
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Metamagnetische faseovergangen in een pseudo 1 dimensionaal Ising systeem : een N.M.R.
onderzoek

van Workum, G.

Award date:
1978

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/81aa83f1-78f2-455f-8425-bca9169f4279


Metamagnetische faseovergangen in een 

pseudo I dimensionaal Ising systeem. 

G. van Workum 

Januari 1978. 

Een N.M.R. onderzoek. 

Verslag van het afstudeerwerk, 

verricht in de onderwerpgroep 

magnetisme o.l.v. 
' 

dr. ir. W.J.M. de Jonge en 

ir. Q.A.G. van Vlimmeren. 



INHOUD. 

Samenvatting 

I. Inleiding 

2. Theorie resonantie 

2.1. Protonspinresonantie 

2.2. Overgangswaarschijnlijkheid, richting r.f. veld 

2.3. Cl-resonanties, bepaling Hamiltoniaan 

2.4. Oplossingen van de Hamiltoniaan voor I = 3/2 

3. Experimentele apparatuur 

3.1. N.M.R. opstelling 

3.2 Vibrating sample magnetometer 

4. N.M.R. onderzoek aan CoC1 2·2(Pyr) 

4. 1. Kristalstruktuur 

4.2. Protonspinresonantie 

4.3. Cl-resonantie in~ Cocl2•2(Pyr) 

5. Metamagnetische fase overgangen in~ Cocl2·2(Pyr) 

5.1. Inleiding 

6. 

5.2. Metamagnetische fase overgangen in CoC1 2•2(Pyr) 

5.3. Methode van Kudo and Katsura 

5.4. Toepassing op CoC12 '2(Pyr) 

5.5. Bepaling van het trikitische punt 

N.M.R. onderzoek van DMMC 

6. I. Inleiding 

6.2. Kristalstruktuur 

6.3. Protonspinresonantie in DMMC 

6.4. 35 1 . C resonantle 

7. Referenties 

Bladzijde 

1 

2 

5 

6 

8 

9 

16 

16 

18 

21 

25 

28 

29 

32 

42 

52 

55 

55 

56 

58 

64 



- 1 -

Samenvatting. 

De opbouw van dit verslag is als volgt: 

In hoofdstuk 2 wordt de algemene theorie van kernspinresonantie (N.M.R.) 

behandeld. Oplossingen van de Hamiltoniaan worden gegeven voor het geval 

I = ~ (proton) en I=~ (Cl-kern). Tevens wordt voor het geval I= ~ de 
2 

overgangswaarschijnlijkheid en de hiermee samenhangende richting van het 

r.f. instralingsveld bepaald. In hoofdstuk 3 volgt een korte beschrijving 

van de gebruikte apparatuur. In hoofdstuk 4 wordt het N.M.R. onderzoek 

aan CoC1 2•2Pyr beschreven. Hieruit wordt de magnetische ruimtegroep bepaald 

(P2
1
/b) en de grootte en richting van het magnetisch moment van de co2+ionen 

in de geordende toestand. Het Cl-resonantiespektrum is in overeenstemming 

met de bepaalde struktuur uit protonresonanties. In hoofdstuk 5 wordt na 

een algemene inleiding over metamagnetische faseovergangen het waargenomen 

gedrag in CoC12•2Pyr gerapporteerd en geconfronteerd met de uit resonantie 

bepaalde struktuur. Dit maakt een goede beschrijving van het metamagnetische 

gedrag mogelijk. Vervolgens wordt een methode beschreven waaruit voor

waarden voor de interketen interaktie-energieën kunnen worden afgeleid. Deze 

voorwaarden zijn in overeenstemming met de uit de grootte van de kritische 

velden en de magnetisatie bepaalde interaktieenergieën. Tenslotte zijn ex

perimenten verricht ter bepaling van de trikritische temperatuur. In 

hoofdstuk 6 wordt een proton- en Cl resonantie onderzoek beschreven aan 

DM M.C waaruit ondermeer gegevens omtrent de magnetische struktuur van de 

geordende toestand worden afgeleid. 
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1. Inleiding 

Op veel gebieden in de fysica komen we faseovergangen tegen. Voorbeelden 

hiervan zijn vloeistof-gas overgangen, superfluÏde systemen, en magnetische 

faseovergangen. 

Faseovergangen worden geklassificeerd door de diskontinuiteiten van de 

thermodynamische potentiaal. Ter beschrijving van de faseovergangen in een 

bepaald systeem verdelen we de thermodynamische parameters in velden en 

dichtheden. De velden hebben de eigenschap dat ze gelijke waarden hebben in 

twee fasen die in thermodynamisch evenwicht zijn, terwijl de dichtheden 

gebruikt kunnen worden om onderscheid te maken tussen de 2 fasen. 

Tevens onderscheiden we niet-orde en orde parameters afhankelijk van het 

feit of je al dan niet in het coëxistentiegebied blijft door deze parameters 

te variëren. Het is nu mogelijk gebleken algemene wetmatigheden af te leiden 

1n het kritisch gebied tussen deze parameters op basis van een aantal hypo

thesen, ref. 23, 29. Deze wetmatigheden beschrijven dus een aantal coÖpera

tieve fenomenen. Faseovergangen in magnetische systemen zijn experimenteel 

goed toegankelijk en vormen een middel bij uitstek om het modelgedrag van 

systemen aan deze wetmatigheden te toetsen. 

ferromagn. antiferromagn. vloeistof-damp 

orde veld H Hst p 

orde dichth. M Mst p-pc 

niet orde veld Hst,T H,T T 

niet orde dichth. Mst,S M,S s 

Overzicht thermodynamische parameters 1.n diverse systemen. 

De exacte oplossingen van de thermodynamische grootheden van een magnetisch 

systeem met willekeurige interaktie tussen de spins bestaat uit een probleem 

dat de numerieke mogelijkheden ver te boven gaat. Daarom is het noodzakelijk 

het probleem te simplificeren en naar oplossingen te zoeken van een model 

Hamiltoniaan. 

Het modelgedrag van systemen legt beperkingen op aan de ruimtelijke dimensio

naliteit (d=l ketens, d=2 vlakken) en aan het aantal vektorcomponenten D van 

de ordeparameter. Beschouw hiertoe de volgende Hamiltoniaan. 

H = H + H = -2J I Si•Sj -g~ H I Si 
exchange zeeman i>j 8 i 

( 1.1) 
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Hierin wordt gesommeerd over de naaste buren. J is de exchange parameter; 

J>O correspondeert met ferromagnetische en J<O met antiferromagnetische 

exchange. We veronderstellen dat de spinvektor S bestaat uit D componenten, 

de drie gevallen die kunnen worden onderscheiden zijn: 

a. D = Ising model 

b. D = 2 XY-model 

c. D = 3 Heisenberg model 

De thermodynamische grootheden worden 

partitiefunktie Z van het betreffende 

Z = ? exp - Ei/kT 
~ 

+ s = s z 
+ 

(S ' s ) s = 
+ 

x y 
s = (S ' s y' s ) x z 

in het algemeen afgeleid van de 

systeem 

(1. 2) 

waarin Ei de eigenwaarden zijn van de Hamiltoniaan (1,1). Bijvoorbeeld: 

G = - kT ln Z 

M = (8G\ . = (8 2 G) 
\dH)T ' X \oH2 T 

• C = - T (o2G) 
' \aT2 H 

waarin: G Gibbs vrije energie 

M magnetisatie 

H magnetisch veld 

C soortelijke warmte 

X susceptibiliteit 

(I. 3) 

Hier dient wel opgemerkt te worden dat het vinden van de partitiefunktie (1.2) 

vaak op grote moeilijkheden stuit, zodat in veel gevallen genoegen zal 

moeten worden genomen met een benaderde oplossing. 

Berekend kan worden dat een aantal van deze modellen driedimensionale ordening 

vertoont beneden een bepaalde temperatuurT • Zie fig. 1. 
c 

D = D = 2 D = 3 

d = 0 0 0 

d = 2 • 0 0 

d = 3 • • • 
fig. 1 • Het (D-d) vlak e driedimensionale ordening 

0 geen driedimensionale ordening 
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In de praktijk echter worden deze laag dimensionele systemen nooit volledig 

gerealiseerd. Gewoonlijk veroorzaken kleine interketen of interlaag inter

akties een driedimensionaal geordende toestand bij lage temperaturen. 

Het in dit afstudeerverslag beschreven onderzoek spruit, wat het eerste 

deel betreft, voort uit het onderzoek aan de orde van de overgang van de 

AF-toestand naar de para(ferro)magnetische toestand in wat genoemd wordt, 

metamagnetische systemen. Voor dit onderzoek is het in eerste instantie 

noodzakelijk over een goede karakterisering van de fasen te beschikken als

mede een inzicht in het mechanisme van de betreffende overgangen. 

Het eerste deel van dit werk moet dan ook in dit kader worden gezien. 

Ten aanzien van het tweede deel (DMMC) kan worden opgemerkt dat het in de 

studie van modelsystemen zaak is alert te zijn op verbindingen die wellicht 

een goede benadering zouden kunnen zijn van een dergelijk systeem. In het 

geval van DMMC kan verwacht worden dat zulks het geval is (d = 1, D = 3). 

Ook in deze gevallen is het gewenst zoveel mogelijk informatie te hebben 

over anisotropie, magnetische ruimtegroep e.d. 
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2. Theorie resonantie. 

2.1. Protonspinresonantie. 

Met behulp van N.M.R. kunnen we o.a. de richting en de grootte van interne 

magneetvelden bepalen. Tevens kan de symmetrie van de kern waaraan geresoneerd 

wordt, bepaald worden. Hieruit kunnen ondermeer gegevens omtrent de mag

netische struktuur worden verkregen. 

De Hamiltoniaan van een kern met spin I (<l) Ln een magneetveld H wordt 

gegeven door: 

-+-+ 
H = - g S I•H N N 

waarin: gN de Landéfaktor 

s~ ke:nmagneton-+ 

H = H. + H Lntern extern 

De eigenwaarden van deze Hamiltoniaan worden gegeven door: 

Een proton heeft kernspin I= ! zodat mi=± !· 
Er ontstaan dus 2 energienivo's 

E! = - ~ g B H N N 

E - ! = ! g S H N N 

(2.1.1) 

(2.1.2) 

(2.1.3) 

Tussen deze nivo's kunnen overgangen bewerkstelligd worden door instraling 

met kwanta ter grootte: 

(2.1.4) 

In een geordend systeem is het veld ter plaatse van een proton voornamelijk 

dipolair van oorsprong. Dit dipoolveld afkomstig van de magnetische ionen 

is een direkte maat voor de grootte van het magnetisch moment, zoals volgt 

uit de formule voor het dipoolveld. 

-+ 
Hd. Lp = I 

j 

-+ 
fl· 
.:..J.3 
r· 

J 

- 3 

-+ -+ -+ 
(lJ .• r.)r. 

J J J 
r. s 

J 

(2.1.5) 
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waarin r· plaatsvektor van dipool j t.o.v. de plaats van berekening 
J 

Op iedere niet equivalente protonpositie in de magnetische eenheidscel 

zal het magnetisch veld qua grootte en richting verschillend zijn, De grootte 

van het veld volgt rechtstreeks uit form. 2.1.4. De richting van het veld en 

de symmetrie ter plaatse van een proton kunnen bepaald worden door op het 

interne veld een klein extern veld te superponeren. Nu wordt de resonantie

frequentie als funktie van de hoek tussen H t en de kristalassen gemeten ex 
in twee onderling loodrechte richting~n. 

Opm. In de Hamiltoniaan 2.1.1. is verondersteld dat de protonen in de 

struktuur ver genoeg van elkaar af zitten zodat de dipool-dipool 

interaktie tussen twee protonen verwaarloosd mag worden. 

2.2. Overgangswaarschijnlijkheid, richting r.f. veld. 

De overgangswaarschijnlijkheid tussen de toestanden gekarakteriseerd door 

I r 1> en I r
2
> wordt gegeven door: (zie ref 1 en 2). 

P Cl < I I V(t)l Il>i
2 

21 = 2 

waarin: C konstante 

V(t) is de storing die de overgang bewerkstelligt. 

