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INLEIDING 

Om na te gaan wat er zou veranderen in Rb2MnC14.2H2o als het 

Cl-ion door een Br-ion vervangen wordt, werden van 

Rb2MnBr 
4

• 2H2o de :1agnetische structuur en elektrische en 

magnetische interactie· parameters bepaald. 

8 
Reeds eerder verrichtte Forstat e.a. ) soortelijke warmte 

metingen aan Rb2MnBr4.2H2o en bepaalde daaruit onder andere 

de n~eltemperatuur (TN = 3,33 K). 

Ook Carrander en Hoel 17 ) verrichten metingen aan RbZMnBr
4

.2H2o. 

Zij bepaalden exchange en anisotrope parameters met behulp van 

de magnetische overgangen. 
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I KRISTALLOGRAFIE 

Volgens Forstat 8 ) is Rb2MnBr
4

.2H2o isostructureel met 

Rb2MnC1
4

.2H2o • Van deze laatste verbinding is dvor Jensen 7 ) 

de structuur bij kamertemperatuur bepaald. Hij vond dat deze 

triklien was, met ruimtegroep P 1 • De eenheidscel bevat é6n 

formule eenheid. Er is één Rb en er zijn twee Cl en twee H 

posities (figuur I.l). Het Mn-ion bevindt zich op een inversie

centrum. De celconstanten zijn in tabel I.l gegeven. 

Figuur I.l. De structuur van Rb2MnC1
4

.2H2o. De beide niet 

equivalente Cl posities zijn met I en II aangegeven. 

De structuur van Rb1MnBr~.2H 2o kan hieruit verkregen worden, als 

we Cl door Br vervange~. 

Door SwUste 9 ) zijn uit een poederdiagram met Cu(koQ-stralen de 

celconstanten voor Rb2MnBr
4

.2H2o bepaald. Deze zijn ook vermeld 

in tabel I.l • 

verbinding a b c o{. (3 r 
Rb2MnBr

4
.2H2o 5,96 6,76 7,'36 66,7° 87,9° 85,0° 

±0,02c 
Rb~nC14_. 2H20 5,66 6,48 7,01 66,7° 87,7° 84,8° 

tabel I.l Celparameters van Rb2MnBr
4

.2H2o en Rb2MnC1
4

.2H20 
• 

De as lengtes zijn gegeven in Î .(± 0,02) 
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Bij de berekeningen zullen we,waar dat nodig is, uitgaan van de 

posities van de atomen in de eenheidscel, zoals die uoor Jensen 7 ) 

voor Rb2MnC14.2H20 bepaald zijn. 

Rb~Br4.2H2o is bij k&uertemperatuur gegroeid uit een oplossing 

in water van RbBr en MnBr2.4H20,in een verhouding van 2:1 (Mol). 
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I TheoriEJ 

I.l De Hamiltoniaan: 

We nemen aan dat de belangrijkste termen in de hamiltoniaanfdie 

de interactie van een broom- of rubidiumkern met zijn omgeving 

beschrijft, zijn: 

a) 
_. 

De zeeman-interactie van het magnetisch moment J-lN van de 

kern met het magneetveld Bi ter plaatse van de kern. 

(II.l.l) 

b) De interactie van het quadrupoolmoment van de kern met de 

elektrische veld gradiänt ter plaatse • 

.L ~Q n ~ 
H = ~ :V .E 

~ 

-.> 

q 
(II.l.2) 

waarin: Q de tensor van het elektrische quadrupoolmoment 

V.Ê de elektrische veld gradiänt (E.F.G.) tensor 

De belangrijkste bijdragen aan B. veronderstellen we te:worden 
l. 

geleverd door het dipoolveld Bdip en het hyperfijnveld Bhf' 

gegeven door: 

-1 
=~ • 

~ 

waarin: A de hyperfijntensor 

..... -A 

S de spin van het"Mn-ion, behorend tot het kluster, 

waarvan het beschouwde ion deel uit maakt. 

_.. -~ 
\l.E is een spoorloze symmetrische tensor van de tweede: rang. 

We kunnen hem op assen brengen, waarop hij diagonaal is: 

de hoofdassen. 



- 5 -

- V.Ê = 6V = 
(

Vxx 0 0 ) 
0 V 0 yy 
0 0 vzz 

(!!.1.3) 

We ki:!e~ jVzzl ~(V~~ )Vxxl ,hierbij geldt vxx + vYY + vzz = o. 
We nu \7 .E representeren met de parameters: 

eq = Vzz 

'7 = (Vxx - Vyy)/Vzz ,de asymmetrie parameter. 

De hamiltoniaan H = Hz + Hq kan nu geschreven worden als: 

l (I.: I3.)) :2,'7 + + - r 
(II.l.4) 

waarin 11 de; gyromagnetische verhouding en eQ het quadrupool-
tAI _.. 

moment van de kern is. I, I , I en I zijn impulsmoment 
z + -

operatoren van de kernspin. 

~rupool Hamiltoniaan 

Voor het. geval B. = 0 wordt de hamiltoniaan (II.1.4): 
J. 

- Ij qQ . l - _..z I J J. 
L l 1 H q - 4I ( 2I - 1) 3I z I + :ï; "(' (I+ + I-) (II.l.5) 

Als m het magnetisch quantwm getal van de kernspin ten opzichte 

van de Z-as van de E.F.G. tensor is, zijn de matrix elementen 

van de hamiltoniaan (II.l.5) voor halftalliga kernspin: 1
) 

(mjnJ m> = A {3m~ - I( I + 1) J 

<m'IHql m> = fr'A {(I+m)(I±m+l)(I+m-l)(I±m +2)t- b m' ,m±2 

(II.1.6) 

e~qQ 
A = 4I(2I - l)h (in frekwentie eenheid) 

Als '7. :f 0 is, vanwega de menging van toestanden met Am • ±2, 
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m geen goed quantum getal meer, we geven dit aan met m. 
Uit (II.l.6) kan de seculiere vergelijking van de hamiltoniaan 

bepaald worden: 

I = Ï El - 2 rr/'- 9 ,. 0 

(II.l. 7) 

I =~ 

Waarbij E is uitgedrukt in eenheden A • De oplossingen van 

(II.l.7) zijn exact: 

Ej: I= 3A( 1+ if)! 
E±l= -3A(l+!,rz~t. (II.l.8) 

v = 6A( l+}'Z~)i 
q 

E:ri= Al-:!{143') Vr+s'- ~(l-V3) ifr:S' J 

E:t:1= A! ~r+s 1 
+ f/r-s' J 

E.t!= A~-i(l-V3') IYr+s' + t(l+YJ) lfr-s' 1 Ï (II1.9) 

vql= A{ -1;( 3-t/3') f/r+s' - ~(34}) ~r-s'} (~,t-i1 'lJ 
vq2= Af ±(3+y'3) ~r+s' + {(343') &'r-s'} ~--ü} 

r = 80(1- y) , 
s = if?a(l+!i)J~- r~li 

vq , yql , vq2 frakwenties van quadrupooi overgangen 

Een exacte oplossing van de hamiltoniaan (II.l.4) is alleen 
_... 

mogelijk als B. langs een der hoofdassen van de. E.F.G. tensor 
l. 

ligt. Is dit niet het geval, dan kan steringarekening worden toe-

gepast, als één van beid~ intsracties veel groter is als de andere. 

