gewijd zijn 
aan het oplossen van deze vergelijking en de berekaning van 
de. · één en tweespin korrelatiefunkties. 
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1.4 DE INTEGRAAL-EIGENWAARDEVERGELIJKING 

In het planaire model wordt de kern, k<s 1 ,s2 ), gegeven 

door: 

. { /. 33) 

Met behulp van poolcoördinaten, S = (Ur.>Y'.~ si....ty>) , kan de kern 
vereenvoudigd worden tot: 

k 
~ [~tso, -sP.r. l + f~ ~ ~ t Y~+ Y"-L J] J:J!. [Ger:Jcp, + c.o:>~;l 

( ) 
..a d Tlf e ~ Tll1 'J 

/.~lt {S.,S.a}= "(. K -S 

waarin 

. . 
.J J 

~ = 1 ferromagnetische interaktie 
~ =-1 antiferromagnetische interaktie • 

Bij het oplossen van de integraal-eigenwaardevergelijking en 
de berekening van de korrelatiefunkties zal veelvuldig ge
bruik gemaakt worden van de symmetrie van de Hamiltoniaan 
~q. de kern. Deze bezit c2- symmetrie d.w.z. is invariant 
onder de twee symmetrieoperaties van de groep c2 • De ele
menten van deze groep zijn: 

(J.JS) 

De groep c2 is een abelse groep. Dit heeft tot gevolg dat 
elk element een klasse op zich is. Met behulp van groepen-
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theorie kan bewezen worden dat er in dat geval twee irre

ducibele representaties P. en ~ zijn. De karaktertabel wordt 

gegeven door: 

1 2 3 '-1 

sL"".. t k"fl Cc:l· kr.p Unk'f Sx 

s~k~sP~ky> s~ k11
Cf s~ 

·E O'""v 

r. I I 

r:. I -I 

k.:o,.,IJ.Z.··
k.' = IJ .tl J .••. 

In de kolommen 1,2,3,4 zijn basisfunkties gegeven welke 
transformeren volgens de irreducibele representatie waar
naast zij vermeld staan. Op welke wijze de symmetrie benut 
kan worden zal in het vervolg duidelijk worden. 

is de 

( /.31) 

Het centrale probleem bij de transfermatrix methode 
integraal-eigenwaardevergelijking: 

2.ÏÏ 

/d'f{ k {lf,, 'h) %lp.) = Àp Jt;, fY'-) 
() . 

Omdat geen analytische oplossingen bekend zijn is besloten 
(1.37) numeriek op te lossen. Een mogelijkheid daartoe is 
zowel de k:rn als de eigenfunkties,Wp, te schrijven als een 
fourierreeks. 

(J/p ( lf J 

uitschrijven van de exponenten in (1.39) geeft: 



" 
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c.. 

Ct.4 o) lf'p (Cf) = (.znfr...[o c :,,. Ur..k y + i (urr\~ C k," s.:.. ~Y' 

-
Ck,to = c kJ,., - c~k.Jp 

Lo~p = Co .. p ~ C~~ = o 

De factoren;ir, ffir zijn toegevoegd om de normering van de 
eigenfunkties te vergemakkelijken.Na integratie over ~~ 
gaat de integraal-eigenwaardevergelijking over in: 

Deze vergelij~ing kan door links en rechts te vermenigvul
digen met R. _,...,.",en te integreren over y;, nog verder vereen

voudigd worden. Dit leidt tot een matrix-eigenwaardeverge
lijking, 

waarbij de index p de eigenwaard!?n Àp nummert. Dit stelsel 
is alleen oplosbaar als de matrixelementen k 1 bekend zijn. m, 
Deze kunnen met de inverse fouriertransformatie van (1.38) 

berekend worden (zie appendix A). Wanneer we gebruik maken 
van de symmetrie kan een belangrijke .eigenschap van deze 
coëfficienten afgeleid worden. Beschouw daartoe de reeks
ontwikkeling van de kern. Zowel de kern als zijn reeksont
wikkeling moet invariant zijn onder de symmetrieoperaties 
van de groep c2 
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( 
I. I c< i(..,.t~,·Rt~~.) IJ 1. I ~<I 

f.ll 3) I{ (Cf, I Cf-t) = F:rr cc. k ...,, .t .e = I rr", K ( f/1 I 11-A.) = riT L' L J(...,,L 
~L /• ~~ 

·7f e-i ( ""'cp, - lrt.,_) 

De reeksen in-(1.43) kunnen alleen gelijk zijn wanneer geldt: 

Door gebruik te maken van deze eigenschap en de definities 

van c;,p en ck'p gaat de matrix-eigenwaardevergelijking (1.42) 
over in twee ontkoppelde matrix-eigenwaardevergelijkingen 

.(l.us) lA+ C+ ' C.,. 
"1 e. tt-s,.e R.J p = 1\p ~ f' 

~ A~,.e = kw.l.e + t 1- sh..) k~~-l 
~~-=[0 ok~Nt~O 

1 o..L, ""' : 0 

We zullen nu laten zien dat deze opsplitsing in twee matrix
eigenwaardevergelijkingen een logisch gevolg is van de symme
trie· van de kern. De kern is invariant onder de symmetrie
operaties van de groep c2 m.a.w. transformeert volgens ~ 
Uit de reeksontwikkeling van de kern naar de eigenfunkties 

' . 

* volgt dat het produkt l.fp{'f',) ~p l y:'A.) ook moet transformeren 

• 

volgens f11 •. · Otitdat volgens groepentheorie een willekeurige 
-funktie f l<p) al tijd in basisfunkties ontbonden kan worden welke 
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transformeren volgens.één van de verschillende irreducibele 

representaties. geldt in het algemeen voor een eigenfunktie 

Uit de karaktertabel (1.36) blijkt echter dat het produkt 

w; (fit) Yfo!Jii) niet transformeert volgens f7, als ( 1. 48) 
waar is. Dit houdt in dat een eigenfunktie in zijn geheel 
moet transformeren volgens één irreducibele representatie. 
Beschouw nu de tourierontwikkeling van de eigenfunkties 
(1.40). Met behulp van de karaktertabel en jcolom 3 is ge~ 
makkelijk in te zien dat de eigenfunkties ontbonden kunnen 
worden in twee basisfunkties. 

Go 

lfi"~P rr;J = (trrf~ .f. c.~.,. ~ ktt 
-

'fl'.,pl'fJ= iWrr~f. c;," s,;,...k.y 
Omdat de eigenfunkties in hun geheel moeten transformeren 
volgens één irreducibele representatie kunnen we nu kon
kluderen dat er twee typen ·ëigenfunkties zijn. Elk type 

heeft een welbepaalde symmetrie. onder de groep c2 • De 
fourierreeksen van deze eigenfunkties worden gegeven door 
(1.49). Dit verklaart tevens de twee ontkoppelde matrix
eigenwaardevergelijkingen. Voor elk type is er een matrix
eigenwaardevergelijking. De integraal- eigenwaardevergelij-
king (1.37) hebben we nu gereduceerd tot twee matrix-eigen
waardevergelijkingen. We zullen nu·aantonen dat de één en twee
spin korrelatiefunkties en daarmee de (staggered) suscepti
biliteit en de inverse korrelatielengte berekend kunnen wor
den met behulp van de eigenwaarden en eigenvectoren van deze 
vergelijkingen. 
De één en tweespin korrelatiefunkties worden volgens (1.26) 
en (1.27) gegeven door: 
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., 
'f",,p ts, )J,ot ~•.o {5.) * 

met <X.,{!>= x,y ; i=1 ,2 
d;e transformee·r-t volgens Pi "Vn,Jp := een eigenfunktie .... 

behorende bij de eigenwaarde Ài,f 

·uit een eenvoudige symmetriebeschouwing volgt dat de eigen
funktie, \f/,.,,o t lf) , die behoort bij de grootste eigenwaarde, 
À110 , transformeert volgen~ r, .Door gebruik te maken van 
de symmetrie is eenvoudig in te zien dat slechts enkele in
tegralen die voorkomen in de uitdrukkingen voor de korrela
tiefunkties ongelijk nul zijn.Beschouw daartoe de integraal: 

Uit groepentheorie volgt dat twee funkties die transformeren 
volgens verschillende irreducibele representaties ortho
gonaal zijn. Bovengenoemde integraal is derhalve alleen on
gelijk nul wanneer / {s~ S 6 ) 1.}/n,,o { s) transformeert volgens f',· • 
Alle relevante integralen zljn samengevat in tabel 2. 
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s x \.f/11~.D ( s) s~(Jin,ol~) s )( "lf/fl,,o ( s) ~ t.f.//1 .) ' 5 n,,o{~~ 
. 

fels 4/f1,
1
p ttJ · :/=o 0 f.o fo 

J ds tfrtp (S) 0 f=D 0 0 

tabel 2 Relevante integralen die voorkomen b~ de bere-· 
kening vàn de één en tweespin korrelatiefunkties. 

Met behulp van deze yabel kunnen we afleiden dat (1.50) en 

(1.51) overgaan in 

(t. 54) < s~ sl:q > = Ó«.[!> l. ( ~:= r I ]ds IJl• •• " {S) S"' \V",,.w \ ~ 

(t.)S') 

p:o 

< S/' >: fdt I.JI":o(sJ s/ 
<S,~>: o 

waarin &Jf3 de kroneekar delta is. Deze wordt als volgt 
gedefinieerd: 

( f.rt) 

De integralen in (1.52), (1.54) en (1.55) kunnen analy
tisch berekend worden met behulp van de eigenvectoren van 
de matrix-eigenwaardevergel~king (1.45) en (1.46). We zul
len dit illustreren aan de hand van de tweespin korrelatie
funkties in de x-richting ~ S/' s~Cf > .B~ de berekening 
van ( S, K S~c., ) moeten de volgende integralen uitgevoerd 
worden 
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2.ÏI 

((. S}) I = ! cJ'f' lfl'l.p (!f) llnCf %,o ft;} 

Met behulp van de tourierontwikkeling van yv~,p(~) 

( I.S&) 

gaat deze integraal over in een som van integralen 
tii 

~ ~ i .,. ( 

U-sr) I= [2.1rt'{. ~. c,,k,. C..,.~,.. jd'l ~kl" ~1 Cb::Jk1 

C-t e 
In ( 1 • 59) is 1,"R.,p de 1-component van de eigenvectQr 
die volgt uit de matrix-eigenwaardevergelijking (1.45). 
Met deze vergelijking worden de ontwikkelingscoefficien
ten C~t,p van %4_,(y) berekend die behoren bij de ei
genwaarde À,,p • Door gebruik te maken van enkele gonio
metrische formules kunnen de integraties over )P analy- = 

tisch uitgevoerd worden met als resultaat: 

In (1.60) is Ó«,~ de kroneekar delta (1.56).Voor.de inte
gral~n die bij de berekening van de andere één- en tweespin 
korrelatiefunkties uitgevoerd moeten worden, kunnen anaio
ge uitdrukkingen worden afgeleid. ·Hiermede is aangetoond 
dat de één en tweespin korrelatiefunkties berekend kunnen 
worden met de eigenwaarden en eigenvectoren van de matrix
eigenwaardevergelijking (1.45) en (1.46). 
We zullen nu bespreken hoe een goede benadering van de 
eigenwaarden en eigenvectoren van de oneindig-dimenaio
bale matrices ( 1 • 45), ( 1. 46), kan word·en verkregen. We 
beschouwen daartoe de integraal-eigenwaardevergelijking 

' 
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t.ïi 

( I. 6t) !d'f,_ k 1(rp,,lf' ... ) ~p(p . .J = Àp ~p{rp,) 
met 

waarin Km,l de coefficienten van de fourierreeks van de 
kern (1.38) zijn.Evenals in het eerder besproken geval, 
N=o::>, kan met behulp van de fourierontwikkèling van de 
eigenfunkties, deze vergelijking gereduceerd worden tot een 
stelsel van twee ontkoppelde NX N matrix-eigenwaardeverge-

.lijkingen.Deze N X N matrices komen overeen met de N X N 
linksboven gedeelten van de matrices (1.45) en/(1.46). 
( 1.61) heeft 2N oplossingen ~ply;) , gegeven door 

N 

~f7,~pltp)= ~rrrl/-l ?.oc',~k,p ~ky; 
~ ~ p:: JJ ...• Jfv 

~ ~~f { (jJ) = (g_ IT tlh. {.o ( •,:k; p S fÄ..a k }" 
Zoals we in paragraaf 1.3 hebben gezien kunnen we door 

de kern te ontwikkelen naar de eigenwaarden en eigenfunkties 
van de integraal- eigenwaardevergelijking (1.37) 

.l ~ 

kf !f,, '/ct ) = [, ~o À i,p (/lp:.p (p, ) l.fp,,p ( !f.) 

de korrelatiefunkties en daarmee de (staggered) suscepti
biliteit en de korrelatielengte uitdrukken in de eigen
waarden ÀiJp en de· eigenfunkties ll/ni

1
p l'f) . Uit de symme-

.trie van de kern kan bewezen worden dat klcp,,f~) met elke · 
gewenste nauwkeurigheid kan worden benaderd door k.'tf,,tA) (Jo). 

( 

I ~ IV I * 
t.tlfJ krr;"'!·> ~ k trp,,.;.) = {, ~. Ài,p ~"'·~" trp.> ~,.,,,. MJ 
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Hieruit volgt dat bovengenoemde grootheden bij benadering 
I 

berekend kunnen worden met de eigenwaarden Àt;,o en ei-
genfunkties 1JttplCf) van de integraal- eigenwaardevergelij
king (1.61) ~~met de eigenwaarden en eigenvectoren van de 
NX N linksboven gedeelten van de matrices ( 1.45) en ( 1.46). 
De berekeningen worden uitgevoerd met een opklimmende reeks 
van waarden voor N, totdat voldoende nauwkeurigheid is be
reikt. De grootte van de dimensie N waarblj convergentie 

* * optreedt hangt af van de temperatuur T, het veld H en de 

anisotropie & • 
Tot nu toe hebben we verondersteld dat de coeffioienten 
K 

1 
van de reeksontwikkeling van de kern voor elk ~,Hren m, 

~ berekend kunnen worden. Blj lage temperatl:iren en/of hoge 
velden l H'/2..T'l >r) kunnen de~e echter niet voldoende nauw
keurig bepaald worden door afrondfouten die blj de numerie
ke berekening optreden (12)· Een meer gedetaileerde beschou
wing over de numerieke moeilljkheden wordt gegeven in (12). 

1.5 DE INVERSE KORRELATIELENGTE 

Met de in de vorige paragrafen gepresenteerde theorie 
is het mogelljk een aantal thermodynamische grootheden zoals 
de ÀJ ~st t~t~tdRk.J van de klassieke planaire keten met anisatra
pie met of zonder uitwendig veld te berekenen. In deze pa
ragraaf zullen we het gedrag bespreken van de inverse korT 
relatielengte als funktie van een aantal parameters zoals 
de temperatuur, het uitwendig magneetveld en een anisotropie. 
We beschouwen eerst de invloed van een anisotropie, vervolgens 
die van een veld en tenslotte bekijken we het gedrag . 
in de aanwezigheid van zowel een anisatrapie als een veld. 

