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SamenvattiYl(J 

Dit verslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een methode 

beschreven om de hoofdassen en asynnnetrie parameter van de elektrische 

veldgradient tensor (E.F.G.-tensor) op een chloorkern in de niet magne

tisch geordende toestand te bepalen, zonder de quadrupoolovergangen met 

een uitwendig magneetveld op te splitsen. 

De theorie wordt getoetst aan CoC1
2

.6H
2

0. 

In het tweede deel worden enige metingen aan proton- en chloorresonanties 

can FeC12.4H20 in de antiferromagnetische toestand besproken. 



I. 1 

Hoof dstuk I 

INLEIDING 

Kernen met een kernspin I ~ 1 hebben een quadrupoolmoment en dientengevolge 

een wisselwerking met een inhomogeen elektrisch veld. Deze interaktie kan 

beschreven worden met de Hamiltoniaan 
+ ~ 

HQ= -~Q: VE. (I-I) 
~ ~ 

Hierin is Q de elektrische quadrupoolmoment tensor en VE de elektrische 

veldgradient tensor (E.F.G.-tensor). 

HQ heeft voor I = 3/2 twee 2-voudig ontaarde eigenwaarden. Deze ontaarding 

kan worden opgeheven door een magneetveld (Zeeman-interaktie). 

We geven dit schematisch weer: 

~~~~~~~~~-/ 

' 

;' 
/ 

/ 

' ' 

Fig. I-1. Zeeman opsplitsing van quadrupool energieniveau's voor 
+ 

I = 3/2. H//3-as. 

De grootte van de opsplitsing is een funktie van de richting van het mag
+ 

neetveld H t.o.v. het hoofdassen systeem van de E.F.G.-tensor en voor 

kleine lttl in eerste orde benadering evenredig met de grootte van het mag
+ 

neetveld H. 

Door een hoogfrequent magneetveld in te stralen zijn bepaalde overgangen 
~ -

tussen energieniveau's te realiseren. De energie van het ingestraalde veld 

wordt dan geabsorbeerd. 



I. 2 

De absorptie ten gevolge van deze overgangen wordt als funktie van de 

frequentie gemeten en geeft het absorptiespectrum, waaruit de resonantie

freqeunties te bepalen zijn. 

Door het absorptiespectrum te meten bij verschillende grootten en richtin-
-+ • -+-+ • • 

gen van His VE te bepalen. Dit is o.a. gedaan door Dean 1) en De Jonge 2). 

Toyama 3) gebruikte verder nog de intensiteit van de lijnen in het ab-
• -+-+ 

sorptiespectrum om VE te bepalen. 

De intensiteiten van de absorptielijnen kunnen zo klein zijn, dat detectie 

met standaardtechnieken niet mogelijk is. De bovengenoemde methode om de 

E.F.G.-tensor te bepalen zijn dan niet bruikbaar. 

Detectie van puur quadrupool resonantie (P.Q.R.) d.w.z. H = 0, zou in die 

gevallen nog wel mogelijk kunnen zijn. Immers de verschillende lijnen bij 

Zeeman opsplitsing vallen dan samen, zodat we een grotere intensiteit kun

nen verwachten • Een verbetering van de signaal-ruis verhouding met een 

factor 2 kan soms belangrijk zijn. 

We verwachten, dat analoog aan de theorie van Toyama er een relatie af te 

leiden is tussen de intensiteit J van de P.Q.R.-absorptie en de richting van 

het ingestraalde hoogfrequent magneetveld H = H cos 2nvt t.o.v. het r ro 
hoofdassen stelsel van 'Vf. We hopen dan, dat we hiermee Vl kunnen bepalen. 

In hoofdstuk II is de relatie voor J als funktie van H afgeleid. Hierbij 
r 

is verondersteld dat J evenredig is met de overgangswaarschijnlijkheid tus-

sen twee energieniveau's als we H met de resonantie frequentie instralen. 
r 

De overgangswaarschijnlijkheid berekenen we met de le orde tijdsafhankelijke 

storingsrekening. 

Om de ruis te onderdrukken, maken we bij het detecteren van een absorptie

signaal gebruik van een synchrone detector. Hierbij is het noodzakelijk dat 

we moduleren. We detecteren dan de le of 2e afgeleide van het absorptie

signaal. 

Een veel gebruikte methode om te moduleren is veldmodulatie R = R coswt. 
m o 

Hierbij worden de energieniveau's van het te meten systeem gemoduleerd en 

daardoor ook de overgangswaarschijnlijkheden tussen de twee energieniveau's. 

De absorptie zal dan ook een funktie zijn van het modulatieveld 

A= A (H , H cos 2nvt). 
m ro ~h--

-+ -+ "'~;, ~· ' 
Bij gekozen waarden voor H en H spreken we van een absorptl~kromme m ro 

(I-2) 

A= A(v). 
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In hoofdstuk III is de intensiteit J berekend voor het geval we moduleren 

met een magneetveld. Hieruit blijkt, dat de intensiteit afhangt van de 

orientatie van het hoogfrequent veld H t.o.v. het modulatieveld H . 
r m 

Hierom is in hoofdstuk IV een alternatieve modulatiemethode gebruikt. Bij 

deze methode wordt de frequentie van het magnetisch hoogfrequent veld ge

moduleerd (F.M.) in plaats van het systeem van eigentoestanden. 

De absorptie A is dan alleen een funktie van het ingestraalde magnetisch 

hoogfrequent veld H • 
r 

A= A jH cos 2nv(I + a coswt)tj . ro 

Het blijkt nu dat de in hoofdstuk II afgeleide relatie voor J dan inder

daad geldig is. 

(I-4) 



II-I 

Hoof dstuk II 

Theorie I 

II.1. Inleiding 

De intesiteit J is een scalair, omdat de in het vorige hoofdstuk genoemde 

intensiteit J invariant is onder een transformatie in de ruimte van het 
-+ 

systeem: kristal met hoogfrequent veld H • 
r 

In eerste ordebenadering is J dan te schrijven als 

"'* -+ -+ J = a: H H , 
r r 

"'* waarin: a) a een tensor is met dezelfde hoofdassen als de E.F.G.-tensor. 