Zijn beide interacties van dezelfde grootte orde~ dan blijft als 

mogelijkheid het spectrum te interpreteren, de methode der 

energiemomenten~ ged&~inieerd als: 

11.2.1) 
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II.2 Methode van de energiemoment.en 

Met de methode der energiemomenten is het mogelijk de 

co~ffici~nten van de seculiere vergelijking van de hamiltoniaan, 

welke functies zijn van de interactieparameters, uit te drukken 

in de· experimenteel te bepalen resonantie frekwenties. 

De eigenwaarden van de hamiltoniaan zijn wortels van de 

bijbehorende seculiere vergelijking, een polinoom van de 

graad 2!+1. 

Indien I = Î is deze: 

E4 + a E3 + a E2 + a E + a 0 1 2 3 4 = (II.2.2) 

Het uitschrijven van (E- E1)(E- E2)(E- E3)(E- E
4

) = 0 geef~. 

dan de volgende uitdrukkingen: 

~ = -( E1 + E2 + E3 + 14) = - r;, = 0 

a2 = ElE2 + ElE3 + ElE4 + E2E3 + E2E4 + E3E4 = -JÇ 
a3 = -(ElE2E3 + ElE2E4 + ElE3E4 + E2E3E4) = -jr; 
a4 = E1E2E3E4 = t( r;)~- 2 ~J /8 

(II.2.3) 

Rangschikken we de energienivo's E1 volgens opklimmende grootte· 

en definieren de resonantie frakwenties Y. als 
l. 

(II.2.4) 

dan kunnen we de energie~ E. uitdrukken in de resonantie 
l. -

frekwenties.HierbiJ' maken we verder gebruik van 2: E. = 0. ,. l. 

Met (II.2.1) kunnen de energiemomenten [ dan ook in die reaonantie 
n 

trekwenties uitgedrukt worden. 

(II.2.5) 
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Combinatie van !!.2.2, II.2.3 en !!.2.5 levert de gewenste relatie 

tussen de experimenteel te: bepalen resonantie frekw.enties en de, 

co~fficienten van de seculiere vergelijking. 

Voor het hier behand&lde geval (I =Y~ is de seculiere vergelijking 

van de hamiltoniaan (!!.1.4): 

Hierin: (!!.2.7) 

en v = v (1+ r~?J~)~ 
q qo t (II.2.8) 

De energie is uitgedrukt in frekwentie eenheden. Voorts zijn 

é)en~ de hoeken,in poolco~rdinaten,die het magnetische veld 

Bi maakt me~ de hoofdassen van de E.F.G.tensor. Figuur II.l 

geeft een en ande!t" weer. 

' ' 
' ' ' ' ~-

1 I 

' /' 
' I ,," 
''I , -~' 

-- ~- --- --------- -~ >1--

' 

Figuur (II.l) 
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Combinatie van de uitdrukkingen II.2.3 en II.2.6 levert: 

Ç=o 
G = 5~ + \)~ 
r; = 3Yqo ~(3cos2& - 1 + rsin~cos2f') 

(II.2.9) 

a4 =k{ +~~ + {o ~ ~ 6ain
2
8{1- !~"') - 5 + 1.z + 41sin2Jcos21f 

Met de uitdrukkingen II.2.5 en II.2.9 hebben we een relatia 

gevonden tussen de experimenteel te· bepalen grootheden V
1 

, v
2 

, 

Yo;,; , y , rn en de interactie parameters , e, GIJ, rn, }) , Y. • 
J q ~ · 1 L ~ z 

II.3 Methode der gradi~nten 

..... 
Om de grootte en richting van het magnetische veld Bi op een kern 

te bepalen, kunnen we gebruik maken van de methode der gradii:!nten • ....... 
Als we de operator \7B , gedefinieerd als: 

~ ";) _,. ~ ~ _d_ 
L 'df3x + / <Jf3 y + te '":>B.z 

laten werken op f2 krijgen we de volgende resultaten ( I = o/2,) 

Via II.2.5: 

"QB Ç = f)B ~i< vl + 2 v2 + v 3 )2 + 2 c~ + v~) J 

en via rr. 2. 9. 

t7Br; =V B(5~ + ~) = 5(4'%11>
2 VB(Bi.1\) (II.3.2) 

dit laatste kan ook geschreven worden als, 

(II.3.3) 

....... 
waarin 1 de eenheids tensor en ~ de zogenaamde fieldshift 

tensor is. De in II.3.3 gegeven uitdrukking zal in het algemeen 
..... _.... 

niet samenvallen met B., maar omdat 7f in het algemeen vrij 
J. 

klein is, kunnen we in eerste benadering stellen: 
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(II.3.4) 

Uit de kombinatie van de uitdrukkingen II.3.1 en II.3.4, 

1 .iffj 2{ 1 __" ~ B'i = ro < IJY) <i)\ + \)2 + ~ 'Y3)VB Yl + < vl + 2 v2 + v3) V Bv2 + 

<tvl + ~2 +i~> V B v3)j (II.3.5) 

blijkt , dat de richting en grootte van het inw.endige veld B. 
bepaald kan worden door he-t. samen stellen van de gradiÊ!nten ~BY. • 

Si) l. 
Deze gradi.ênten kunnen experimenteel bepaald w~rden door het 

meten van de- verschuiving van de resonantie frekwentie V. ten 
l. 

~ 

gevolge van een klein uitwendig magneetveld· B • 
u 
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III DE KEE!OPSTELLIBG: 

De experimenten in het temparatuur gebied van l,lK - 4,2K werden 

verricht in een conventionele 4He-cryostaat. Voor het temperatuur 

gebied van 0, 35 K - 1,1 K werd gebruik gemaakt. van een 

3He-opstelling 10) met coaxiale invoer 4). 

De temperatuur werd bepaald uit de dampdruk. In de 3He-opstelling 

werd' deze eerst geijkt tegen een proton-frekwentie in MnC1 2.4H20 • 

De signalen werden gemeten met behulp van een marginale 

oscillator 11 ) 4). Zij werden gedetecteerd met synchrone tweede 

harmonische de-tectie. 

Het modulatie veld werd verkregen met behulp van een stel 

Helmholz spoelen buiten de cryostaat.De modulatie frekwentie 

bedroeg 137 Hz. 

De kristallen werden geörienteerdmet een röntgen diffractie

meter en vervolgens, gemonteerd op een goniometer, in de 

cryostaat geplaatst. 
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IV.1 de paramagnetische toestand 

Bij T = 4,2 K werden eendrietal quadrupoolresonanties waar

genomen. Zij werden door hun ligging, grootte en lijnbreedte 

toegeschreven aan de rubidium kernen. 

Natuurlijk rubidiwn bevat twee isotopen, 85Rb en87Rb, die voor

komen in een verhouding van 2,6 : 1 • Omdat er slechts een Rb 

positie is in de eenheidscel (hoofdstuk I), kunnen we van 85Rb, 

met een kernspin I=f , en van 87 Rb, met een kernspin I=f , 

respectivelijk twee en e:en q.uadrupool resonantie verwachten 

(II.l.8, II.l.9). 