In het algemeen kunnen we een inverse korrela
tielengte definieren zowel voor de x als voor de y compo
nenten van· de spin {{ l.li),(J.3~)}_Deze kx, k~ welke een maat 
zljn voor de dracht van de korrelatie tussen respectieve-
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l~k de x en y componenten, zullen bij een isotrope exchange 
{~:o) op grond van de rotatiesymmetrie aan elkaar gel~k 
zijn. Wanneer ~e ee~ anisotropie in de exchange introduceren 
(S~o) wordt de rotatiesymmetrie verstoord met als gevolg 
datX1 in het algemeen verschillend is van k~ . We maken 

onderscheid tussen de richting waarin de interaktie para
meter JO(«. het grootst is, de easy-richting en de richting 

hier loodrecht op, de harde-richting. De spins zullen bij 
lagere temperaturen in de easy-richting gaan staan omdat 
zij in deze richting een grote interaktieenergie hebben. 
In figuur 1.1 zijn de berekende inverse korrelatie-lengten 
i:r.r de easy-richting, ke , en de harde richting, kH , uitgezet 
als funktie van de gereduceerde temperatuur_voor verschil-

lende waarden van S • 
'· In dezelfde figuur is de inverse korrelatielengte voor'het s=i 

Ising-model uitgezet. Het Ising-model is in feite identiek 
met het klassieke (n=1) model (twee discrete orientaties 
of toestanden per spin).Het lage temperatuurgedrag van)( 
in het isotrope planaire model verschilt sterk van dat van 

dek in het Ising-model. 
Uit lage temperatuur expansies volgt voor het isotrope pla-

naire model (1.3) 

( l-b 5") 

en voor het Ising-model ( 1:?>) 

(l66) 

Uit (1.65) en (1.66) volgt dat de korrelatielengte in het 
Ising-model bij lage temperaturen exponentieel toeneemt ter
wijl in het isotrope planaire model de korrelaties "slechts" 
met~~toennemen. Laten we nu het verschil beschouwen tussen 
het Ising-model en het planaire model waarin de spins alleen 

een interaktie tussen de x-componenten hebben(d:~). Dit model 
wordt het planair-Ising model genoemd. 
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figuur 1.1 De inverse korrelatielengteinde easy-richting 

ke , en in de harde richting,kH als funktie van de geredu
ceerde temperatuur T~'= kb "%JJIS t bij verschillende anisotro
piee~ • De gestippelde kromme is deJt die volgt uit het 

s=i Ising-model. 

Voor lage gereduceerde temperaturen T~<1 ofwel kbT~~ li'JI st 
is het verschil tussenkE van het planair-Ising ·model en 
van het Ising-model klein. Voor hoge Ti", kb T.>.:>.ZI)JStgedraagt 
het planair Ising-model zich echter als het isotrope model 
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Dit kan verklaard worden met de te·mperatuurbeweging van de 
_spins. Deze induceert een eindige verwachtingawaarde <( SHt> 
van de spincomponenten in de harde-richting ondanks het feit 
dat de interaktie tussen deze componenten nul is. Bij hoge 
temp~rature~, Kb T ;>:::> 2./J/S t , waarbij de interaktieenergie 
veel kleiner is dan de energie t.g.v. de temperatuurbeweging 
is de verwachtingawaarde van de spin in de easy-richting on-
·geveer gelijk aan die in de harde richting < SE.t> ~~$ij~)~ r~ 
Het planair-Ising model gedraagt zich daarom bij hoge tempe
raturen als het isotrope planaire model. Bij lage temperatu
ren ~b T (.t. .tI '"J/ s-t wordt de verwachtingawaarde van de 
spincomponent in de harde richting steeds kleiner onder in
vloed van de anisotropie. ~et planair-Isin~model gaat zich 
gedragen als het Ising-model waarin de spins één component 
hebben. M.a.w. in het planaire Ising-model vertoont ke een 
·cross-~ver van isotroop gedrag voor hoge T'# { kbT>>2.1JI S1~ naar 
een Ising-achtig gedrag bij lage y-:1 [ k~:, T <.t. 2.1JIS~). Deze cross
over inketreedt ook op bij een meer algemene vorm van ani
eotropie ( o ~ $ (. <.) • De anisotropie gaat een belangrijke 
rol spelen wanneer 6/r~ in.de grootte oràe.komt van de iso

trope korrelatielengte J (: k-1 J ( 13). De temperatuur T!.o. 
waarbij de anisotropie het gedrag van de keten gaat beïnvloe
den wordt met behulp van het lage T* gedrag van k.c 1 .65) gege
ven door: 

De ~~o. uit (1.67) komt goed overeen met de cross-over tem
peratuur die va~ uit de numerieke berekeningen. 
De cross-over tussen de verschillende modelsystemen kan ook 
geïllustreerd worden door de invloed van de anisótropie op . < 0(,....,. 
de verwachtingawaarde S .", met o<.: E..J 1-/ te beschouwen. In 

~ 
figuur 1. 2 is ( Soc > uitgezet als funktie van de geredu-
ceerde temperatuur T~ bij verschillende waarden van de ani
satropie S . 
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De verwachtingawaarde &/voor de easy en harde 
componenten als funktie van de gereduceerde tem
peratuur T*::: klo 7/2. IJ J 5" bij verschillende waar
den van de anisotropie S . De gestippelde lijn 
<.St(~>= '/~ geeft de verwachtingawaarden in het iso
trope model (S:o) • T!.o.l en Tc~.t geven de cross
over temperatuur aan bij de verschillende waarden 

van S . 

Omdàt het voor de spins energetisch gunstiger is om in de 
easy-richting te staan is voor T*=O de verwachtingawaarde 
<SEt);- 1. en (5Ht)= 0 • Door de temperatuurbeweging ~eemt 
<sEt) af en <SH~> toe b:ij hogere· temperaturen. Voor T"' Z l~o 
is de verwachtingawaarde in beide richtingen ongeveer gelijk. 
Deze resultaten zijn in overeenstemming met de resultaten 
van de inverse korrelatielengte gepresenteerd in figuur 1.1. 

De cross-over van een isotroop gedrag naar een Ising
achtig gedrag kan behalve door een anisotropie ook geïnduceerd 
wo~den door een uitwendig magneetveld in het XY-vlak. Voor 
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een keten met ferromagnetisch gekoppelde spins is dit min 

of meer triviaal. Vanwege de interaktie van één spin met 
het magneetveld zullen de spins parallel gaan staan in de 
richting van het veld omdat dit energetisch gunstiger is. 
Deze invloed van he~ veld is te vergelijken met de invloed 
van een anisatrapie die de interaktie tussen de spincom
ponenten in de richting van het veld bevoordeèlt. Hierdoor 
zullen de inverse korrelatielengten zich· hetzelfde gedra
gen als de inverse korrelatielengte in een keten met een 
anisotrope exchange in nul-veld. In een keten met anti
ferromagnetisch gekoppelde spins is de invloed van een 
veld niet zondermeer duidelijk. Daarom zullen we ons in het 
vervolg van deze paragraaf beperken tot een~keten waarin de 
spins antiferromagnetisch gekoppeld zijn. In figuur 1.3 zijn 
de inverse korrelatielengten in de richting van het veld 

J k..11 , en loodrecht op het veld, k.L , . uitgezet als funktie 
van T* voor "kleine" gereduceerde veld H*" .Uit de kwalita
tieve overeenkomst tussen de figuren 1.1 en 1.3 kunnen we 
konkluderen dat de invloed van een veld overeenkomt met 
die van ee"anisotropie welke de.interaktie in de richting 
loodrecht op het veld bevoordeelt! ke .: k..L , k.H: .k.,1 ). 

' " 

... 
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4t"., 4~..: ~1: ll 
-~~------~------~--&-~~--~----------~ to·l 10·' .1 

T* 

figuur 1.3 De inverse korrelatielengte in de richting van 
het .veld J<.,, en loodrecht op het veld k..L als 

funktie van de gereduceerde temperatuur blj ver
schillende gereduceerde velden H*:: '3 ~~ HJ:J.I'J l S 
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Bij grote magneetvelden wordt·de antiferromagnetische kop

peling doorbroken. De spins worden in de richting yan het 
veld gebogen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 1.4. In 
deze figuuris<s~>in de richting ~an het veld en loodrecht 
daarop uitg~zet als funktie van H* bij een constante tempe-

ratuur TJt= 0.1 • 

I 

-·- -·- --·-~-.-

-~----~------------~----------------~ f 
T:o.1 

. J:o 

figuur 1.4 

___ ... ......, __ _ ---

' 

oe.t 
De verwachtingawaarde ($ > voor de componen

t 
ten evenwijdig aan het veld < S'1 ) en de compo-
nenten loodrecht op het veld < s.l~> als funktie 

1 
van het gereduceerde veld . H'1: 9~ bij een 
constante temperatuur T'K="· I • 

* ~ut Wanneer we het veld H van 0 tot 1 verhogen neemt (J ) af 
en ~.S.1.t> toe omdat het voor de antiferromagnetisch · gekoppel
de spins energetisch gunstiger is om loodrecht op het veld . 
te staan. Dit leidt tot een gedrag van k..LJ k,, dat overeenkomt 
met het gedrag van .k e .J.k..J-1 onder invloed van een anisotropie 
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Bjj hogere velden ( I< H * <. 2 lfi) 
lijk in de richting van het veld 

Hierdoor zal k11 afnemen en kL 

I 

worden de spins geleide
gebogen ( ~S 11 ~> ) en <SJ.~>~). 
toenemen. Voor H * .2 ~ 1J2 is 

de antiferromagnetische koppeling geheel doorbroken. De · 
spins staan gemiddeld in de richting van het veld (<Sut) "> 1JJ • 
Wanneer wek voor H~z~Ui willen berekenen dienen we dus 
een ferromagnetische k en derhalve de andere de fini tie 
(1.31) te gebruiken. 
Tot slot van deze paragraaf zullen we het gedrag van de 
inverse korrelatielengte behandelen in een planaire keten 
met anisotropie en veld. Omdat in een reëel systeem de ani
satropie vast ligt beschouwen we de ke en kH als funktie 
van het veld: De invloed van een veld is kwalitatief het 
eenvoudigst te begrijpen als we het veld vergelijken met een 
anisotropie, SH ,~elke de interaktie tussen de spincompo
nenten loodrecht op het veld vergroot. In het algemeen is 

de invloed van een veld evenwijdig aan de easy-richting 
anders dan die van een veld evenwijdig aan de harde-richting. 
Wanneer we een veld in de harde-richting aanleggen kunnen 
we voor kleine velden (H~l} de invloed van het veld verge
lijken met de invloed van een anisotropie, SH , die de 
oorspronkelijke anisotropie in de exchange vergroot.Het 
gedrag van kf , JcH zal voor H* < 1 kwalitatief overeenkomen 
met het gedrag dat alleen veroorzaakt wordt door een ani
satropie ( zie figuur 1.1). Omdat de effectieve anisotropie 
door het veld vergroot wordt zal de cross-over naar een 

-
Ising-achtig gedrag optreden bij een hogere temperatuur. Bij 
hogere velden H*~i worden de spins in de richting van het 
veld gebogen. Het veld kan dan niet meer vergeleken worden 
met een anisotropie SH in de exchange. 
Wanneer we echter een veld in de easy-richting aanleggen 
introduceren we een anisotropie welke de interaktie tussen 
de componenten in de harde-richting schijnbaar vergroot,zodat 
een kompetitie ontstaat tussen de anisotropie in de exchange 
en de anisotropie SH waarmee we de invloed van het veld 
kunnen berschrijven. De effectieve anisotropie s~f!/. is af
hankelijk van de grootte ·van het veld .. In figuur 1. 5 is .kE , 
· k.H voor $:: o.o1 uitgezet als funktie van H* bij een constante 
t~mperatuur Ttt= 0·1 • 
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f·iguur 1. 5. 
Veldafhankelijkheid van de 
inverse korrelatielengte 
in de twee hoofdrichtin
gen bij een kleine anise
tropie in de ·exchange 

·4' 
Het veld staat in de easy
richting. De betekenis van 
HtF. wordt uitgelegd in 
de tekst. 

'•' 

I 

I 
I 
I .. 
't 

I 
I 

' . ro-\ 
0 o.l o.y.~ 1.. 

• H' . . kt, . 

Als gevolg van de anisotropie in de exchange is voor H 1 = 0 

de ke kleiner dan kH . Voor o ~ H* ~ HtF. neemt de effectieve 
anisotropie af hetgeen tot gevolg heeft dat .ke groter en kH 
kleiner wordt. Blj een bepaald veld, H\~J· het spinflop-veld, 
is $ eff. nul. De keten gedraagt zich blj dit veld als een 
isotrope keten (i'te.::kJ-1). Voor H*:>HtF. komt het gedrag 
van Jee_, kH overeen met het gedrag van respectievelijk k11 J kJ.. 
in een isotrope keten in een veld 
De invloed van een veld in de easy-richting op het gedrag 
van de planaire keten met anisotropie in de exchange kan ook 

~ . 

geillusteerd worden door de verwachtingswaarden < S 6 ~ ' 

~sttt> te beschouwen. In figuur 1.6 is <.SOl.~ uitgezet als 
funktie van H" voor T#f: o. I ~ S = o. o I 

Blj vergelijking van de figuren 1.4 en 1.6 zien we dat voor 
H'* >lf"l_s.F het gedrag van <So<.t> kwalitatief identiek is 

met het gedrag in een keten met een isotrope exchange in een 
veld (ke: knJ kH;k..L). Voor H*<:H!r. is <Se-l> groter dan 
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figuur 1.6 Verwachtingawaarde van de spincomponenten 
< soet > als funktie van het gereduceerde veld H'-= ~f'· f1hrJJ s 
bij een bepaalde anisotropie indeexchange (~.::e>.o-1). De ge
stippelde lijn is de verwachtingawaarde van de spincompo-. 
nenten bij een isotrope exchange zonder uitwendig veld. 

<: SH") omdat de effectieve anisotropie ~~de interaktie 
tussen de easy-componenten bevoordeelt ( ke. ~ kH) · 
Uit de in .deze paragraaf gepresenteerde numerieke resul
taten volgt dat een veld en/of anisotropie een grote invloed 
heeft op het gedrag van de inverse korrelatielengten. We 
zullen nu in de volgende paragraaf een toepassing van hét 
planaire model bespreken. waarbij met name de invloed van 
het veld op de inverse korrelatielengte een belangrijke rol 
speelt. We zullen laten zien dat wanneer we de ketens in de 
quasi-ééndimensionale Mn+~verbinding (CH3 ~NMnC13 (TMMC) 
beschrijven met het planaire model, de veldafhankelijkheid 
van de driedimensionale ordeningstemperatuur, TNlH), ver
klaard kan worden met de veldafhankelijkheid van de inverse 
korrelatielengte. 
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1.6 DE FASEDIAGRAMMEN VAN (CH3 ~ 4NMnC13 (TMMC) 

(CH
3

)4NMnC13 (TMMC) is de beste, tot nu toe bekende, reali
satie van een ééndimensionaal Heisenberg systeem. Dingle e.a. 
(1969) rapporteerden als eersten de goede ééndim~nsion~l,i
teit in TMMC. Uit een ruwe benadering konkludeerden zij dat 
de interketen interaktie J' een factor 104- 105 kleiner is 
dan·de intraketen interaktie J. Dit is inmiddels bevestigd 

door tal van experimenten. 
Het kristal is opgebouwd uit Mn -c13- Mn ketens parallel 
aan ~e c-as. De kristallografische ·ruimtegroep is fJ~ /~ 
:( 14) • Beneden T: '"&I< treedt een kristallografische fase
overgang op waarbij de hexagonale s'truktuur verandert in een 
monoklienestruktuur. Deze verandering naar P4,/~ geeft aanlei
ding tot een kleine verschuiving van.de ketens in het ac-vlak, 
zonder echter de interne struktuur essentieel te modificeren 
(15) • Grote éénkristallen kunnen gemakkelijk gegroeid worden 
door een wateFige oplossing van tetramethylammoniumchloride 
en MnC12 • 4H2o langzaam te laten verdampen. 
De ketens in TMMC worden beschreven met het (n=3) klassieke 
spinmodel. Birgeneau e.a. (16) hebben met behulp van quasi
elastische neutronen verstrooiing de korrelatielengte in 
de ketens bepaald in een temperatuurgebied It.. TI.. 'lok. De 
gemeten korrelatielengten kwamen binnen de·meetonnauwkeu
righeid overeen met de korrelatielengten~elke volgen uit het 
isotrope klassieke model.van F~sher (3). 
Uit dip9olveld bërekeningen en spin-rooster relaxatietijd 
metingen van Hone en Pires bleek echter dat voor T (.J..ok een 
cross-over optreedt van Heisenberg naar XY-gedrag (17). 
Dit is onlangs ook experimenteel bevestigd door metingen aan 
de korrelatielengte in veld (8). Uit deze experimenten blijkt 
dat TMMC voor T <: S k goed kan worden benaderd met een pla
nair model. 
In het algemeen kunnen we op grond van de anisotropie in de 
wisselwerking tussen de spins in de keten drie magnetisch 
verschillende richtingen onderscheiden nl. de easy, inter-
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mediate en de harde richting. In figuur 1.7 zijn de experi

mentele f,asediagrammen gegevmvoor een veld in de easy en 
intermediate-richting. Metingen met het veld in de harde-· 

richting zijn niet bekend. 