-+ • 

b) H het hoogfrequent magnetisch veld is. 
r 

-+ 
Het hoogfrequent magneetveld H is alleen draaibaar in het xy-vlak van 

r 
het laboratoriumsysteem (xyz). Zie figuur III-I en figuur IV-5. We leiden 

daarom een uitdrukking voor de intensiteit J af met als parameter de bol

coordinaat ~ van li terwij1 e = 90°. 
r 

Figuur II-I. Orientatie H in xyz. Z 
r 

y 

~ 

Hr 

x 

De intensiteit J is evenredig met de kans, dat een energiequantum van het 

hoogfrequent magnetisch veld H geabsorbeerd wordt. De overgangswaarschijn
r 

lijkheid die evenredig is met deze kans, kunnen we berekenen met behulp van 

de eerste orde tijdsafhankelijke storingsrekening. 
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II.2. Besahouwing J =a : H H+ 
1' 1' 

. . :; + + . . 
De u1tdrukk1ng J = a : H H geldt voor een systeem met een w1llekeur1ge 

r r 
kernspin I(~ I), een elektrische veldgradient VE en een hoogfrequent 

. + • magnetisch veld H • De waarde van de kernspin I zal a .. nader bepalen. 
r ~ 1J 

Het hoofdassen-systeem van de symmetrische tensor a is hetzelfde als dat 

van de veldgradient VE (I, 2, 3-systeem). 

II-2 

+:; .. ~ ++ 
Neem nu H en a t.o.v. I, 2, 3-systeem dan Z1Jn a en VE diagonaal. J kunnen 

r 
we dan als volgt schrijven: 

Met behulp van bolcoordinaten kunnen we dit als volgt schrijven: 

J 2 { b i ( 3 2 I ) 3 . 2 I ( 2 I . 2 I)} = H a+ •2 cos e - I + c.zsin e cos¢ - sin¢ 

hierin zijn a, b enc funkties van a
11

, a22 en a
33

• 

(II-2) kunnen we nu schrijven als een funktie van bolfunkties 1) 

c ziJn funkties van e' en ¢'. e' en ¢' ziJn de bolcoordinaten van mn 
+ t.o.v. 1, 2, 3-systeem. Transformeer nu (II-3) over naar H t.o.v. 

r 

+ 
H 

r 

(II-I) 

(II-2) 

(II-3) 

x,y,z-systeem, hierdoor worden 3 onbekenden, de Eulerhoeken a, S, y inge-

voerd. Voor transformatie en betekenis van y's zie Appendix A. 

We krijgen: 

J = H2 [a + f3T8 sin
2

e {y
1
cos 2(¢ -a) + yisin 2(¢-a)} 

- 13!2 cosesine {y2cos(¢-a) + r2sin(¢-a)} 

+ !(3 cos
2

e - 1) r 3]. 

In het geval dat we H alleen draaien in een plat vlak, het xy-vlak, dan 
r 

krijgen we voor J de volgende uitdrukking: 

1 

l I 1 
J = I + b cos 2(~-a ) rel. 

a = a -

(J - J/H2.a') rel. - r 

(II-4) 

(II-5) 

(II-6) 



Experimenteel is alleen een relatieve J te bepalen. Door meting in een 

vlak zijn dus 2 konstanten te meten. Een meting in een ander vlak zal 

nog eens 2 konstanten opleveren. 

Deze 4 konstanten zijn echter alle funkties van n, S, y en/of a. Dus 4 

vergelijkingen en 4 onbekenden waaruit a, S, y en n zijn te bepalen. 

II-3 

II.3. Beschrijving hamiltoniaan van een systeem bestaande uit elektrische 

veldgradient en kern met kernspin I = 3/2. 

De Hamiltoniaan 2) die het systeem beschrijft luidt als volgt: 

HQ = -!~: VE = -A []3 r; - 1
2

) + n(r; - r;)] 

eQq33 
A = 41(21-1) 

eQ is het quadrupoolmoment van de kern en I is de kernspin operator met 

de komponenten r 1, r 2 en r
3

• 

q33 is a
3
E

3 
en n is de assymetrie-parameter 

qi I - q22 
n = <lq11I ~ lq22l < lq33I) • 

q33 

Uit definitie n volgt: 0 ~ n ~I. 

(II-7) 

(II-8) 

Indien de eigenvectoren Im> van r 3 als de basis worden genomen, dan worden 

de niet nul matrix elementen van de spinoperatoren gegeven door: 

< mj r 3 Jm > = m 

< mjr+lm ·+ I> = [<r _:!: m) (I+ m + l)]l 

cm= I, I - I, •••• , -I). 

De eigenvectoren van HQ worden nu gerepresenteerd door lineaire combi

naties van deze basisvectoren. 

Noem deze eigenvectoren jmQ>, 

(II-9) 

Voor I= 3/2 zijn de niveau's tweevoudig ontaard (ontaarding van Kramers). 

De niet nul matrix elementen van de HQ operator met de representatie van 

Im> warden gegeven door 

< mjHQjm > = -A (3m
2 

- I(I + I)) 

en< m .!. IjHQjm +I > = -Afl(I,m) 
(II-IO) 



,. 

2 2 r 2 2] f(I,m) = i(I - m ) L(I + 1) - m • 

Diagonaliseren van matrix (II-10) levert ons de eigenvectoren lmQ> van 

HQ op. 

f 3/2. Q > - ~ I ·% > + Bi. 1-~> 

1"2. q> B, I 1z. > 

I-'!" Q > - B, I -'/~ > 
a= ./ t..±!. , 
/../1 2.f" 

B - v f-::!_ t 2.f 

De energieniveau's zijn EQ(.!. 3/2) = -EQ(.!. ~) = 3Ap. 

Uit (II-12) blijkt dat jmQ > + jm > voor n + o. 

II.4. Berekening totaZe intensiteit absorptie voor I= 3/2 

In de kernspinresonantie wordt de overgang tussen twee energieniveau's 

bewerkstelligd door een magnetiscbe interaktie van bet magnetiscb kern

moment met bet boogfrequentieveld 

+ 2H cos 27Tvt. 
r 

Bij de Hamiltoniaan HQ komt dan de term: 

II-4 

(II-11) 

(II-12) 

(II-13) 

H = -2y iii cos 27Tvt. (II-14) st r 

De overgangswaarscbijnlijkbeden warden berekend met bebulp van de le 

orde tijdsafbankelijke storingsrekening 3). 

Bij (II-12) kunnen we bet volgende plaatje tekenen 

De totale overgangswaarscbijnlijkheid is dan evenredig met: 

J = EI< b.jH tja. >1 2 
ij 1 s J 

(II-15) 

(II-16) 



lb1 > = l3/2Q > 

lb2 > = l-3/2Q> 

Voor afleiding (II-16) zie Appendix B. 

Met behulp van (II-12) kunnen we nu J als funktie van de bolcoordinaten 
-r h .• van H t.o.v. 1, 2, 3-systeem sc r1Jven. r 

Dit kunnen we omwerken tot een funktie van de bolfunkties. 

a = ! 

b = HI - 2/p
2

) 

2 
c = n//6p • 

(b < O) 

Nu is (II-19) identiek aan (II-2), zodat voor (II-9) ook de afleiding 