Met de methode der energiemoment.en '> 6
) kunnen we de volgende 

relaties afleiden uit !!.1.7: 

Voor 87Rb met I=J, 
87r = o 

1 

87 r; = { ( e 2 q 87 Q) /h} 2 ( 1 + 3 "2~ = V~ 

87r3 = o 

Voor 85Rb met I= f , 

85~ = 0 

ssr; = [<e2q85Q)/hj2(1 +!11(.2) = 1<\>!1 + 

85r; = [<e2q85Q)/hj'(l _ ~z) = 

(IV.l.l) 

'Vq1 vq2 + '{2> 

(IV.l.2) 

- 2{2> -~2{1 + 3{lvq2 - 3'r'ql v!2 

vq,yql' vq2' gemeten quadrupooi resonanties. 
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Experir:1enteel zijn drie quadrupooi resonanties waargenomen: 

yl = 2,105 

~ = 2, 567 ± 0,003 MHz 

~ = 2,747 
Om uit te kunnen maken welke van de experimenteel gevonden 

frakwenties vl, y2' en v3 overeen komen met yq' yql' en vq2' 
zijn de volgende gegevens van belang: 

a) De signaalvorm en grootte van Y
1 

en v
3 

vertonen een grote 

mate van ovareenkomst,, terwijl V 2 ongeveer viernaai groter 

en tweemaal breder is. 

b) 85Q 

87Q 
= 2,0669 , 

hieruit volgt met IV.l.l en IV.l.2, 

21 85Q 2 = 25 (87 ) = 3,589 • 
Q 

Met yl = vql , V 2 .. V q en \)3 = ') q2 vinden we voor de 
verhouding van de f1 's, 

Op grond van a) en b) besluiten we tot de labeling van de resonanties, 

die onder b) genoemd is. 

Uit de uitdrukking (IV.l.2) kunnen we afleiden, 

= 

Met genoemde labeling is hieruit~ be~aald, 

~ = 0,690 ± 0,012 (IV.L4) 

Uit r2 van beide isotopen is met deze waarde voor «[ , e2qQ/h 

bepaald: 

e2q85Q/h = 9,9 ± 0,1 MHz 
:E) 

e2q87Q/h = 4,77 ± 0,05 MHz 
(IV.l.5) 
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~) Uit de E.F.G.-tensor voor de Rb positie (hoofdstuk VII) 

blijkt, dat eq > 0, zodat in (IV .1. 5) de tekens 

positief dienen te zijn. 

De waarden voor rr; (IV.l.4) en e2qQ/h zijn opgenomen in de over-
'-

zichttabel IV.3 • 

!~~~~!!~~!~~-!~-~~~~~-~~~~!~~-~!~~-~~-g~~~~E~~!-~~~~~!~~ 

!~-~:~~--~~--~~~~· (tabel IV.l) 

-, 
auteur ref I 85Q ~) 87Q ~) a5Q I a1Q 

--

Meyer-Berkhout 12) 0,295±0,02 0,143±_0,01 a) 2,06 ±0,03 

Ha.ndbook 13) 0,31 0,15 2,07 

Varian tabels 14) 0,28 0,14 2,00 

Rughes 15) - - 2,0669±0,0005 

Spenee 6) - - 2,07 :!,0,06 

dit werk - - 2,07 ±0,04 

~) eenheid e 10-24 cm2 

H)verhouding uit de gegeven waarden voor Q 

a) Q uit hyperfijnstruktuur opspliising van het vrije atoom 

b) Uit atoomstraal experimenten 

c) Uit quadrupooi resonanties in Rb2MnC~4.2H2o 

iE~) 

H) 

"> 
b) 

c) 
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IV.2 De antiferromagnetische toestand 

In het gebied van 0,7 tot 10 MHz werden 14 resonanties waargenomen, 

die aan de rubidium kernen toegeschreven werden.Deze resonanties 

staan als functie van de temperatuur weergegeven in figuur IV.l. 

Tussen deze resonanties bestaan een aantal somrelaties. Hieruit 

en uit het verloop van de frakwenties als functie van de temperatuur, 

bleek dat we te doen hadden met een zo-genaamd tussengeval, 

H ~ H • Zes van de overgangen konden in onderstaand energie-
z q 87 

schema worden ondergebracht.Het werd aan Rb (I=i) toegeschreven. 

/0 I?> 

.2 

9 Jt 

·-

v 

Jft 

Figuur IV. 2 Energie schema van 
87Rb in de antiferromagnetische 

toestand. De nummering komt 

overeen met die in figuur IV.l • 

Onder de aanname,dat de interactie parameters p, Q,c; ei1 vqo 

onafhankelijk zijn van de temperatuur, kunnen we met de in (II.2.5) 

en (II.2.9) gevonden uitdrukkingen, de nog onbekende interactie 

parameters tJ, f en Vz(T) bepalen : 

cos 2f= ( JV ~2 - 3cos49 + 1 ) 11f(l- cos~[ , 
qo z / { 

We vinden dan, 

~= 2,814 ± 0,014 MHz en hieruit 1Bi\. 2,02 ± 0,01 kGauss 

(bij T = 1.15 K,) 



- ib-

6 ...,..._----------------------------------~ 

I YiMHJ' 

11 --o-----_-

3,A 

3 
1 ----<l-------o-- ---o-----

- -----·-

-------o--

----------o-
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e. 49°± 3° 
Cf- 880± 60 

IV.2.1 

De waarden voor cos 6J en cos2tj zijn bepaald uit het gemiddelde 

voor een vijftal temperaturen. 

Deze waarden voor GJ en ft' zijn opgenomen in de cvarzichts tabel IV. 3 

De resterende 8 re:sonanties werden aan de 85Rb-kernen toeges-chreven. 

Er was zeker een somrelatie ( 3 + 6 = ll), mogelijk e·en tweede 

(1 + 7 = 11). Als w.e zes energienivo's aannemen en alle.1~=.±1 en .±2 

overgangen toestam verwachten we 9 lijnen en een groter aantal 

somrelaties. Het is echter mogelijk, dat we niet alle ö'm=±l en ±2 

overgangen waarnemen bij de door ons gebruikte instralingsrichting 

van het hoogfrekwente veld, ofwel, dat de overgangen buiten het 

door ons onderzochte gebied liggen. Ook kunnen 1re eenÓ'iii=±3 over

gang in een tussengeval niet uitsluiten. 

Om nu de acht overgangen toch te kunnen identificeren, hebben 

we met een computerprogramma de matrix van de hamil toniaan voor 

I =i numeriek opgelost met de reeds,. van 87Rb, bekende interactie 

parameters'[. Q, cf, e
2

q85%en 

85 <85 I 87 )87 ( . . ) Vz = Y~ y~ z = 0,830 .± 0,004 MHz baJ T=l,l5K • 

Uit de oplossingen van de hamiltoniaan konden we tot onderstaand 

energieschema met waargenomen overgangen besluiten. 

8 

3 4 

6 1 
11 

5 i 

11 

figuur IV •. 3 energieschema 85Rb. 

De nummering van de overgangen 

komt overeen met die in figuur IV.l 
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Om ook uit de 85Rb resonanties B, cf, f2, en V z te bepalen, zijn, 

aan d&hand van het gevonden energieschema, uit de experimenteel 

bepaalde reaonantiefrekwenties de energiewaarden van de zes 

nivo' s bepaald. 1• (), C/ en V z zijn nu zo aangepast, dat de 

v-erschillen tussen de nume-rieke oplossingen van de eigenwaarden 

van de hamiltoniaan en de experimentele energienivo's minimaal 

waren. We vinden dan, 

tf)_= 0,6911 
a. 49° 
(/:a 890 

(IV.2.2) 

'Îz = 0,8275 MBz (bij T=l,15K) 

Deze waarden stemmen binnen het nauwkeurigheide interval met 

de waarden die in (IV.l4) en (IV.2.1) gevonden werden. 