0 

figuur 1. 7 

--

·1 2 
T(J<} 

· o eäsy 
• tntermediate 

3 

Expermimentele fasediagrammen van (CH3)4NMnC13 
(TMMC) bij een veld in de easy en intermediate
richting. De getrokken lijnen zijn de theoreti
sche voorspellingen volgend uit het planaire 
model. De meetpunten zijn genomen uit verschil

lende referenties (13,22,23)• 

De fasediagrammen worden gekarakteriseerd door een oplopen 
van de ordeningstemperatuur (TN(O) = 0.85K~ TN (60 koe) 
~ 2.5K). Dit in tegenstelling tot de fasediagrammen van 
normale antiferromagneten waarbij de ordeningstemperatuur 
juist lager wordt in veld.Uit de gemeten fasediagrammen 
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van andere quasi (1 d) antiferromagnetische Mn++_verbindingen 

bl~kt dat de veldafhankelijkheid toeneemt na~rmate de ééndi
mensionaliteit van het systeem beter is (18) • Dit impli
ceert dat de verklaring van het oplopen van TN gezocht moet 
worden in de eigenschappen van de individuele ketens. 

De driedimensionale (3 d) ordening kan echter 
niet alleen verklaard worden met het gedrag van de indivi
duele ketens omdat een geisoleerde keten, géén spontane 
ordening kan vertonen voor T :f=o ( 19) • Het zijn de inter-
keten intarakties in quasi (1 d) systemen die tot een (3 d)
ordening leiden. Villain en Loveluck nebben aangetoond dat 
hoewel het systeem ordent onder invloed van de interketen in
terakties, de ordeningstemperatu~ in grot~ mate wordt be
paald door de korrelatielengte in de ketens. Dit mechanisme 
wordt gerepresenteerd door de uitdrukking 

( 1. &a J 

In (1.68) is J' de interketen interaktie en Cn een constan
te welke afhangt van de spindimensionaliteit n. Een meer 
c·onsistente ordeningavoorwaarde kan worden afgeleid door de 
interketeninteraktiete beschouwen in een mean-field bena
dering (20), .Dit leidt tot de ordenings·voorw,q~rde. 

In (1.69) is ~si de staggered susceptibiliteit van de,in
dividuele ketens, ~ het aantal naaste-nabuur ketens en J' 
de interketen interaktie. Omdat de constante z~J' in he~ 
algemeen niet bekend is maken we gebruik van de van (1.69) 
afgeleide voorwaarde 

( l}ól J.si {!p(H), H) = 'f.si ( tto), o L :J;l 
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Uit (1.70) volgt dat ordening optreedt als de JCsi van de 

individuele ketens een bepaalde grootte heeftJK~i· 
We kunnen nu de fasediagrammen van TMMC met behulp 

van ( 1. 70) bepalen door de ':f:.st van de keten voor 0.4 ~ T ~ 
2 • 5 k en ·a< 1-1 < 6o koe. te berekenen met het ( n= 3) klas
sieke spinmodel. ·Deze berekeningen met het (n=3) klassieke 
spinmodel zijn echter slechts mogelijk voor T>3K (/3 ). Ge
lukkig is een vereenvoudiging van de theorie mogelijk.Omdat 
de spins in TMMC voor T <. 5K nagenoeg gecondenseerd zijn in 
het easy-lntermediale vlak, het XY-vlak ( & )1 kunnen de ke
tens in goede benadering beschreven worden met het planaire 
model. We nemen dan aan dat voor T <. S k de harde-richting 

"oneindig" hard is. Hierdoor heeft een veld in de harde rich
ting theoretisch gezien geen t·nvloed op het gedrag van de 
keten en dus ook niet op de ordeningatemperatuur ( Hlf"J · S = 0 ) 

.Wanneer we een veld in de easy. of intermediate-richting* 
aanleggen worden de thermodynamische eigenschappen van de 
keten zoals de k e~ .XJt,beinvloed met als gevolg dat de or
deningstemperatuur veldafhankelijk is. Het kwalitatieve ver
loop van de fasediagrammen kan eenvoudig verklaard worden 
met behulp van de in de vorige paragraaf besproken invloed 
van het veld opJ~~t\als we bedenken dat de JG~ bij lage tem
peratuur in eerste benadering evenredig is met de korrela
tielengte (4,19). 
In nulveld neemt bij lagere temperaturen de korrelatielengte 
tussen de spincomponenten in de easy-richting het snelst toe 
( zie figuur 1.1). Volgens ( 1.70) treedt de driedimensionale 
ordening op als JE= jo . We zullen nu de invloed van een veld 

~~ op de ordeningatemperatuur bespreken. Bij een veld in de Eediate-

richting wordt de anisotropie welke de easy-richting bevoor
deelt, schijnbaar vergroot. De korrelatielengte Je neemt 

* De lezer moet zich realiseren dat wanneer we de ketensin 
TMMC beschrijven met het planaire model, de intermediate- · 
richting in TMMC overeenkomt met de harde-richting in het 
planaire model. 
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daardoor toe en de korrelatielengte ~
0 

die de ordening karak

teriseert wordt bij een hogere temperatuur bereikt (t [1-/) > 7h {o) ). 

· Hiermee is het oplopen van de ordeningatemperatuur bij een veld 
in de intermediate-richting verklaard. Wanneer we echter een 
veld in de easy-richting aanleggen wordt de anisatrapie die 
de easy-richting bevoordeelt, schijnbaar kleiner ( ~-!f/) . 
Hierdoor wordt ~ 0 bereikt bij een lagere temperatuur met als 
gevolg dat de ordeningatemperatuur lager is. Het verkleinen 

van de effectieve anisotropie, s~l' waarmee we de invloed 
van de anisatrapie en het veld kunnen beschrijven, zet zich 
voort tot H *= H~F. (zie figuur 1. 5). Bij het spinflop-veld 
gedraagt de keten zich als een isotrope keten. Omdat de 
korrelatielengten in dat geval langzamer to~nemen dan de kor
relatielengten in een keten met anisatrapie en/of veld wordt 
§0 bij de laagste temperatuur bereikt. Bij hogere velden ( H*' H~.F) 
kunnen we de invloed van de anisatrapie en het veld beschrij
ven met een effectief veld in de easy-richting (zie figuur 1.5). 
Hierdoor neemt de korrelatielengte in de intermediate rich
ting,JI , sneller toe bij lagere temperaturen als de korre
latielengte in de easy-richting (zie figuur 1.3). Dit heeft 
tot gevolg dat de korrelatielengte §0 

die de ordening 
karakteriseert, weer bereikt wordt bij een hogere temperatuur. 

We zullen nu bespreken hoe de theoretische fasediagrammen met 
behulp van ( 1. 70) berekend zijn. De invo.erparameters in de 
Hamil toniaan (/. 4), de intraketen interaktie J, het spin
quanturngetal 5 , de Landé-factor ~ en de anisatrapie ~ _ 
worden als volgt gekozen. Bij Mn ++-verbindingen is S: sk en ~.: Z • 
Voor de intraketen interaktie is ""Jfkb-:.- 6·rK genomen. Deze 
waarde is experimenteel bepaald uit soortelijke warmtemetin
gen (21). De anisatrapie b bepaalt de grootte van het spin
flop-veld H~.F. waarbij de keten zich gedraagt als -een iso
trope keten. 

Met behulp van de eerder gegeven beschouwing over de invloed 
van een veld in de easy-richting op de ordeningatemperatuur 
kunnen we eenvoudig inzien dat HtF overeenkomt met het bi
kritisch veld. Takeda e.a. (1980) rapporteerden een bikri
tisch veld H ::11.4k~ voor Tb:O.'/ k, g;baseerd op soortelijke warm
ttmetingen. $ is bepaald uit de waarde van dit bikritisch 

· veld, als $ = I. 'l * lo -li 
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In een keten met een anisotrope exchange en/of veld is de 
~t voor de easy-en intermediate-richting niet gelijk. De 

ordeningavoorwaarde (l.6B) gaat in dat geval over in de 

voorwaarde 

(l.J·.I) 
« . 

-2?] I Á.)t.(TNtH)JH):i,ntM a.= E .,I. 

In ( 1. 71) beschouwen ve de l"st. die overeenkomt met de hoog- :r 
ste ordeningatemperatuur. In nul veld is dat X.s~ ( X.s~"" Je"> Jz "'"lsi). 
De "J.se.t {Tw(o),o) kunnen we berekenen door gebruik të maken van 
de experimentele ordeningatemperatuur T,vfo) = o.& S k.. 
De ordeningavoorwaarde die we uit (1.71) ku~1en afleiden is 

(t.]L} 

hetgeen voor.een veld evenwijdig aan de~ intermediate-richting 

lefdt tot 

- ( l.J 3) 

en voor een veld in de easy-richting 
f E . 

Asé ( Îtv lHL H) =- Xs-é { TAJlo), o) 

Ju~ ( ~(H) ,H) -= .X~~ ( ÏN/o), o J 
( f.]'f) 

H < Hs.F. 

·>-

Voor de berekening van de f~sediagrammen van TMMC 
met het veld in de easy-respectievelijk de intermediate
richting zijn voor $:: l.~l/0-tt berekeningen gedaan in een 
gereduceerd temperatuurgebied van ().oo2.(T'"~o . .ten een gere-. 

duceerd veldgebied van 0 <. H~ ~ o.JS. Het blijkt dat 
.. matrices van 15 x 15 voldoende zijn om de ":!.si in de e-asy. en:. 
intermediate-richting nauwkeurig te berekenen. Door gebruik 
te maken van de ordeningavoorwaarden (1.73) en (1.74) zijn 
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de fasediagrammen berekend. De resultaten zijn in figuur 1.7 
weergegeven (de getrokken ljjnen). Uit de goede overeenkomst 
tussen de theorie en het experiment kunnen we konkluderen 
dat het experimentele gedrag van T~{H} in TMMC verklaard kan 
worden met de invloed van een veld op deJ~i van de indivi
duele ketens. Tev€nS bevestigen deze resultaten de conclusie 
van BoU:cher e.a. dat de ketens in TMMC beneden T ~si< be-
schreven kunnen worden met het planaire model (8). 
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HOOFDSTUK 2 KORRELATIES IN CsMnBr3• 2D20 (CMB) 

2.1 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien dat de thermo
dynamsiche eigenschappen van een ééndimensionale klassieke 
keten berekend kunnen worden met behulp van de transferma
trixmethode. Het zou nu interessant zijn de numerieke resul
taten te confronteren met experimentele gegevens. 
Een indirekte manier om de voorspellingen van het klassieke 
spinmodel te testen is de bestudering van d& driedimensio
nale ~rdeningstemperatuur~~lH)Jomdat deze in grote mate 
wordt geïnduceerd door de korrelatielengte in de keten 
(zie par. 1.6). Uit de goede overeenkomst tussen de theore
tische en experimentele fasediagrammen kunnen we ·konkluderen 
dat althans voor TMMC het (n=2) klassieke planaire model de 
temperatuur en veldafhankelijkheid van de korrelatielengte 
in de ketens van TMMC in goede mate voorspelt.Een analoge 
theoretische beschrijving van de fasediagrammen voor een 
aantal andere quasi 1d-antiferromagneten zoals CsMnBr3 .2H2o 
(CMB) met het (n=3) klassieke spinmodel, leidt echter tot 
een kwantitatief niet geheel juiste overeenstemming met de 
experimentele resultaten ( 13). Een direkte experimentele 
verifikatie van de temperatuur- en veldafhankelijkheid van 
de korrelatielengte in deze verbindingen is dan ook gewenst • 

. De enige experimentele methode waarbij de korre
latielengte in de keten direkt gemeten kan worden is neu
tronenverstrooiing. Basten (26) heeft tijdens zijn promotie
onderzoek neutronenverstrooiinga experimenten gedaan aan 
CMB om het kritisch gedrag te onderzoeken. Uit deze metingen 
kan ook de korrelatielengte in de ketens van CMB bepaald 
worden als funktie van de temperatuur en een uitwendig mag
neetveld. De metingen waren tot nu toe nog niet met dit doel 
uitgewerkt. Om tweeërlei redenen is besloten dit alsnog te 
doen. Ten eerste om de veldafhankelijkheid van de korrelatie-
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lengte in de keten direkt aan te tonen. Ten tweede om na 

te gaan in hoeverre deze korrelatielengten overeenkomen met 
berekeningen aan het (n=3) klassieke spinmodel. 

CMB heeft een orthorhombische symmetrie en behoort tot 

de kristallografische ruimtegroep Pcc~· Elke eenheidscel be
vat vier formule eenheden. De mangaanionen zijn omgeven door 

. 
cis-octaheders met vier broom en twee zuurstofionen op de 
hoekpunten. De octàheders zijn via een broomion verbonden waar
door ketens in de a-richting gevormd worden. Een tekening van 

een keten is gegeven in figu~ 2.1. 

--~--------·-·:.------·· --·-
t. , . 

. , 

.. 

·' .. 
j· . 

. ---- -· _. _____ _: 

figuur 2.1 Schematische weergave van de kristallografische 
keten struktuur van CsMnBr3 • 2H2o (CMB). Slechts 
een set van waterstofatomen en waterstofbindin

gen is weergegeven. 

De ketens worden in de b-richting gescheid'en door :c: -ionen 
terwijl een zwakke waterstofbinding bestaat tussen lagen 
parallel aan het ab-vlak. Quasi ééndimensionaal gedrag kan 
verwacht worden op grond van het korte exchangepad in de 
keten en de goede isolatie tussen de ketens. Uit suscepti-
bili tei tsmetingen volgt een intraketen interaktie "Jfk~o: -1lk. (27) • 
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Met deze waarde voor J!k,b en de ordeningatemperatuur ?;,to) =S-J S k. 
volgt uit een formule die afgeleid isidoor Oguchi dat 
J'[J = /.I Jf/0-2.. Deze waarde moet met enige voorzichtighe;id 
beschouwd worden omdat Oguchi's formule geen rekening houdt 
mèt de anisatrapie in de wisselwerking. Beneden Tt., ordent 
het spinsysteem in CMB in drie dimensies. De magnetische 
ruimtegroep is ~'c'o..' • Dit impliceert dat in CMB de interaktie 
in de b-richting ferromagnetischis. De stand van de spins 
in de antiferromagnetische fase is weergegeven in figuur 

2.2. De momenten staan in .. deze fase in de b-richting • 

figuur 2.2 

. , . 