Voor V(t) kunnen we schrijven 

V(t) 

waarin + 
H(t) 

+ = H coswt 
0 

(2. 2. I) 

(2.2.2) 

+ 
Wanneer we nu H ontbinden op het assenstelsel waarop I gequantiseerd is 

0 
+ 

kunnen we voor de componenten van H schrijven 
0 

H = H sin 8 cos ~ x 0 

H = H sin 8 sin ~ y 0 

H = H cos e z 0 

(2.2.3) 
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0 en ~ zijn de poolhoeken van H met het x, y, z assenstelsel. Uitvermenig
e 

vuldigen van het tijdonafhankelijk deel van 2,2.2 levert: 

-+ -+ V = k H •I = k(H I + H I + H I ) 
0 x x y y z z 

wanneer we nu defineeren: 

H+ = Hx 
H = H x 

+ iH y 
- iH 

y 

en I+ = Ix + iiY 

I = I - ii x y 

dan kunnen we 2.2.4 herschrijven als: 

I+ en I_ zijn ladderoperatoren gedefinieerd door: 

<I m Ir Ir >- II(I+l) - m
1

(m
1
+11h ' I+l + 'mi -

<r,m1 Ir lr,m > = m h 
z I I 

(2.2.4} 

(2.2.5) 

(2.2.6) 

Dit toegepast op protonresonantie waarby I= !, m
1 

=!! levert de volgende 

overgangsmatrix: 

<!I 

<-!I 

I!> 

[ :: 
I-!> 
H 

-H z 

(2.2.8) 

l 
j 

De elementen die de overgang I!>++ I-!> bewerkstelligen zijn H+ en H. 

Het is dus noodzakelijk dat het hoogfrequent veld waarmee ingestraald wordt 

loodrecht staat op het interne veld voor maximale overgangswaarschijnlijkheid. 

De grootte van het ingestraalde veld wordt beperkt door relaxatiemechanismen 

d.w.z. per tijdseenheid moeten genoeg protonen de kans hebben om naar het 

grondnivo terug te vallen om nieuwe overgangen mogelijk te maken. 
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Theorie Cl-resonanties, 

2.3 Bepaling van de Hamiltoniaan. 

Kernen met kernspin I ~ 1 kunnen een elektrisch quadrupoolmoment hebben, 

Het blijkt dat de interaktie tussen het elektrisch quadrupoolmoment van 

de kern en de elektrische veldgradiënt (E.F.G,)beschreven wordt door een 

expressie homogeen kwadratisch in de kernspinoperatoren zie ref. 4.2 

+ + 

H == It V E I eQ 
Q 2I(2I-1) 

(2.3 • .1) 

waarin: l de kernspinoperator 
+ 
9 E een symmetrische tensor die elektrische veldgradiënt tensor heet (EFG) 

De E.F.G. wordt veroorzaakt zowel door de afwijking van de bolsymmetrie van 

de eigen elektronenwolk als door de ladingsverdelingen buiten het ion. 

+ 
+ 

Daar IJ E 

Als V de 

een symmetrische tensor is kunnen we deze op hoofda!sen 

potentiaal is en we a2v schrijven als V ziet IJ E er 

hoofdassen als volgt uit: 
dX2 XX 

+ 
+ 

IJ E == [
V 0 0] zz 
0 V 0 

o oyyvxx 

:t 

diagonaliseren. 

op de 

Uit de vergelijking van Laplace b.V = 0 volgt dat Tr IJE • 0. We kiezen de 

hoofdassen zodanig dat: 

lv I < lv I < lvzzl XX yy (2.3.3} 

De asymmetrie parameter n wordt als volgt gedefinieerd: 

V - V 
n == 

Y,Y XX 
V 

(2.3.4) 
zz 

Door deze definitie van n geldt 0 < n <1 

Kiezen we nu de z-as van de E,F,G, tensor als quantisatie-as dan kan 2.3.1 ge-

schreven worden als 
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H = 
Q eQVZZ ( 3I;- I

2 
+ !n (I:+ I:)) 

4I(2I-l) 

Hierin is Q het quadrupoolmoment van de kern. 

= 
3eQ V zz 
2I (2I-1) 

De veldterm van de Hamiltoniaan H wordt gegeven door z 

y~ is de !yromagnetische verhouding 

Het veld H kan opgebouwd Z1Jn uit de volgende bijdragen: 

a. hyperfijnveld 

b. dipoolveld 

c. externveld 

(2.3.5) 

(2.3.6) 

De op te lossen Hamiltoniaan voor systemen met I ~ 1 kan dus opgebouwd 

worden gedacht als som van 2.3.5 en 2.3.6. 

+ + eQ V zz ( 2 2 2 2 ) 
H = -yNh I•H + 4I (2I-l) ~Iz - I + !n (I+ + I_) 

3 2.4 Oplossingen van de Hamiltoniaan voor I= 2. 

(2.3. 7) 

Voor het geval I= t kan de Hamiltoniaan 2.3.7 slechts exakt worden opgelost 

als H evenwijdig is aan een van de hoofdassen van de E.F.G. tensor. 

Als dit ni.et het geval is moeten we storingsrekening gaan toepassen. Drie 

gevallen kunnen dan worden onderscheiden. 

A. Laagveldgeval. 

De Zeeman bijdrage is klein in vergelijking tot de quadrupoolinteraktie. 

Oplossingen kunnen worden verkregen m.b.v. storingsrekening waarbij Hz 

dient worden opgevat als storing op HQ. 

B. Hoogveldgeval. 

De Zeeman bijdrage is groot in vergelijking tot de quadrupoolinteraktie. 

Oplossingen kunnen worden verkregen m.b.v. storingsrekening waarbij HQ 

dient worden opgevat als storing op H • z 
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C. TussengevaL 

De Zeeman en quadrupcol bijdrage zijn in dezelfde grootte orde. In dit 

geval mag geen storingsrekening worden toegepast. Hier kan gebruik worden 

gemaakt van de methode der momenten. 

In het kort zullen deze drie gevallen nu worden besproken. Hierbij worden 

alleen oplossingen gegeven. Voor meer informatie wordt verwezen naar 

ref. 5.6. 

A. Laagveldgeval. 

Om dit probleem op te lossen beschrijven we het systeem op het coÖrdinaten

stelsel waarop ~-E. diagonaal is. Dit noemen we de x, y en z as. van de R.F.G. 

tensor. Beschouwen we eerst het geval waarin de Zeeman term in 2.3.7 nul is. 

Dit is het puur quadrupcol geval. De Hamiltoniaan kan dan exact worden 

opgelost we vinden twee 2-voudig ontaarde energienivo's. 

3 I E+-=-v - 2 2 Q 
0 

(I + n2)~ 
3 

l 1 2 I 
E + \) (1 + 1_)2 - 2 = - 2 Q

0 
3 

(2.4.1) 

In het geval n = 0 zijn 

van n vindt menging van 
"" 

<- Il· Dit geldt evenzo 

<! tl en<! tl de eigenfunkties. Door de invloed 

< tl en <- tl plaats we schrijven dit als < ~~ en 

voor <~ ~~ en <+ I1 
Beide energienivo's zijn dubbel ontaard, hiertussen is één overgang mogelijk 

bij de frequentie. 

nz ) ! 
(1 +-

3 

Dit noemen we de puurquadrupoolresonantie frequentie (P.Q.R.). 

(2.4.2) 

-+ • • 
Voor kleine H met r1cht1ng t.o.v. het x, y, z assenstelsel gekarakteriseerd 

door de poolhoeken 8 en ~ krijgen we de volgende uitdrukkingen voor de 

energie. 
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(2.4.3) 

E ± ± =-± vQ +V; [cos 28 (~ 1) 2 
+ sin28 <%) 2 

+ (1~) 2 - 2%(l~)cos2~J 

waarin: v = ~ H 
z 27T 

In het algemeen zijn er 4 overgangen mogelijk, deze zijn getekend in fig. 1 

± 3/2> 

± 1/2> 

V = 0 
z 

3 - -> 
2 

+ 3/2 

- 1/2 

+ l/2 

> 

> 

> 

« 
« tjl 

/.3 

Fig. 1: Energienivo schema voor een Cl kern in het puur quadrupaal 

en in het laagveldgebied. 

Voor het puurquadrupoolgeval met nklein kan op een manier analoog aan het 

p~oton in § 2.2 afgeleid worden dat om maximale overgangswaarschijnlijk

heid te krijgen het r. f. veld loodrecht op de hoofdas van de E.F .G. tensor 

moet staan. 

De overgangswaarschijnlijkheden in het laagveld geval zijn moeilijker te 

bepalen door de menging van de golffunkties zowel door n als door het veld. 

De a en S lijnen worden met verschillende intensiteiten waargenomen. Deze 

intensiteiten zijn afhankelijk van de richting en grootte van het interne 

magneetveld en de grootte van n. Dit probleem is verder uitgewerkt in ref. 7. 

B. Hoogveldgeval. 

Om nu een oplossing te krijgen voor de Hamiltoniaan 2.3.7 kiezen we als 
-+ 

z-as de richting evenwijdig aan het magnetisch veld H. Beschouwen we eerst 

het geval dat HQ is nul. De Hamiltoniaan 2.3.7 is dan exact oplosbaar, als 

oplossing krijgen we vier equidistante energienivo's. Tussen deze energie

nivo's zijn met de selektieregel ~m1 = + 1 drie overgangen mogelijk bij 

dezelfde frequentie Vz = yNhH zie fig. 2. 
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Met een kleine quadrupoolbijdrage HQ kunnen we storingsrekening gaan toepassen. 

De in eerste orde gecorrigeerde energienivo's zijn: 

\) 

E - 3/2 = 3/2vz + 2a (3cos 28 - I + nsin28 cos 2 ~) 

\) 

E - I/2 = I/2vz - ~ (3cos 28- I + nsin28 cos 2 ~) 
\)Q 

E + I/2 =-I/2\!z - ~ (3cos 28- I + nsin28 cos 2 ~) 
(2.4.4) 

\)Q 
E + 3/2 = -3/2vz + 4° (3cos 2e- I + nsin 28 cos 2 ~) 

De hoek van het veld met de hoofdassen van de E.F.G. tensor worden gekarakteri

seerd door de poolhoeken ~ en e. 
Voor hogere orde correktietermen zie ref.S. 

-3/2> !v, -3/2 > 

-I /2 

: -::::::1~:::::::::::: 
-1/2> 

~V2 +I/2 +l/2> 
~\)3 +3/2 +3/2> 

\) = 0 \) >> \)Q Q z 

Fig. 2. Energienivo schema voor een Cl-kern in het puur veld- en het hoogveld-

geval. De toegestane overgangen zijn hierin aangegeven. 

Voor v >> v z~Jn de m
1 

bijna goede quanturngetallen zodat er drie overgangen z Q 
mogelijk zijn met t.m

1 
= ± I. Deze zijn gelabeld v 1, v2 en v

3 
zoals aangegeven 

in fig. 2. Voor het puur veldgeval kan op een manier analoog aan § 2.2 worden 

afgeleid dat de overgangswaarschijnlijkheid maximaal is als het r.f. veld 

loodrecht staat op het interne veld. 

C. TussengevaL 

Als de Zeeman en de quadrupoolinteraktie van dezelfde orde van grootte zijn, 

is de menging van de golffunkties zo groot dat m
1 

niet langer als een goed 

quanturngetal kan worden beschouwd. Als gevolg hiervan zullen we vier energie

nivo's vinden waartussen alle overgangen in principe mogelijk zijn. De over

gangswaarschijnlijkheden zullen wel verschillend zijn. Er zijn dus 6 over

gangen mogelijk waartussen somrelaties bestaan. 
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I~ 

Fig. 3. Energienivo-schema voor het tussengeval; alle overgangen zijn hier 

toegestaan. 

Om interpretatie van het tuss-engeval mogelijk te maken is een methode ont

wikkeld gebaseerd op de momenten van de energie. Ref. 8. 

De eigenwaarden van de Hamiltoniaan 2.3.7 zijn de wortels van de seculiere 

vergelijking. In het geval I = 3/2 is dit een polynoom van de vierde graad 

in E. 

E4 + a E3 + a E2 + a E + a = 0 
1 2 3 4 (2.4.5) 

Omdat de Hamiltoniaan spoorloos is, kunnen de coëfficiënten a. als volgt 
~ 

in de eigenwaarden E. worden uitgedrukt 
~ 

al = 0 = rl 

a2 = - I ~ (E.) 2 = - ! r2 ~ L 
L 

- .!. I 1 
a3 = (E.) 3 = - 3 r 3 3 . ~ 

~ 
r 22 2 r4 

a4 = El E2 E3 E4 = 8 

(2.4.6) 

De grootheden r. noemen we de momenten van de energie. Wanneer we van de 
L 

Hamiltoniaan 2.3. 7 de seculiere vergelijking uitschrijven., kunnen we de 

energiemomenten uitdrukken in de termen van de Hamiltoniaan. 

