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Samenvatting 

De twee onderzochte strukturen RbFec1
3

.2H20 (RFC) en 

CsFec1
3

.2H20 (CFC) zijn kristallografisch equivalent. 

Beiden zijn orthorombisch met ruimtegroep Pcca en bezitten 

een ketenstruktuur. In de antiferromagnetisch geordende 

toestand, dit is bij RFC beneden 11.96 Ken bij CFC beneden 

12.6 K,zijn de strukturen magnetisch gezien echter niet 

equivalent. Dit blijkt al direkt uit de waargenomen proton

spinresonanties 14.83 en 15.23 MHz bij RFC en 18.20 en 

7.54 MHz bij CFC. Met behulp van eerder verrichtte magneti

satiemetingen, waarbij aan beide verbindingen twee metamag

netische faseovergangen werden gevonden met het externe veld 

in de c-richting, werd een drietal mogelijke magnetische 

strukturen geselekteerd. Dipoolveldberekeningen op de 

protonposities leverden, samen met de experimentele gegevens 

uit protonspinresonantie, de volgende magnetische ruimte

groepen : RFC P c 1 ca 2b 

Het verschil tussen de twee strukturen is de periodiciteit 

in de c-richting. Het magnetisch moment staat in beide 

verbindingen onder een hoek van ongeveer 15°met de a-as, in 

het ac-vlak. De grootte is ongeveer 4.5 bohrmagneton. 

Door de proton-frequentie als functie van de temperatuur 

te meten vinden we rechtstreeks de subroostermagnetisatie. 

Deze blijkt een zeer rechthoekig verloop te hebben bij beide 

verhingen, wat duidt op 1-dimensionaal Ising gedrag. Dit wil 

zeggen dat de interaktie in de keten veel groter is dan die 

tussen de ketens en dat de spins vast zitten aan één bepaalde 

richting. 

Er werd aan Cl-resonanties gemeten om de magnetische struktuur 

te kunnen bevestigen. Er zijn twee niet equivalente Cl

posities, Cli en Clii• Beide posities geven aanleiding tot 

een hoog veld geval, d.w.z. de Zeemanbijdrage (~~) is groter 

dan de quadrupoolbijdrage (~Q)• Omdat de puur quadrupcol 

resonanties (Ya) in de paramagnetische toestand niet gevonden 

werden konden experimenteel ~ en VQ niet direkt bepaald worden. 

Bij Clii brachten de 37Cl-resonanties uitkomst. De hoge 
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waarden van de eli-resonanties kunnen alleen verklaard 

worden met een groot rulisotroop hyperf'ijnveld. Het feit dat 

de spins ongeveer in de Fe-Cli richting staan duidt hier 

echter niet op. De resultaten verkregen d.m.v. Cl-resonantie 

kunnen niet gezien worden als een bevestiging van de magne

tische strukturen. Vergelijking met recentelijk uitgevoerde 

neutronendiffraktie-metingen leert dat we toch de juiste 

strukturen hebben toegekend aan de onderzochte verbindingen. 

Eerder gedane metingen aan CsCoc1
3

.2H20 gaven als voorkeurs

richting van de spins 15°van de c-as, in het ac-vlak. Dit 

is loodrecht op de door ons gevonden richting. Ook bij andere 

analoge Fe- en Co-verbindingen uit de literatuur bleek dit 

het geval te zijn. Om dit te verklaren is er een kristalveld

berekening uitgevoerd aan Fe 2+ en co2+ ionen. Het blijkt dat 

een tetragonale kristalveldbijdrage verantwoordelijk is 

voor het genoemde verschijnsel. Er zal een algemene systema

tiek aangegeven worden. 

De overeer~omstige Mn-verbindingen RbMnc1
3

.2H20 en CsMnc1
3

.2H20 

waren ook reeds eerder onderzocht. De voorkeursrichting 

van de spins wordt hier niet bepaald door het kristalveld 

maar door de interaktie tussen de magnetische momenten 

onderling. 
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1. Inleiding 

In de onderwerpgroep "Magnetische Ordeningsverschijnselen" 

is er een grote belangstelling voor zogenaamde ééndimensio

nale verbindingen. Dergelijke kristallen zijn opgebouwd uit 

ketens van magnetische ionen. De exchange-interaktie tussen 

de magnetische momenten in de keten is veel groter dan die 

tussen de ketens onderling. Het voordeel van dergelijke 

strukturen is dat de theoretische modellen nog enigszins 

hanteerbaar zijn. De onderzochte verbindingen RbFec1
3

.2H20 

(RFC) en CsFec1
3

.2H20 (CFC) vertonen bovendien een sterk 

Ising karakter. Dit wil zeggen dat de spins slechts één 

mogelijke oriëntatie hebben ten opzichte van hun direkte om

geving. Deze 1d-Ising systemen zijn interessant omdat ze 

vaak metamagnetische faseovergangen vertonen. 