~ ..... .. ...... . 
• '•. I 

'• ·I C I . 

~ .... ·~, .. ~ 
I I . 

. ~~ ... ~Q .. I~..... : 
- - .... ,._._ ~- -·!... ... t . .... ' .. . 

I •••• 0 ' '--. ....... . 

. . ~· .. ·~~·!···~ -- --· - -. -""""' 
b ............ 

. ... 

a 

' ·' 
' i .. .... __ ----...i 

Het array van de geordende magnetische momen
ten in de antiferromagnetische fase ( ruimte
groep Pc.•c.•a.' ) 

Bij een bepaald magnetisch veld in de b-richting, f1s.F. vindt 
in CMB een spinflop overgang plaats, waarbij de spins onge
veer naar de c-richting springe~.Ook in de· spinflop fase 

' . 

staan twee nabuur spins in de keten antiparallel gericht 
ten opzi~hte van elkaar. De wisselwerking tussen twee spins 
in de keten is niet isotroop. Dit volgt uit susceptibili
teits-en magnetisatie- (27). en soortelijke warmtemetingen (21) 
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Uit deze experimenten volgt tevens dat CMB een vr~ goede 

quasi ééndimensionale verbinding is. 
Bij de experimenten van Basten is gebruik gemaakt van een 
volledig gedeutereerd sample. De vervanging van waterstof 
door deuterium is noodzakelijk omdat waterstof bij neutro
nenverstrooiing een te hoge achtergrondintensiteit ver
oorzaakt. Door de deuteratie worden de eigenschappen van 
CMB echter nauwelijks beinvloed. 
De indeling van dit hoofdstuk is als. volgt: in paragraaf 2.2 
zal de diffuse neutronenverstrooiing behandeld worden. Na
dat in paragraaf 2.3 de opstelling en enkele experimentele 
aspecten besproken zijn, zullen we in paragraa~ 2.4 de ex
perimentele resultaten vergelijken met de berekeningen van 
het (n=3) klassieke spinmodel. Tot slot zullen in paragraaf 
1.5 enkele kritische kanttekeningen gemaakt worden. 

2.2 DIFFUSE NEUTRONENVERSTROOIING 

Wanneer een bundel thermische neutronen een kristal treft, 
geeft de interaktie tussen de kernen van de atomen en de 
neutronen aanleiding tot nucleaire verstrooiing. In een mag
netisch kristal is er een additionele magnetische verstrooi
ing welke veroorzaakt wordt door de interaktie van de elec
tronspin met de spin (J=~) van het neutron. Wij zijn hoofd
zakelijk geinterresseerd in de magnetische bijdrage tot de 
verstrooide intensiteit. 
De beweging van het neutron kan worden beschreven met een 

snelheid v~ ' een golflengte À~ ' een golfvector k ' 
een massa ~~ en een kinetische energie E~ . De~e groothe-

·den zijn aan elkaar gerelateerd middels de welbekende rela-
ties: 
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met h = 1.05 * 10-34 Js en mn = 1.67-Y 10-27 kg 
Bij een verstrooiingaexperiment zal een deel van de neutro
nen worden verstrooid, hetgeen resuslteert in een verande

ring van hun golfvector 

( 2.2) 

-(o en k zijn de golfvectoren van de inkomende en vertrooide 
neutronen en·~ is de zogenaamde verstrooiingsvector. De 
energie die een neutron tijdens het verstrooiingaproces aan 
het kristal afstaat of onttrekt is gelijk aan: 

De verstrooide intensiteit hangt alleen af van de verstrooi

ingavector ~ en wo~t uitgedrukt in de dubbel differentiele 
werkzame doorsnede dJil: U~) - • Deze geeft aan hoeveel neu- . 
tronen in een bepaald ruimtehoeksegment tussen .Jl. e.n .12. +d fl. 
met een energie tussen E e~ E 1- dE. verstrooid worden als 
de flux van de inkomende bundel één neutron per m2 per secon
de is. In het geval dat de bundel bestaat uit thermische, 
engepolariseerde neutronen wordt de dubbel differentiele 
magnetische werkzame doorsnede per sterradiaal per eenheid 
van energie gegeven door (28) 



met 

In 2.4 is 
""' delta, QcL 

. ~ot.p.( R., t.) 
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{frR) de magnetische vormfactor, ~«~~ de kroneekar 
de o<.- component van de eeJlheidsvector ~/1 ~ \ en 

de ruimt~-tijd tweespin korrelatielfunktie die 
gegeven wordt door 

·(z.s) 

Dit is de kans dat de spin -op po si tie-~ en tijd t een 
. ~ . . . 

(3 -component S;t(t) heeft terwijl der;(_ component van de 
spin in de oorsprong 0 op t=O s:~) is. Uit (2.4) en 
(2.5) blijkt dat het~o~elijk is met neutronenverstrooiing 
het. gedrag van de tijdafhankelijke tweespin korrelatiefunktie 
te bestuderen door een volledige energie analyse van de 
verstrooide bundel uit te voeren 
Experimenteel is het veel eenvoudiger de (enkel) differen
tiele w~rkzame doorsnede ~~ ( Q) te meten. 

( . do- r d 1 

<.t) . dJ[ ( Q): = j cl E d~d. E 

Deze kan echter niet zondermeer gerelateerd worden aan de 
statische ~weespin korrelatiefunktie 

( l.j) 
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....... ... "o<"- . -r. ~ ·-(il ) r ~~- ) '1~ ~ kan verkregen worden uit . ':l (~JI4J door bij t=O te 

integreren over w { I\.. E ) 

~ 

Omdat bij inelastische verstrooiing Q afhankelijk is van de 
energie overdracht Af= ~w kan in de integraal (2.8) de .in
tegratie over W niet uitgevoerd worden. Hieruit volg~ dat 

d.~ (r.l) met r:::~(b) ~~ ~ niet evenredig is J~ ~ ~ We zullen dit 

nader toelichten. 
Blj inelastische verstrooiing zal de golfvector van het neu
tron niet alleen van richting veranderen maqr ook van groot
te. Uit (2.2) en (2.3) volgt direkt dat voor kleine w ·geldt: 

( 2.q) 

Uit figuur 2.3 blijkt dat twee neutronen die verstrooid wor
. den in dezelfde richting met een enigszins verschillende 1t 

behoren tot verschillende verstrooiingavectoren m.a.w de 

verstrooiingavector is een funktie van .dE. • 

figuur 2.3 

/ 

,. , 

, 
,'(! 

. ..a ~I 

Verstrooiingsvectoren ~ en ~ welke correspon-
deren met neutronen, gedetekteerd bij dezelfde 
verstrooiingshoekl9 , die elastisch respec
tievelijk inelastisch verstrooid zijn. 
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Het een en ander houdt in dat wanneer we de verstrooide in

tensiteit in een bepaalde richting meten deze niet geheel __. .. 
_correspondeert met eenzelfde vertrooiingsvector.~· 

Bjj een kritisch punt, de ordeningstemperatuur, zjjn 
de tijdsafhankelijke fluctuaties in Soc.1R."i) zo traag dat zjj 
als quasi-statisch ten opzichte_van de verstrooide neutro-
nen beschouwd mogen worden (29,~0).. Dit impliceert dat 
de magnetische verstrooiing bij de ordeningatemperatuur 
quasi-elastisch is (26 )". We kunnen in dat geval de differen
tiele werkzame doorsnede ~~ ( ~) direkt relateren aan de 
touriergetransformeerde van de statische tweespin korrela
tiefunktie 

(2./o) dd.a.cr (r.î \ 1\...- l/..a/1 s- (J · " A ) ?. fl(/l( .... ) \.'( ) Q L oe 1 (b - Qoc Q p. 'J ~ ~ 
0('" 

d . 
Het gedrag van d]i(Q) in de buurt van de driedimensionale 
ordening kan· via het fluctuatie-dissipatie theorema, gere
lateerd worden aan het gedrag van de golfvectorafhankelijke 
susceptibiliteit. De golfvectorafhankelijke susceptibiliteit 
is een belangrijke grootheid omdat deze gerelateerd is aan de 
andere thermodynamische grootheden van een magnetisch sys
teem zoals de korrelatielengte. 
Wanneer een statisch in de ruimte varierend veld wordt aan
gelegd kan de golfvectorafhankelijke susceptibiliteit 
gedefinieerd worden als het quotient van de Qe fouriercom
ponent van de magnetisatieverandering en de corresponderende 
touriercomponent van het aangelegde veld. Wanneer we de 
kartesische componenten oe, (3 onderscheiden volgt voor XfJ(fo(/1) 

( 2 .tl) 

. met 
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/ 

. -' -' 

.M r->c ~) _z_ ~ t. G· R 
M (R) i 

(l.U) - p_ . ~ ~ 
Hol ( ~) ~ t Ho({R) .et rx. 

In de quasi~elastische benadering is )C~~{Q) evenredig met de 

touriergetransformeerde van de statische nettokorrelatie

funktie { 29) 

met 

Door gebruik te maken van de definitie van de nettokorre
latiefunktie en (2.10) en (2.11) volgt dat het verband 
tussen ;/J_(~) en~fJ(~) wordt gegeven door 

· ( V'f) if ( ~ l "' lir~ > 11,/ &",fl> _ Q .. q P) [ ;:J 'X' & ) +; ~ ><S; >i 4· RJ 

do-(-') ' 
We kunnen twee bijdragen tot JJ.[ Q onderscheiden. De eerste 
bijdrage is evenredig met ~~~(~) en wordt de diffuse verstrooi
ing genoemd. De tweede bijdrage is de magnetische Bragg-ver
strooiing. Bragg-verstrooiing treedt op als de verwachtinga
waarde van de spin, <:Sït>, ongelijk nul is. Zowel voor een 
antiferromagneet als voor een ferromagneet is dit het geval· 
beneden de ordeningstemperatuur. Hieruit volgt dat deze ver
strooiing het gevolg is van het feit dat we beneden de or
deningstemperatuur kunnen spreken van een geordend spinsys
teem. 

~ 

Het is nu interessant de~-afhankelijkheid van de bijdragen 
te beschouwen. De Bragg-verstrooiing wordt veroorzaakt door 
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de geordende structuur van de spins beneden de ordenings

temperatuur. Uit de translatie symmetrie van het geordend 
rooster volgt dat alleen voor verstrooiingavectoren welke -overeenkomen met een reciproke roostervector~ r~ ,magne-
tische inten·si te i t te verwachten is (zie ook par. 2. 4). 

( 2.Js) 

De intensiteit van deze Bragg-pieken neemt toe naarmate de 
temperatuur lager is omdat de verwachtingawaarde van de spin -toeneemt. De ~ -afhankelijkheid van de Bragg-verstrooiing is 
echter geen funktie van de temperatuur omda~ de struètuur 
van de geordende toestand niet van de temperatuur afhangt. 

De golfvectorafhankelijkheid van de diffuse verstrooi
ing c~. de golfvectorafhankelijke susceptibiliteit is intui
tiet duidelijk. Wanneer H(G} een magnetisatie f1(~) induceert 
welk overeenkomt met de magnetisatie die spontaan optreèdt 
beneden de ordeningatemperatuur zal de respons ~~~~) maxi
maal zijn. De magnetisatie beneden de ordeningatemperatuur 
bezit de translatiesymmetrie van het rooster waarin het .... 
systeem ordent. De golfvectorenQ welke consistent zijn met 
deze translatiesymmetrie zijn de reciproke roostervectoren 
~~- )\t~Jen daarmee de diffuse magnetische intensiteit is - -. op .§I'Ond van de ze beschouwing .... maximaal voor ~ = -:"""' • Voor 
de ~- afhankelijkheid van r~~J in de buurt van r..,.. zijn 
verschillende analytische uitdrukkingen voorgesteld. Wij 
zullen een enigszins gemodificeerde versie van de isotrope 
benadering, voorgesteld door Fisher en Burford (31) ge
bruiken. 

_, ... _, ) 
In (2.16) is q=(~-r~ de verschilvector in de reciproke ruim-

~t ~ lt y o(O( .... ) te opgespannen door de assen a..~ b J c.. , J\. (Z,.. de golf-
-a _.. oe: 

vectorafhankelijke susceptibiliteit voor ól= z:...., en ~) b
1

c... 

zijn de inverse korrelatielengten rn de kristallografische 
a,b en c richting tussen de spincomponenten~. 

Uit (2.13) en (2.16) volgt dat het diffuse verstrooiings-
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...l 

profiel in de buurt van r""' 
afhankelijke susceptibiliteiten 

bepaald door drie golfvector-
XC(Q({~) en negen inverse 

o(. 

korrelatielengten kr- ~f.;u.a.,b,c.- • Do(!},r de anisatrapie in de 

Xoi.Q(. " 0(. 

wisselwerki~g tussen de spins zijn en ~~ in het alge-
meen niet gelijk. We onderscheiden twee vormen van anisotropie. 
Een ruimtelijke anisatrapie die het verschil aangeeft in de 
interaktiesterkte tussen den spins in de kristallografische 

a,b en c-richting. -Zo is bijvoorbeeld in een quasi-ééndimen
sionaal systeem de interaktie tussen de spins in de keten J 

veel groter van de interaktie J' tussen de spins van ver
schillende ketens. Hierdoor is bij lagere temperaturen KbT~ 
2~t~rt)S de intraketen korrelatielengte groter dan de inter

keten korrelatielengte.- De tweede anisotro-pie is een ani
satropie in de interaktie tussen de componenten van de spins 
in één bepaalde richting. Deze anisatrapie heeft tot gevolg 
dat de korrelatielengte in één bepaalde richting niet gelijk 
is voor elke spincomponent (zie 1.5 hoofdstuk 1). 

Door de anisatrapie is ook x~1~) richtingafhankelijk. De res
pons M~) op een veld Hfq) dat een magnetisatie induceert 
in een richting waarin de spins al op grond van de anisatrapie 
willen staan, zal groter zijn dan de respons op een veld in 
een niet-voorkeursrichting. 

Uit (2.13) en (2.16) kunnen we konkluderen dat het met diffuse 
neutronenverstrooiing mogelijk is de inverse korrelatielengte ...... 
te bepalen door het verstrooiingaprofiel in de buurt van !.""' 
experimenteel te meten en vervolgens aan te passen met (2.13). 

2.3 EXPERIMENTEEL .,. 

Bij een quasi-elastisch verstrooiingsexperiment, zoals het 
meten van de magnetische diffuse verstrooiing, is een ener
gieanalyse van de verstrooide bundel niet nodig. Het is 
voldoende de intensiteit als funktie van de verstrooi-
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~ ingavector ~ te meten. In het eerste deel van deze para-
graaf wordt de opstelling met behulp waarvan Basten de dif
fuse verstrooiing in CMB gemeten heeft, besproken (32) • In 
het tweede deel zullen we de relatie tussen de gemeten en 
theoretische intens~teit bij een bepaalde~ behandelen. 