(2.4.7) 

Deze energiemomenten kunnen uitgedrukt worden in de experimentele frequenties 

door toepassing van 2.4.6 op het energienivo-schema. 
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r2 =i (<vl + 2 v2 + v3)z + 2(vl + v3)z) 

r 3 = Î ( (v 1 + 2 v2 + v3) (v~- v~)) 
(2.4.8) 

Deze relaties koppelen de experimentele resultaten aan de vijf onbekende 

parameters vz' VQ' n, G en ~. Additionele gegevens kunnen verkregen worden 

door r 2 als funktie van de temperatuur te meten en uit te zetten tegen v 2 

proton; dit levert een waarde op voor vQ. 

Extra informatie omtrent richting en grootte van het veld ter plaatse van 

een Cl kern kan verkregen worden door in de geordende toestand een klein 

extern veld êB aan te leggen en de gradiënt ~B v. van een frequentie v. te 
~ ~ 

bepalen. Deze is gedefinieerd als: 

ê v. 
~ 

v .. 
:L 

ê-+B (2.4.9) 

waarin ê v. de frequentie verschuiving is. De gradiënt ~B v. heeft de 
1 1 

richting waarin het extern veld êB de grootste frequentie verschuiving 

geeft. Door in 2.4.7 en 2.4.8 ~B r 2 te bepalen kan berekend worden dat 

tussen de gemeten gradiënten en het lokale veld de volgende relatie bestaat: 

-+ 1 27T 2 ( 3 I ;:t ;:t 
B = ÏÖ (~) (2 V1 + V2 + 2 V3) VB Vl + (vl + 2 V2 + V3)VB V2 + 

<i v1 + v2 + ~ v3)~B v3) (2.4.10) 

Voor een uitgebreide toelichting op deze berekening zie ref. 9. Een andere 

methode ter verkrijging van extra informatie berust op het gebruik maken 

van r2 en de verhouding V35/v37 • 
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N.M.R. van 35Cl en 37Cl-kernen. 

Natuurlijk Cl bevat 2 isotopen en wel 35Clen 37Cl. Het meest komt 35 Cl voor 

75%. Beide isotopen hebben een kernspin I = 3/2, maar zowel de gyro-

magnetische verhouding y als het quadrupoolmoment Q zijn verschillend. 

De verhouding hiervan wordt gegeven door: 

y ( 3 !>Cl) 

Q escl) 

y ( 37 Cl) = 1.202 

Q ( 37 Cl) = 1.27 

Daar beide isotopen een kernspin I = 3/2 hebben, zullen ze eenzelfde 

N.M.R. spektrum vertonen. Het spektrum van de 35Cl kernen zal bij een 

iets hogere frequentie liggen dan het spektrum van de 37Cl- kernen. Zo geldt 

I. In het puur quadrupcol geval 

2. In het puur veld geval 

Daar 35 Cl kernen meer voorkomen zal de signaal ruisverhouding hiervan 

groter zijn dan van het N.M.R. soektrum van de 37 Cl kernen. 
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3. Experimentele apparatuur. 

3.1 N.~.R. opstelling. 

De resonantiefrequentiesin grootte variërend tussen 1 en 15 Mhz worden opgewekt 

m.b.v. een LC-kring die gevoed wordt door een oscillator met instelbaar nivo 

(ref.II). Het kristal bevindt zich in de spoel L. De frequentie kan langzaam 

gevarieerd worden door een aan de plaat kondensator C gekoppelde motor. 

Wanneer resonantie optreedt, absorptie van energie, zal de amplitude van het 

radiofrequent signaal een weinig afnemen. Deze verandering van amplitude 

wordt gedetekteerd. Hiertoe wordt het signaal periodiek gemaakt d.m.v. een 

klein extern modulatie veld. Bij sterke absorpties was detektie met een 

oscilloscoop mogelijk maar bij zwakke absarpties wordt het signaal d.m.v. 

synchrone-detektie versterkt op een xt rekorder weergegeven. 

Voor de modulatie worden twee Helmholtz-spoelen gebruikt die draaibaar om 

een verticale as zijn opgesteld zodanig dat de hoek van het modulatie veld 

met de kristalassen kan worden gevarieerd. Het kristal zit bevestigd op een 

goniometer draaibaar om een horizontale as. 

frequentie 

I teller 

I modulatie I 

L~c~ oscillator oscilloscoop 

I I 
I modulatie lock-in ampl. x-t rekorder oscillator -

Fig. 4. Blokschema N.M.R. opstelling. 

4 Het kristal wordt via een meetstaaf bevestigd in een He kryostaat. Door 

drukvariaties boven het bad zijn temperaturen mogelijk tussen 1.15 Ken 

5 K. De temperatuur van het He bad wordt afgeleid uit de druk boven het bad. 

3.2. Vibrating sample magnetometer. 

De magnetisatiemetingen zijn verricht met een vibrating sample magnetometer. 

(ref.IO). Dit apparaat berust op het principe dat een fluxverandering door 

een spoel een induktiespanning opwekt. Deze fluxverandering wordt veroorzaakt 

door de positie van het sample t.o.v. de detektiespoelen continu te veranderen. 
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Hiertoe is het sample bevestigd aan een staaf die kan trillen met een fre

quentie van 140 Hz. Wanneer een extern veld wordt aangelegd zal het sample 

een magnetisatie krijgen. De geÏnduceerde spanning in de vier detektiespoelen 

is een rechtstreekse maat voor de magnetisatie. De induktie spanning wordt 

gemeten met synchrone detektie. De vier spoelen zijn op die 

posities bevestigd waar de fluxverandering maximaal is (ref.l2). De richting 

van de kristalassen met het externe veld kan worden gevarieerd door rotatie 

van de trilstaaf. 

4 

1. sample 

I 
2. poolschoenen magneet 

3. detektie spoelen 

4. trilstaaf 

l trillingsrichting 

Fig. 5. Principe tekening vibrating sample magnetometer. 
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4. N.M.R. Onderzoek aan CoC12·2Pyr. 

4.1 Kristalstruktuur. 

Van het zout CoC1
2

•2(Pyr) wordt gerapporteerd dat het in twee kristallografisch 

verschillende fasen voorkomt (ref.13). Beneden de overgangstemperatuur van 

150 K is de y fase het meest stabiel terwijl boven deze temperatuur de a fase 

voorkomt, Bij 150 K treedt een reversibele vaste-stof faseovergang op. 

De violette kristallen werden gegroeid uit een equimolaire oplossing van 

CoC1 2 en pyridine (NC5H5) in ethanol. De kristallen groeiden als naalden of 

als kleine vlakke plaatjes. De grootste éénkristallen hadden een gewicht van 

3 à 4 mgr. Uit röntgendiffraktie bleek de naald richting overeen te komen met 

de c-as, de normaal op het platte vlak de a-as en evenwijdig aan het platte 

vlak de b-as. 

De kristallografische ruimtegroep van aCoC12 ·2Pyr is monoklien C2/b(c-as uniek). 

De eenheidscel bevat 8 formule eenheden z = 8 (ref 13,14). Deze cel was 

gekozen om de analogie met CuC12·2Pyr aan te geven. 

De celparameters zijn 

a = 34.486 R 
b = 17.408 R 

R c = 3.6635 

y = 90.121° 

In hoofdstuk 4.2 wordt gebruik gemaakt van een andere eenheidscel en wel 

P2/b (c-as uniek) daar van deze ruimtegroep de magnetische ruimtegroepen 

getabelleerd zijn (ref.l7). 

Het kristal bestaat uit ketens in de c-richting. Er zijn twee inequivalente 

ketens die alternerend in de a-richting als lagen voorkomen in fig. 6. A en B 

Belangrijke verschillen tussen deze inequivalente A en B ketens zijn: 

a. De fractionele koÖrdinaten z1 en z2 ZLJn verschillend. 

b. De hoeken die de Co-N richting maken met de b-as zijn ongelijk. 

De Cl ionen liggen tussen twee opeenvolgende Co ionen in de c-richting in. De 

Cl ionen behorende bij één keten zijn aan elkaar gerelateerd via de tweetallige 

as door het Co. Daar er twee inequivalente ketens zijn zullen er dus ook twee 

inequivalente Cl posities zijn die qua omringing weinig van elkaar verschillen. 

Er zijn 10 inequivalente protonposities 



b 

t 
•A 
I 
I 
I 

-·~-:-__ ~1_9- -

--~· --~------

Fig. 6 Projektie van de kristallografische_a-fase op het ab-vlak. De gestippelde 

lijnen geven de eenheidscel met s~etrie P2/b. De Co ionen liggen op een 

hoogte z
1 

= 0.16 en z
2 

= 0.44 boven het ab-vlak. De waterstof kernen zijn ge-

nummerd H
1 

t/m. H
10

• 

f tweetallige as 

e inversie centrum 

De lage temperatuur y-fase heeft een hogere symmetrie dan de a-fase en wordt 

beschreven met de monokliene ruimtegroep P2l/n (b-as uniek). De eenheidscel 

bevat 2 formule eenheden Z = 2. 

De celparameters zijn: 

a = 
b = 
c = 

17.437 R 
8.408 R 
3.593 R 

B = 90.05 
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b 

t 

Fig. ?.Projektie van de kristallografische y fase op het ab vlak 

• 

tweetallige schroefas op ! hoogte 

diagonaal schuifspiegelvlak (schuiven in de a+ c richting) • 
inversiecentrum 

De belangrijkste verschillen tussen de a- en de y-fase zijn: 

1. De plaatsing van de pyridine ringen rond het Co ion. Dit wordt bepaald 

door de lokale symmetrie ter plaatse van het Co-ion. In de a fase is dit 

een tweetallige as en in de yfasè een inversiecentrum. 

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

het verschil tussen de A en B ketens. 

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

z-as. Zijn de fractionele coÖrdinaten in de a fase z1 = 0.16 en z2 = 0.44 

in de y fase zijn deze verschoven naar z 1 = 0 en z2 = 0.5. 

De omringende pyridineringen zijn natuurlijk mee verschoven. 

Ter vereenvoudiging van de selektie van de magnetische ruimtegroep 1n hoofdstuk 

2.4, passen we een assentransformatie toe: 

a' = a 

b' = b 

c' = a + c 

De zo verkregen ruimtegroep P2l/C (bas uniek) is getabelleerd. (ref 17). 

De y fase struktuur heeft 5 inequivalente proton posities en 1 inequivalente 

Cl positie. 

In alle publikaties over CoC1 2•2Pyr wordt melding gemaakt van twinning in de 

a - fase. Dit komt neer op plaatselijke spiegelsymmetrie om een vlak loodrecht 

op de a as. In dey- fase wordt deze twinning opgeheven omdat y = 90°, 

Bij experimenten in extern veld geeft deze twinning een extra komplikatie. 
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4.2 Protonresonantie. 

Uit soortelijke warmte metingen aan CoC1 2·2Pyr.blijkt dat dit systeem goed 

te beschrijven is met een 1-d Ising model. De intraketen interaktie is ferro

magnetisch (J/k ~11K) (ref.15). Uit magnetisatie metingen in de geordende 

toestand blijkt dat dit systeem metamagnetische faseovergangen vertoond. (ref. 16). 

De bedoeling van protonspinresonantie experimenten was het bepalen van de 

magnetische struktuur van de nulveld grond-toestand om hieruit de verschillen-

de veld geÏnduceerde ferromagnetische toestanden te construeren. 

In de geordende toestand werden tien protonsignalen gedetekteerd. Uit extra

polatie van de frequentie naar de temperatuur werd de Neel temperatuur be-

paald op TN = 3.17! 0.03 K, hetgeen in overeenstemming is met de waarde 

bepaald uit soortelijke warmte (15). Wanneer een kristal enige keren van 

kamer- naar helium temperatuur was gebracht werd··de intensiteit van de oor

spronkelijke set signalen kleiner terwijl een nieuwe set van 5 signalen verscheen. 

Extrapolatie van de frequentie naar de temperatuur leverde bij deze set een 

Neeltemperatuur op van TN = 2.95 ! 0.05 K. Deze temperatuur komt overeen 

met de plaats van een kleine À piek in de soortelijke warmte. 

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

niet stabiel is onder 150 K, geeft deze struktuur met tien inequivalente 

protonposities een goede verklaring van het N.~1.R. spektrum. De tweede set 

signalen werd beschouwdals zijnde afkomstig van de lage tempertuur y fase 

met 5 inequivalente protonposities. 