tot (II-6) met dezelfde a, S, y en e-waarden geldt. 

Dus 
J = rel. 

Voor b 11 en a 1 zie Tabel II. 

11 1 + b cos 2(~-a ) 

II-5 

(II-17) 

(II-18) 

(II-19) 

(II-20) 

(II-21) 
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III-I 

Hoofdstuk III 

Theorie nuiveid deteatie P.Q.R. 

III.I. InZeiding 

Bij het detecteren van het absorptiesignaal maken we gebruik van een syn

chrone detector. Hiervoor is het nodig, dat we moduleren. Tot nu toe werd . 
in ons laboratorium veldmodulatie toegepast. Hierbij wordt een uitwendig 

modulerend magneetveld H coswt gebruikt. m 
Experimenteel levert deze methode minder komplikaties op dan frequentie-

modulatie (F.M.), waarbij de frequentie van het magnetisch hoogfrequent 

veld H wordt gemoduleerd. 
r 

Hr
0
cosj2nv(l +a coswt)tl. 

Voor onze theorie overgangswaarschijnlijkheden levert veldmodulatie enige 

komplikaties op. De energieniveau's waarvan we de overgangswaarschijnlijk

heden willen meten warden n.1. bij deze methode gemoduleerd. Voor de in

tensiteitsberekeningen hebben we dan de eigenfunkties van de volgende 

Hamiltoniaan nodig: 

(III-I) 

1\i is de Zeeman interaktie, welke een gevolg is van de wisselwerking tus

sen een magneetveld H en het magnetisch moment van de kern µ. 
H zullen we later opvatten als een modulatieveld H cos 2nft met f = 137 Hz, , m 
zodat we een beschrijving hebben van de eigenfunkties van H • De overgangs

o 
waarschijnlijkheden tengevolge van een magnetisch hoogfrequent veld H 

r 
kunnen dan met le orde tijdsafhankelijke storingsrekening berekend warden. 

Voor F.M. hebben we de theorie, die behandeld wordt in de paragrafen III.2, 

3 en 4 niet nodig. Bij deze modulatiemethode kunnen we volstaan met de 

theorie van hoofdstuk II. 

III.2. H
0 

=HQ+ HM 

In hoofdstuk II hebben we de quadrupool Hamiltoniaan HQ besproken. Voor het 

geval I = 3/2 gaf ons dit twee 2-voudig ontaarde energieniveau's. Deze ont

aarding kunnen we opheffen door een magneetveld H aan te brengen. V.oor 

kleine Jttl is deze opsplitsing in le orde benadering in H evenredig met IHI. 
Zie figuur III-I. 



We kunnen de situatie dan als volgt weergeven 1), 2): 

------~ 

........ 
H= o 

,..t tr.' Q __ __..__ __ , 

',. 

' l/s. 

~ ~ 
I 

I 

} .. 

111'' f1 

- ho" f1 

Jt,' M 

..,,,.,.., 

VQ : m'Q+ m"Q 

V m'M+ -m"M 
et I 

v :-m'M+ m"M 
Ct 2 

v 
13 

: m'M+ m"M 
I 

v
13 

:-m'M+ -m"M 
2 

Figuur III-I. Zeeman opsplitsing van quadrupool

niveau's en de waar te nemen overgangen. 

III-2 

Hierin zijn de eigentoestanden mM aangeduid met de door Toyama J) gebruik

te nomenclatuur. 

Voor verdere berekeningen hebben we de matrix elementen van de spinopera

toren nodig op basis van de eigenvectoren lmQ> van HQ. We onderscheiden 

ze, evenals Toyama, in Alm! is even en oneven. 

Alml oneven 

<+ (m + 2n + 1) Q I I I I.!. mQ > = l J ,m,m+2n+ I ' 

<+ (m + 2n + 1) Q I I2 I.!. mQ > = I 2,m,m+2n+1' 
- (m + 1) Q j 13 l.!. mQ <+ 2n + > = + I - 3,m.m+2n+J' 

Ajmj even 

-
Qj II I.!. mQ > <+ (m + 2n) = I I ,m,m+2n' 

<+ (m + 2n) QI 12 1.!. mQ > = + l/i 12 +2 , ,m,m n 

<+ (m + 2n) Qj13 j.!, mQ >=+I 3,m,m+2n" 

Voor kleine IHI kunnen we H als een storing beschouwen. 
l"I 

De matrix elementen van 11f tussen elk paar ontaarde quadrupool eigentoe-

(III-2) 

standen .!. mQ, uitgedrukt in de basis van de eigenfunkties jmQ> zie (II-12) 

zijn: 

(lII-3) 

en 



• 

I 

+ 
De eigenwaarden van H warden dan in le ordebenadering in H gegeven door 

0 

E (+ mM) = E (+m) - yEM(_+m) 
- Q -

Hierin zijn EQ(.!_m) de ongestoorde quadrupool energieen en ~(.!_m) de 

energie opsplitsingen in eenheden van y. 

E [ z.. • 1 1. )' 2.Ji 
/'1 (t.hl) = ± J,, .. , .... fl, + .. , ... ,Jo. ff.. + ,, ....... ~ 

Met (III-3) en (III-4) warden de eigenvectoren van H in de nulde orde 
0 

' -+ in H gegeven door: 

/mf1>=--a,..)i...Q> + /,14,/-11,Q~ 

en 
/- ""1f'1;,,,. -b:_ 1 ... @> + q~ r-"' 11> 

Hierin zijn de coefficienten am en ab gegeven door de volgende relaties: 

)~'"'·"' H .. = 
E (h.) 
h 

en a a.!11- + b b*' = I • 
mm mm 

If 
+- a., !::...., ' 

III. 3. H t = - 2yi!H CJOB 2rrvt s ro 

IIl-3 

(III-4) 

(III-5) 

(III-6) 

(III-7) 

De overgang tussen de energieniveau's E
1 

en E
2

(E
2

> E
1

) wordt bewerkstelligd 

door een magnetisch interaktie van het magnetisch kernmoment met het hoog-
+ frequent veld 2H cos 2nvt. ro 

Aan de Hamiltoniaan H (III-I) wordt nu een storingsterm 
0 

toegevoegd. 

De overgangswaarschijnlijkheden warden berekend met behulp van de eerste 

orde tijdsafhankelijke storingsrekening. Het kwadraat van de matrix ele

menten wordt dan: 

(III-8) 



III-4 

T l. ...... l. 

f E., £L> == I< E;. J r J ~ I E, ~I = 

rz. /ii /fr/ l;fE,,E) (III-9) 

Hierin is 

~ £i { £1 , Ei) =- -t-t E1) 7; / E, > < £,} ~-/ r2 > + < £ l. I J1 J E, > < E, J 'J, Jc,.>] (III-IO) 

en HrI' Hr2 en Hr3 zijn de componenten van het hoogfrequent veld langs de 

I, 2 en 3-assen van de E.F.G.-tensor. 

Uit (III-IO) en (III-6) is af te leiden dat 

De intensiteitsparameter bij de a-lijnen is dus J .. (-), bij de S-lijnen 
l.J 

J .. (+). (Vergelijk fig. III-I) 
l.J 

Voor I. uit (III-2) kunnen we een exacte uitdrukking vinden voor i,m,m 