De diffuse verstrooiingaexperimenten aan CMB 

z~n uitgevoerd in een cryo-magnetisch systeem waarin een 
verticaal veld wordt gecombineerd met een horizontale ver
strooiingsgeometrie. De verstrooide intensiteit wordt in 
deze opstelling gemeten met een conventionele twee-kristal 
neutronendiffractometer.. Hiervan is in figuur 2.4 een schema

tische voorstelling gegeven. 

Monochromator 
Reactor 

c, 
Detector 

·.,..' 

~lmpl~ 

figuur 2.4 Schematische voorstelling van de twee-kristal 
neutronendiffractometer.CtJ1~ ~ geven de 
horizontale en/of verticale collimatoren aan. 

Dé meest gebruikte bron van thermische neutronen is een sta
tische reactor. De thermische fluxen varierenvan 1013- 1015 
neutronen per centimetelper seconde. Het energiespectrum 
van de neutronen· kan beschreven worden met een Maxwell-ver-

~ deling 
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. (2.11) 

In formule (2.17) is Er de meest waarsch~nl~ke energie b~ 
een temperatuur T. De maximale flux treedt juist buiten de 
reactorkern op. Hier beginnen de bestralingabuizen waardoor 
de neutronen door de afscherming worden geleid. Omdat slechts 
een deel van de neutronen in de richting van de buizen beweegt 
is de flux aan het einde van de buis met een factor 105 ver
laagd. De gebruikte bundelkanalen z~n 2,5 - 5 meter lang en 
hebben een diameter varierend van 8 - 30 cmr Vanwege deze 
grote doorsneden worden collimatoren als bundelbegrenzers 
aangebracht. 
Voor diffuse. verstrooiingaexperimenten is het noodzakel~k 
één energie te selecteren uit het brede continue spectrum. 
Deze selectie geschiedt door middel van een monochromator. -De monochromatische bundel met golfvector ko wordt ver-
strooid.door het kristal, Vervo±gens wordt het aantal 
neutronen dat verstrooid wordt met een golfvector ~ · 
- . - . 

als funktie van k gedetekteerd.. Omdat neutronen 
geen ionisaties in materie veroorzaken z~n alle neutronen 
detectors gebaseerd op de detectie van secundaire reactie
produkten die ontstaan bij neutronenabsorptie. De geprodu
ceerde deeltjes worden gedetecteerd door de ionisatie van 
een gas of door de lichtpuls in een scintillatie materiaal. 

B~ ideale collimatoren,monochromatoren, detectoren 
en een perfect éénkristal zullen alleen die verstrooide 
neutronen gedetecteerd worden welke corresponderen met één -bepaalde verstrooiingavector Q .In de prakt~k hebben we 
echter ie.. maken met niet ideale collimatoren, monochromato
ren en detectoren en een kristal met mozaikspreiding~ Dit 
heeft tot gevolg dat ook neutronen die corresponderen met 
een verstrooiingsvector~*~ gedetecteerd worden. De kans
verdeling dat neutronen gedetecteerd worden met een ver-

- _. _. ~I-
strooiingavector ongel~k aan Q é!ls funktie van 4Q:: Q- U(= <=J 
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wordt beschreven met een effectieve resolutiefunktie 

(zie figuur 2.5a) 

__ ... _--: 

figuur 2.5 

Reci.proke. ru.i.n-ate. 

~(~'J 
d.n. 

b 

Schematische voorstelling van een:verstrooi
ingsexperiment in de reciproke ruimte (a) en 
het effect van een eindige resolutie (b). 

Mathematisch kunnen we de gemeten intensiteit Jrl~J schrijven 
als de convolutie van de differentiele werkzame doorsnede 
~ l ~ l en de resolutiefunktie RUi-G') (zie figuur 2. 5b) 

{ 2-/&) 

De resolutiefunktie kan experimenteel bepaald worden met 
behulp van een Bragg-reflectie. Uit de theorie volgt da~ .... 
Bragg-reflecties optreden voor een~ Q die overeenkomt met 

..I 

een reciproke roostervector r~ (zie 2.15). In figuur 2.6 
zijn de theoretische en experimenteel waargenomen intensi
teitsprofielen schematisch weergegeven. 

e. xpe rib\e t'\ te.e..t. 

theoRe.tisc.k 

figuwr 2.6 · Schematische weergave 
in de reciproke ruimte van een ex
perimentele en.theoretische Bragg
reflectie 
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-
De verbreding van de delta-funktie is het gevolg van de ein-
dige resolutie. Voor het gemeten intensiteitsprofiel geldt 

volgens (2.18) 

~ ....... 
In (2.19) is q: ~-[....,. de verschilvector in de reciproke 
ruimte van de verstrooiingsvector ($ en r..... . Door I l ~) 
te meten rond lR = [,._ kan een afbeelding van de resolutie-

"(q-') funktie " in de reciproke ruimte verkregen worden. 
Cocper en Nathans (33) hebben een analytische 

uitdrukking afgeleid voor de expermimentele~resolutiefunktie 
onder de aanname dat de collimator transmissie en de mozaik
spreiding van de monochromator en·het kristal waaraan gemeten 

<0. 

wordt, beschreven kunnen worden met Gaussische funkties. 
Wanneer we een orhtogonaal coördinaten systeem in de reci
proke ruimte definieren met als oorsprong de verstrooiings-.... 
vector ~o waarbij we de intensiteit meten, dan wordt de reso-
lutiefunktie R ( Qo- Q ):Re~) gegeven door: 

waarin t:f;j matrixelementen zijn die de vorm en orientatie van 
de resolutiefunktie bepalen. Uitdrukkingen voor ~~ zijn af
geleid waarin de collimatie en monochromator parameters, de 
golflengte van de neutronen van de inkomende bundel en de 
verstrooiingahoeken van de menchromator en het sample voor
komen. 
De experimenten aan CMB zijn gedaan in een opstelling met een 
horizontale verstróoiingsgeometrie (zie figuur 2.4). Dit 
houdt in dat bij een bepaalde keuze van de richting van het 
veld, alleen verstrooiingaexperimenten uitgevoerd kunnen wor~ 
den waarbij de verstrooiingavector in een vlak loodrecht op 
het veld ligt. Ook bij deze opstelling is de resolutiefunktie 
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een driedimensionale funktie omdat .de detector een eindige 
openingshoek heeft. We zullen nu laten zien hoe de gemeten 
diffuse ver~trooiingsintensiteit zich bij een eindige reso~ 
lutie verhoudt tot de theoretisch verwachte intensiteit.We 
beschouwen daartoe een term van het theoretische diffuse 

verstrooiingaprofiel (2.13). 

u.~tl ~(Q)-v Xcr ... d[, +l~t+~rt~JJ 
d<T(..J) Substitutie van deze ëÏJi Q in de convolutie integraal (2.18) 

leidt met de Gaussische resolutiefunktie tot een experimen

teel waargenomen intensiteit 

(t.tt) lXp [-Y.t ( /1" {qo~o.-q,,Q.)t + lHu. ('io .. ~-cr,1 ta. )(qo,b-q~b)+H~2.(qo"b-q.,E,)t 

+113~{ q,,: :>/J dq,,C\Jq,"bdq~c.. 
-In (2.22) is qo de verschilvector van de ingestelde ver-

_, -
strooiingsvector Clo en de reciproke roostervector r""" . 
- _, _, ( ~ ..a ~ -, 

'fo: Qu-Z: ... : 'loA/I~~aJ 0 )e.n. (qo-q,) komt overeen met Gl- ~ 
in ( 2.18). 

Yelon e.a. (34) hebben aangetoond dat de convolutieinte-.. 
graal gereduceerd kan worden tot een ééndimensionale inte

graal met als resultaat (32) 
••.. j 

co 

V I '[ tt. ( t Icqo) ~ R..o .Alf .... ) ;dt exp -t -_2oJc!.ktb MIJ qDA. 

(H~) -t Mn q~& t Z Hu. q .... 'lo, b) - % ( M u Htt -lf·t~ J(~:)~~t)] * 

[ o''t (HH + J& )'I<] -I 
. 2.. 

rn.e. t D ~ (Hu + ~ ){ ffJ.~:f 1f- J·- H, ~ 
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Door deconvolutie van .(2.23) kan uit de gemeten intensiteit 
de "echte" diffuse intensiteit bepaald worden. Uit (2.23) 
volgt dat we bij de deconvolutie gebruik moeten maken van 
een driedimensionaal verstrooiingsprofiel. Omdat dit profiel 
vanwege de horizontale verstrooiingsgeometrie niet 
menteel te bepalen is, is het noodzakelijk dat bijv. 
bekend is of gere1a teerd kan worden aan k~ of kC.. 

experi-
kb 

• In het 
programma dat we gebruiken om de deconvolutie numeriek uit 
te voeren, wordt verondersteld dat de verhouding kbJk~ 
vastligt •. 

2.4 KORRELATIES IN CsMnBr3.2n2o (CMB) 

Bij neutronenverstrooiingsexperimenten wordt de verstrooide 
intensiteit gemeten als funktie van de verstrooiingsvector 
~ .Bij de.verwerking van de meetgegevens is het gebruike-

-' 
lijk ~ uit te drukken in de basisvectoren van het reciproke 
rooster van het kristal waaraan gemeten wordt. De reden hier
van is dat de reciproke roostervectoren 

overeenkomen met de verstrooiingavectoren Q waarbij nu
cleaire of magnetische Bragg-reflekties kunnen optreden • 

.... .,. ,.. ...... .,. 
De reciproke basisvectoren a. .J P J c. hangen als volgt 
samen met de basisvectoren fÁ1 b, ê van het gewone of di- ,_ 
rekte rooster. 

(2.2.s) a,*_ 21Tbxê 
-a:.(1óxë) 

... ..a . b)t= 2. rr c xo.. 
,) a. t'Gxë:) 

~;lf 2.7T( a x b) 
) c =· ..... (.,... .... , 

Cl· t:>X G 

In het algemeen kunnen we zowel met het kristalrooster als 
met het magnetisch rooster waarin de spins beneden de orde
ningatemperatuur ordenen, een reciprook rooster associeren. 
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Voor CMB zijn deze roosters echter gelijk omdat de magnetische 
en kristallografische eenheidscel dezelfde afmetingen hebben. 

- ..a -Met behulp van ( 2. 25) en de basisvectoren a..,~ h-> c.. die in 

figuur 2.2 gegeven zijn, kunnen we de reciproke basisvectoren 

van CMB berekenen m~t als resultaat 

~i( a.:: 1IT ..a 

I ct I it>.. = o. 6;..66 ë'a. Ao -1 

(t<G) ...#~ u~ o.&'/bo 
..a Ao-1 

b= t'GI eb = e,_ 

'""'.:11 2iT ~ 
.... Ao-1 

C..: I~ I ec. = o.SLf IS' ec. 
De experimenten aan CMB zijn uitgevoerd in de, in de vorige 
paragraaf beschreven opstelling, met het veld langs de voor
keursrichting van de magnetische momenten (àe b-richting).Bij 
een veld in de voorkeursrichting, ~~de easy-richting, kan 
vanwege de horizontale verstrooiingsgeometrie, de verstrooi
de intensiteit alleen gemeten worden.voor verstrooiingsvec-

-' 
toren Q die in het reciproke aJfdt -vlak liggen. Door ge-
bruik te maken van de symmetrieeigenschappen van de magne
tische ruimtegroep. van CMB, Pc.'c'a.', kan afgeleid worden dat 
de enige magnetische Bragg-reflekties die niet nul zijn op 
grond van de symmetrie, optreden voor h 1 i=l~+J _met n geheel
De eerste orde nucleaire Bragg-reflekties treden volgens de 

. kristallografische ruimtegroep van CMB, Pcc.~ , op bij recipro

ke roostervectoren waarvoor /: lVL. ( z.ie figuur 2. 7) 

elf 

r ~---·f t··~l--t--er r r 
I. I~ 

--~ f,__l-~o-.~-r 
___. Q.if 

"' * figuur 2.7 Het ac-vlak van het reciproke rooster van 
CMB. Magnetische en nucleaire Bragg-reflekties zijn res
pectievelijk aangegeven door gevulde en open rondjes. Te
vens is bij de magnetische (103)-en (301)-reflektie de /~s~ 
enl-s~aangegeven. 
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Om het kritisch gedrag nab~ het bikritische punt in CMB 

te onderzoeken, heeft Basten metingen gedaan bij de (103)-, 
(301)- en (101) magnetische Bragg-reflekties. Tevens heeft 
hij om de inverse korrelatielengten in de a-richting, x: en -
de c-richting, k~ ,te bepalen~bij de (301)- en (103)-reflektie 
het diffuse verstrooiingaprofiel opgemeten in een tweetal 
richtingeriin het reciproke a*c~-vlak voor vier velden nl. ' 
H=0,14.571, 26.714, 38.856 kOe in een temperatuurgebied 
T~t T 1: tok.. • We zullen dit nu nader toelichten. 
Het verstrooiingsprofiel in de buurt van de (301)- en (103)
reflektie boven de ordeningatemperatuur is schematisch weer
gegeven in figuur 2.8a. Naast de diffuse magnetische bijdrage 
meten we een 2eorde nucleaire bijdrage. Deze-bijdragen zijn ge
superponeerd op een ondergrond welke ondermeer veroorzaakt 
wordt door incoherente verstrooiing. 

/a 

f{-SCAfl 
q~: o.cc9 

b 

J.-.SC.A V\ 

q)(: 0 

figuur 2.8 Schematische weergave van het tweedimensionale 
verstrooiingsprofiel bij de (301)- en (103)-re
flekties (a).(b) en (c) zijn de schematische 
profielen zoals we die meten bij de !l- se art. ( b) 
en "de .1- scafft. ( c). 

De breedte van het tweedimensionaal verstrooiingsprofiel in 
de a* en c~ richting wordt bepaald door k~ respeatievelijk 
k_~ (zie 2. 16). Om k~ 1 k.~ te bepalen zijn daarom twee 
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scans in het reciproke lf " -ac -vlak gemaakt (zie figuur 2.7, 
2.8a). Met een scan bedoelen we dat de verstrooiingavector 
op een zodanige wijze wordt gevarieerd dat deze in het a~c~.
vlak langs een bepaalde lijn loopt. Op die manier kan de door
snede van het tweedimensionale verstrooiingaprofiel (2.8a) 
in een bepaalde richting gemeten worden. Bij een bepaalde 
temperatuur en veld zijn bij de reflektiepunten (301) en (103) 
twee scans gemaakt. Een scan evenwijdig aan de a 1t -as,{ //-scan}, 
langs de reciproke punten (301,), (103) voor l:o.O~ respec
tievelijk l = 2.& S'J (qta.~ 'lb= o .1 9c.:o.oi}en een scan evenwijdig aan de 
c~~' -as ,(.1- scanl door de reciproke plinten ( 301) en ( 103) J 

{ qoo..: o 
1 

qb:O J qc..) • Een schematische wee:;-gave van de gemeten 
profielen bij de 11- scan enl- scan zijn gegeven in de figuren 
2.8b en 2.8c. Uit het gemeten profiel bij de H-scan kan k~ 
bepaald worden en uit het profiel bij de .J._ scan de Je;- • 

Voor de verwerking van de gemeten profielen hebben 
we het deconvolutie programma van Basten gebruikt. In dit 
programma worden de drie bijdragen als volgt beschreven: 

De ondergrond 

(2.ll} 

De 2eorde nucleaire bijdrage 

-'/;. - (q~+q~) 
(2.{8) (2iio-) ~ f 20'~ 

De magnetisch-diffuse bijdrage 
,. 