De grootte van het lokale veld ter plaatse van een proton kan rechtstreeks 

bepaald worden uit de frequentie zie formule 2.1.4. De richting van het 

veld is bepaald door een klein extern veld op het interne veld te superponeren 

en de opsplitsing als funktie van de hoek tussen het extern veld en de 

kristalassen te bepalen. Een komplikatie hierbij was dat de lokale velden een 

2/ synunetrie vertoondenin het ab-vlak. Deze 2/ symmetrie wordt niet gegene-m m 
reerd door de ruimtegroep P2/b maar wordt veroorzaakt door de, in alle 

artikelen over deze stof gerapporteerde, twinning (13,14). Hoewel geprobeerd 

is een kristal te selekteren zonder twinning ZLJn we hierin niet geslaagd. 

Een gevolg hiervan is dat de richting van de velden in tabel 1 wordt gegeven 

door + a met a als de hoek van het veld met de a-as. Alle velden lagen in 

het ab-vlak. 
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Protonpos. vexp Mhz Hexp(kG) Hth(kG) a exp a th 

Hl 10.98 2.58 2.75 + 28 + 32 -

H6 7.67 1.80 1.66 + 21 + 17 -
H10 7. 19 1. 69 1.46 + 43 - 50 -

H8 6.74 1. 58 1. 74 + 38 + 45 -

H7 5.78 1.36 1. 31 + 68 + 63 -

H2 5.54 I. 30 1.30 + 46 + 44 -

H9 5.35 I. 26 1.30 + 40 + 37 -
Hr.: 5.32 1. 25 I • 19 + 56 - 46 

:J 

H4 3.22 0.76 0.84 + 45 + 47 -
H3 0.88 0.2I 0.21 - 58 

Tabel I. Experimentele en berekende velden op de waterstofposities. 

a is de hoek met de a-as. De protonnummering is volgens Fig. 6. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met ~ = 42° en g = 6.5. 

De theoretische waarden voor het veld Hth zijn verkregen door het toepassen 

van de dipoolformule 2.I.5.0m deze sommatie te kunnen uitvoeren is kennis 

van de magnetische ruimtegroep noodzakelijk. De kristallografische ruimte

groep is P2/b. De Opechowski familie van P2/b bevat 8 magnetische ruimte

groepen. (I7). We stellen nu dat de magnetische ruimtegroep voldoet aan de 

volgende eisen: 

a. De ketens moeten ferromagnetisch zijn. Dit blijkt o.a. uit suscepti

biliteitsmetingen (zie § 5.2). 

b. De magnetische momenten liggen ~n het ab-vlak. Dit volgt o.a. uit de 

richting van het lokale hyperfijn veld op de 35 Cl kern zie (§ 4.3). 

c. De stof gedraagt zich antiferromagnetisch dus in veld nul moeten alle 

kristal richtingen gekompenseerd zijn. 

Het enige lid van de Opechowski familie P2/b wat hieraan voldoet is P2 1 /b' 
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Opmerking betreffende magnetische ruimtegroepen. 

De notatie 2' wil zeggen dat de tweetallige as door de Co-ionen gekleurd is. 

Kleuring is een toegevoegde operator die de richting van het magnetisch mo

ment omdraait. Deze operator kan niet op zichzelf voorkomen doch altijd in 

kombinatie met een van de kristallografische symmetrieoperatoren. 

De dipoolveldberekèning is uitgevoerd met de hoek ~ tussen de a-as en de 

richting van het magnetisch moment variabel. De grootte van het magnetisch 

moment werd in de berekening gelijk gesteld aan 1 ~B (Bohrmagneton). 

De werkelijke waarde van het magnetisch moment is ~ = g ~S s. Nu blijkt 

dat theorie en experiment het best overeenkomen met: 

~ = 42° 

gS = 3.25 

Het effektieve spin S = ~ vinden we voor g = 6. 5. 

Opmerking. 

Het Co 2
+ ion heeft L = 3 en S = 3/2. De voorkeursrichtingvan het magnetisch 

moment zal dus bepaald worden door het omringende cluster. Uit kristalveld 

berekeningen(30)volgt dat het grondnivo altijd 2-voudig ontaard is naar de 

spin. Dit heet een Kramers doublet. Het gevolg hiervan is dat we Co 

beschrijven met effektieve spin S = !. 

Tabel 1 is berekend bij deze waarden voor ~ en g .• De gemiddelde hoekafwijking 

bedraagt 5° en de gemiddelde afwijking in de grootte van het veld 5%. 

Van de protonfrequentie bij 0.87 Mhz is geen hoekafhankelijkheid gedaan 

omdat deze resonantie slechw aan een poeder is gemeten. 

De overeenstemming tussen theorie en experiment is verrassend goed. Voor 

de nulveldspinconfiguratie zijn er op grond van het inequivalent zijn de 

A en B keten (Fig. 6) nog twee mogelijkheden. 

Beide verklaren de experimenten. 

-z 

Z1 Z1 

Fig. 8 Nulveld spinconfiguratie van a CoC1 2·2Pyr. volgens P2'/n' 
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y CoC1
2

•2(Pyr) 
--------------
Als het kristal een paar maal van kamertemperatuur naar Helium-temperatuur 

was gebracht verscheen er een nieuwe set van signalen die toegeschreven werd 

aan y Cocl
2

·2(Pyr). De oorspronkelijke set signalen bleef echter zichtbaar 

zodat de a en de y- fase dan naast elkaar bestaan. De intensiteit van 

de y fase signalen was dusdanig klein dat geen opsplitsings experimenten 

konden worden gedaan. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 2. 

protonpos. vexp(Mhz) Hexp(kG) Hth(kG) 

Hl 6.88 16. 16 16.9 

H5 5.17 12. 14 13.0 

H2 4. 10 9.63 9.7 

H4 3.01 7.07 6.6 

H3 2.48 5.85 5.6 

Tabel 2. Experimentele en berekende waarde van de velden op de 

waterstofposities met ~ = 42° en g = 4.4. 

Ter uitvoering van de dipoolveld berekening was enige voorkennis omtrent 

de magnetische ruimtegroep noodzakelijk. De Opechowski familie van de 

kristallografische ruimtegroep P2l/c bevat 5 magnetische ruimtegroepen 

(ref. 17). Aan de magnetische ruimtegroep worden nu de volgende eisen 

gesteld, 

a. ketens, ferromagnetisch 

b. momenten in het ab-vlak. 

Er blijven dan nog twee magnetische ruimtegroepen over die beide een 

ferromagnetische struktuur hebben. Dit zijn P2l/c en P2l/c'' Op basis 

van deze beide magnetische ruimtegroepen is een dipoolveld berekening 

uitgevoerd met wederom ~ variabel. De beste overeenkomst blijkt P2l/c' 

te geven. De waarden voor ~ en g zijn 

~ = 42° 

g = 4.4 

De theoretische waarden ~n tabel 2 zijn berekend bij deze waarden voor 

~ en g. De berekende en experimentele waarde van de velden komen goed 

overeen. Alleen wanneer we de g-waarde in de y struktuur g = 4.4 verge

lijken met de g waarde in de a-struktuur g = 6.5 is dit verschil groter 

dan verwacht zou mogen worden. 
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De g-waarde wordt namelijk bepaald door het omringende cluster van het 

Co ion. Deze clusters zijn in beide strukturen nagenoeg identiek. 

Op grond van de kleine intensiteit van de protonsignalen en dit grote 

verschil in g-waarde bestaat er nog enige twijfel omtrent de juistheid van 

deze magnetische ruimtegroep. 

-Z1 Z1 

-z 

Fig. 9. Grondspinconfiguratie van y coc12·2Pyr volgens P2l/c'· 

4.3 Cl resonanties in a CoC1 2·2Pyr. 

Ter controle van de magnetische ruimtegroep is onderzoek verricht aan het 

Cl resonantiespektrum. De magnetische ruimtegroep voor a CoC1 2•2(Pyr) 

P2 1 /b zoals bepaald in hoofdstuk 4.2 bevat 2 niet equivalente Cl posities. 

BijT= I. 15K zijn 635 Cl resonanties waargenomen. De verhouding v 35Cl/v37Cl 

was voor alle frequentiesongeveer 1.20. De grootte van de frequenties zijn 

weergegeven in tabel 3. Uit bovenstaande valt af te leiden dat we te 

maken hebben met tweemaal een hoogveld geval. De frequenties komen steeds 

in groepjes van twee dicht bij elkaar liggende lijnen voor. Elk van deze 

is afkomstig van een andere Cl-kern. Dit is begrijpelijk wanneer we ons 

realiseren dat de beide inequivalente Cl-kernen een grotendeels identieke 

omringing vertonen. 

Het hoog veld geval kan verklaard worden door te veronderstellen dat het 

lokale veld op een 35Cl- kern voornamelijk bestaat uit isotrope hyperfijn

bijdrage afkomstig van twee naburige Co ionen. Dat dit veld groot is 

bevestigd nog een keer de ferromagnetische ordening in de ketens. Over 

de verhouding vz/v kan geen konkretere uitspraak gedaan worden dan dat 
q 

deze verhouding groot is, daar in de paramagnetische toestand geen P.Q.R. 

signalen konden worden gedetekteerd. 
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Ter bepaling van de richting van het lokale veld op de Cl-kern werden 

opsplitsingsexperimenten gedaan in een klein extern veld. Op deze manier 

werden de gradiënten v;vi van alle Cl resonantie lijnen bepaald. De 
~ 

gradiënt VBvi heeft de richting waarin het extern veld de grootste frequentie 

verschuiving geeft. Uit de experimenten bleek dat alle gradiënten 1n het 

ab-vlak lagen. Gebruik makend van deze gradiënten is het mogelijk de richting 

van het lokale veld te bepalen door toepassing van formule 2.4.10. 

Toepassen van deze formule vereist echter labelling van de frequenties, d.w.z. 

van ee1. bepaalde resonantielijn moet uitgemaakt worden of het v 1,v2 of v3 
1s. De formule 2.4.10 is echter symmetrisch in v 1 en v

3
, zodat het voldoende 

is uit te maken welke frequentie v2 is. 

Nu kan op grond van symmetrie overwegingen beargumenteerd worden dat 

8 ~ 90 of 8 ~ 0 is. Waarin 8 de hoek tussen het interne veld en de hoofdas 

van de E.F.G. tensor. Bij deze waarden van 8 is de middelste frequentie 

(12.62 Mhz of 12.52 Mhz) afkomstig van de overgang I + l > ~ [-Ï > gelijk aan 

v2 ( ref 5.18). Substitie van de gemeten gradiënten en de frequenties in 

2.4.10 levert voor de hoek van het interne veld met de a-as a= 43 + 5°. 

Een komplikatie bij deze berekening wordt nog veroorzaakt door het feit 

dat niet af te leiden is welke frequenties van de Cl1 en welke van de c111 
afkomstig zijn. De waarde van a berekend voor alle mogelijke korobinaties 

vallen binnen de afwijking van 5°. 

resonantiefrequenties 
~ 

VBvi Blokaal 
3SC1 

I 
en 3SC1 

II 
a a 

15.36 + 52 -
15.48 + 52 -
12.62 + 40 + 43 - -
12.52 + 39 -
8.63 + 36 -
8.48 + 36 -

Tabel 3. Experimentele 35Cl resonantiefrequenties en de 

hoeken van de gradiënten met de a-as. 
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Ook hier geldt dat door de twinning de waarde ~ ~ getabelleerd is. 

In een hoogveld geval waarbij het veld op de 35Cl- kern voornamelijk 

isotroop hyperfijnveld is afkomstig van de naburige Co ionen , correspondeert 

de richting van het veld vrij nauwkeurig met de richting van het magnetisch 

moment van het Co ion. De waarde van a bepaalt uit protonspinresonantie 
0 a = 42 kan dus vergeleken worden met de richting van het lokale veld op 

0 een Cl kern a = 43 • Hetgeen een goede overeenkomst geeft. 
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5. ~·fetamagnetische fase overgangen 1n a CoC1 2 • 2(Pyr). 

5.1 Inleiding. 

Beschouw het magnetisch fase diagram van een d = 3 Heisenberg antiferro

magneet met een uni-axiale anisotropie. Fig. 10. 

H 

Fig. 10 Magnetisch fasediagram van een Heisenberg antiferromagneet. 

In navolging van de molekulaire veldtheorie zullen we de exchange interaktie 

beschrijven met een intern veld He en de anisotropie met een veld Ha. 