In de overzichtstabel IV.3 zijn de in (IV.l4) en (IV.2.1) 

gevonden waarden van~, t;J, lof en V z opgenomen, omctat, 

a) bij de aanpassing efqf35Q)h niet is gevarieerd. 

b) bij de aanpassing geen rekening gehouden is met het 

onnauwkeurigheide interval in de o:p.erimentele energie-

nivo's. 

c) voor wat betreft f9 enrj, deze in 87Rb uit e'9n groter 

aantal waarnemingen zijn bepaald. 

Grad:U!nten 

De grootte en richting van het lokale. magnetische veld kan ook 

verkregen worden door gebruik te maken yan de methode~ der gradi1nten. 

(II.3) Deze zijn bij T = 1,15K voor een drietal frakwenties 

(tabel IV.2) van de 87Rb isotoop bepaald. 

De richtingen van de gradi~nten werden bepaald door een 

richting van het modulatie veld te zoeken, waar de intensiteit 

van de resonanties minimaal was. 
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De richting van de projectie van de gradi~nt op het vlak, waarin 

het modulatieveld geroteerd wordt, ligt dan 90° van dat minimum 

in het vlak.Bij elke frekw·entie vonden we twee gradi~nten, die 

volgens een inversie symmetrie gere~ateerd waren. 

De grootte van de gradi~nt is bepaald, door de resonantie lijn 

met een klein uitwendig veld op te splitsen. 

TABEL IV.2 de gradi\mten VB '{ voor 87Rb. 

De symmetrie garelateerden zijn niet weergegeven. 

Dt .l ~..>'(hoeken met een re-chthoekig koördinaten stelsel x-y-z, 

waarbij de x-as langs de a-as en de z-as langs de c~-as ligt. 

frekwentie(MHz) label ~ r '( 
211)- / 
~ ~'Yi f~l 

3,705 \) 110° 156° 102° 1,31 0,02 
1 

1,856 ~ 107° 113° 29° 1,18 0,04 

3,856 v3 76° 64° 30° 1,47 0,02 

Deze gradi~ten (en hun symmetrie,gerelateerden) kunnen op vier 

manieren worden samengesteld om met de uitdrukking, (!!.3.5), 

het veld te bepalen. Gekozen is voor de kombinatie uit tabel IV.2j 

Kriteria voor de keuze waren, 

a) De grootte van het veld,bepaald uit \lz,dient overeen te 

komen met die, bepaald uit de gradi~nten. 

b) De' hoek f) tussen B. en de Z-as van de E.F.G. tensor, dient 
l. 

overeen te komen met de in (IV.2.1) gegeven waarde voor&. 

-..::>. 

De gradi~nten ~ ~ van de gekozen kombinatie zijn weergegeven in 

figuur IV.4 De ori~ntatie van het veld in de in tabel IV.2 ge

bruikte koötdinaten is 118°;118°,42°. 
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figuur IV.4 

Stereografische projectie van de gradilnten B i (1, 2 en 3) • 

. Met B en '•z worden respectivelijk de richting van het veld 

en de Z-aa van de E.F.G. tensor (berekend,hoofdstuk VII) aangegeven. 

pinten en cirkeltjes geven projecties aan op resp. het boven en het 

ondervlak. 
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Berekening van de temperatuur afhankelijkheid van een aantal 
------~-----------------------------------------------------
85Rb resonanties 

Omdat we kunnen verwachten dat de protonfrekwenties en de· zeeman 

trekwenties van de Rb-kernen eenzelfde temperatuur afhankelijkheid 

hebben,kunnen we uit dè temperatuur afhankelijkheid van de ~~n, 

via een evenredigheide factor, di~van de ander berekenen. 

vpl en ~2 protonfrekwenties §) 

Met de bekende protonfrekwenties , 87yz(T) (IV.2.1) en 85 (N / 87~N 
vinden we, 

85 V z(T) =(0,0433±,0,00015)Vpl (T)= (0,0416±0,00015)YP2(T) 

Uit de numerieke oplossingen van de h~niltoniaan met de in (IV.2.3) 

bepaalde parameters als functie vanV , en 85,.., (T), zijn de z Vz 
resonantiefrekwenti~ als ~eti-e" Tan de temperatuur bekend. 

Zij zijn in figuur IV.5 weergegeven, teaamen met de gemeten 

frekwenties. 

De afwijking tussen de experimenteel bepaalde en berekende 

trekwenties bedraagt voor T/TN<o,g nergens meer dan 0,5%. 

Voor 0,9 (T/T1 < 1 is op omgekeerde wijze Vpl (T) en \)p2(T) 
85 • -- J bepaald uit ) • ( Fi9uur Y.i 

*) bepaald met grafische methode 

IV.3 Samenvatting 

In een artikel van Spence, Casy en Nagarayan 6) worden experimenten 

aan Rb2Mnc14.2H20 beschreven. Zij geven voor de Rb positie de 

volgende interactie parameters, 
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~= 0,78 

85Q I 87Q = 2,01 ± o,o6 

Om ook de andere in het artikel niet gegeven interactieparameters 

met de onze te kunnen vergelijken, zijn deze door ons uit hun 

gegevens bepaald. 

Uit de gegeven quadrupooi frakwenties bepaalden we als in IV.l, 

e
2

q85Q/h = 12,0 ± 0,1 

e
2

q
87Q/h = 5,79 ± 0,07 

Uit de in het artikel gegeven figuur van de resonantie frakwenties 

van 87Rb als functie van de temperatuur, werden analoog aan IV.2 

bepaald, 

87vz(T), 

87vz(l,2K) = 2,59 ± 0,025 MHz , 1~1 (1,2K) = 1,86 ± 0,02 kG 

{)= 41° .± 4° 

f= ~ ± 70 

Voor 85Rb werden door de auteurs van het artikel slechts vier 

overgangen waargenomen. Uit de numerieke oplossingen van de_ 

hamil toniaan voor I = f met de hiervoor genoemde waarden voor de 

parameters, zijn de overgangs frakwenties als functie van 'V 
z 

voor een aantal overgangen bepaald. Met de reeds gevonden 87yz(T), 

die hiertoe naar !N geäxtrapoleerd werd, werden deze bekend als 

functie van de temperatuur (figuur IV. 6). De afwijkingen tussen 

gemeten en berekende frekwenties bedroeg nergens meer dan 1%. 
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TABEL IV.3 

Overzicht van de interactie parameters voor de Rb (Cs) positie 

in de isostructurele verbindingen Rb2MnBr
4

.2H20 , RbtMnC1
4

.2H2o 

en Cs2MnC1
4

.2H2o 5). 

Terbinding TN 1 e e2q87o)h e2q85o)h IB~ij T 

( K ) ( MHZ ) ( MHz ) (kG~ (K) 

Rb2MnC1
4

.2H20 2,24 0,78 4'10 ,; 5,79 12,0 1,86 1,2 

Rb2MnBr
4

.2H2o ,,,, 0,690 49° 88° 4,77 9,9 2,02 1,15 

Cs~c14 .2H20 §) 1,84 0,81 46,6° 82,8° 

§) parameters bepaald m.b.v. opslitsing in een exte~ veld van 

de quadrupcol resonanties 
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In figuur V.l is de temperatuur afhankelijkheid van de proton 

resonanties gegeven. In figuur V.2 zijn de richtingen van de 

velden op de protonen in een stereogram weergegeven. Deze zijn, 

evenals derichtingen van de graditmten, bepaald met behulp van 

intensiteits metingen. 