(2.29) I<<rJ = 1 fr[QJJ'-z-r 1- a_l)JJJ(· :~k, ~ l) h,... d 
. «. I+ '•o.) i \J ~ ~) Klq,-q) q, 

met q:(Q-r~~~.J=(qQ..JoJqc:.) enD(=b,c voor (301)-reflektie 

o<.=a,b voor (103)-reflektie 

' 
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Door de 2~cleaire b~drage (2.28) op deze w~ze te beschrijven 

is reeds rekening gehouden met de eindige resolutie van de 
diffractometer. In theorie is deze bijdrage immers evenredig 
met een delta-funktie. In de beschrijving van de diffuse mag
netische bijdrage met (2.29) zijn de volgende impliciete aan
namen gemaakt. Irr de eerste plaats is de interaktie tussen de 

spins in een bepaalde richting isotroop verondersteld, k,fi = kr-a 
met [3 =a, -b, c. Ten· tweede is aangenomen dat de golfvector
afhankelijke susceptibili tei ten _x«cr~J voor ~ = f"'" aan el
kaar gelijk zijn en ten derde is verondersteld dat de bijdrage 
van . JCWCQ). tot het gemeten profiel bij de(301)-reflektie 
en de bijdrage van J(cy~) tot het profiel bij de (103)-re
flektie te verwaarlozen zijn. Bij de bespreki~g van de resul
taten komen we op de consequenties van deze benaderingen terug. 

In eerste instantie zijn de gemeten profielen bij 
de//- enl- scan bij een bepaalde temperatuur en veld simul-
ta~ aangepast aan (2.27) -(2.29) met B0 , B1,B2 ,B3 ,B4 , ~ 
.)((r .... ~ ket .. kc. als vrije parameters met behulp van een kleinste 
kwadraten aanpassing. Bij de aanpassing wordt de integraal 
(2.23) waartoe (2.29) herleid kan worden, berekend met een 
Gaussische integraal formule (29). Voor de ver~ouding ~is 1.6 
genomen (zie 2.23). Dit komt overeen met de overigens vrij 
willekeurige aanname dat de korrelatielengten in aantallen 
spins in de b-en c-richting even groot is. De matrixelemen-
ten Mij die de resolutiefunktie bepalen, zijn experimenteel 
bepaald door Basten (3S). 
Bij de aanpassing bleek echter dat de 2e orde nucleaire bij
drage slecht aangepast kon worden met (2.28). Omdat hier
door de aanpassing van de magnetische bijdrage sterk bein
vleed werd, is besloten de nucleaire bijdrage die tempera
tuuronafhankelijk is, van te voren van het gemeten profiel 
af te trekken. Het-nucleaire gedeelte kan bij hoge tempera
turen T~2.ok kwantitatief experimenteel bepaald worden 
omdat bij deze temperaturen de magnetische bijdrage te verwaar
lozen is. Bij de definitieve aanpassingen zijn de parameters 
die de ondergrond beschrijven vastgehouden op hun gemiddel
de waarden. 
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Door de profielen op deze wijze te analyseren is de inverse 

korrelatielengte in de keten, k~ , en in de c-richting, kc., 
. in een temperatuurgebied TwlH}.6 T 1.,/Ç k. bij een viertal velden 
bepaald. De resultaten van de aanpassingen van de gemeten 
profielen bij de (301)-reflektie zijn gegeven in de figuren 
2.9 en 2.10. In deze figuren is ook de driedimensionale 
ordeningatemperatuur bij de verschillende velden aangegeven. 
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I-" 

•r~-

...-.... -I 
OCI:' -fl 
~ f 

lf•l I 
I 

I f 
I I 

I 
I I 

~I 
At I 

I I 
I I • 
I I I 

I I 
I I I I , .. 

Jf·Cf l 11 1 ~ 
5 7 

( 301) -reflekti'e~ 

H = o koe· --

• H = 14.?71 kOe 
1 ·~ ~-26.714.k0e 

A H = 38.856 kOe 

. 
11 Ij 

T{k) 

figu~ 2.9 De experimenteel bepaalde inverse korrelatie
lengte in de a-richting (de ketenrichting) van CsMnBr3 .2D20 
(CMB) als funktie van de temperatuur bij een viertal velden. 
De getrokken lijn is de inverse korrelatielengte welke volgt 
uit berekeningen aan het (n=3) klassieke spinmodel. Het veld 
staat in alle gevallen in de voorkeursrichting (de B-richting). 
De gestippelde lijnen zijn slechts visuele hulplijnen. De pijl
tjes geven de driedimensionale ordeningstemperaturen aan bij 
de verschillende velden. 



--,, 
' 
' 

--' Oct: -&J 

~ 

. -65-

--·- -· ------ .. ·---- -- ----·· --~ - -- ------ --------- -·-
-~·-----~-- -·-·· ~ --- -------

I 

ro-• t-

1o·t 

• . ,'i•,/ 
/~ 

A/ I / 
, I • 

I 

I 

,f' :' I I 

I .. 
' I 

• I I 
I ., I 

I { 
I 

I I 
I 11 

.'; 
I I I I 

• • I I I I 

-c~ -.-

• 
_ ... 

• -· ---
-1 

-. - - -. 
~a- - • - -... ·- --

. 