I = 3/2. 

Jr, 11., '/a 
- [Jl( I .\ 
- - I+ J "1.J zf /· > 

r Z "-\ 
met p = II + n /3. 

Energieniveau's: 

* sonuneren over de herhaalde indices. 

(III-II) 

(III-12) 

(III-13) 



De intensiteitsparameters J .. zijn nu te berekenen uit de eigenvectoren 
1J 

van H (III-6) en (III-2): 
0 

7 [!) = + 3 7 {1 - .!. ,,l\(1 - L ,,I F LI /J 
(ii Sf~ J /) J /) g,J{ I I, ~ ' 

7 (:!:) 
&Jt 

Hierin is 

III-5 

(III-14) 

(III-15) 



III.4. AbsorptiesignaZen met HM 

De bij Fig. III-I behorende resonantie frequenties in eenheden van h 

zijn: 

v; = v~,:: t. II( - (1{~) - t-;.,ffJ 

1-j".:: Yf· = 6 I/! f- £11{%) - £1'1(%) 

~ =- Vf1. = '/lr - £11 f%J ~ Ehti.J 

Voor ons gemak hebben we de resonantiefrequentie in (III-16) met een 

rangnummer n benoemd. n = l,2a-lijnen, n = 3,4 a-lijnen. 

Bij elk van deze overgangen definieren we een absorptie resp. A
0

, A
1

, 

A
2

, A
3 

en A
4

• 

III-6 

(III-16) 

Aan de absorptie kunnen we twee aspecten onderscheiden; a) de frequentie

afhankelijkheid en b) de overgangswaarschijnlijkheid. De frequentie-afhan

kelijkhei.d geven we weer met een Gausskronnne: 

- (r-r,,/ 
an (Y, Yi,)= ~ tr" .. 

Hierin is v een van de frequenties uit (III-16) en a de lijnbreedte van de n 
Gausskromme. We stellen, dat de lijnbreedte a onafhankelijk is van n. 

De overgangswaarschijnlijkheid is afhankelijk van de eigenfuncties van de 

Hamiltoniaan H , dus van H en van het ingestraalde magnetisch hoogfrequent 
0 

veld H . Met (III-9) kunnen we hiervoor schrijven ro 



Hierin geldt voor J.. : 
l.J ,n 

III-7 

( p Q.R. 7~) 

(vergelijk.III-14 en 16) 

De absorptie wordt dan: 

(III-17) 

We beschouwen nu de absorptie voor kleine variaties van H om H = u. De . . . . '-+' -+ ± 

funktie g (H,H ) is onafhankelijk van de grootte van de vector H. Voor n ro 
• • + ~ een Taylor reeksontwikkeling naar de grootte van H rond het punt H , 

ro -+ ± . . 
H = u en vn = vQ kriJgen we: 

Door H te varieren, veranderen we v ook. 
n 

Er geldt: 

r 

~ v" = 
{> L z 
~ . f ff + _, 0 v, . (J H) f- - - -
d H Z/ ~ HL 

en daar v in onze benadering (III-16) lineair afhankelijk is van H: n 

i> l E,/:~) - E,.., lr. J 

~H 

SK= - S"v, 

(III-18) 

(III-19) 



(III-18) wordt dan: 

en gebruik makend van (III-19) kunnen we nu voor A+ol. schrijven: 

De intensiteitsparameters J.. kunnen we splitsen in een onafhankelijk 
lJ ,n 

-+ • • • -? I deel van H, J.. , en 1n een afhankel1Jk deel van H, J.. • 
1J,o 1J,n 

Hiervoor geldt: 

Met (III-19) kunnen we nu voor (III-20) schrijven: 

- H . H . [ Q ( v v,,,.) 7. . + ! ,., rt o • ... ('~,o ~ 
t>t.a·[[C "tJ E~J S H)z. 
~v" bH . + 

+ ( ) E,., {JJ . f J-1 f} 7 .. ,, +-! i> ~/Y..). a ft.,l'l.J .(J f/lz.l·'. ]~ 
-o H r t J o 11 " H '!J '", U 

1 . + Nemen we nu voor H het modu at1eveld H dus oH = oH coswt 
m m 

dan wordt: 

7" .,.. 3 ~ f,/U.J . d E,iZJ I J f/ 7.'. J 2. 

r '1· 0 " fl b H (, v r'. , cos tJ t 

III-8 

(III-20) 

(III-21) 

(III-22) 

(III-23) 

(III-24) 

(III-25) 



Hierin ontbreektde le harmonische, zodat we op de 2e harmonische moeten 

detecteren. De coefficient C is 

Bij de toepassing van veldmodulatie valt de laatste term in (III-25) 

echter niet te verwaarlozen, zoals we in (V-2) kunnen zien. Willen we 

deze term correct in rekening brengen, dan krijgen we voor de inten

siteit J van de absorptie een zeer gecompliceerde uitdrukking. 

Bij het experiment, dat verricht werd om de theorie te toetsen bleek de 

signaalkwaliteit bij toepassing van F.M. en veldmodulatie echter vrijwel 

gelijk te zijn. Daarom is de voorkeur gegeven aan F.M. 

Dat F.M. de eenvoudiger uitdrukking voor de intesiteit J oplevert blijkt 

in de volgende paragraaf. 

III.5. Frequentie moduZatie F.M. 

III-9 

(lII-26) 

De extra komplikatie, die we krijgen bij toepassing van veldmodulatie 

volgens (III-25) treedt niet op bij toepassing van F.M. Bij deze methode. 

warden immers de energieniveau's niet opgesplitst. 

Voor de funktie gN uit (III-17) kunnen we dan schrijven gN = H .H .J.. • ri rJ lJ,o 
Deze uitdrukking is equivalent met (II-18). 

Omdat we nu de frequentie moduleren passen we Taylor reeksontwikkeling toe 

naar v. We krijgen dan: 

l ~ 4~ t [" ~.) + - . . . ~) t. } l 
~,.;> 

Nemen we voor ov = ovcoswt, dan wordt (III-27): 
0 

(III-27) 

(III-28) 



III-10 

Uit (III-28) blijkt de hoogte van het resonantiesignaal op de uitgang van 

de synchrone detector evenredig te zijn met de intensiteit J. In para

graaf IV-I blijkt dat we slechts de 2e afgeleide van de absorptiekronune 

kunnen detecteren. 



IV-I 

Hoof dstuk IV 

Experimentele gegevens 

IV.1. Frequentie modulatie 

De gemodificeerde Robinson oscillator I) kunnen we schematisch als volgt 

voorstellen: I 

L c 

Figuur IV-I. Principe gemodificeerde Robinson oscillator. 

De versterker is breedbandig en heeft geringe fasedraaiing. De terugkoppel

weerstand Rt is veel groter dan de kringimpedantie in af stenuning, 

R = Qw L, p 0 

zodat de kringstroom gestuurd is. (Natuurlijk moet ook bet reeele deel 

van de ingangsimpedantie R. >> R zijn.) ing 
We kunnen nu frequentie moduleren (F.M.), door C in de tijd te varieren. 