De magneet velden op de protonen kunnen ook door dipoolveld 

berekeningen verkregen worden. Als we voor de richting van het 

maeo:rnetisch moment van het Mn-ion de in tabel v.J. gegeven richting 

gebruiken 6 ' (ongeveer de 0-Mn-0 richting),wordt de beste over

eenstemming tussen gemeten en berekend veld op de protonen 

verkregen, als we een magnetische cel met a+ b antitranslatie 

aannemen. De magnetiche ruimtegroep is in dat geval P 1. s 
De voor deze magnetische cel berekende dipool-velden op de 

protonen zijn ook in figuur V.2 en tabel V.l weergegeven. 

TABEL V.l ..... J 57° ;u : ~-
Experimenteelbepaalde en carekende velden op de protonen 

ei.(>> ~oeken in een rechthoekig ko~rdinatensysteem ~-y-z, 

waarbij de x-as langs de a-as en de z-as langs de c -as ligt. 

ori~ntatie *) 
ex. (3 0 ÎB.\ (kOe)(T=O) 

1 

exp. 56° 40° 74° 4,50 
pl 

ber. 58° 39° 71° 4,49 

exp. 33° 72° 64° 4,69 
p2 

ber. 35° 77° 50° 4,78 

•)mogelijk~ orientatiefout 4° 
20 mogelijke onderlinge afwijking 
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OM 
"· 1l 

Stereografische projectie van de richtingen van de velden op de 

protonen en de richting van de subroosteraagnetisatie { K ) • 
I I 

_p_1 en p2 zijn de experimenteel bepaalde,p'1 en p2 de berekende 

richtingen. De punten en cirkels duiden op een reap. negatieTe en 

positieve a-component. 
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In tabel V.l en stereogram (figuur V.2),kunnen we zien, dat 

de afwijkingen in richting en grootte van de velden op de 

protonen, zoals die gemeten en berekend zijn, niet groot zijn. 

De gevonden magnetische cel en de grootte en richting van de 

velden ste-:..men goed overeen met de resultaten van Spenee e.a. 6 ) 

in Rb2r~Incl4 • 2H20 en Cs2MnC1
4

• 2H20 • 
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VI.l Experimentele resultaten in : 

1) de paramagnetische toestand 
------------------------------
In de paramagnetische toestand zijn geen resonanties gevonden, 

die aan de broomkernen konden worden toegeschreven. 

2) de antiferromagnetische toestand 
-----------------------------------
Nulveld experimenten in het gebied van 10 - 60 MHz leverden, behalve 

de in hoofdstuk V beschreven protonsignalen, twaalf resonanties op, 

die aan de broomkernen toegeschreven konden worden. De temperatuur 

afhankelijkheid van deze resonanties is weergegeven in figuur VI.l • 

Van de gradi~nten is de richting bepaald door met het modulatieveld 

een minimum in de intensiteit van de resonantie lijn te- zoeken. 
0 De richting van de gradi~nt ligt dan 90 verder. De grootte van 

de gradi~nt is bepaald uit de opsplitsing van de resonantielijn 

met behulp van een klein uitwendig veld (tabel VI.l).Bij elke 

frekwentie behoren twee gradi~nten, gerelaieerd volgens de 

inversie symmetrie.De.gradi~nten zijn uitgezet in het stereogram 

in figuur V.2 • 

VI.2 Selectie en labeling van de broomresonanties 

A inleidinc ---------1-
In het algemeen zal ~~n Br isotoop (I •Ï) op ~án roosterpositie, 

onder invloed van elektrische en magnetische interacties, aanleiding 

geven tot drie, vier of zes waarneembare oTergangen, afhankelijk 

van het feit of we te maken hebben met een resp. hoogveld, 

laagveld of tussen-geval.Op grond van ervaringen in andere analoge 

verbindingen, verwachten we dat H :>H , hetgeen zou betekenen, z q 
dat elke Br isotoop op 6'n roosterpositie aanleiding zou geven 

tot drie waarneembare overgangen. 
Natuurlijk broom bevat twee isotopen, 79Br en 81Br , elk met een 
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TABEL VI.l 

De gradi~nten van de broom resonanties is Rb2MnBr4.2H2~. 
o(, 0, ~hoeken in een rechthoekig co<Srdinaten sy:teem x-y-s, 

me~ de x-as langs de a-as en de z-as langs de c -as. 

De mogelijke onderlinge afwijking van de hoeken bedraagd 2° 

De mogelijke orientatiefout is 40 

De gradi~nten zijn bepaald bij een temperatuur van 1,15 K 

OI'"U!htQ~Ie 

no \f (MHz) 0(. r 't ~~~vil ($% 
VIl 

1 24,138 21° 926 69° 1,07 5 

2 29,280 28° 85° 63° 1,05 4 

3 33,415 75° 21° 76° 1,22 3 

4 38,225 67° 31° 70° 1,11 3 

5 42,400 56° 59° 50° 0,98 3 

6 44,545 54° 59° 52° 0,97 3 

7 52,133 40° 85° 51° 0,97 3 

8 52,840 40° 76° 54° 0,97 3 

9 55,945 29° 70° 70° 1,09 3 

10 56,989 66° 33° 70° 1,15 3 

11 57,433 64° 34° 69° 1,09 3 

12 57,775 30° 71° 68° 1,06 3 
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kernspin I =i ,die in een verhouding van resp. 49% en 51% 

voorkomen.De eenheidscel van Rb2MnBr
4

.2H2o (hoofdstuk I) bevat 

bij kamertemperatuur twee niet equivalente Br posities. Op 

grond van deze gegevens kunnen we de twaalf experimenteel gevonden 

resonanties opvatten als vier sets van drie resonanties. 

Het probleem is nu , uit te zoeken, welke signalen er bij 

dezelfde set behoren, ~ hoe de labeling van de frakwenties 

binnen die set is. 

De meest algemene oplossing voor dit probleem maakt gebruik 

van het feit, dat r;, r; en a4 uitgedrukt kunnen worden in 

~' v2 en v
3

, terwijl anderzijds deze grootheden ook als 

functie van de interactie' parameters 'Bi, 1, {;), r; en v q bekend 

zijn (hoofdstuk II.2). Zoals we zullen zien betekent dit, dat 

bij zekere keuze van ~, y 2 en v3, de parameters cos&,. ~cos2,f, 
\) en y , van iedere aangenomen set berekend kunnen worden. z q 

B Selectie kriteria 

Onder de aanname, dat voor beide· isotopen op equivalente roos

terplaatsen M, & en dJ gelijk zullen zijn en dat 8l.y ;7~ = 1,078 
81. .. 7g L T,gJ z z 

en v, / 'V = 0,83~ /'verwachten we Tan de juiste s.electie, 
q q 

dat de berekende waarden van de parameters aan deze eisen voldoen. 

We zullen nu een overzicht geven van de berekeningaprocedure 

van bovengenoemde parameters. 

79~1813 
-------
Voor de in de inleiding genoemde- verhoudingen van 8~;79~ en 
8lv ;79v. blijkt het in de praktijk gemakkelijker gebruik te 

q q 4 
maken van de hieruit afgeleide verhouding van de r3 's ). 

Voor r
3 

behorend bij drie 79Br signalen geldt, 
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evenzo voor de 81Br signalen, 

(II.2.9) 

W.erui t volgt, 

1,031 (VI.2.1) 

79r
3

; en ~lr; kunnen via (II.2.5) in v
1

, v2 en v
3 

worden ui~ 
gedrukt. 