(301)~reflektie 

Jf- if = 0 kOe 

• H = J4.571 kOe 

t if = 26. 714:_ _kOe 

• · H·= 38.856 kOe 

1~ j: I ' 

~~~~~~--_.----------~----------~·--------~--------~ 6 i ,, tl 

Tlk) 

figuur 2.10 De experimenteel bepaalde inverse korrelatie
lengte in de c-richting van CsMnBr3 .2D2o (CMB) als funktie 
van de temperatuur bij een viertal velden. Het veld staat in 
alle gevallen in de voorkeursrichting (de b-richting). De 
gestippelde lijnen zijn slechts visuele hulplijnen. De pijl
tjes geven de driedimensionale ordeningatemperatuur aan· 
bij de verschillende velden. 

Zowel de op deze wijze bepaalde k~ als k~ lijken naar nul 
te gaan bij de ordeningstemperatuur. Dit houdt in dat de 
korrelatielengten ~Jfc. (:Je:') divergeren bij de ordeningstem
peratuur. Uit figuur 2.9 blijkt dat )(~ veldafhankelijk is. 
Het gedrag van .ka. bij H= 14.571, 38.856 kOe is voor 
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T<cJ.s ~ duidelijk verschillend van het gedrag van l<:a_ bij 

H= 26.714 kOe. Bij hogere temperaturen kunnen we gezien de 
nauwkeurigheid waarmee de inverse korrelatielengte bepaald 
is, niets zeggen over de groötte van het verschil in de in
verse korrelatielengten bij de verschillende velden. Voor 
H=O kOe zijn slecnt 3 punten gegeven omdat bij hogere tempera
turen geen experimentele gegevens beschikbaar waren. Ook 
de korrelatielengte in de c-richting is bij lage tempera
turen veldafhankelijk (zie figuur 2.9). 
De in de figuren aangegeven error bars geven de nauwkeurig• 
heid aan waarmee de k. ~ Kc_ uit de gemeten profielen bepaald 
zijn. Bij hoge temperaturen T ~[of( ,neemt de onnauwkeu
righeid snel toe omdat de magnetische intensiteit bij deze 

.temperaturen van vergelijkbare grootte wordt met de statis
tische spreiding. Deze is evenredig met de wortel uit het 
aantal verstrooide neutronen. Om ee~ indruk van de kwali
teit van de aanpassingen te krijgen zijn in appendix B en
kele aanpassingen van de gemeten profielen bij de // -scan 
gegeven. Uit deze profielen worden de inverse korrelatie
lengten in de keten bepaald. 
In hoeverre komt nu het gedrag van de korrelatielengte in de 
keten overeen met het gedrag dat volgt uit berekeningen met 
het (n=3) klassieke spinmodel. In de figuren 2.11, 2.12 en 
2.13 zijn de berekende inverse korrelatielengten tussen de 
componenten in de b, de easy, c de intermediate en a de harde 
richting uitgezet als funktie van de temperatuur voor drie 
waarden yan het magneetveld. Bij de berekening hebben we de
zelfde anisatrapieparameters gebruikt als waarmee Boersma 
de fasediagrammen van CMB berekend heeft (13). 
Zoals we reeds bij de berekeningen aan het planaire model 
hebben gezien, zijn bij een anisotrope interaktie tussen de 
spins en/of een uitwendig magneetveld de inverse korrela
tielengten in de keten tussen de verschillende spincompo
nenten in het algemeen niet gelijk. Uit het· (n=3) klassieke 

spinmodel volgen drie verschillende inverse korrelatie
lengten in de ketens CMB bij een veld in de b-richting. 



-67-

H = 14.571 kOe 
-easy 

' ----intermedia te 
-·---hard 

s 

/. 

/ 
/ 

/~ 

. ,/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

' . 

. 1 

-....... .. 
I 

ac::z::. 
"f 

I 
a --.. 

·, ·-----. 

s 10 

T(/c) 
----·-··· 

1~----~----------------~-/ 

H. = 38.856 kOe 
-easy · 

' ----intermediate 
-·-·-hard 

$ 

Cf 

/ 

/ ... 
/ , 

, ., , , 

~ 

, ., , ,,_ 

/. ,' 
/ , 

/ , . , 
/ , 

r ~ . , 

~l / 

1 , 

1 
... • ... 

··.-

-_ IO IS 

_- TCid 

•. _I -----

-.. I 

f~------------------~------,~ 

H = 26.714 kOe 

6 ---easy,intermediate' 
. -·-·-hard "' .. 

/ 
• ". 

~ /. 

/ 

/ 
/ 

/ 

l 

fO 

·T(k) -

In de figuren 2.11, 2.12 en 2.13" 
zijn de, met behulp van het (n=3) 
klassieke spinmodel berekende, 
inverse korrelatielengten in 
de ketens van CMB ( ..ko. ) tussen 

, de easy, intermedia te en harde 
componenten gegeven voor H=14.571 
,26.714 en 38.856 kOe. In alle 
figuren staat het veld in de b-
richting 



Uit de experimenten daarentegen wordt slechts één inverse kor

relatielengte in de keten, k~,bepaald omdat we de inverse 
korrelatielengten tussen de spincomponenten gelijk hebben ver
ondersteld •. Voordat we nu de theorie en het experiment met 
elkaar kunnen vergelijken, moeten we nagaan welke gevolgen 
deze benadering heeft. We zullen deze gevolgen nu bespreken. 

Wanneer de inverse korrelatielengten tu~sen de 
spincomponenten ongelijk zijn, moeten we drie bijdragen tot de 
diffuse magnetische intensiteit beschouwen (zie 2.16). Theo
retisch wordt de diffuse magnetische intensiteit, wanneer we 
in het reciproke a•c*-vlak een scan in de a~-richting door 

· het punt (301) maken, gegeven door: 

De bijdragen worden gewogen met de voorfactoren {I-~~) die 
in de buurt .van het punt (301) van de grootte orde zijn: 

{ ,_ ~!.f }:: 0·0 b 
(2..lJ) ( l·é?i*): .1. 

( 1-~~) ~ 0-74 

De drie bijdragen, Xê~oo/ur~t), zijn bij de temperatuur waarbij 
gemeten is in eerste benadering even groot omdat de anisa
tropie in de interaktie tussen de spins in de keten .,klein 
is. Daarom kunnen we op grond van de voorfactoren de eerste 
bijdrage verwaarlozen t.o.v. de andere twee bijdragen. Het 
diff~se verstrooiingaprofiel wordt in goede benadering ge-
geven door 

bb 
1\ llot) 

ycc. 

( z.3z.) I ( q-.) "" ( l-1- (~ f) 
.f\ CJoi) 

-r 0-?'~ 2 

( li-~) ) 
b c ~ 

In (2.32) zijn ~ , ~ de inverse 
keten tussen respectievelijk de b, 
mediate componenten van de spins. 

korrelatielengten in de 
de easy en de c, de inter-

·. 
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B~ een scan in de a~-richting door het punt (103) wordt de 

magnetisch diffuse intensiteit gegeven door: 

( 2. 33) 

Bij de (103)-reflektie zijn de voorfaktoren van de grootte 

orde 

( 1- Qo.: )~ O-fJ6 

(l-~~7f)= 1-
( I .. ct ) = ().l)o/ 

Het diffuse verstrooiingaprofiel bij de (103)-reflektie wordt 
om analoge redenen als bij de (301)-reflektiè gegeven door: 

. v"'cc. y i>b 
](q~J -v o."/6 ./\ (Jol) + · J\ (Jo;s)~ 

~ ( I + (~t) ( I + (~) ) 
is k.~ de inverse korrelatielengte in de keten In (2.35) 

tussen de harde-componenten van -~e spir.L_• Wanneer nu de aan
name dat de bijdragen in (2.30) en (2.33) in eerste 
benadering even groot zijn gerechtvaardigd is, dan moeten de 
inverse korrelatielengten,~~~ Jdie volgen uit de gemeten 
profielen bij de (301)- en (103)-reflekties met elkaar over
eenkomen. Om dit te controleren is bij H= 14.571 kOe de in
verse korrelatielengte, k~ ,ook bepaald door de gemeten 
profielen bij de (103)-reflektie aan te passen. De resulta
ten zijn weergegeven in figuur 2.14. 
Uit de goede overeenkomst tussen de inverse korrelatieleng
lengten die volgen uit de aanpassingen van de gemeten pro
f~elen bij de (301h· en (103)-reflekties kunnen we konklu
deren dat deze aanname gerechtvaardigd is. We zullen ons in 
de rest van deze paragraaf beperken tot de experimentele 
resultaten die volgen uit de metingen bij de (301)-reflektie. 
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figuur 2.14 De inverse korrelatielengte in de kristallo
grafische a-richting (de keten richting) van CsMnBr3 .2D2o 
(CMB) als funktie van de temperatuur bij een veld in de 
voorkeursrichting (de b-richting). De inverse korrelatie
lengten zijn bepaald uit de ge~eten profielen bij de (301)
en (103)-reflekties. De gestippelde kromme is slechts een 

visuele hulplijn. 

Bij de verwerking van de gemeten profielen bij de (301)-ref
lektie hebben we aangenomen dat de theoretische magnetische 
bijdrage wordt gegeven door (zie 2.29) 
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Uit (2.36) en (2.32) volgt dat we de experimentele inverse 
korrelatielengte Je~ kunnen interpreteren als een schijnbaar 
gemiddelde inverse korrelatielengte ~ die bij benadering 

gegeven wordt door: 

-
( Z.3J) 

In figuur 2.15 is ~ zoals die met (2.37) volgt uit bere
keningen van het (n=3) klassieke spinmodel, uitgezet als 
funktie van de temperatuur voor drie waarden van het veld. 

figt~ur 2.15 
- )eb L c. 

De ket. .:: et. t 1\.4 zoals die 

' 
s 

-- •• H = 14.571,26.714 
l 

'3)8.856 kOe -H = 

5 10 

-Tl k)· 

kOe 

,, 

2. 
volgt uit berekeningen aan 
het (n=3) klassieke spin
model voor drie waar~en van 
het veld. Het veld staat 
in de b-richting. 

·;;·-
~-------- _--- ~.::~.--_----~-.. --

.. - -·--~----·. 
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-
In figuur 2.9 is deze )(~aangegeven door middel van de ge-

trokken lijn. Wanneer we nu de experimentele inverse korre
latielengte hiermee vergelijken; dan zien we binnen de 

meetnauwkeurigheid een goede overeenkomst bij hoge tempera
turen (. T Z &.s k. ). Bij lagere temperaturen treden afwijkingen 
op tussen k..o... en k"- . Bij deze temperaturen wordt ook de 
inv~rse korrelatielengte in de c-richting, k~ J kleiner het
geen duidt op groter korrelaties tussen spins van verschil

lende ketens in de c-richting. Wanneer we de temperatuur 
verder verlagen, nemen de korrelaties in de c-richting toe 
( kc.<. ) terwijl het verschil tussen de experimenteel bepaal
de_inverse korrelatielengte in de kete~ en de inverse kor

relatielengte welke volgt uit het (n=3) klässieke spinmodel, 
groter wordt. Deze konstatering leidt tot de konklusie dat 

I 

de interketen intarakties de korrelaties in de keten bij la-
gere temperaturen ( T (IJ. f' 1<.) in grote mate beïnvloeden. Dit 
schijnt echter in tegenspraak te zijn met de ··~aanname die we 
in het vorige hoofdstuk gemaakt hebben om de driedimensio
nale ordeningstemperatuur, T~{H),als funktie van het veld 
van TMMC te berekenen. We hebben in dat hoofdstuk namelijk 
TNIII) berekend met een model waarin de interketen inter-

. akties geen invloed hadden op het gedrag c.q. de inverse 
korrelatielengte, van de individuele ketens. Moeten we nu 
konkluderen dat dit model de fysische realiteit niet goed 
beschrijft hetgeen overigens in tegenspraak is met de goede 
voorspelling van TkiH), of is de korrelatielengte die be
paald wordt met neutronenverstrooiing. in het temperatuur
gebied waarin de interketen intarakties een rol spelen een 
verkeerde grootheid om te beschouwen, wanneer we geïnteres
seerd zijn in het gedrag van de individuele ketens/ Het laat
ste is het geval. We zullen·dit nu nader toelichten. 
De korrelatielengt-e ! l: k·') is een maat voor de dracht van 
de tweespin korrelatiefunktie < .So S () • In een ééndimensio
naal systeem wordt ~So Siii.) geheel bepaald door de intraketen 
interakties. Daarom is J in dit geval een maat voor de 
grootte van de gebiedjes waarin de spins gekorreleerd zijn. 

· In een quasi ééndimensionaal systeem daarentegen kunnen we 
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...... 
in (SoS~)ook een bijdrage onderscheiden die het gevolg is van 

de interketen interakties. Daarom kunnen twee spins die niet 
gekorreleerd zouden zijn in een ééndimensionaal systeem in een 
quasi-ééndimensionaal systeem toch gekorreleerd zijn door 
"bruggen~· via nabuurketens die het gevolg zijn van de inter
keten interakties. Uit bovenstaande beschouwing volgt dat de 
korrelatielengte die met neutronenverstrooiing gemeten wordt 
een effectieve korrelatielengte, ~ e , is. Daarc: kunnen we de 
experimentele korrelatielengte in de keten,§~ , niet meer 
opvatten als een maat voor de grootte van de gekarreleerde 
gebiedjes bij temperaturen waarbij de interketen interakties 
een rol spelen of m.a.w. j~ komt .niet meer overeen met de 
korrelatielengte waarin we geïnteresseerd z~n d.w.z. de ge
middelde "lengte" van de gekarreleerde segmenten in de keten 
en die we kunnen vergelijken met de berekeningen van het (n=3) 

klassieke spinmodel. 
Het is nu 
j:. ~ §~f. 

niet moeilijk meer het kwalitatieve verlooi van 
te verklaren. Het divergeren van j01.. .J ie. bij de 

ordeningatemperatuur wordt duidelijk wanneer we ons realise
ren dat de geordende fase wordt gekarakteriseerd door de aan
wezigheid van "long range order'-~ L.R.O •• Dit wil zeg@ën dat 
~ SoS~e) fo voor iÎ-!> ~ .Dit houdt in dat de effectieve kor
relatielengte in elke richting divergeert bij TA/ of, om het 
anders te zeggen, TN is een kritisch pun~.Bij temperaturen 
waarbij de interketen interakties te. verwaarlozen zijn (Tl. <J.r k..) 
wordt"~ geheel bepaald door de intraketen interakties. De 
experimenteel bepaalde korrelatielengte komt in dat geval 
overeen met de korrelatielengte die we berekenen met het 
(n=3) klassieke spinmodel en die een maat is voor de gemid
delde "lengte" van de gekarreleerde segmentén in de keten. 
Zoals we reeds hebben opgemerkt komen voor TzcJ.rk de ex
perimenteel bepaalde inverse korrelati~lengte, k~e , en de 
met het klassieke spinmodel bepaalde ~(zie (2.37)) binnen 
de meetnauwkeurigheid met elkaar overeen. Hieruit mogen we 
konkluderen dat de kete~in CMB althans voor de beschouwde 

* De renormalisatie theorie is onde~meer gebaseerd op het feit 
dat de korrelatielengte divergeert bij de ordeningstemperatuur. 
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velden beschreven kunnen worden met het klassieke spinmodel. 

De veldafhankelijkheid van de inverse korrelatielengte welke 
volgt uit het klassieke spinmodel wordt niet expliciet door 
de experimentele gegevens bevestigd. Hiervoor zijn een aantal 
redenen aan te geven die we in.de volgende paragraaf zullen 
bespreken. Uit de experimentele gegevens blijkt echter wel 
dat de temperatuur waarbij de effectieve korrelatielengte in 
de keten gaat divergeren onder invloed van de interketen in-

. . 
terakties veldafhankelijk is. Deze temperatuur is voor H=26.714 
kOe· duidelijk lager dan die bij de andere velden. Hieruit volgt 

dat de temperatuur waarbij de interketen interakties een rol . 
gaan spelen niet alleen afhangt van de grootte van de inter
keten interakties maar blijkbaar ook bepaald-wordt door de 
grootte van de korrelatielengte in de ketens. In het algemeen 
wordt een interaktie tussen de spins belangrijk als de inter
aktieenergie vergelijkbaar wordt met de thermische energie 
kb~ • De interaktieenergie tussen twee spins van nabu~ 

ketens is in eerste benadering evenredig met j~(SH) . Wan
neer de spins in de keten gekorreleerd zijn, moeten we echter 
niet de interaktieenergie tussen twee spins van nabuur ketens 
beschouwen maar de interaktieenergie tussen de gekorreleerde 
segmenten van twee nabuur ketens. Deze is gemiddeld evenredig 
met "J'(Stl) ~Jo. .De interketen interakties gaan dus het gedrag 

van het systeem beïnvloeden bij een temperatuur waarvoor in 
benadering geldt: 

.,. 

(2.38) komt overeen met de ordeni~gsvoorwaarde die Villain 
en Loveluck hebben afgeleid (zie 1.68). Bij een anisotrope 
interaktie tussen de spins in de keten moeten we in (2.38) 
de korrelatielengte beschouwen die het grootst is (zie ook 
paragraaf 1.6). In figuur 2.16 zijn de relevante berekende 
inverse korrelatielengten voor de drie velden uitgezet als 
funktie van de temperatuur. 
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figuur 2.16 
De met het klassieke spinmodel 
berekende inverse korrelatie
lengte tussen de spincomponen
ten in de keten bij een veld in 

de b-richting.~- -=-~~~----==~ -----~~--=-==
Bij elk veld is steeds de klein-
ste inverse korrelatielengte 
( de grootste korrelatieleng

te) uitgezet. 

Uit de figuur blijkt dat de inverse korrelatielengte die we 
in (2.38) moeten beschouwen bij H= 26.714 koe groter is 
dan die bij de andere velden. Dit houdt in dat bij H= 26.714 
kOe de interketen interakties bij een lagere temperatuur een 
rol gaan spelen. Dit is in overeenstemming met de experimen
tele gegevens. Met deze eenvoudige beschouwing kan de veld
afhankelijkheid van de experimentele effectieve korrelatie
lengte, §~e ,bij lage temperaturen·verklaard worden. Uit deze 
veldafhankelijkheid volgt indirekt dat de korrelatielengte 
voor T /&.si( , waarbij de experimentele korrelatielengte over
eenkomt met de korrelatielengte die volgt uit het (n=3) klas
sieke spinmodel, ook veldafhankelijk is, hoewel dit niet 
blijkt uit de exper~mentele gegevens. 
Uit de in deze paragraaf gepresenteerde resultaten kunnen we 
nu konkluderen dat voor T:?<9.s "'- de korrelatielengte in de 
ketens van CMB welkevolgen uit het klassieke spinmodel binT 
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nen de mee-tnauwkeurigheid overeenkomen met de experimenteel 

bepaalde korrelatielengten en dat de veldafhankelijkheid van 
de korrelatielengte die door het klassieke model voorspeld 
wordt indirekt blijkt uit de veldafhankelijkheid van de experi
mentele effectieve korrelatielengte voor T ~ &.s k.. •-
-·--~---- -------- - -· - ·-- - . ·- --- ---- - --- -- ........ - ..... ------- ·- --'-----------~ 

------- ~~------ _· __ : .... , ____ ;"----=.: 1 .. .. .- . -.· -.. 