Zonder extern veld is het systeem antiferromagnetisch geordend voor 

T < TN. Wanneer we bij T = 0 een veld aanleggen evenwijdig aan de voorkeurs

richting dan zal bij een bepaald veld Hsf het systeem een eerste orde fase

overgang vertonen waarbij de spins loodrecht op de voorkeursrichting "floppen". 

Het systeem belandt dan in de spin-flop fase. Het veld waarbij dit gebeurt 

is: 

Hsf = [(2He- Ha) Ha]~ (5.1.1) 

zie ref. 6. 

In de spin-flop fase zal een verdere toename van het veld de spins naar 

de voorkeursrichting toebuigen. Bij het kritische veld, 

He = 2He - Ha (5.1.2) 

1s de richting van de spins weer evenwijdig aan de voorkeursrichting. Als 

H >He komen we in de paramagnetische toestand. Uit vgl. 5.1.1 en 5 • .1.2 

valt af te leiden dat bij toenemende Ha het spinflop veld toeneemt en het 

kritische veld He afneemt. De twee overgangsvelden worden gelijk als Ha = He 

en voor Ha > He lijkt het magnetisch fasediagram op dat van een Ising 

antiferromagneet. 
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H t , 
Hcr-----

Ht 

T 

Fig. 11. Fase diagram van een met~agneet. Waarin T.C.P. het trikritische punt. 

Wanneer de anisotropie zo groot is dat de spin-flop fase wordt overgeslagen 

heet dit een metamagnetische overgang. 

Wanneer er alleen maar antiferromagnetische interakties zijn is de fasegrens 

Hc(T) die de paramagnetische en de antiferromagnetisch fase van elkaar 

scheidt een kritische lijn voor 0 < T S TN. Als echter het systeem zowel ferro

als antiferromagnetische interakties bevat wordt de kritische lijn beneden 

een bepaalde temperatuur Tt een eerste orde faseovergangslijn en boven Tt 

een tweede orde overgangslijn (zie ref. 23). 

De temperatuur waarbij dit optreedt noemen we de trikritische temperatuur. Tt. 

Het punt in het fasediagram (Fig. 11.) korresponderend met (Tt.Ht) noemen 

we het trikritische punt TCP. 

Achtereenvolgens zullen worden behandeld: 

De meetresultaten. Deze worden gekonfronteerd met de uit resonantie bepaalde 

magnetische struktuur. Vervolgens zal een methode worden behandeld om grond

configuraties voor Ising systemen te kunnen konstrueren. Deze methode wordt 

toegepast op CoC12 '2(Pyr). Hieruit kunnen voorwaarden worden afgeleid voor 

de interketen interaktieenergieën. Op grond van een beschouwing van de 

kritische velden. 

5.2 Metamagnetische fase overgangen in CoC1
2

•2(Pyr). 

Wanneer we een veld aanleggen in het ab-vlak dat groot genoeg LS om de 

interketen interaktie te doorbreken blijkt dat in verschillende richtingen 

metamagnetische faseovergangen voorkomen (Fig. 12) 
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T:1.89 K 

1 

Hcb2 
I 
I 
I 
I 
I • 

a_ as 

2 

HCkOe) • 
Fig. 12. Magnetisatie metingen aan CoC12·2(Pyr) met het extern veld in het ab-vlak. 

De kritische velden zijn Hca = 7150e; Heb 1 = 760 Oe;Heo
2 

= 1590 Oe 

He~ = 680 Oe. De magnetisaties boven de metamagnetisehe overgangen zijn 

Ma= 2.275; Mb= 2.036; M~ = 1.543 Bohr magneton/spin. 
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Dit kan gemeten worden met bijvoorbeeld magnetisatie metingen. De magnetisa

tiemetingen zijn verricht met een vibrating sample magnetometer. Een Ie 

orde faseovergang wordt gekarakteriseerd door een s~rong in de m~gnetisatie. 

Daar het extern veld waarbij de overgang optreedt bij lange na niet groot 

genoeg is om de intraketen interaktie te doorbreken kan deze sprong in de 

magnetisatie verklaard worden door te veronderstellen dat een hele ferro

magnetische keten "omklapt". De metamagnetische faseovergangen zijn gemeten 

in drie richtingen en wel met het veld evenwijdig aan de a-as de b-as en 

onder een hoek van 42° met de a-as. Deze laatste richting 

wordt in het vervolg de ~ richting genoemd. In de a en ~ richting wordt 

één sprong gemeten terwijl in de b richting twee sprongen worden gemeten. 

Bij de eerste sprong bereikt het systeem 1/3 van de verzadigingsmagnetisatie 

die na de tweede sprong bereikt wordt. Uitgaande van de magnetische 

struktuur bij H = 0 zoals verkregen uit protonspinresonantie kunnen we 

trachten een model te construeren voor de veld geÏnduceerde fasen. 

Dit is schematisch weergegeven in Fig. 13 (ref 19), 

(C) 'z2 (a) 

- 1 Z1 

(b) ~ -z 
(d) 

-z 

blk ~ btd 
a a 

Fig. 13. Nulveld en ~reld geÏnduceerde magnetische strukturen 

a) H = 0 b) H//a c) H//b d) H//~ 
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Wanneer we nu uitgaan van dit model en de verzadigingsmagnetisatie per 

spin berekenen vinden we de volgende waarden: 

M = gllBS 

M = gll8s 

M = !gllBS 

cos <P 

sin <P 

H//a 

H/ /b 

H//<fJ 

(5.2.1.) 

Wanneer we in 5.2.1 de resultaten weergegeven in Fig. 12 substitueren 

levert dit: 

<P = 41.8° 

g = 6.15 

Deze resultaten zijn in goede overeenstemming met <P = 42 en g = 6.5 

zoals bepaald uit protonspin resonantie. Hieruit blijkt dat ons model 

op uiterst bevredigende wijze de magnetisatiemetingen verklaard. 

De voorwaarden waaraan de interketen exchange parameters moeten vóldoen 

om in de a en de <P richting één sprong in de magnetisatie en in de 

b-richting een sprong van 1/3 11 als tussenfase te krijgen zullen in §5.4 

worden behandeld. Tevens zal uit de grootte van de kritische velden waar

den voor de interketen interaktie parameters worden berekend. 

5.3 ~ethode van Kudo en Katsura. 

Door Kudo en Katsura (ref.20) en Kanamori (ref.21) is een methode 

ontwikkeld om spinordeningen in de grondtoestand van Ising systemen met 

verschillende naaste buurinterakties in een extern veld te bepalen. 

Het principe van deze methode komt op het volgende neer. Beschouw de uit

drukking voor de energie van een bepaalde spinkonfiguratie, aangenomen 

is S = ! en alleen interaktie tussen buurspins. Verondersteld wordt 

dat het rooster periodiek is 

(5.3.1) 

waarin: 

m het aantal spins down. 

Jk is de k-de buur interaktie energie 

pk is het aantal k-de buur down-down spinparen 

zk is het aantal buren met de k-de interaktie 

H is de Zeemann ~nergie (H = g11
8 

s Hext) 

N is het aantal roosterpunten 



- 33 -

Voor de afleiding van deze formule zie § 5.3.a. Nu is het mogelijk een 

aantal ongelijkheden op te schrijven die de mogelijke waarden van Pk 

beperken voor gegeven m. Deze ongelijkheden bakenen in de n + 1 dimensio

nale ruimte opgespannen door (p 1, p2 ••••• pn, m) een gebied af. We noemen 

dit gebied een mogelijke konfiguratie polyhedron. Van dit mogelijke 

konfiguratie polyhedron kan bewezen worden dat het convex is. Zodat het 

kriterium of je voldoende ongelijkheden hebt meegenomen is dat het mogelijk 

moet zijn alle spinordeningen korresponderend met de hoekpunten van het 

polyhedron te kunnen konstrueren. Neem je niet genoeg ongelijkheden mee 

m.a.w. is je polyhedron niet genoeg afgebakend dan wordt een deel van de 

n + 1 dimensionale ruimte meegenomen waarvoor geen spinkonfiguratie te 

vinden is. Is het polyhedron voldoende afgebakend dan kan in ieder punt 

hiervan de mogelijke spinkonfiguratie ~orden gekonstrueerd. 

De hoekpunten van het polihedron worden bepaald door in n + l 

ongelijkheden het ongelijkteken door een gelijkteken te vervangen en 

(p 1, p2 •••• pn' m) op te lossen en te onderzoeken of dit aan alle andere 

ongelijkheden voldoet. 

Eenvoudig is nu verder nog te bewijzen dat een bepaald hoekpunt voor gegeven 

waarde van Jk en H de konfiguratie oplevert met de laagste energie. 

Voorbeeld: 

Ter illustratie van het voorgaande beschouwen we een antiferromagnetische 

keten met interaktie J. De spins kunnen slechts up of down staan (Ising gedrag). 

We veronderstellen dat bij een groot extern veld alle spins in de richting van 

het veld staan. Bij een bepaalde kleinere waarde van H klapt een aantal 

spins (m) om. Beschouw nu de uitdrukking voor de energie van zo'n systeem, 

aangenomen dat we een keten van N spins (S = ~) hebben die gesloten 

(periodiek ) is: 

N E = E - E = - - J - NH + (2H + J)m - 2pJ AF F 2 (5.3.2) 

Bij gegeven waarden van H, N en J is de energie een funktie van m en p. Deze 

variabelen zijn natuurlijk niet onafhankelijk van elkaar. Eenvoudig is 

in te zien dat voldaan moet zijn aan de volgende relaties: 

p < m 

p > 0 
N m<- 2 

(5.3.3) 
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Bij dit eenvoudige voorbeeld zijn deze ongelijkheden gemakkelijk te 

verkrijgen. Bij meer komplexe situaties waarbij meer interakties worden 

beschouwd vereist dit een systematische aanpak. Deze wordt behandeld in 

paragraaf 5.3.b. De ongelijkheden 5.3.3 bakenen in de 2 dimensionale 

oplossingsruimte, opgespannen door m en p, een gebied af. Hierbinnen bevin

den zich alle mogelijke oplossingen van m en p. 

t:!. P--+-
2 

Fig. 14 Oplossingsgebied in het m-p vlak, 

Voor deze eenvoudige situatie is dit het konfiguratiepolyhedron. De 

spinkonfiguratie in de hoekpunten hiervan zijn weergegeven in figuur 15. 

a. 

b. 

c. 

I i I I 
Î ~ t ~ 
Î 1 i i 

I t 
t ~ 
I ~ 

t 
i 
~ 

t t 
~ t 
~ + 

(p, m) 

(p, m) 

(p, m) 

= (0,0) 

N 
= (0,2) 

N !!) = (2, 2 

Fig. 15. Spinkonfiguraties op de hoekpunten van het konfiguratie

polyhedron. 

Beschouwen we in het oplossingsgebied (figuur 14) de equi - energielijnen 

gekarakteriseerd door: 

N 
E = - 2 J - NH + (2H + J)m - 2pJ = konstant (5.3.4) 

dan moet bij bepaalde waarden van N, J en H gelden: 

(2H + J)m - 2pJ = konstant (5.3.5) 
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Deze liinen zijn aangegeven in figuur 16 waarbij J < 0 en H > 0 voor het 

geval IJ I » H 

Fig. 16. Equi-energielijnen in het m-p vlak voor [J[ >> H. 

In figuur 17 is de richting van de equi-energielijnen voor andere waarden 

van J en H weergegeven. 

Fig. 17. Richting van de equi-energielijnen voor de gevallen IJ[ >> H (a), 

IJ[ > 2H (b) en IJl = 2 H (c). 

In het geval dat \J! > 2 H heeft de antiferromagnetische konfiguratie 

(Fig. 15b) de laagste energie. 

Voor H = ! [J[ is de energie voor de ferro- en antiferromagnetische 

ordening gelijk en onafhankelijk van m. Bij het veld R = ! [J[ vindt een 

overgang plaats van de antiferromagnetische (Fig. JSb~ naar de ferro

magnetische ordening (Fig. 15 a). Voor H > ![J[ wordt de konstante (5.3.5} 

positief, zodat de toestand m = p = o altijd de laagste energie heeft. 

Dit is de ferromagnetische toestand. 
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De spinkonfiguratie figuur 15c kan bij g,een enkele waarde van J en H de 

konfiguratie zijn met de laagste energie in het geval van een antiferromagne

tische interaktie ( J < 0). 

De hoekpunten van de oplossingsruimte kunnen verkregen worden door in twee 

van de drie ongelijkheden (5.3.3) het ongelijk-teken door een gelijk-teken 

te vervangen. Hieruit is het hoekpunt (p,m) op te lossen. Uit Fig. 16 en 

17 is in te zien dat bij bepaalde waarden van J en H de konfiguratie met de 

laagste energie zich bevindt op een hoekpunt van het oplossingsgebied. 