Omdat de kring zelf de oscillatiefrequentie bepaalt zal hij steeds in 

afstemming zijn. R verandert echter wel w en dus ook de spanning V aan 
p 0 

de kring 

V = I.P is een funktie van w. 
p 

(IV-I) 

(IV-2) 

Het gevolg hiervan is een amplitude modulatie (A.M.) van bet hoogfrequent 

signaal. Deze ongewenste A.M. is ongeveer 103 x de signaalgrootte en heeft 

dezelfde frequentie, als de modulatie frequentie. 

Willen we nog iets van het signaal zien op de scoop dan zal deze A.M. ge

compenseerd of gefilterd moeten worden. Methoden hiervoor worden beschreven 

door Jennings en Tanttila 2), door Cowen en Tanttila 3) en Dutcher en Scott 4). 

De F.M. wordt gerealiseerd door de volgende schakeling fig. IV-2 parallel 

aan de resonantiekring te zetten. 
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Figuur IV-2. Variabel capaciteit. 

Over de klemmen A en B wordt een gelijkspanning van ISV gezet, om in een 

redelijk lineair gebied van de capaciteitsdiode te komen. 

De wisselgang V, die geleverd wordt door een toongenerator, was voor de

tectie met de synchrone detector in de grootte-orde van IV. 

IV-2 

De A.M. werd zeer goed waargenomen. Om een absorptiesignaal op de scoop te 

kunnen zien werd aan de ingang van de scoop een Tee-filter 5) geplaatst. 

R R 

Figuur IV-3. Tee-filter. 

Om het effect van het A.M.-signaal te elimineren detecteren we met de 

synchrone detector de 2e harmonische van het absorptiesignaal. Als voor

beeld van de waargenomen signalen geeft figuur IV-4 het P.Q.R.-signaal 
-+ 

bij 4,2 K van Cl-resonantie in CoC12.6H2o met Hr in de richting van de 

I-as van de E.F.G.-tensor. De wisselspanning V was V = 1,14 Volt. 



Figuur IV-4. Cl-resonantie CoC1
2

.6H
2

0 bij 

met F.M. 

IV.2. Goniometer 

IV-3 

= 5.509 MHz, t = 0.42 K 

Om het magnetisch hoogfrequent veld onder een instelbare hoek in een bepaald 

vlak in te kunnen stralea, hebben we een goniometer ontwikkeld. In figuur 

IV-5 zijn van deze goniometer twee projecties getekend. Een in het xy-

vlak en een in het yz-vlak van het xyz-systeem. 



Figuur IV~S. Goniometer geprojecteerd in xy- en yz-vlak. 

Het spoeltje is ongeveer 130° draaibaar om de z-as. 

y 

IV-4 

De orientatie van bet gebruikte, bolvormige kristal werd bepaald met behulp 

van rontgendiffractie. Daartoe werd de kristalhouder met kristal in de 

rontgenbundel geplaatst, teneinde eventuele orientatiefouten bij montage 

te voorkomen. 



V-J. 

Hoof dstuk V 

Toepassing 

V.1. Inleiding 

De theorie, zoals die behandeld is in de voorgaande hoofdstukken, werd toe

gepast op metingen aan 35c1 en CoC12 .6H20. De metingen werden verricht bij 

4,2 K. Bij deze temperatuur is het kristal niet magnetisch geordend. 

De kristalstructuur van ClC12 .6H20 werd bepaald door Mizumo I), De ruimte

groep is C 2/m, a= 10.34 R, b = 7.06 i c = 6,67 Ren S = 122° 19': 

Z = 2 en er is slechts een inequivalente chloorpositie. De Neel tempera

tuur TN= 2.28 K werd bepaald door Sugawara 2) en Sawatzky 3). De P.Q.R. 

resonantiefrequentie vQ = 5.509 Mc/sec. werd bepaald door Legrand 4). 

Een van de hoofdassen van de E.F.G.-tensor, ter plaatse van een chloor

kern, is parallel aan de tweetallige as (b-as), omdat de chloorionen in 

het spiegelvlak (ac) liggen I). 

J.P. Legrand 4) heeft voor de E.F.G.-tensor gevonden dat n = 0.08 ~ 0.03. 
0 De 3-as van de E.F.G.-tensor ligt 24,6 van de kristalas a, de I-as is 

parallel aan de kristalas b en de 2-as is 7,7° van de kristalas c in het 

ac-vlak. 

/ 

/ 
/ 

b 
}/Q.S 

Figuur V-1. Orientatie E.F.G.-tensor (123) t.o.v. de kristalassen abc volgens 

L~granJ 4). 

t .;;. Medngen met veldmodulatie aan CoCl2.6H20 

.Eerst werd nagegaan of de relatieve intensiteit J werkelijk afhankelijk is 
. + 

van de richting van het modulatieveld H , zoals in hoofdstuk III-4 werd afro 



V-2. 

geleid. 

De relatieve intensiteit J 
1 

werd bepaald als funktie van de richting van re 
het hoogfrequent magnetisch veld H (~) (H in xy-vlak van laboratoriumsys-

r r 
teem xyz, orientatie kristal t.o.v. dit systeem willekeurig). De metingen 

zijn gegeven in figuur V.3. 

Het theoretisch verband tussen de relatieve intensiteit J 1 en de richting re 
van het hoogfrequent veld H is J 1 = 1 + b"cos(2~ - a') (vergelijk for-r re 
mule II-21). Hierbij zijn b" en a' funkties van de Eulerse hoeken a, S en y 

die de orientatie van het xy-vlak van het laboratoriumsysteem xyz (zie fi-
+ 

guur V-2), waarin H wordt geroteerd karakteriseren t.o.v. het hoofdassen
r 

systeem (123) van de E.F.G.-tensor. In figuur V-3 is de funktie J 
1 

= 
re 

= 6,7 + 4,6 cos(2~ + 135°) uitgezet. Er blijkt een goede overeenstenuning 

te zijn tussen de meetpunten en deze funktie. 
+ 

Vervolgens werd bij twee verschillende richtingen van H (~) de relatieve 
r 

intensiteit J 1 bepaald als funktie van de hoek e waarover het modulatiere 
veld H gedraaid wordt in het zx-vlak. Zie figuur V-4 m 

y 

Figuur V-2. Situatie H en H in het laboratoriumsysteem xyz. r m 
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· ~~t·uit deze metingen volgt, dat de rich ting van 

ivloed is op de relatieve intensiteit J 
1

• 
re 

Voor n = 0 kunnen we deze invloed bereken. We 