Met behulp van protonspinresonantie gekombineerd met dipool

veldberekeningen is het mogelijk de magnetische struktuur 

te bepalen. In tegenstelling tot vrijwel alle andere tech

nieken kan men zelfs vaststellen hoe het magnetisch moment 

georiënteerd is ten opzichte van zijn direkte omgeving (het 

cluster). Dit is weer van belang met betrekking tot de Cl

resonanties, die andere grootheden op mikroskopische schaal 

opleveren. 

Met een kristalveldberekening kan men de zaak theoretisch 

benaderen.Uitgaande van bepaalde symmetriën van het omringen

de cluster is het mogelijk de oriëntatie van het magnetisch 

moment te bepalen. Dit wordt vooral interessant als men, 

teneinde een mogelijk aanwezige systematiek op te sporen, 

verschillende magnetische ionen in het zelfde kristalveld 
2+ 2+ 2+ gaat bekijken zoals in ons geval Fe , Co en Mn • 



-4-

2. Theorie Kernspinresonantie ( 1 '2) 

De algemene Hamiltoniaan om de interaktie tussen kernspin 

en omgeving te beschrijven luidt als volgt 

Hierin is 

j{ = Je-a 1- Jf.G __.. ~ 

-Pw · B + ~ ö": 9 E 
magnetisch moment van de kern 

totaal magneetveld ter plaatse van de kern 

dit is een sommatie van : 

resulterend intern dipoolveld 

extern veld 

hyperfijnveld ten gevolge van de interaktie 

~ tussen kernspin en elektronspin 
-"" 

Q quadrupooltensor van de kern 
.....'a..lo. 

VE elektrische veldgradiënt tensor (EFG) 

Achtereenvolgens worden nu protonspinresonantie (2.1) en 

Cl-kernspinresonantie (2.2) beschreven. 

2.1 Protonspinresonantie 
---------------~----

Omdat voor een H-kern met I=f de quadrupoolbijdrage verdwijnt 

reduceert de Hamiltoniaan in dit geval tot : 

met 

Jf_ : Jf. ~ -~ • t = - !J N f} N l• § 

-
Landé-factor van een proton 

kernmagneton 

I kernspinoperator 

Met de veldrichting als quantisatierichting krijgen we 

Met I =f levert dit 2 energienivo's 

E f = -fgN 'lNB 

E-t = fgN')-~ 
De resonantievoorwaarde luidt dus 

Je: -9N f}N J3 ]'2 

Invullen van de verschillende getalwaarden levert een 

direkte relatie tussen veld en frequentie 

10 kG ~ 42.577 MHz 
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De richting van het interne veld op bijvoorbeeld een proton 

in een magnetisch geordend kristal kan bepaald worden 

door op het resulterend dipoolveld een klein uitwendig 

veld te superponeren. We zullen dan een maximale resonantie

frequentie meten als het uitwendig veld dezelfde richting 

heeft als het inwendig veld. 

2.2 Chloor-resonantie -----------------
Omdat voor een J5Cl-kern geldt dat I = ~ hebben we hier zowel 

Zeemanbijdrage als quadrupoolbijdrage. In het algemene geval 

is er geen exacte oplossing mogelijk. Ter vereenvoudiging 

onderscheiden we nu 4 gevallen : 

A. Puur quadrupool 

B. Laag veld geval 

c. Hoog veld geval 

D. Tussengeval 

A. Puur Quadrupool Resonantie (PQR) 

Dit geval treedt op in de paramagnetische toestand van een 

magnetisch kristal. Als assenstelsel kiezen we de hoofdassen 

van de EFG-tensor. De EFG-tensor reduceert dan tot een diago

naaltensor met elementen V , V en V • Hierbij geldt • 
ZZ yy XX • 

~ 

met V .. = -(VE) .. 
~~ ~~ 

We definiëren de asymmetrieparameter ~ als volgt : 

V -V 
= XX yy 

vzz 

Met de z-as van de EFG-tensor als quantisatierichting vinden 

we dan voor de quadrupoolhamiltoniaan : 

//) _ ~a<l Q { 2 ~, l ~}} 
ILQ - ~r c~I-I) 3 I-z. - 1 +- % (I.,.+ 1_ 

Hierin is I = I + i I + x - y -
eq = V zz 

eQ = quadrupoolmoment van de kern 
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Oplossen van de Hamiltoniaan met I = ~ geeft de volgende 

twee 

Opm. """ . mi w1l zeggen dat de eigenfunctie een kombinatie is 

van de functies / m1 > en I-mi.> maar in de limiet 'l. ---)> o 
nadert tot 1 m

1
.> 

De puur quadrupcol frequentie (PQR) wordt dus 

(I + ~ 2 ) t .:. V ( I + _i:)~ 
3 Go 3 

B. Laag veld geval 

We schrijven de Zeemanhamiltoniaan nu op basis van de hoofd

assen van de EFG-tensor. We krijgen dan : 

+ Jf.z . 
- rN t, B {I 'Z co.s f) + t SitJ~ (I+ e -(.(>+I_ e-t-i(;) J 

met dN 1i :: ~IV '},v ( {N : gyromagnetische verhou~ng) 

e)p poolkoördinaten van het magneetveld B met 

betrekking tot de hoofdassen van de EFG-tensor. 