Wanneer we een fysisch systeem willen beschouwen met verschillende interaktie

parameters Jk dan kunnen we door het opstellen van de ongelijkheden de grond

spinkonfiguraties bepalen. Dit zijn de konfiguraties met de laagste energie 

bij een bepaalde kombinatie van J en H. Van deze grond-spinkonfiguratie is 

het mogelijk de energie op te schrijven met behulp van formule (5.3.1). 

Door nu in een fysisch systeem het veld H te variëren zullen we steeds die 

grond-spinkonfiguratie vinden die bij een bepaalde waarde van H de laagste 

energie heeft. Op deze manier zijn de metamagnetische faseovergangen te 

voorspellen. 

Voor een Ising systeem met alleen exchange en Zeeman interaktie ziet de 

uitdrukking voor de energie er als volgt uit: 

E = -2 L Jk SiSj - H L Si 
kij i 

(5.3.6) 

Wanneer we hierin substitueren S = ! en betrekking laten hebben op N spins 

kan dit herschreven worden als: 

(5.3.7)__ 

waarin 

lk het aantal k de buur up-up spinparen 

qk het aantal k de buur up-down spinparen 

pk het aantal k de buur down-down spinparen 

Nu bestaat er tussen deze grootheden de relatie 

(5.3.8)__ 
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Toelichting 

Stel ik heb een willekeurig array van up en dmaz:p. Sl;lins. z:le. ]'ig, -18 

Fig. 18 

0 spin down 

E9 spin up 

Hierin zijn alle naaste buurinteraktielijnen getekend. Vanuit alle down 

spins zijn dikke halve lijnstukken getekend langs de interaktie lijnen. In 

totaal zijn er dit zkm. 

Tussen een up en een down spin bevindt zich één half lijnstuk in de hele 

figuur dus qk. 

Tussen twee down spins bevinden zich twee halve lijnstukken in de hele 

figuur dus 2 pk. Het totaal aantal lijnstukken aldus geteld bedraagt 2pk + qk. 

Hieruit volgt vgl.(5.3.8)Q.E.D. 

Het totaal aantal naaste buur interaktielijnen voor een systeem met N spins 
·Z N 

is k 
2 

Hieruit volgt voor 1 k; 

z N 
1 = k - p . - q 
k 2 k k 

(5.3.9) 

Wanneer we qk uit (5.3 .. 8) en l.k uit (5.3.9) substitueren in (5.3.7) volgt 

hieruit direkt (5.3.1). 

Beschouw het hele rooster met N-roosterpunten dit rooster gaan we verdelen 

in figuren. We kiezen een set roosterlijnen die voldoen aan de voorwaarde· 

dat een spin gelegen op een paar roosterlijnen behorende bij de set interaktie 

heeft met alle spins op de set roosterlijnen. Zo'n set roosterlijnen noemen 

we een figuur. De maximale grootte: van een figuur wordt dus beperkt door 
het aantal interakties. 
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Jk die je wenst mee te nemen in de beschouwing. Van zo'n figuur met p rooster

punten dus p spins stellen we dat er V down staan. De beschouwde interakties 

in CoC1 2·2(Pyr) en het aantal mogelijke figuren met p = 4 is getekend in 

fig. 19. Door een lineaire kombinatie nemen van de aldus verkregen figuren 

wordt het hele rooster weer gegenereerd. Hierbij dient in rekening te worden 

gebracht dat roosterlijnen en roosterpunten meermalen geteld worden. 

Op het hele rooster staan m spins down. Nu gelden er de volgende relaties: 

m = I het aantal figuren met V down spins 

m = .!.. L g (V) v 
p \) 

* V 
p 

(5.3.10}_ 

L Alle down-down spinparen = L het aantal figuren met V down * het aantal 

down-down paren in :z:o t n :1; îguut;'. 

~ pij = l: g(v) * c (5.3.11) i<j \) 

waarin: c = (~) = ~V(V - I) 2 

totaal aantal roosterpunten = L het aantal figuren met v down-spins 

N = I g(v) 
\) 

(5.3.12) 

Vermenigvuldigen we nu (5.3.10) met q en (5.3.12) met q (q + 1) en dit 

aftrekken van (5.3.11) krijgen we 2 

J j pij - [ q pm - q ( q + 1) N ] = 
2 

L (v - q ) (v - q - 1) g (v) 
\) 2 

(5.3.13) 

Wanneer we voor q een geheel getal kiezen is het rechterlid van (5.3.13) 

~ 0. De tweede term van het linkerlid van (5.3.13) wordt maximaal door 

te stellen q = [px] Gauss notatie waarin x = ~· 

Bewijs: 

qpm - ...;tq~( q~+,......;;.1.:..) 
2 N moet maximaal zijn. 
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+ spin up 

e spin down 

Fig. 19 Aantal mogelijke figuren met p = 4 



Dit kunnen we herschrijven als: 

(px - !q - !) qN 

m 
met x = 

N 

differentiëren naar q levert: 

px - q - ! = 0 
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Er was al geëist dat q geheel moest zijn dus wordt de funktie maximaal voor: 

q = [px] 

of q = [px- I] 

q = [px] wil zeggen dat q het grootste gehele getal is kleiner dan px. Q.E.D. 

Vergelijking (5.3.13) kan nu als volgt worden herschreven: 

L pij ~ qpm - [ q ( q ; 1 J N 

i>j 

Wanneer we nu het volgende definiëren: 

zk het aantal k de buurroosterpunten 

pk het totaal aantal via de k de interaktie 

verbonden down-down paren in het rooster 

wk het aantal k de buurverbindingen in een figuur 

kunnen we het totaal aantal down-down spinparen anders schrijven 

I pij 
i <i 

(5.3.14} 

( 5.3.15) 

De faktor 2 moet ervoor omdat de helft van het aantal kde buurbindingen 

buiten een figuur ligt. Zodoende gaat (5.3.14) over in: 

(5.3.161 
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Om meer ongelijkheden te ereeren en in het bijzonder ongelijkheden waarbij 

de coëfficienten van pk ook negatief kunnen worden, verdelen we het aantal 

roosterpunten van een figuur p in twee subsets met aantal roosterpunten 

pa en Ps· Vergelijking (5.3.11) valt dan uiteen in drie gedeelten. 

I Pij = I Pij + I pij + I Pij 
i<j iEa iEa i ES 

jES jEa jES 
(5. 3. 1 7) 

i<j i<j 

lJ (V -1) vs<vs-1) 
I Pl.J = I \) a \Is g{v} + a ~ g{v} + 2 g{v} 

i<j \) 

(5.3.18) 

Deze drie termen noemen we respectievelijk faS' faa en fss· Door nu van 

faS faa en fSS een lineaire kombinatie te nemen kan een nieuwe ongelijkheid 

worden afgeleid. 

s6 Ps)(zq+1) 

q(q+1) N 
2 

Hierin zijn Sa en SS arbitraire gehele getallen. 

- s2 
a 

p - s2 p }m 
a S S 

(5.3.19) 

Invullen van (5.3.15) in (5.3.19) levert de uiteindelijke ongelijkheid op. 

I~ (s2 waa + s2 ~S + s s waS\ P > 
k zk \ a k 6 k a e k J k 

(5.3.20) 

f {<sa pa+ ss Ps)(2q+1)- s~ Pa- ss Pa} m- q(~+t) N 

waarin: 

~a het aantal k de buurbindingen tussen a roosterpunten in een figuur 

~S en w~S analoog. 

Voor q moet nu gekozen worden 

(5. 3. 21) 

Wanneer we in (5.3.20) Sa= I en s6 = 1 invullen krijgen we precies (5.3.16) 

terug. In de toepassing van deze formule op CoC1 2•2Pyr. is Sa= 1 en SS = - 1 

gekozen, 
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5.4. Toepassing op CoC1
2

•2Pyr. 

Ter verklaring van het vertoonde metamagnetische gedrag ~n Cocl
2

•2Pyr maken 

we onderscheid tussen 4 intera~tie parameters 

Fig. 20. Beschouwde interaktie parameters ter verklaring van het 

metamagnetisch gedrag in CoC1 2.2Pyr. 

Opmerking: De parameter J is hier niet de exchange parameter maar de 

interaktie parameter. Iedere interaktie kan geschreven worden 

als -2JI!si[ [sj[. De interaktie parameter J is dus opgebouwd 

zowel uit exchange als uit dipoolinterakties. 

Uitgaande van bovenstaande figuur met p = 4 zijn er 6 mogelijke verdelingen 

in subsets a en s. (Fig. 21). Verwisseling van a en S in (5.3.20) levert 

dezelfde ongelijkheden. Bij p = 3 en p = 2 zijn er 8 mogelijke verdelingen 

in subsets, zie fig. 22. Toepassing van formule (5.3.20) op elk van deze 

verdelingen levert 30 ongelijkheden op, zie blz. 45 • De letters voor de 

ongelijkheden verwijzen naar de figuur waaruit deze is afgeleid. 

De ongelijkheden 31 en 32 volgen niet uit een figuur maar kunnen rechtstreeks 

worden ingezien. 

De mogelijke grondspinkenfiguraties worden verkregen door in 5 ongelijkheden 

het ongelijkteken door een gelijkteken te vervangen en hieruit p1, p2, p3, 

p4 en m op te lossen. Vervolgens wordt onderzocht of deze oplossing voldoet 

aan de rest van de ongelijkheden. 

Deze berekeningen zijn verricht m.b.v. een computer programma. Op deze manier 

zijn 9 grondspinkenfiguraties verkregen. Ter kontrole is gekeken of al deze 

grondspinkenfiguraties te konstrueren waren; dit bleek het geval, zie fig. 23. 

Door toepassen van formule 5.3.1. is voor elke konfiguratie de energie bepaald. 
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b. p = 2, p = 2 
a 8 

Fig. 21. Aantal mogelijke verdelingen bij p = 4 in subsets p en p • 
a 8 

(Verwisseling van a en S levert dezelfde ongelijkheden). 
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= 0 h. P(). = 2, Ps = 

Lp(). = 2, P~( 1 m.p = 2 p = I 
a ' B 

+ + 

r • 

+ • 

Fig. 22. Mogelijke verdelingen bij P = 3 en P = 2 in subsets Pa en p
6

. 
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Ongelijkhede~: 

a. 1. 2 PI + 2 P2 + P3 + P4 > o 
2. 2 p

1 
+ 2 p

2 
+ p

3 
+ p

4 
> 4 m - N 

b. 4. 2 pi - 2 p - p - p > - 2 m 
2 3 4 

c. 5. P3 - P4 > - m 

6. p 3 - p4 > m - N 

e. 8. P4 - P3 > - m 

9. p4 - p3 > m- N 

f. 10. - 2 pi + 2 p 2 - p 3 - p 4 ~- 2 m 

g. 11. p
1 

+ p
2 

+ p
3 

> 3 m- N 

h. 12. - PI - P2 + P3 > - m 

i. 13. - pl + p
2 

- p
3 

> - m 

J· 14. PI - P2 - p 3 >- m 

k. 15. p 1 + p2 + p
4 

> 3 m - N 

1. 16. - PI - p 2 + P4 > - m 

m. 17. - p
1 

+ p
2 

- P
4 

> - m 

n. 18. PI - P2 - P4 > - m 

o. 19. pi > 0 

20. pi > 2 m - N 

P• 21. 

22. p
2 

> 2 m ~ N 

q. 23. 

24. p
3 

> 2 m - N 

r. 25. 

26. p4 > 2 m - N 

s. 27. -

t. 28. -

u. 29. -

v. 30. -

P > - m 
I 

p
2 

> - m 

P > - m 
4 

31. N>2m 



type 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 
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Opmerking: Uit de berekening volgde ook de oplossing p
1 

= p
2 

= p
3 

= p
4 

= !N. 

P1/N 

0 

! 

0 

0 

0 

0 

! 