Bij e·en onnauwkeurigheid van 3kHz, waarmee·· d·e signalen zijn 

gemeten, bedraagt de. daaruit berekende nauwkeurigheid in de 

verhouding van de r3•s 0,6%. 

Voordat we uitdrukkingen voor ~cos2f en t)afleiden, leiden ~e 
e.erst relaties af voor Y en V, die in· die uitdrukkingen ge-

q z 
bruikt worden. 

Als we de uitdrukking, 

(II .. 2.9) 

toepassen voor 79Br en 81Br, kunnen ~ afleiden, 

(VI.2.2) 

Invullen van dê numerieke gegevens geeft, 

79 , 12- 12 

{ 
1 16279,.., s1n Jt 

vq == o,464 · 

Met 
8lvj79v_N = 1,078 en 81Y.j79~ = 0,8354 en de uitdrukking. IN 01 q: q1 
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(II.2.9) 

kunnen vervolgens ook 81y , 79v en 8~ berekend worden. q z z 
Bij een onnaukeurigheids interval van 3kHz in de gemeten 

frekwenties, zullen de nauwkeurigheide intervallen voor\) en \) 
q z 

resp. 150 kHz en 30 kHz bedragen. 

Bij verwaarlozing van termen in «J 2 in de uitdrukkingen voor r
3 

en 

a
4 

(II.2.9) kunnen we de volgende relaties afleiden, 

2 ,~ 1o{{ + r, y9 + 9{ - 16a4 + '{ 
cos l7= 6.2.2 

3 YqYz 
(VI.2.3) 

• Ï,/3)>0'Y~ - 3cos2tJ + 1 
t1J. = 1._cos2f = 2 

1 - cos G 

C Kriterium voor de labeling 
-----------------------------

De kriteria,die worden gebruikt om de twaalf signalen onder te 

verdelen in sets van drie, zijn invariant onder verwisseling van 

de· labels yl en Y3, slechts het label v2 wordt eenduidig bepaald. 

De waarde van de hoek 8 (VI.2.3) is in het algemeen wel afhankelijk 

van de labeling in de set. De hoek ~kan,onafhankelijk hiervan, 

ook experimenteel bepaald worden. 

Het kriterium voor de labeling zal dan ook eisen, dat beide 

bepalingen van tJmet elkaar in overeenstemming zijn. 

We kunnen de hoek Gbepalen, als we de richting van het magnetische 

veld Bi en de richting van de Z-as van de E.F.G. tensor kennen. 

1) De richting en grootte van B. 
l. 

Het veld B. ter plaatse van de kern kan bepaald worden door het 

samenstell~n van de gra~nten\ÎByi' 

Bi = ~(~)2 t avl + \12 +iv,>llé'l + (Yl + 2Y2 + v,)~Y2 + 

<tvl + v2 + ~v3)~v3 J (rr.3.5) 
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Ook deze uitdrukking is invariant onder verwisseling van Y
1 

en v3• 
Om tot een goed resultaat te komen met uitdrukking (II.3.5) voor -Bi, moet uit de gradi~nten en hun symmetrie garelateerden de 

juiste kombinatie gekozen worden. Een eis, die in verband hiermee 

gesteld kan w.orden, luidt, dat het veld verkregen uit de gradiilnten 

van 79Br en 81Br voor een equivalente rooster positie binnen de 

meetnauwkeurigheid over een dient te stemmen. Ook moeti12ffBi gelijk 

zijn aan V (VI.2.2) z 

2) De richting van de Z-as van de E.F.G. tensor 

Met een computer programma kan de E.F.G. tensor op grond van een 

monopool model berekend worden.(Hoofdstuk VII) In het algemeen 

wijkt deze, wat betreft derichting, weinig af van de elektische 

veld gradi~nt ter plaatse van de kern. 

D Kriterium voordekeuze van e.en rooster positie 
--------------------------------------------------

Als laatsteprobleem in de selectie blijft nu nog: welke van de 

twee kombinatie van een set 79Br en een set 81Br is afkomstig van 

welke rooster positie. 

Omdat de verhouding V II/V I , bepaald uit de E.F.G. tensoren zz zz 
(hoofdstuk VII)yoor beide posities, in het algemeen redelijk over 

eenstemt met de· verhouding van de quadrupoolfrekwenties van een 

isotoop voor beide posities, kan deze verhouding dienen als 

kriterium om een kombinatie te aasoeieren met een bepaalde positie. 

E Uitwerking van de selectie en labeling 
-----------------------------------------

De volgende gegevens kunnen het aantal kombinaties van drie 

frekwenties, die w~ ~oeten onderzoeken op de selectie kriteria, 

beperken. 

a) Als H > H , hetgeen in analoge verbindingen het geval is, zal 

de la!gst~ frekwentie al tijd een 79Br resonantie'~) zijn. 

b) De richting en grootte van de gradi~aten 79\?B'{ en 8~Byi 
zullen voor dezelfde rooster positie~ergelijkbaar zijn • 
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Stereografische projectie van de gradi'änten Tan de broomresonanties. 

De cirk~ls en punten duiden op een resp. positieve en negatieve 

a-component 
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Op grond van b) kunnen de frekwenti.,rus, me8 behulp van de. in 

figuur VI.2 gegeven richtingen van~~, in paren verdeeld worden. 

Elk van deze paren: 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8, 9 - 12 en 10 - 11, §) 

zal dan uit ~~n 79Br en éán 81Br resonantie bestaan. Onder de 

aanname verder dat 1 een een 79Br resonantie is, zijn alle reeterende 

combinaties op de selectie kriteria onderzocht. 

Aan de selectie kriteria voldeden twee. kombinaties,tabel VI.2, de 
voor beide gevonde-n verhouding van de f.! 1 s was 1 030 

'3 ' 
TABEL VI.2 Overzicht van de twee kombinatie die aan alle selectiJ 

kriteria voldeden. 

kern '{ 'v1 v, 8 '{ v2 v3 8 Yq (MHz) 

79Br 
A 

1§) 5 10 81° 10 5 1 42° 30,01 

81B 
rA 2 6 11 81° 11 6 2 42° 25,07 

79Br 
B 3 1 9 81° 9 7 3 57° 41,28 

81B 
rB 4 8 12 81° 12 8 4 57° 34,49 

kombinatie 1 kombinatie 2 

Omdat V II/V I = 1,43 (Hoofdstuk VII) en 79 \) j 81\) B = 1,375 ZZ ZZ qA q 
aasoeieren we A met een Brii en B met een Bri positie. 

In de stereogrammen in figuur VI.3 staan de richtingen van het 

veld ~i' bepaald uit de gradi~nten, en de bere~de assen van de 

E.F.G. tensor voor beide posities weergegeven. Hieruit kunnen we 

voor de hoeken bepalen, 

l 

Dit was aanleiding om te kiesen voor kombinatie 1 (tabel VI.2) • . ) De nummering komt overeen met die, welke in fig. Vl.l 

gebruikt is. Zij loopt op met toenemenda trekwenti•· 
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/ 

_... . 

figuur VI.:5 a 

Stereografische projectie van de gradil!nten VB V~ van een Br1 positie. 

de vierkantjes en cirkeltjes geven gr&gi~nten van reep 81
Br en 79Br 

signalen aan.B is het veld bepaald uit deze gradi•nten. 