het modulatieveld H van 
m 

beschouwen daartoe de 

V-5. 

coefficient C van de 2e harmonische van de absorptiekromme Atol (formule 

III-26). Het blijkt, dat C voor n = 0 evenredig is met 

. 2 c 00 sin e • 
r (V-1) 

Hierin maakt het hoogfrequent veld ~ de hoek e met de 3-as van de r r 
E.F.G.-tensor. Voor het verloop van de relatieve intensiteit J 

1 
als re 

funktie van de richting van het hoogfrequent veld ~ is 
r 

equivalent met formule (II-18) als n = O. Voor n ~ 0 is 

C formule (V-1) 

formule (III-26) 

niet meer equivalent met formule (II-18). We moeten dan de richting van 
-+ 

het modulatieveld H t.o.v. het hoofdassen systeem van de E.F.G.-tensor in m 
rekening brengen. 

Dit laatste is niet nodig bij F.M. Daarom beperken we ons in het vervolg 

tot F.M., waarbij formule (II-18) het verloop van de relatieve intensiteit 

Jrel beschrijft als funktie van de richting van ar. 

V.3. Metingen met F.M. aan Coci2.6H20 

Uit de gegevens van de orientatie van de E.F.G.-tensor (123-systeem) t.o.v. 

het kristalassen systeem (abc-systeem) (zie Legrand 4)) en uit de orienta

tie van de assen abc t.o.v. het laboratoriumsysteem xyz is de plaats en de 

verhouding van het maximum en het minimum van de relatieve intensiteit J 1 re 
als funktie van de hoek <P van H = (H , <P, 90°) t.o.v. het xyz-systeem ro ro 
te berekenen. 

We hebben J 
1 

in drie vlakken gemeten, te weten de vlakken 12, 23 en 31 re 
van de E.F.G.-tensor. De orientatie van de drie vlakken t.o.v. het xyz-

systeem is weergegeven in figuur V 5,7,9. De drie metingen noemen we resp. 

meting A, B en C. 

Uit de metingen vinden we de plaatsen voor maxima en minima. Tevens kunnen 

we n bepalen uit de orientatie van de E.F.G.-tensor en de verhouding van 

de gevonden ~aarden voor de maxima en minima. 

De meetresultaten van de metingen A, B en C zijn uitgezet in figuur V 6, 8 

en IO. In deze grafiek staat de gemeten relatieve intensiteit Jrel uit 

tegen de hoek <P van H in het xyz-·systeem • Tevens zijn, om een indruk te ro 
krijgen van de meetnauwkeurigheid enige theoretische krommen voor verschil-

lende waarden van n uitgezet. De resultaten voor de plaats van het minimum 

of het maximum en zijn in de tabellen V 1, 2 en 3 weergegeven. 
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Figuur V-6. De hoekafhankelijkheid van J 1 van de P.Q.R. aan 35c1 in re 
Coc12 .6H20 bij rotatie van ~r in bet xy-vlak van bet labora-

toriumsysteem. De orientatie van de E.F.G.-tensor t.o.v. dit 

lab.systeem is gegeven in figuur V-5. T = 4,2 K. 

V-6. 

i meetpunten, ~theoretische krommen J 
1 

= 
re + b"cos(2<j>-a). 
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V-7. 

Meting A in 12-vlak. 

x 

Figuur V-5. De orientatie van het hoofdassensysteem (123) van de E.F.G.

tensor t.o.v. het laboratoriumsysteem (xyz). 

12-vlak gemeten literatuur 
van de E.F.G.-tensor 

max. J rel bij 
104° + 100 98° + lo 

- -de hoek ~ 

n 0.04 + 0.04 0.08 + 0.03 - -

Tabel V-1. Asynnnetrie parameter n en een extremum van J 1 bij meting van 
re 35 

de hoekafhankelijkheid van J 1 van de P.Q.R. aan Cl in re 
CoC12.6H20 bij rotatie van Hr in het xy-vlak van het laborato-

riumsysteem. De orientatie van de hoofdassen van de E.F.G.

tensor t.o.v. dit lab.systeem is gegeven in figuur V-5. Tevens 

zijn de literatuurgegevens 4) voor dit geval vermeld. T = 4,2 K. 



V-8. 

Meting B 
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. 8 1·· ' d R JS 1 ' Figuur V- • De hoekafhanke iJkheid van J 1 van e P.Q •• aan C in 
re 

CoCl .6H20 bij rotatie van H in het xy-vlak van het labo-
2 r 

ratoriumsysteem. De orientatie van de E.F.G.-tensor t.o.v. 

dit lab.systeem is gegeven in figuur V-7. T = 4,2 K. 

f meetpunten, - theoretische kronune J rel ::i.~ I_ + b"cos_5
0

2<1>-a'). 

' 



V-9. 

Meting B in 11 23 11-vlak. 

Figuur V-7. De orientatie van het hoofdassen systeem van de E.F.G.-tensor 

(123) t.o.v. het laboratoriumsysteem (xyz). 

"23"-vlak gemeten literatuur 
van de E.F.G.-tensor 

max. J rel bij 
99° + 2° lo 98° + de hoek ~ - -

n 0.23 + 0.05 0.08 + 0.03 - -

Tabel V-2. Asymmetrie parameter n en een extremum van J 
1 

bij meting van 
re 35 

de hoekafhankelijkheid van J 1 van de P.Q.R. aan Cl in re 
Cocl2 .6H20 bij rotatie van Hr in het xyz-vlak van het labora-

toriumsysteem (xyz). De orientatie van de hoofdassen van de E.F .G.

tensor t.o.v. dit lab.systeem is gegeven in figuur V-7. Tevens 

zijn de literatuurgegevens 4) voor dit geval vermeld. T = 4.2 K. 
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Figuur V-10. De hoekafhankelijkheid van J 1 van de P.Q.R. aan 35c1 in re 
CoC1 2.6H20 bij rotatie van Hr in het xy-vlak van het lab.-

systeem (xyz). De orientatie van de E.F.G.-tensor t.o.v. dit 

lab.systeem is gegeven in figuur V-9. T = 4,2 K. 

t meetpunten, - theoretische kroDlllle J 
1 

= 1 + b"cos (2cp-a 1 ). re 



V-1 I. 

Meting C in "13"-vlak. 

y 

Figuur V-9. De orientatie van het hoofdassensysteem van de E.F.G.-tensor 

(123) t.o.v. het laboratoriumsysteem (xyz). 

"13"-vlak gemeten literatuur 
van de E.F.G.-tenso+ 

min. J rel bij 
91° + 2° 90° + lo 

de hoek <j> - -

n 0.40 + 0.05 0.08 + 0.03 - -