0 

1 
4 

Dit komt overeen met de konfiguratie die het rooster in twee 

stukken verdeelt, een stuk met alleen spin up en een stuk met 

alleen spin down (vergelijk fig. 15c). Daar in een antiferro

magneet dit nooit de konfiguratie met de laagste energie kan zijn, 

is deze oplossing verder buiten beschouwing gelaten. 

p2/N p3/N P4/N m/N E/N cr 

! 0 0 I 
P1-!J2+P3+P4 0 2 

0 0 0 ! -P 1+!J2+!J3+P4 0 

0 1 ! ! p 1 +!J2 -P3 -!J 4 0 2 

0 0 1 1 1 1 1 1 .!.M 3 3 ~1+gJ2~3-!J4~· H 3 

0 l 
0 

1 1 1 1 1 .!.M 3 3 6J1~J2-!J3~4~ H 3 

0 0 0 ! -!H !M 
1 0 ! I !J3-p4 0 4 2 

0 0 0 0 -!J -!J -!J -!J -H 1 2 3 4 M 

! ! 0 ! -!J3+!J4 0 

-Tabel 4. Grondspinkonfiguratie bepaald volgens de methode van Kudo en Katsura. 

cr is de magnetisatie, 

De nulveld struktuur is getekend in fig. 13. Wanneer we de komponenten van het 

magnetisch moment langs de b-as bekijken is dit precies type II, bekijken we de 

komponenten langs a-as dan hebben we te maken met type I. Omdat beide typen 

dezelfde fysische situatie representeren eisen we dat de energie van beide 

gelijk is. Dus gaande van de a-as beschrijving naar de b-as beschrijving draaien 

J 1 en J
2 

om van teken. 

Opmerking: De oorzaak van dit teken omdraaien is gelegen in het feit dat 

kijkend naar spins ter plaatse z 1 en -z2 in fig. 13 deze langs de a-as 

up-down en langs de b-as down-down staan. Om de energieën te kunnen 

vergelijken en het toch alleen maar gaat om interaktie energieën 

moeten we één vaste as kiezen waarlangs we de konfiguratie bekijken. 

We kiezen hiervoor de b-as. 
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type I type II 

type lil type IV 

type V type VI 
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type VII 

type VIII 

type IX 

Fig. 23. Grondspinkenfiguraties in CoC1 2·2(Pyr). 

De nummering komt overeen met die in tabel 4. 
+ spin up 

0 sp~n down 
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Bij cr = 0 kunnen type I, II, III, VII en IX grondspinkonfiguratie zijn. 

Daar we gevonden hebben dat type II dit is moet voldaan zijn aan de volgen

de ongelijkheden: 

EII < EI 

EII < EIII 

EII < EVII 

EII < EIX 

(5. 4. 1 ) 

Dit levert de volgende ongelijkheden op tussen de interaktie energieën. 

J2 - J 
1 

< 0 

-J 
I + J3 + J4 < 0 (5.4.2) 

-J 
1 + J2 +2J3 < 0 

-J 
I + J2 +2J4 < 0 

1 
Bij a = 3 M kunnen type IV en V grondspinconfiguratie zijn en wel 

a. type IV als J 3 < J
4 (5. 4. 3) 

b. type V als J 4 < J 3 

Bekijken we nu de mogelijke faseovergangen met een veld langs de a-as 

dan blijkt dat er vier mogelijk zijn: 

I IV 0 
1 type -+ type a = -+ a=-M 
f type I -+ type V a= 0 -~ 0=-M (5,4.4) 3 

type I -+ type VI a = 0 -+ a= ! M 

type I -+ type IX a = 0 -+ a = M 

De kritische velden waarbij deze faseovergangen optreden zijn te verkrijgen 

door de energie van de twee fasen gelijk te stellen. Omdat we langs de a-as 

slechts één faseovergang aantreffen fig. 12, eisen we dat ~r I -+ VIII 

kleiner is dan de andere kritische velden dit levert de ongelijkheden: 

J4 + J2 < 0 

J3 + J2 < 0 

J2 < 0 

(5.4.5) 
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Analoog aan de a-richting kunnen we ook de overgangen in de b-richting 

beschouwen. In de b richting zijn experimenteel twee sprongen waargenomen nl. 
.... 1 M een van 3 en een van t M naar M beschrijving hiervan vereist dat we nu 8 

kritische velden moeten beschouwen en wel, 

Hkr II -+ IV (J = 0 -+ (J 
1 

=-M (5.4.6) 3 

~r II V 0 
1 

-+ (J = -+ a =-M 
3 

~r II -+ VI (J = 0 -+ (J = ! M 

Hkr II -+ VIII a = 0 -+ (J = M 

Hkr IV -+ VIII (J = ~-+ (J = M 

~r V -+ VIII (J = -kt-+ (J = M 
3 

~r IV -+ VI a = -k-+ (J = I M 3 2 

~r V -+ VI (J = .k.r -+ (J = 1 M 3 2 

Om het waargenomen gedrag te verklaren moeten er relaties bestaan tussen de 

verschillende kritische velden. Dit levert weer een aantal ongelijkheden op. 

Hierbij dienen we onderscheid te maken tussen twee gevallen. 

1 A. De grondstruktuur II gaat via type IV met cr = 3 M naar de ferromagnetische 

toestand VIII. 
1 B. De grondstruktuur II gaat via type V met cr ~ 3 M naar de ferromagnetische 

toestand VIII met cr ~ M. 

Geval A. 

~r II -+ IV < ~r II -+ VI Jl - 2J < 4 0 (5.4. 7) 

~r II -+ IV < ~r II -+ VIII J -
1 J4 < 0 

~r IV -+ VIII < Hkr IV -+ VI -J < 4 0 

Geval B. 

Hkr II -+ V < Hkr II -+ VI Jl - 2J < 0 (5.4.8) 
3 

~r II -+ V < Hkr II -+ VIII J -
1 J3 < 0 

Hkr V -+ VIII < Hkr V + VI -J < 3 0 
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~iet het extern veld in de ~ richting vinden we experimenteel één faseovergang. 

In onze beschrijving is dit ook de enige mogelijke daar de andere tussentoestau-

I M ' ' d ' h ' ld h den, 0 = 3 , sp1ns 1n e r1c t1ng van het ve ebben op plaatsen waar de 

spins in de grondtoestand loodrecht op het veld staan. Het kritisch veld 

kan bepaald worden door op te merken dat de ferromagnetische ordening er nu 

uitziet als type VI. 

Uit fig. 12 zijn de Hextern kr en M bepaald. Uitgedrukt in energieën vinden we 

Hk //a= (1.09 + 0.02) 10- 1 K 
r -

Hkr 1//b = (1•04 + 0.02) 10-
1 

K 

Hkr 2//b = (2.18 + 0.04) 10-
1 

K 

~r //~ = (1.41 + 0.03) 10-
1 

K 

(5.4.9) 

~r 1//b duidt op de eerste overgang in de b-richting en Hkr 2//b duidt op de 

tweede overgang in de b-richting. Er zijn nu dus twee sets van vier vergelijkingen 

met vier onbekenden 

set 1. IV tussentoestand 

set 2 

Hkr//a = J1 - J3- J4 

~r l//b = 2J1 - J2- J3 - 3J4 

~r2//b = -J1 - J2- J4 

Hkr //~ = J1 - J2- J3- J4 

V tussentoestand 

~r//a = Jl - J3- J4 

~r 1//b = 2J1 - J - 3J - J4 
2 3 

Hkr 2//b = -J - J - J3 1 2 

~r//~ = Jl - J2 - J3 - J4 

(5.4.10) 

(5.4.11) 

Oplossingen van deze sets zijn gegeven waarbij een fout in ~r is aangenomen van 2%. 
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Set Set 2 

Jl - 3.9 + 0.6 !0-2K Jl = - 3.9 + 0.6 I0-2 K (5.4.12) -
J2 - 3.2 + 0.5 10-2K J2 = - 3.2 + 0.5 10-2 K - -

J3 -14.7 + 0.4 I0-2K J3 = 0.1 + 0.6 I0-2 K -
J4 = - 0.1 + 0.6 10-2K J4 = -14.7 + 0.4 I0-2 K - -

Gezien de fysische situatie dat de afstand waarover de J
4 

interaktie werkt veel 

kleiner is dan de afstand waarover de J 3 interaktie werkt veronderstellen we 

dat set 2 de oplossing geeft die de interketen interaktie van het systeem 

beschrijft. Van deze oplossing is geeist dat voldaan moet zijn aan de ongelijkhe

den (5.4.2), (5.4.3b), (5.4.8). De onnauwkeurigheid in aanmerking genomen kan 

gesteld worden dat aan alle ongelijkheden kan worden voldaan. De gevonden oplos

s~ng ~s dus konsistent met de waargenomen overgangen. Ter afsluiting wordt nog 

de spinkonfiguratie gegeven die gerepresenteerd wordt door type V en de tussen-
I toestand met a = 3 M voorsteld fig. 24. 

~ -z2 '\.z2 

/zr 

~z2 
/1 

~ 
/ / 

-z2 

bu:_. -z, zl 

-z2 \ / ~ / z, -Zl 

Fig. 24. Spinkonfiguratie van de tussentoestand,o = t M, met het veld in de 

b- richting. 

5.5 Bepaling van het trikritische punt. 

In het algemeen geven experimenten in een extern veld aanleiding tot ont-
,+ 

magnetiserende effekten die er voor zorgen dat het interne magneetveld H~nt 
+ 

in het sample verschillend is van het extern magneetveld Hext. 
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,-+ -+ -+ 
H1nt = Hext - NM (5. 5. I) 

De ontmagnetiserende faktor N is afhankelijk van de vorm van het sample. 

Voor een eerste orde faseovergang is aangetoond (ref 22) dat een sample met 

ontmagnetiserende faktor N ~ 0 geen diskontinuiteit in de magnetisatie M kan 

ondergaan bij een eerste orde fase overgang. Hiervoor wordt het volgende argu

ment gebruikt:stel bij Hint = He gaat de magnetisatie plotseling van de anti

ferromagnetische waarde M+ naar de paramagnetische waarde M dan zou het ont

magnetiserend veld toenemen met N(M+- M-). Hierdoor zou het veld in het sample 

verlaagd worden tot beneden de kritische waarde He. Dit impliceert dat het 

sample geen verzadigingsmagnetisatie kan bereiken onder een extern veld 

He (T) + NM+. Hierdoor bevindt zich het sample in het veldbereik He- NM-(T) < 

Hext < Hc(T) + NM+(T) in een toestand met antiferro- en paramagnetische domeinen. 

Het sample zal gedeeltelijk gemagnetiseerd zijn, zodanig dat het intern veld 

gelijk blijft aan H (T). 
c 

M (Hext, T) = Hext - H c(T) 

N 

Bij een tweede orde faseovergang 

r< T 
c 

(5.5.2) 

. + -is het versch1l tussen M en M verdwenen, 

zodat de helling van de magnetisatiekurve niet langer de ontmagnetiserende 

faktor voorstelt. Hiervan is gebruik gemaakt ter bepaling van de tricritische 

temperatuur. De tricritische temperatuur is bepaald in twee richtingen en wel 

met het veld evenwijdig aan de a-as en de ~-as. In fig. 25 is de helling van 

de magnetisatiekurve uitgezet tegen de temperatuur. 

H//a 1kr 2.5 K 1kr 
= 0.789 TN 

(5.5.3) 

H//~ 1kr = 2. 15K 
1kr 0.678 TN 
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lt . .,. " 

" 
IC 

• 

Î 
Tkr(a) 

1.5 2.0 2.5 3.0 

11K) • 
Fig. 25. Helling van de magnetisatiekurve versus temperatuur 

in CoC12·2(Pyr). 

x veld in de ~ = 42° richting (a+b) 

0 veld evenwijdig aan de a-as. 
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6. N.M.R. onderzoek aan DMMC. 

6.1 Inleiding. 

Een andere laag dimensionele ketenverbinding waaraan onderzoek is verricht, 

is (CH3) 2 NH2MnC1
3 

verder aangeduidt als DMMC. Deze verbinding is het 

lagere synunetrie analogon van TMMC daar de ketens in beide verbindingen veel 

op elkaar lijken. TMMC is het onderwerp geweest van een serie experimenten 

ref 24, waarbij blijkt dat deze verbinding een uitgesproken !-dimensionaal 

gedrag vertoont. Driedimensionale ordening treedt op bij T = 0.85 K en uit 

soortelijke warmte metingen blijkt dat de kritische entropie slechts 1% ~s. 

Diverse Mn zouten staan op het ogenblik bijzonder in de belangstelling 

vanwege hun afwijkend fasediagram ref 25, zoals o.m. door ons werd aange

toond d.m.v. NMR onderzoek aan de lijnbreedte van de paramagnetische ab

sorptie. DMMC vertoonde dit afwijkend fasediagram ook. Van DMMC is de sus

ceptibiliteit gemeten en de kristallografische struktuur bepaald ref 26. Uit 

soortelijke warmtemetingen blijkt een overgang naar driedimensionale 

antiferromagnetische ordening bij T = 3.60 K. De kritische entropie bedraagt 

3.4%. (ref 27). De magnetische warmtecapaciteit in het paramagnetisch gebied 

kan goed beschreven worden met een S = 5/2 Heisenberg systeem met J/k = 
- 5.8 ~ 0.7 K. Om inzicht te krijgen in de magnetische ordening is dit 

N.M.R. onderzoek verricht. 