X, Y en Z zijn de richtingen van de hoofdassen van d• E.F.G. tensor 

(hoofdstuk VII) Ter vergelijking is de Kn-Br richting aangegeven, 

daar deze vaak als benadering vaor de richting van V (Z) gebruikt zz 
wordt. 
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-

a~o 
11 

b 
0 

De stereografische projectie van de gradi\tnten ~"i voor een Br
11 

positie. Voor details zij verwezen naar het onderschrift van 

figuur VI. 3 a • 
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In ta~~l VI.4 is van deze kombinatie een overzicht gegeven van 

alle door ons bepaalde interactie parameters. 

Tenslotte is nog een kontrole toegepast op de selectie en labeling. 

Omdat de veiden op de protonen en broomkernen beide evenredig zijn 

met d& effective spin van het Mn ion, zullen beide eenzelfde temperatuur 

afhankelijkheid hebben. 

Hiervan uitgaande kunnen we met de uitdrukking, 

(!!.2.9) 

de eis formuleTen, 

r;1v~ = constant, onafhankelijk van de temperatuur. 

Uit tabel VI.3 zal blijken , dat voor onze selectie en labeling 

aan deze eis voldaan is. 

TABEL VI.3 

_r3;~~ 

l3 1 vPi (T) 

79Br 
II 

81Br 
II 

79Br 
I 

401 389 455 

401 389 455 
402 394 458 

.) mogelijke fout in c;,"\ 2 
3 ~1 

81B 
ri T (K) 

442 0,4 

441 1,15 

445 1,95 

Voordat we een overzicht geven van de uiteindelijke selektie 

CJ .) 

0,5% 

0,5% 

1 % 

met de daarbij behorende interactie parameters, dienen we eerst 

nog 'Z en Cf te bepalen. Uit de in figuur VI.3 gegeven stereogrammen 

kunnen we r voor beide posities be.palen, 

1, = -12° gi = 97,5° . 
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· Bij de berekening van cos2f werd gevonden,, 

(tcos2~I = 0,33 

zodat 

TABEL VI.4 

(1cos2~II = -0,25 , 

p1 = o,36 

Prr = o,25 

OV·erzicht van de: uiteindelijke selectie en 

labeling. De hierbij behorende:. interactia· parameters. 

kern '{ MHza) labe /Bib) 0(,') ~ r ~ d) e q IJZ Cf 

24,138 ( 1) v1 
79B:r 

II 42,400 ( 5) v2 37,25 47° 61° 61° 30,01 81° 0,25 97,50 

56,989 (10) v3 

29,280 ( 2) v1 
81 

Brii 44,545 ( 6) y2 37,26 47° 61° 61° 25,07 81° 0,25 97,5° 

79Br 
I 

81B 
ri 

57,433 (11) \)3. 

33,415 ( 3) \)1 

52,133 ( 7) v2 41,48 51° 57° 60° 41,28 81° 0,36 -12° 

55,945 ( 9) v3 

38,225 ( 4) vl 

52,840 ( 8) \)2 41,4-9 51° 57° 60° 34,49 81° 0,36 -12° 

57,775 (12) v3 

a) T = 1,15 K 

b) IB1!w.erd bepaald uit \)z (VI.2.2); mogelijke· afwijking 30 kHz; 

eenheid kO«. 

c) ct, (3 ' r hoeken in rechthoekig co<5rd!i.naten systeem x-y-z; 

x langs a-as, y in ab-vlak. 

d) bepaald met (VI.2.2); mogelijke onnauwkeurigheid 150 kHz~.e.nhllt&Mf.l~ 
) 
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In tabel VI.5 geven we tenslotte een overzicht van een aantal 

parameters voor de Br (Cl) posities in een aantal isostructurele 

verbindingen. 

TABEL VI.5 

verbinding kern }~ tt)~ . ~ • '1j 
() ~cos2f /B~ J V '{II I Yqi 

q exp 
kOe 1111z 

79Br 81° 0,33 41,48 41,28 
Rb~Br4.2H20 

I 1,376 
79Br 81° -0,25 37,25 30,01 II 

35Cl 78° 0,35 21,64 5,335 
Rb~Cl4.2H20 

I 1,384 
35Cl 81° -0,26 20,07 3,854 II 

Csttn.Br 
4

• 2H20 9) 
79Br 79° 0,3 40,59 43,20 I 1,248 
79Br 80° -0,2 37,87 34,62 II 

35Cl 76° 0,33 20,35 5,497 
Cs~c14 • 2H2o . I 1,240 

35Cl 78° -0,28 19,38 4,433 II 

~De parameters r:J, -tcoso/ en ÎB~ zijn voor Rb~C14• 2H20 en 

Cs2MnC14.2H2o zijn bepaald uit de door Spenee ~ gegeven 

frakventies in de antiferromagnetische toestand. 

EFG*) 

1,426 

1,426 

1,306 

1,306 

lt'De verhouding is bepaald uit de berekende E.F.G. tensor , waarbij 

als posities in de cel die genomen zijn, die Jensen Jl) voor de 

Cl - verbindingen bepaalde. 
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VII Verdere uitwerking v&l de meetresultaten 

VII.l De E.F.G. tensor 

In tabel VII.l worden de resultaten gege!en van de berekening van 

de E.F.G. tensor met een monopool programma. Voor de posities van 

de atomen is gebruik gemaakt van de posities in Rb2MnC1
4

.2H2o , 
zoals deze door Jensen 7 ) zijn bepaald.Aangenomen is dat de 

afwijkingen met Rb2MnBr
4

.2H2o niet al te groot zullen zijn. 

TABEL VII.l De E.F.G. tensor voor de Bri, Brii en Rb positie. 
De grootte van de• component l&lgs een as wordt gegeven in 

(e/4ff~).lo30 V/m2 • 

~)r enrzijn hoeken in een rechthoekig kaardinaten stels~1 x-y-z, 

waarbij de x-as langs de a-as en de z-as langs de c•-as ligt. 

kern Component grootte orientatie 
ct f3 ;- _p 

vzz 0,1764 69° 152° 73° 

Bri vYY -0,1089 134° 93° 44° 0,235 

V -0,0675 52° 63° 50° XX 

vzz 0,1237 47° 92° 137° 

Brii vyy -0,0765 54° 51° 59° 0,237 

V -0,0472 116° 39° 117° 
XX 

vzz 0,0230 65° 880 26° 

Rb vyy 0,0162 52° 137° 105° 0,41 

vxx ..0,0068 131° 132° 70° 

Als benadering voor de richting van Vzz voor de Bri en Brii 

positie wordt vaak de Mn-C1 richting gebruikt. Ter vergelijking 

is deze ook weergegeven in figuur VI.3, samen met de assen van 

da E.F.G. tensor. 
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VII.2 Het hyperfijnveld op Rb, Br1 en Br11 

Met een dipool programma kunnen we de dipoolvelden ter plaatse 

van de Rb en Br kernen berekenen. Voor de posities in de cel 

werden bij de berekeningen die genomen, die door Jensen 7) voor 

Rb2Mncl
4

.2H2o bepaald zijn. Als we nu he~ berekende dipoolveld 

Bd. vectorieel aftrekken van het reeds gevonden totale veld op 
l.p - ...... 

de kern Bi (hoofdstu~ VI) krijgen we het hyperfijnveld ~f·· 

Voor de grootte van B. is de waarde genomen, die afgeleid kan 
l. 

worden uit de berekende -'V, omdat dli.e het nauwkeurigste is. z 

.... ~ -'lABEL VII.2 Bi' Bdip en ~f in Rb2MnBr4.2H2o voor de Rb, Br1 en. 