Tabel V-3. Asymmetrie parameter n en een extremum van J 1 bij meting van 
re 35 

de hoekafhankelijkheid van J 1 van de P.Q.R. aan Cl in re 
CoC12.6H20 bij rotatie van Hr in het xy-vlak van het labora-

toriumsysteem (xyz). De orientatie van de hoofdassen van de 

E.F.G.-tensor t.o.v. dit systeem is gegeven in figuur V-9. 

Tevens zijn de literatuurgegevens 4) voor dit geval vermeld. 

T = 4,2 K. 



v-12. 

V.4. Conaiusie 

Uit de feiten, dat de metingen A, B en C alle een andere waarde voor de 

asymmetrie parameter n opleveren, en dat de meetpunten niet significant 

afwijken van theoretische krommen, concluderen we dat de gemeten relatieve 

intensiteit J niet evenredig is met de theoretische intensiteit J. 
• + 

De asynnnetr1e parameter n kan beter bepaald worden naar gelang we H ro 
roteren in een bekend veld van de E.F.G.-tensor, waarin de intensiteit J 

minder varieert. Voor n = 0 en n = 1 bestaat een vlak resp. 12- en t3-vlak, 
. + . . waar1n we H kunnen roteren zonder dat J 1n grootte var1eert. ro 

De geselecteerde gevonden waarde van n = 0.04 ,:!:. 0.04 komt goed overeen met 

die, welke Legrand 4) vond n = 0.08 + 0.03. 

Het verschil tussen de gemeten en berekende intensiteit kan voor 50 a 90% 

te wijten zijn aan het niet homogeen zijn van het hoogfrequent magneetveld 

ter plaatse van het kristal. Het hoogfrequent veld wordt opgewekt door een 

spoeltje van 8 windingen, met een len&te van 1,2 tot 1,4 mm en een diameter 

van 7 nun. 

We kunnen het veld ter plaatse van het kristal homogener maken a) door de 

lengte van de spoel groter te maken, b) door de verhoudingdiameterspoeltje 

- diameter kristal grater te maken. 

Andere oorzaken voor het verschil tussen de gemeten intensiteit en de bere

kende intensiteit J kunnen zijn a) het niet lineair zijn van de apparatuur 

met name de oscillator, b) het niet voldoende bolvormig zijn van het kristal. 

Brengen we de inhomogeniteit van het magnetisch hoogfrequent veld in reke

ning, dan zou de afwijking van de gemeten t.o.v. de theoretische relatieve 

intensiteit J 
1 

verklaard kunnen warden, door aan te nemen dat ongeveer re 
7% van het magnetisch hoogfrequent veld parallel staat aan het vlak van het 

spoeltje in plaats van dat het er loodrecht op staat. 



Deel. II 

ChZ.oor- en protonresonanties in FeCZ.2.4H2o 



1-1. 

I. InZeiding 

Dit deel van het verslag vermeldt de metingen van proton en chloor re

sonanties in de antiferromagnetische toestand van Fec12.4H20 bij 0,35 K. 

De kristalstruc~uur van FeC12.4H20 werd bepaald door Penfold en Grigor 

I). De ruimtegroep is P 21/c, Z = 2 en a= 5.91 R, b = 7.17 R, c = 8.44 R 
en S = 122°19'. Er is slechts een inequivalente chloor positie. 

De magnetische ordening van Fec12.4H20 vindt plaats bij ongeveer I K 2). 

El Saffar en Murty 3) toonden aan, door proton resonanties bij kamertempe

ratuur, dat de puntsymmetrie van de proton positie beschreven kan worden 

met 2/m. Met behulp van proton resonantie bij 0.4 K toonde Spence aan, dat 

de aspectgroep 2/m is. 



II-2. 

II. Theorie 

Teneinde de richting van de projektie van het inwendig magneetveld ter 

plaatse van een proton in een bepaald vlak te bepalen, kunnen we de "in

uit" methode gebruiken. Deze methode is alleen toe te passen als de 

resonantie signalen zo groot zijn, dat ze op de scoop zichtbaar zijn. 

Indien we een magnetisch hoogfrequent veld instralen met een frequentie 

in de buurt van de resonantiefrequentie van een proton, dan zal bij 
. ~ . • • + modulat1e van het systeem met een magneetveld H = H s1nwt waarb1J H >> 

m 
+ 

lijnbreedte van het signaal onder een bepaalde hoek van H t.o.v. het 
m 

inwendige veld resonantie beginnen op te treden. Dit is te zien door het 

verschijnen van resonantiepieken op de scoop. 

In figuur [l-1 is de projectie van de inwendige magneetvelden ter plaatse 

van een proton en de grootte van het modulatieveld getekend. De gestreepte 

cirkel stelt de grootte van het veld voor waarbij resonantie optreedt bij 

de gekozen frequentie van v = y/2~ Htot• De kleine getrokken airkels 

stellen de amplitude van het modulatieveld voor bij rotatie van het 

modulatieveld. De grootte van H als funktie van de tijd bij een bepaalde 
m 

richting is uitgezet in figuur II-2. 

Treedt er bij de fase f 1 van Hm (0 < f 1 < 90°) resonantie op, dan zal er 

ook resonantie optreden bij de fasen f 2 = 180° - f 1, f 3 = 180° + f
1 

en 

f
4 

= 360° - f
1

• Dit wordt geillustreerd in figuur II-2. Op de scoop vallen 

de resonantiepieken, welke optreden bij de fazen f 1 en f 2 en die van f 3 
en f 4 samen. 

+ 
Door nu de hoek $ van Hm(~) te varieren kunnen we f

1 
grater en kleiner 

maken. Bij ~ waarop nog net resonantie optreedt heeft f
1 

de maximum waarde 
0 + + f

1 
= f 2 = 90 • De minimum waarde van f 1 wordt bepaald door H , H. 

m lnW 
en de 

+ frequentie van H • r 
+ 

• -+ Deze waarde wordt bere1kt als H samenvalt met de pro
m 

jektie van H. op inw 
. + het vlak waar1n H wordt geroteerd. 

m 
De richting van de projektie van het inwendige veld H. is nu te bepalen 1nw 
door het gemiddelde te nemen van de hoeken, waarbij de resonantiepieken in 