6.2 Kristalstruktuur 

Kristallen van DMMC worden gegroeid door een verzadigde oplossing van 

equimolaire hoeveelheden MnC12 en (CH3) 2NHC1 in ethanol langzaam af te koelen 

van 60° C tot 20° C. De roze kristallen blijken erg hygroscopisch en 

worden bewaard bij 35° C. 

De kristallografische 

parameters (ref 26) 

a = 8.811 R 
b =13.265 R 
c = 6.46o R 
B =99.18 

ruimtegroep is monoklien P2 / b- as uniek met cel
J c 

In de kristallografische eenheidscel bevinden zich 4 formule eenheden. 
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ctm 

Fig. 26 Monokliene ruimtegroep P2 1/c- b-as uniek. Hierin zijn tevens de 

projektie van de Mn en Cl posities op het ab-vlak weergegeven. 

e inversiecentrum 

schuifspiegelvlak 

--~~ .. 2- tallige schroefas 

De MnC1 3Mn ketens lopen in de c-richting. De 3Cl ionen liggen op de 

hoekpunten van een ongeveer gelijkzijdige driehoek in een vlak bijna lood

recht op de ketenrichting tussen twee opeenvolgende M.n ionen in. In de a en b 
-

richting worden de ketens gescheiden door organi~he groepen. 

Mn heeft L = 0 en S = 5/2 er zal dus geen wisselwerking zijn tussen het 

baanimpulsmoment en het kristalveld. De voorkeursrichting zal dus bepaald 

worden door de lange dracht wisselwerking tussen de Mn spins onderling. 

6.3 Protonspin resonantie in DMMC. 

In de geordende toestand zijn 24 proton resonantiefrequenties gevonden fig. 27. 

Uit extrapolatie van de frequentie naar de temperatuur wordt de Neei

temperatuur bepaald op T = 3.60 K hetgeen volledig in overeenstemming ~s met 
n 

de uit soortelijke warmte bepaalde ordeningstemperatuur. De eenheidscel bevat 

I equivalente formule-eenheid (CH3) 2 NH2MnC1
3

• Als de magnetische eenheidscel 

geen antitranslatie bevat geeft dit aanleiding tot 8 protonresonantiefrequenties. 

Wanneer we echter de afstanden tussen de protonen in de CH
3 

en de NH2 groepen 

bekijken blijkt dat de afstanden klein genoeg zijn om een meetbare dipool

dipoolopsplitsing te veroorzaken, Het gevolg hiervan is dat het niet mogelijk 

is te zeggen wat de centrale frequentie van een proton is. Dit ontrafelen 

door de richting van interne veld te bepalen met opsplitsingsexperimenten 

bleek ook niet mogelijk vanwege de overlap van de resonantiefrequenties. 
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5 

berekening P2; je 
/" = 4Jie 
?,!la' ... 

4 

3 

2 

1 

0 1 2 3 

TCK) • 
Fig. 27. Temperatuurafhankelijkheid van de proton resonantie frequenties 

in DMMC. Tevens zijn de berekende waarden bij T = 0 op basis 

van P2i/c aangegeven. 
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Wel is voor een aantal lijnen de intensiteit van de absorptie als funktie van 

de modulatie-hoek bepaald. Lijnen afkomstig van hetzelfde proton zouden een 

identiek gedrag moeten vertonen. Uit dit experiment blijkt dat de lijnen 

bij 4.02 Mhz, 4.10 Mhz, 4.18 Mhzhetzelfde gedrag vertonen. De intensiteit 

van deze drie lijnen is bijna nul met de modulatie evenwijdig aan de b-as. 

Hieruit volgt dat het veld ongeveer loodrecht op de b-as moet staan. 

Voordat h~t dipoolveld werd berekend is eerst weer een selektie gemaakt voor 

de magnetische ruimtegroep. De Opechowski familie van P2 1/c bevat 5 mogelijke 

magnetische ruimtegroepen. Hieraan stellen we de volgende eisen. (ref 17). 

a. Momenten ongeveer evenwijdig aan a*. Dit volgt uit susceptibiliteit

metingen en Cl resonanties, die we in een later stadium zullen toe

lichten. 

b. De ketens zijn antiferromagnetisch geordend, dit volgt o.a. uit 

Cl resonanties. 

c. De ordening is antiferromagnetisch. 

Aan deze eisen voldoen slechts 2-magnetische ruimtegroepen en wel P2ilc en 

P2a 2
1
1 c' Voor beide strukturen is een dipoolveld berekening uitgevoerd 

waarbij de hoek van het moment met de a* as a variabel was. De beste over

eenkomst wordt verkregen met de ruimtegroep P2i/c wanneer we voor a en 1~1 

nemen, 

a = 0 

De berekende waarden zijn weergegeven in Fig. 27. Uit de dipoolveld 

berekening volgt tevens dat het veld bij de set 4.02 Mhz, 4.10 Mhz en 4.18 Mhz 

een hoek van 96° maakt met de b-as. Dit is in overeenstemming met het feit 

dat met de modulatie //b de intensiteit bijna nul is. 

Mn heeft spin S = 5/2, te verwachten is dus een magnetisch moment ~ = 5 ~s· 

De protonresonantie experimenten leveren echter maar ~ = 4~s· Er treedt 

dus een spinreduktie op van 20%, volgens deze metingen. Uit susceptibiliteits 

metingen volgde een spinreduktie van 25% ref. 27, terwijl recente berekeningen 

gebaseerd op spin golf theorie van de pure keten resulteerden in een spin

reduktie van 28%, ref.28, 30. 

6.4 35cl resonantie in DMMC. 

DMMC heeft in de magnetische eenheidscel drie inequivalente Cl posities. 

In fig. 28 is de keten in DMMC getekend. De projektie op de ab-vlak is 

getekend in fig. 29. 



Cl! 

Fig. 28. Ketens in DMMC. De 

ketens lopen in de 

c-richting. 
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Cl I 

Fig. 29. Projektie van de keten op het 

ab-vlak. Tevens is de richting 

van het magnetische moment gegeven. 

De 35c1 resonanties als funktie van de temperatuur zijn weergegeven in fig. 30. 

Hierin ontbreekt een lijn n.l. bij 9.85 Mhz (T = 1.15K). Deze lijn is precies 

de somfrequentie van de 5.17 Mhz en de 4.68 Mhz resonantiefrequenties. In 

fig. 30 onderscheiden we de volgende gevallen: 

1. Laagveldgeval 

al (Mhz) 

a2 (Mhz) 

PQR(Mhz) 

De intensiteit van deze signalen was maximaal met het r.f. veld 

evenwijdig aan de c-as. 

\Cl35 vc1
37 v35 /v 31 

6. 17 4.87 l. 266 

5.60 

5.88 4.63 1.269 

Tabel 5. 35c1 en 37c1 resonanties behorende bij het laagveld geval (T = 1.15 K). 

Uit het temperatuurverloop en uit de verhouding v35 /v37 kan worden opgemaakt 

dat we te maken hebben met een laagveld geval. 
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Fig. 30 Temperatuurafhankelijkheid van de 35c1 resonanties in DMMC. 

Van de resonantie bij 5.12 Mhz en 4.68 Mhz (T = 1.15K) is 

tevens de somfrequentie gedetekteerd. 

.. 
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2. Tussengeval I 

vc135 vc1 37 \)35/\)37 

frequenties 5. 17 4.25 1. 217 

in Mhz 4.68 3. 77 1.240 

9.85 

Tabel 6. 35c1 en 37c1 resonanties behorende bij het tussengeval I. 

Uit het vinden van de somfrequentie en het temperatuurverloop van de reso

nantiefrequenties kan worden afgeleid dat we te maken hebben met een 

tussengeval. De set resonantiefrequenties is helaas onvolledig omdat de 

derde basisfrequentie en het P.Q.R. signaal niet konden worden gedetek

teerd. 

3. Tussengeval II 

vc1 35 vc1 37 35/ 37 
\) \) 

frequenties 4.63 3.73 1. 241 

in Mhz 4.46 3.67 1.213 ' 

35 37c1 ' f . bh d b'' h Tabel 7. Cl en resonant1e requent1es e oren e 1J et 

tussengeval II. 

Ook hier geldt de opmerking dat de set niet volledig is. Van de tussengevallen 

I en II was de intensiteit maximaal met het r.f. veld loodrecht op de c-as. 

Verklaring van de Cl-resonanties. 

De Cl-ionen liggen tussen twee opeenvolgende Mn-ionen in, dientengevolge 

zal de isotrope exchange bijdrage op de Cl-kernen afkomstig van de 

antiferromagnetisch georiënteerde Mn-momenten grotendeels gekompenseerd 

worden. Het lokale veld op de Cl-kernen zal dus voornamelijk dipolair 

van oorsprong zijn, wanneer de keten AF 1s. De komponenten van dit dipool

veld in het ab-vlak heffen elkaar op zodat er alleen een komponent in de 

c-richting overblijft. Met behulp van een dipoolveldprogramma is het 
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dipoolveld uitgerekend met als waarde woor het magnetisch moment 

~ = 4~ 6 

Cl
1 Clii Cliii 

H(Gauss) 190 5044 4940 

8<(H,c-as) 70 10.7 -10.5 

v (Mhz) 0.078 z 2. 104 2.060 

Tabel 8. De d.m.v. een dipoolveld berekening bepaalde waarde van de 

velden op de Cl-kernen. 

De elektrische veld gradiënt tensor is met een monopoolberekening ter plaatse 

van de Cl-kernen bepaald. De waarde van Vzz en de hoeken van de E.F.G. tensor 

met de a, b en c-as zijn gegeven in tabel 9. Daar van de Cl
1 

de P.Q.R. 

frequentie bekend is, is door middel van de verhouding VzzClii/VzzCli en 

VzzCliii/VzzCli de quadrupoolfrequentie van de c111 en c1111 bepaald. 

(Dit zijn berekeningen met n = 0). 

Cl I Clii Cliii 

Vzz(a.u) 1. 69 2. 12 2. 10 

a(<z-as EFG, a~ 177° 122° 65° 

f3(<z-as EFG, b) 88° 145° 154° 

y(<z-as EFG, c) 91° 101° 95° 

'JQ (Mhz) 5.88 7.37 7.30 

Tabel 9. Vzz en hoofdrichting E.F.G. tensor uit monopool berekening. 

Vergelijking van tabel 8 en 9 leert dat we te maken hebben met I laagveld

geval (Vz/VQ klein) c1
1 

en twee tussengevallen c1
11 

en Cl
111

• Op grond van 

de berekende waarde van vz en VQ en veronderstellend dat een van de twee 

gemeten frequenties in tabel 6 v2 is kunnen we gebruik makend van formule 

(2.4.7) en (2.4.8) uitrekenen dat v3c111 kleiner moet zijn dan 1.8 Mhz. 
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Van dit argument is ook gebruik gemaakt bij het verdelen ~n sets van de 

tussengeval resonantiefrequenties. 

Ter kontrole is met behulp van een klein extern veld experimenteel van het 

5.88 Mhz P.Q.R. signaal de richting van de hoofdas van de E.F.G. tensor 

bepaald ref 5,6. Hieruit volgt, 

0 0 a = 0 of 180 

n = 0.25 

De waarde van de a korrespondeert vrij nauwkeurig met de waarde berekend 

~n tabel 9. 

Konklusie. 

De protonresonantiefrequenties zijn redelijk te verklaren met de magnetische 

ruimtegroep P2'; maar de dipool-dipoolinteraktiesmaken de interpretatie 
l c 

een stuk moeilijker. Metingen zijn in voorbereiding aan kristallen waarin 

de CH3 groepen gedeutereerd zijn. 

De Cl resonanties korresponderen met de bepaalde struktuur maar de gevonden 

resonanties laten geen volledige interpretatie toe daar bepaalde resonanties 

niet kunnen worden gedetekteerd. 

Tot dusverre bevatten het spektrum en de gegeven verklaring geen inkonsistenties. 

Met zekerheid kan worden gekonkludeerd dat de exchange interaktie in de 

keten antiferromagnetisch is en de momenten loodrecht op de ketenrichting staan, 

hetgeen ook te verwachten is op grond van dipolaire anisotropie. 
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Dankwoord. 
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