. ..... --=.---- ---- -- --- --------=:~. ~:::-

/~--~---'~~:-·--------' :·\. - --------

2.5 DISCUSSIE 

Voor temperaturen T ">ei>. :r k.. waarbij de gemeten effectieve 
korrelat-ielengte in de keten, §!,. , overeenkomt met 

de korrelatielengte waarin we geinteresserd zijn, d.w.z de 
gemiddelde "lengte" van de gekarreleerde segmenten in de 
keten, volgt de veldafhankelijkheid met expliciet ulit de ex
perimentele gegevens. De belangrijkste reden hiervan is dat 
CMB bij een vrij hoge temperatuur ordent~ In het vorige hoofd
stuk hebben we gezien dat de invloed van een magneetveld op 
de inverse korrelatielengte groter wordt naarmate de tem
peratuur lager is. Bij temperaturen waarbij voor de beschouwde 
velden de cross-over optreedt naar een Ising-achtig gedrag 
c.q. de invloed groot wordt, krijgen we last van de driedi
mensionale ordening. Uit de figuren 2.11, 2.12 en 2.13 blijkt 
dat de invloed van het veld op de inverse korrelatielengte 
welke volgen uit het klassieke spinmodel voor T">&.s ~ 

'minimaal is. Omdat de intarakties tussen de spins in de keten 
isotroop zijn verondersteld, bepalen we uit de gemeten pro-_ 
fielen een schijnbaar gemiddelde inverse korrelatielengte, x~. 

J 

Daardoor is de veldafhankelijkheid van de experimentele in-
verse korrelatielengte die op grond van deberekeningen van 
het (n=3) klassieke spinmodel kan worden verwacht, nog klei
ner. We zullen dit nu nader toelichten. In figuur 2.16 ·zijn 
bij T~~.6K de berekende inverse korrelatielengten tussen de 
verschillende spincomponenten uit~ezet als funktie van het 
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· veld in de voorkeursrichting. 
-- __ .::: .... --

s--------------~------~ 

hard (cc.). 
~ ... 

I '-. 
'q;: 

figuur 2.16 De inverse kor
relatielengte als funktie van 
het veld tussen de verschil
lende spincomponenten zoals· 
die volgen uit het (n=3) klas
sieke spinmodel. Het veld 
staat in de easy-richting. 

_..., 

' C) 

~4 

-~· 
tnit.rl'ft~diaie.(c. ). 

3 .~o------------~1=s-------------r~o 
1-/(kee) 

- ., -· ···- --·- ·- =- ----~------· -· --· 

De gestippelde kromme is het 
gemidd~lde. van k: e- k~ {:. ~), 

B~ de (301)-reflektie kunnen we in eerste benadering twee b~
dragen tot het verstrooiingaprofiel onderscheiden (zie(2.32)). 
Doordat de interakties tussen de spins in de keten isotroop is 

verondersteld, bepalen we uit de gemeten·.profielen een schijn-
- b \_ c. 

baar gemiddelde inverse korrelatielengte, Kec. .r: kQ. ~ "'-s... die 
in figuur 2.16 met de gestippelde l~n is aangegeven. Uit de 
figuur bl~kt dat de al kleine veldafhankel~kheid nagenoeg 
verdwijnt. We zouden de gemeten profielen kunnen aanpas~en 
met een meer algemeen theoretisch verstrooiingaprofiel waar
in we b~voorbeeld de twee belangr~kste bijdragen meenemen 
( zie(2.32)). Dit is gemakkelijk in het bestaande deconvolutie 
programma in te bouwen. Het blijft echter de vraag of we deze 
bijdragen zinvol van elkaar kunnen scheiden omdat de gemeten 
profielen goed aangepast kunnen worden met een "isotroop" 
verstrooiingaprofiel (zie appendix B). Dit duidt er op dat 
de ruis in de gemeten profielen veel groter is dan de af
w~kingen van het isotrope profiel die het gevolg zijn van het 
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feit dat de· interaktie· tussen de spins niet isotroop is. 

Hieruit moeten we konkluderen dat het ook met deze uitbrei
ding van het programma niet mogelijk is, althans met de beschik
bare experimentele gegevens, de veldafhankelijkheid van de 
korrelatielengte in de keten voor T '7t9.s i expliciet aan te 

tonen. 
Bij temperaturen waarbij de interketen interakties een rol spe
len is de experimenteel bepaalde effectieve korrelatielengte 

ja..E in de keten geen maat meer voor de gemiddelde 
_"lengte" van de gekorrelaerde segmenten in de ketens. Mede 
in verband met het in het vorige hoofdstuk beschreven model 
van het ordeningamechanisme is het de moeite waard na te gaan 
of we uit de v~rm van de gemeten profielen -voor T<.&.rk. enige 
informatie kunnen krijgen over de grootte van deze gekarreleer
de segmenten in de ketens bij de- ordeningst.emperatuur. Bij neu
tronenverstrooiing is de dubbel dif~erentiele werkzame door
snede evenredig met de ruimte-tijd touriergetransformeerde 
van de tweespin korrelatiefunktie tSo(o)S;i {t)>··; In het al
gemeen kunnen twee bijdragen tot '. S0 _(o) S;t UJ.>enderscheiden 
worden nl. bijdragen ten gevolge van de intraketen- en inter
keten interakties. Het is voor een neutron dat verstrooid 
wordt irrelevant of twee spins in de keten direkt gekorre
leerd zijn door de intraketen interakties of indirekt door 
interketen interakties. Daarom kan uit de vorm van het ver
strooiingaprofiel dat bepaald wordt door de eigenschappen 
van <:Sclo)S(ft) :> geen informatie verkregen worden over de 
grootte van de gekarreleerde segmenten in de individuele 
ketens bij temperaturen waarbij de interketen interakties een 
rol spelen. 

. i 

I 
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APPENDIX A 

In deze appendix zal een uitdrukking-voor de coefficienten 

k~,l van de fourierreeks van de kern worden afgeleid. 

Uit formule (1.33) en (1.38) volgt 

k 1 rp,, '/' .. J = .e ~ L"" trp,.çod + ~.s «r.>t '1'··1"~ >l e ~ [Un<p, +ltlly>.l 

(At) r~ )-' <;"" < '~ IJ ilw.''l,- t~.t) 
= \._2 Ti L.. ~ 11 ""'~ l 1 

.(, . ""I .e_ I . 

Door links en rechts te vermenigvuldigen met (2.rrt' f _i{~M~,--lc,o<.) 
volgt na integratie over '/i~ t.f~ . 

k- - (, -)-' ;dii id'1 IJ~ [(6.){ÇO,-$P .• J+ ~ ~ûn{Y',+Y'~)] 
klt,f - L2. 11 J C Cf,)< fP.z. ..C.. *' 

0 0 . 

Omdat de kern reëel is, beschouwen we alleen de cosinus van 
.lKp (-i J."f/, tilf, ).Bij de berekening van k....,,l. kunnen we twee ge
vallen onderscheiden. Deze zullen we afzonderlijk behandelen. 

A H=O 

De dubbelintegraal kan analytisch berekenlworden. We schrij

ven A~ daartoe in een andere vorm 
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Uit de periodiciteit van de integrand volgt dat de dubbel

integraal gelijk is aan . 

c.n t.ii' 

f J .!( ~x ~ ~~ . 
kw.,l = (2..1T)-I cl )(d :J L 7'* L J. T• Ctn { A/,ft-L!:J) = 

0 0 -

(n- ~ ~x {ii o~. S ûtJ ':1 . 

(As) (J.rrt';Jx e"f'- (h)A/X jdl:i R_w VY:JLLJ 
ur c( tll ot. S 

.(?_TT}-'! dx .f.T"~~~NX [J'j l ~T• Cb:>~S~L~ 

~ X::: <{Jr-sP~ J Y:::. y;, + '/4 

Door gebruik te maken van de relaties 
I.Tr ! df .e fur.>~~ ""Y' "'0 

(,46) 

(24) 

waarbij Jr~~)een gemodificeerde beeselfunktie is van orde .m 
kunnen we de integralen analytisch uitvoeren. Met als resul-
taat 

Bij een isotrope exchange { X:o) kunnen we A7 nog verder ver
eenvoudigen omdat 1,.,lo)= Sk. (zie A6). In dat geval gaat A7 
over in 



-81-

J<~1 L kan berekend worden door gebruik te_maken van de 
volgende reeksontwikkeling(.!l '( 25) -

D? 

IJ~ Gtnl<f,-tt~) z ( c ) I («) 
....{.. .::. t\=o 2- d .1111o ., T" l<n h { '11- '/J.) 

Dit leidt tot de uitdrukking 

Wanneer we het product van cosinussen schr~ven als de som 
cosinussen met behulp van de goniometrische betrekking 

kunnen de integralen over <.f,-'- </~ met behulp van A6 ui tge

voerd worden. Met als resultaat 
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~ c:c. 

kf>l.f =- } ~0 ~-• { 2- S.,,o) { 2- àp,o) J" { f.)I"lft)* 

Met behulp van twee eigenschappen van de besselfunkties nl. 

I-~tp)= I""'(pJ 
I"... to) : S~ 

kan eenvoudig aangetoond worden dat A 13 voor H~o overgaat 

in A7. Voor de numerieke berekening A1,_a zie (I 2. ) , 
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APPENDIX B 

Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid 
profielen zijn aangepast,zijm in deze appendix 

waarmee de 
bij: enkele 

de temperaturen de aanpassingen van 
a-richting gegeven-voor H=26. 714·k0e 

gemeten profielen im de 
(zie fig B1) .Uit deze 

profielen wordt de inverse korrelatielengte in.. de kristallo
grafische a-richting (de ketenrichting) bepaald.In de figu-

ren stellen de lijne~. de aanpassingen voor,de rondjes de 

gemeten intensiteit 
scans ongeveer 1500 

en de stippels de ondergrond die bij alle 

counts was. 

-··· -.. --- --~·--·------

- ' • : ' ' 1 ;! ·f ,~ ·~· - ! ,_! I •'; il ; ' 'I ,. I q 

* *** * *** ** * ** * * ** ** * ** *** * ** * ** * ** **** ** ***:* **** *'*'*' I· 

I 
I 

I I 
I I 

I I I 
I I I I 
I I 10 
I I I I I 
I 0 I I I 

I I I I OI 
10 I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
OI I 0 I 

•0 
I I I I 

0 I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 

******** 

!·:-

I· . :I: i 
I . l ! . . 1 ~ 

al·,.: 
jj' . I,.. I . 

:• I er• 
:I I I 

I I. I 
I I I 
I I I· 

O' I I 
I I' I 
10 
I' I 
I I 
I I 

I 

... ~*ooit> 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 

100 
0 I I 

• I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i" 

I 
I 
I 

i i 

I 
I 
I 

0 
I 
I 

~ I 
I 
I 
I 
I 

:.I' 

'· 
I 
I 'I 
I I 
I . I 
I I 
I I 

0 I 
I 0 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 

: ... • t • • .,, • •i •.• · • •] 

I : : • , ,:· .: i·. i j:· • f . er I ~·er er .. 
0 0 ::··1 I I I I I 
I I • I I i~ .. :.i . I. I 0 I I : 
I I ·i 1;;:1 ! ;: n-. I ·I I 1 I 

I I I 1·:·: ,; 'Ó I I... I 'I I: I I 
I I I I I , .. : I':.,: l':.:i : I • I I . I I : : . L ; :1 

I ' : .j I I 
f I,'! ! 1'; t:·;: !:'• I 0' 
I I 1.·.··1. ,1.' 11:i '··I :.··.". I I 

0 I : I 'I ,;i; ;·.,· .... ... :... I 

I 
I' 
I. 
I 
I 
I 

0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11 ;: ,j l:i; 11 .. ·.,· c 1,1:;:!, . l ., i,,'': 
I . i ::11 lt' I .; ,I,. i:'; ·:·· i': : 

: !· ; :: ·! l;!! :: '; I. J :.'. ; . , : 

I**********.* **•*:***;**;* ** * * * * * ** * ** *,*.* * * **.* *.*. 

:E: 
c..J 

' (I) 

1-
z 
:::1 
0 
c..J 

(I) 
o-. 
I{) 

M 

n 

'"' ...1 
~ 
tl 
(I) 



* x --------0--------*. --------o.---------0--------
* * * 

--------0-----.-
--------0--------
----0--------
--------o------~-

* * * * * * * * * * * * 

---.----0-- -----
------ -0--------
------ -0--------

--------o---------.------0------ -
* * * * * * * -------* - -- -----~-~-- . .. 
* ··- -=.------:~-- --··- -----~* ~---- --" "-=--~- ., -·· 

--------0-
--------o 

... ~ 
.. " 
~ 

~ 
C> 
N 

~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ---------0-_--:--:----* 
* * i * * * ---------0--------- * •• ·* * * * * * * * * 

'· 

--------0---- -
-------0-~-~-----o--------

* .------ 0--------
·---~----o---.---
* --------0---- ---

* * * * * *· ~-~è"'o."'ö ·-~-=ë'""""'"ê·,-.- * 
- ..• :: ... . .;._ -·.: . .:..;.._- _..:;. _ _::__; ---

* -:.- .... .:: ... ·. ·-..: ---- -- * 
·----. · .... - .:· 

.- : ... ···-:-·:~-- :':":""-~·-:-: :~· ···-·-=--::.~ .. --:~.-:: :--:-:---:..-.~----
---~---=-------.-F..~-... -

* * * * * * * * * * ---.- --0--------*--------o--. x---
SC ALE• 

------

29.07 

-:--__·_::::_~_:-:. ::-:~- -~- ~-- ~-=--,~: ":. :. :-- -
- ---· 

··:;::::::::: ~ ------:=::: :::;.-.:_ :::=-:.-- --:-
- -

··· ...•. ·;. ;-___ :....!.: .. ·-·-•. :..-

·---·-···· ·-·· ···--·· -- ·-- .. * . , ,-:_ __·::;_f·~::c::.::~.E:.::-~~~·::.- :;~·:· .. J :. 

* _., .,..~_,,,.".._""'~~=:::-~=~-~-~-:=-~: ~-

· ... ·.:·;,._- * * 
·::.:-=- -="'.:.-····--:-~:-::::-.-~.---~-:-- --------

.. .,.-. 

-------0----. * -------0. ----. 
-------0. -----. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

---. 
-------0-. 

* ,_;-~,~~- -- --
* * ---:-·7·~--=-~~_->-::: 
* ·-·-·--·--
* * * * * * * * * * * 

. -.. 
•. 

-o-------
0------x-o-------
x---

\ 

I . 

i 

i 
i 
j 
j 

l 

I 

i 

I 

----0------~--t 
! 

I 
I 
I 

.1 

* * * 
. -···I. .·-. 

------.0-:----- -----:--0--:-----
. ----- -0-------___ .:.,_:._o ___ .:;._,_ 

* * * * * * 
* * * * * 

--:---.0--- --:- . -
- -----0----:---,... 

-:-_-:----0--_-. --
-----0-------
----:---0---------------o-------··· -------0------- ···----.- -0------- -- ~-

----:--.0 

SC ALE= 

. .:..: ..... 

-- .... -----=:::-~- -· 

COUNTS/CH 



T:: ID.9~ 1 

0 
I 

I I 
I I 
I I 

I I I 
I 10 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

0 I 
I I 
I 
I 
I 

. 
I 
I 
I 

0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ :.;., 

I 
I 
I 
I 

•0 . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

•0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-;·.·· 

I 
I 
I 
I 
I 

I I I 
I I 0 
I I I 
I I I 
I I I . . . 

I 
. I 

I 

/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0 
I 
I 
I 
I . 

, I 
I 

-85-

i 
i 

' ~ ~ 
' .. 
! ,i 
! '• 

I ~ J; } 1 ,. ' 
i·'! ' I 
I i ! 
! 

i I 
I 1: 
I I 
I I 
I I 
I I 

. I I 
00 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 

.I 
I 
I I 
00 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

.1 I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

0 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
1 I· 
I I 
I I 

0 1 
I 1 
I I 
I I 
I 0 
I I I 
I I I 
I I I 

I I 
I I 
I 0 

I 

'I 

.;•t 
,. ..... 

" 
'•; ! , , ; 
·I i ) 

I "> \, 
I 

.. , 
·:· '• 

,. 
I ·.· I .. • .! ·: :·:! ;" .. 

; 
I : I 
I I 
I I 
I I· 
I I' 
I I 

0 0 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I I I I 

•0 . . . . •O . . . 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 0 
I· I I I I I 

I' I I I 
I' 0 I I 
I I I I 

I I 
I I 

: I I' .. . .-: ... ... 
I 
I 

: .. 
' ·.• ., : ·.1 ' 

I 
I I**********************:**************************** 

I 
I 
i 
J 

I 

t . ~. 
I 
I 
' -~ 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I I 
IJ, 
f I 

I ' ~ I I I 
I I I 
b t ~ 
i ' . 
I 1 I 
' ó ' I 

i 

-- . L I I 

N 
0 . 
N 
I') 

• .... 
.J « 
tJ 
(ll 



. ..;86-

. REFERENTIES 

(1) Zie, bijvoorbeeld, L.J. de Jongh, A.R.Miedema,Adv.Phys. ~' 

1. ( 197 4). 
(2) Zie, bijvoorbeeld, M.Steiner, J.Villain, C.G.Windsor, 

Adv.Phys. 25, 87, (1976). 
(3) M.E.Fisher, Am.J.of Phys. ~' 343, (1964). 
(4) M.Blume, P.Heller, N.A.Lurie, Phys.Rev. Bl!, 4483, (1975). 
(5) J.M.Loveluck, S.W.Lovesey, S.Aubry, J.Phys. C§r 3841, 

(1975). 
(6) W.J.M. de Jonge, F.Boersma, K.Kopinga, J. of Magn. and 

Magn. Mat. 15-18, 1007, (1980). 
(7) F. Boersma, W.J.M. de Jonge, K.Kopinga, Phys.Rev.B~, 

1'' ( 1981). 
(8) J.P.Boucher, L.P.Regnault, J.Rossat-Magnod, J.Villain, 

Sol. Stat. Commun. ]1, 311-314, (1979). 
(9) C.Domb, Adv. Phys. j, 164, (1960). 

(10) R.Courant, D.Hilbert, Methoden der mathematischen physik 
1, (3e auflage), p96-99. 

(11) S.W.Lovesey, J.M.Loveluck, J.Phys.c~~ 3658, (1976). 
(12) J.Stijns, stageverslag, TH Eindhoven, (1981). 
(13) F.Boersma, proefschrift, TH Eindhoven, (1981). 

· (14) B.Morosin, J.Graebner, Acta.Cryst. ~. 766,(1967). 
(15) B.Morosin, J.Graebner, G.A.Samara, Phys. Rev. B§, 

3378, (1973). 
(16) R.J.Burgeneau, R.Dingle, M.T.Hutchings, G.Shirane, 

S.L.Holt, Phys.Rev.Let. ~' 718-721, (1971). 
(17) D.Hone, A.Pires, Phys.Rev. B1,2, 323, (1977i). ,._. · 
(18) W.J.M.de Jonge, J.P.A.M.Hijmans., F.Boersma, J.C.Schouten, 

K.Kopinga, Phys.Rev. Bl], 2922-2925, (1978). 
(19) Y.Imry, P.Pincus, D. Scalapino, Phys.Rev. B~, (1978). 
(20) D.J. Scalapino, Y.Imry, P. Pincus, Phys.Rev. B11, .2042, 

(1975). 
(21) K.Kopinga, proefschrift, TH Eindhoven, (1976). 
(22) K.Takeda, K.Koike, T.Tonega.w·a, I Harada, J.Phys.Soc 

J pn • 4 9 , 111 5 , ( 1 9 7 8 ) • -



1-

-87-
/ 

(23) J.P.Groen, T.O.Klaassen, N.J.Poulis, Phys.Let. 62A, 

453, (1977). 
(24) Gradshteyn en Ryzhik, paragraaf 3.934, (1965). 
(25) J.M.Loveluck, J.Phys. Cjl, 4251, (1979). 
(26) J.Basten, proefschrift, TH Eindhoven, (1976). 
(27) A.C.Botterman, proefschrift, TH Eindhoven, (1976). 
(28) W.Marshall, S.W. Lovesey, Theory of Thermal Neutron 

Scattering, (Oxford U.P.,New York), (1971). 
(29) M.P.Schulhof, P.Heller, R.Nathans, A.Linz, Phys.Rev.B1, 

"2304, (1970). 
(30) A. Tucciarone, H.Y.Lau, L.M.Corliss, A.Delapaline, 

J.M. Hastings, Phys. Rev. Bi, 3206, (1971) • 
. (31)'M.E.Fisher, R.J.Burford, Phys.Rev. 156-,-587, (1967). 
(32) A.L.M.Bongaarts, proefschrift,TH Eindhoven, (1975). 
(33) M.J.Cooper, R.Nathans, Acta.Cryst. ~,481,(1968). 

M.J.Cooper, R.Nathans, Acta.Crys.t. A23,357,(1968). -
(34) W.B.Yedon, D.E. Cox, D.J. Kortman, W.B. Daniels, 

Phys.Rev. B2, 4843, (1974). 
(35) J·. Basten, privé aantekeningen. 



-88-

DANKWOORD 

Bij deze wil ik alle leden van de groep Magnetische Orde
ningsverschijnselen bedanken voor de prettige samenwerking 

in het afgelopen jaar.Enkele van hen wil ik met name ver

melden. 
-Frans die mij op een goede en inspirerende wijze heeft 

begeleid. 
-Wim voor de verhelderende gesprekken ov.:er het gedrag van 

een keten bij de ordening. 
Jan Buijs voor de uiterst zorgvuldige korrektie van dit 

verslag. 
-Ine die gedurende een week al haar vrije tijd besteedde 

aan het typewerk. 
-Jo Sti.jens voor zijn assistentie bij enkele numerieke 

moeilijkheden. 
-Jan Millenaar voor de vele blauwe plekkeil - -::·., .:>.--: :~: 

.. 