het beeld van de scoop komen en waarbij ze verdwijnen. 
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II-3. 

Figuur II-I. De cirkel (---) is de grootte van bet veld waarbij voor de 

gekozen frequentie, resonantie optreedt, de kleine cirkels 
-+ 

(~) de grootte van de amplitude van bet modulatieveld H . m 

II •.• f 

Figuur II-2. 
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Fase van H coswt waarbij resonantie optreedt aan een proton 
m • . + • met een 1nwend1g veld H. en frequent1e van bet boogfrequent 1nw 

veld v = v/2n H t" In de tekening H //H. . to m 1nw 
-+ 

Een andere methode om de richting van bet inwendige magneetveld H. te 1nw 
bepalen, maakt gebruik van een statisch magneetveld H 't (fig. II-3). 

Ul. ·W 
. f . d d -+ -+ De resonant1e requent1e wor t bepaald oor de resultante van H. en H 't • 1nw u1 w 



Door nu bij 

meten is de 

te bepalen. 

II-4. 

verschillende hoeken ~ van H 't de resonantiefrequentie te 
Ul. W 

richting van de projectie van H. op het vlak van draaiing i.nw 

+ + + 
Figuur II-3. H voor het geval dat H. in rotatievlak van H. ligt. res i.nw i.nw 

I 



Ap. I 

APPENDIX A 

(Al) 

Dit is een funktie van o.a. e1 en ~ 1 • We willen J hebben als een funktie 

van e en ~. Dit zijn namelijk de bolcoordinaten t.o.v. x y z-systeem van 

H. De transformatie relatie voor C luidt als volgt: 

z 

Cnm'(e',~') rD(R.)( B )C (6 ~) ~ ~ = m mn a, ,y R.m ·~ I) (A2) 

a, B en y zijn Euler hoeken. 

x 

1=X' y 

We kunnen d(R.)(8) vinden in een tabel 2). 
mn 

We krijgen voor J 

J = H; [a coo + c22 

+ c21 

{bD(2) + c(D(2) + D(2))} 
20 22 2-2 

{bD(2) + c(D(2) + D(2))l 
10 12 1-2 I 

+ c20 {bD(2) + c(D( 2) + n<2))}" 
00 02 0-2 

+ C {bD(2) + c(D(2) + D(2) )} 
21 -10 -12 -1-2 

+ C {bD(2) + c(D(2) + D(2) )}] 
2-2 -20 -22 -2-2 • 

C ingevuld geeft: mn 

J = H; (a + 

(A4) 

-2ia 4 -2iy 4 2iy } + ce (cos (S/2)e + sin (8/2)e ) 



+- c 

+- c 

J = H2 [a+ A e2i(¢-a)(bi + c' -2iy + c" e2iy) e r 2 I 

+ B i(¢-a) (b I + c' -2iy + c" e2iy) e e 2 2 2 

+ c (bj + 2cj cos 2y ) 

+ B e-i(¢-a)(b' + c" e-2iy + c' e2iy) 
2 2 2 

-2i (,i,-a) -2iy 21' y 1 
+ A e o/ (bj + cl e + cj e )J 

Voor betekenis A, b en c etc. zie Tabel I. 

We kunnen nu de e-machten vervangen door sin.en cos. 

Uitwerking geeft dat (II-4) 

J = H; [a+ A{y
1
cos

2
(¢-a) +Yi sin2(¢-a)} 

Hierin zijn A, B en C funkties van e en y funkties van a en y. 

Voor betekenis zie Tabel I. 

Ap. 2 

(A6) 



Ap. 3 

APPENDIX B 

Voor het berekenen van de overgangswaarschijnlijkheid tussen de energie

niveau' s behorende bij E1 = EQ(.:!:, i) en E2 = EQ(.:!:, t>, maken we gebruik van 

de le orde tijdsafhankelijke storingsrekening 3). 

We stellen dat voor t < 0 geldt dat Huit Hst = -2 I Hrcos 21Tvt is nul. In 

het algemeen is de toestand te beschrijven door een golffunktie, wel~e een 

som is van de eigenfunkties. Dus 

1jl = I.e .. ~ ..• 
J1 J1 J1 

In het boven beschreven geval van de quadrupool interaktie met ~ voor 

I =3/2, kunnen we het volgende energie plaatje tekenen: 

<P 12 

E 
1 E

1 
en E2 zijn beide tweevoudig ontaard. 

Stel de toestand kan op t = 0 beschreven worden door 

(Bl) 

Hierin zijn 4> 11 en <1> 21 twee orthonomale eigenfunkties van de hamiltoniaan 

HQ behorende bij het ontaarde niveau E1• Als t > 0 dan geldt voor ljl(T) ten 

tijde T: 

ljl(T) = cll(T)</>} + c2l(T)<j>~ + Jcj2(T)<j>j2' (B2) 

T 

i/h r~<P"IH l<P' > dt 6 1 st 1 
T ++ 

= - i/h f <<P"l-2YJHcos21TOtl<P' > dt 
0 1 1 
T ++ 

= - i/h f«l>"l-2yJHI~' > cos21T0tdt = 0 
0 1 1 

We kunnen nu schrijven: 

ljl('r) = cll(T)q>l +jcj2(T)<Pj2 (B3) 

met 
lc. 2 (1)1 2 

=Ii:< </>. 21H ti a.</>. 1 > 12 • 
J 1 J s 1J 



i 

I. 

I' 
I 

De overgangswaarschijnlijkheid is gelijk aan de kans dat de kern zich 

bevindt in niveau E
2

• Immers voor t < 0 is c
11

(t) =I. 

Dus: 

WEI -+ E2 
(T) = < PE > T 

2 

WI: (T) = <I:jcp.2 >< 4>·21 > T 
J J J J 

= I:j >ijl(T)lcj>.2 > 12 
J J 

2 2 = I:jc. 2 (T)j = I:jI: < cp.
2

jH ja.cp.
1 

>I • 
J J J 1 J st 1 1 

We hebben. echter te maken met een heel ensemble, dus: 

WE -+ E (T) 
I 2 

= tlc. 2 (T)j
2 

J J 

+ + 

De laatste twee termen zijn gelijk aan nul, omdat 

= 

Nu wordt = !al 121 jc~2(T)l2 + 

=ex> .L.j< cl>·2IH tjcp.I > 12 
1] J s 1 

ex> x.j< 4>·2IH tl4>·1 > 12. 
1] J s 1 

Dus WE -+ E (T) 
l 2 

Ap. 4 

(B4) 

(BS) 

(B6) 

We hebben nu een uitdrukking gevonden, waarmee de intensiteit van de 

absorptie van het ingestraalde magnetisch hoogfrequent veld is te bepalen. 
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Ap. 5 

TABEL I 

6; = b /% st:..(3 

h~ = -6 J? si. f c,qs! 

C,
1 

= C . Ctn"(.~) 

e ll I 

3 = CJ 

f; = 2( b/+(c,'t-c,'1}t:1ri.y} =J. {h Jiil si:..is +c (ul(~} + si..'t(!fJ} cn2.f} 
(i

1 =2(c;-c,") Si+-2.( == 2c. CAnf '(A, 2r 

fi = i{/J; +- (c; +Cz"} c.tn1y):: 2 {-J,J'K S~C1Jf 1- c: s'-f C#:lf ~ '-f} 

ri' = 2 ( c{ - c;') s In. r ::: 2 c s;..., 13 ti.. y 

13 = b: +- 2 s' tA:J 2(::: -f /, {J CAl1t-1) + 2. C Jkr' s'-'1/g CM '-f 
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TABEL II. 

a. ... 12.. 

" = h. u-Yt~) 

c = %t2. 
f/ = 2 { h Jfi Si-M1f3 + c ( Go->'f(li:) r ~"(?)) Ot>;1'-f} 

Ap. 6 
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