Br11 posities. 

ot.> p en r hoeken in een rechthoekig koördinaten a:telsel X-7-z, 

waarbij de :x-as langs de a-as, en de z-as langs de c* -as ligt. 
~ ;u het magnetische moment van het Mn-ion. 

orit\ntatie 
kern modulus 

k?De cl. (3 _[ 

Rb' 2,02 62° 62° 138° 

Bri 41,49 47° 61° 61° 

Bril 37,26 51° 57° 60° 

Rb 1,.85 66o- 81° 154° 

Br1 3,422 140° 120° 114° 

Br!I 2,706 152° 118° 94° 

-Bdip 

Rb., 0,706 74° 21° 76° 

Br1 43,52 45° 60° 60° 

Bril 38,55 48° 56° 61° 

~ 57° 50° 57° 

Ter vergelijking geven we ook de hyperfijnvelden in Rb~c14.2H2o,. 
zoals dli.e dbor Spenee 

6
) bepaald. zijn. 
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TABEL VII.3 Hyperfijn velden in Rb2MnC1
4

.2H20 

~.~~~hoeken in een rechthoekig koördinaten:telsel x-y-z,waarbij 

de x-as langs de a-as en de z-aa langs de c -as ligt. 

kern \tht\ 
ori~ntatie 

~ (bÖ2\ d. ;( 

Rb 0,884 55° 46° 57° - Cl I 24,76 55° 52° 52° Bhf 

Cl II 22,03 .59° 54° 52° . 

Bij tabel VII.3 dient te worden aangetekend, dat Spenee 6 ) bij de 

berekening van het dipoolveld uitging van een andere richting van 

de subrooster magnetisatie als wij.Hij nam aan dat deze langs de 

gemeten richting van het veld op het Cl lag. De berekende richting 

van het dipool veld op het Rb is erg gevoelig voor deze klein& 

verandering in de richting van d& subroostermagnetisatie. 

VII.3 Het vergelijken van d& hyperfijnvelden in Rb2Mncl
4

.2H20 en 
. Rb2MnBr

4
.2H20 • 

Het blijkt dat de velden op de broom kernen vele malen groter zijn 

dan we op grond van dipool-dipool interactie zouden verwachten. 

Dit blijkt verklaard te kunnen worden uit de covalentie van het 

mangaan en het halogeen ion 19). De hyperfijn interactiedie hier

van een gevolg is, blijkt met de volgende ham.iltoniaan tieschreven 

te kunnen worden, 

(VII.3.1) 

waarin I de kernspin van het halogeenion, A de hyperfijntensor, 

S de spin van het mangaanion en ~f het zogenaamde hyperfijn 

1eld is. 
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In het algemeen blijkt voor mangaan verbindingen de hyperfijn 

tensor in hoofdzaak isotroop te zijn.Als we alleen het isotrope 
'::1 

deel van A beschouwen, kan de huiltoniaan (VII.3.1) herschreven 

worden als, 

waarin A een scalaire grootheid is. 
8 

(VII.3.2) 

...... - -"" Met de reeds bekende ~f' I, en S kunnen we met uitdrukking 

(VII/3.2) A berekenen. s 

TABEL VII.4 As voor Rb~Br4.2H2o en Rb2MnC1
4

.2H20 • 

in eenheden 10-4 -1 •"" 

A cm s 

~9Bre5cl) 
I 

79Br(35Cl) 
II 

87Rb l)J 

Rb2MnBr
4

.2H20 6,21 5,31 0~ l.3 

RbttnC14.2H20 1,47 1,30 0,17 

Voor d~halogeen posities wordt A in hoofdzaak bepaald door te 
8 

interactie met het mangaan ion van het octaeder.Het Rb ion ligt 

echter op ongaveer gelijke afstand van een drietal mangaan ionen, 

zodat As hier opgevat dient te worden als een som van interacties. 

Het isotrope deel van de hyperfijninteractie blijkt evenredig te 

zijn met de· fractie ongepaarde spin in de s banen ( t ) Yan he~ 
8 

ligant 19 ). Het hyperfijn veld is derhalTe evenredig met, 

Met de in de "Tabels of atomie functions" 20 ) gegeven tabellen 

kan voor Cl- en Br- ionen berekend worden, 
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Uit de in tabel VII.2 en VII.3 gegeven grootte van de hyperfijn 

velden op de broom en cloor kernen, kunnen w.e- afleiden, 

I 

II 

~;I ~·f = 1,76 

B:; I ~~ = 1,75 
(VII.3.5) 

Combinatie van de uitdrukkingen(VII.3.3),(VII.3.4) en (VII.3.5) 

geeft dan voor de verhouding van de spindichtheide co~fficienten 

van beide posities, 

I 

II 

= 0,97 

f 13r / f CL = 0' 96 
s 8 

(VII.3.6) 
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Enige opmerkingen over het veld op de Rb kern. 

De in IV.2 met behulp van de gradi~ten gevonden richting van het 

het veld is niet de enigste oplossing die binnen redelijke grenzen 

aan de selectiekriteria voldoet. Wat de grootte van het veld betreft, 

komen beide goed overeen.Voor wat de in het verslag gebruikte veld 

(B1 ) en de hier genoemde (B2) zijn de verschlllen met het veld 

bepaald uit v resp. 4% en l%.Wat de hoek67betreft, is deze voor 
z 

B1 60° en voor B2 33°.Er~wordt nog nagegaan aan de hand van berekeningen 

welke van de gradilmten VBv. het dichtst bij B. zal liggen om 
1 1 

na te gaan of dat uitsluitsel kan geven. 

Tenslotte zullen we een overaicht geven van parameters van en 

bepaald uit beide velden. 

Bl B? 
qrodiiinle~ r,9@.1, 1. .. :l 3' 1 2"3" 

Bi(kOe) 2,04 1,93 

orientatie, oi..J r .. ;; 62° 62° 138° 86° 117° 152° 

11tr(k0e) 1,36 0,71 

orientatie ~) 0)r~ 63° 28° 85° 74° 21° 74° 

A (lo-4cm-1) 
8 

2,6 1,3 

'~~>~hoeken in een rechthoekig ko<5rdinaten stelsel x-y-z, waarbij 

de x-as langs de a-as en de z-as laags de c•-as ligt. 

Opgemerkt kan nog worden dat het veld wat in dit verslag gebruikt 
6 is,B1, slechts weinig afwijkt van het door Spenee e.a. ) in 

RbZMnC14.2H20 gevonden veld op de Rb kernen. 
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VIII Conclusie 

Uit het vergelijken van de interactie parameters van Rb2MnBr
4

.2H2o 
en Rb~Cl4.2H2o blijkt, dat de vervanging van Cl door Br in casu 

geen al te grote veranderingen teweeg brengt. 

Voor de Br posities moge dat blijken uit de overziehts tabel V!.5, 

de richtingen van de hyperfijnvelden (tabel VII.2 en 3) en de 

verhouding van de fracties ongepaarde spin in de s baan van het 

Cl- en Br- ion (VII.3.6). 

De velden op de protonen (tabel V.l en ref.6) zijn voor beide ver

bindingen nagenoeg gelijk, De magnetische ruimtegro&pen zijn dezelfde. 

Ook de parameters voor de Rb posities komen goed overeen (tabel IV.3). 

De richting van het inwendige veld op de Rb kernen is op dit moment 

nog niet duidelijk.Voor beide nog openstaande mogelijkheden lijkt 

toch de anisotropie van het hyperfijnveld wat groter als in 

Rb2Mnc1
4

.2H20. 
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