We beschouwen J(z. als een storing op )fG. en diagonaliseren de 

matrix van~~ binnen de tweevoudig ontaarde nivo's. We vinden 

dan de eerste orde energiekerrekties (in frequentie-eenheden): 

met 

+ [(,+jlcos 2s +{fJf+ (1-}Y+- })(1-})cos2~}~~e]-I 

+ [{I-flCP~/e+{ (J)'+ ('+f/- ~tl(l+"f)c~<,]St.hzaJi 
(2.2.3) 

.v. = rN B 
) z ~:rr (2.2.4) 

( 35Cl-kern : ~ = 4.172 MHz als B = 10 kG ) 

Deze vier energienivo's geven aanleiding tot vier resonantie

lijnen. In figuur 2.1 zijn de energienivo's en toegestane 

overgangen geschetst. 
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()1. ()1. ~ 

~ 

,~,r 

~ 

11 

fig. 2. 1 

PQR en 

laag veld geval • 

De naamgeving van de waargenomen resonanties (~ en ~ lijnen) 
~ 

is ook in de figuur aangegeven. In het geval dat B langs een 

van de hoofdassen van de EFG-tensor staat vereenvoudigen de 

formules( 1 , 2 ). 

c. Hoog veld geval 

We kiezen de richting van het magneetveld als z-as en 

quantisatierichting. De Hamiltoniaan wordt 

rJe == - (N 11 J3 Iz i- df~ 
Je~ is de Hamiltoniaan van het quadrupooleffect op basis van 

bovengenoemde keuze van de z-as. Zie v:oor Je~ Li t. ( 1 , 2). 

De nulde orde energiën zijn (in frequentie-eenheden) 

E :z ::::: -Vz m1 ( 2. 2. 5) 
Met storingsrekening vinden we voor de eerste orde energie

korrekties : 

E~I::: ~))Go { m~- 3 I (I+l)}(Jcos~-1-t-~s,;,~cas~~) (2 • 2 .6) 

De tweede orde korrekties staan in Lit.(1,2). 

In een figuur zien de energienivo's entoegestane overgangen 

er als volgt uit : 

1-f-> --,....------
1-l> Iv, v, 
1-t> J-t> \!I' 

}l:z: 
'))2. 

/f)' v 
lt> v 

l'z. 
J!> t)>" 

lt> 11 ~ 

fig. 2.2 

Puur Zeeman en 

hoog veld geval 

))Q:.:: 0 '))G << Vz 

Uitdrukkingen voor de waarden van )}1 , )},2 en ))3 met ))Gio, '))% J tz , 
e en fJ als variabelen zijn te vinden in Li t • ( 1, 2). 
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D. Tussengeval 

Als Zeeman- en quadrupoolbijdrage van dezelfde grootte-orde 

zijn kunnen we geen storingsrekening meer toepassen. De vier 

energienivo 1 s van een kern met I = ~ zullen dan in het algemeen 

aanleiding geven tot zes resonanties, waartussen een aantal 

somrelaties aanwezig zijn. 

Om toch nog wat te kunnen rekenen aan het tussengeval is de 

methode der momenten ontwikkeld. Deze methode is echter alge

meen toepasbaar , dus ook bij hoog en laag veld gevallen. 

We gaan uit van de algemene vorm van de eigenwaardenvergelijking 

van een 4x4 matrix 

E4 
+ a 1E3 + a 2E2 

+ a
3

E + a 4 = 0 

Deoplossingen zijn E
1 

t /m E
4

• We defini~ren de momenten rn als 

l'n = .{ (Ec:)" 
t.::., 

De relaties tussen a. en n zijn 
J_ 

a,.::: n:::o 0.3 

O.z.= -t r2. 0.4 

= -! G 
::: 

r;, 2.- 2 r'1 
8 

We vinden de koëfficiënten a. door de 
J_ 

algemene eigenwaarde-

vergelijking met Zeeman- en quadrupoolbijdrage 3 voor I = 2 op 

te schrijven. We krijgen dan voor ri : 

We 

))2. 

Ï', :: 0 

ï;_ 
:t. 2. 

.:::: S ))z + ))Q 

r; - ))Go .){:' ( .3 COj te - 1 + ~ c.ój 2 ~ .s~ ~ 9) 
kunnen r (. ook bepalen uit de waargenomen 

, en ).)3 

r;=o 
12. = 7; [ ~ 1 

+ z ( v/· + 'V.3'" ) } 

r; ::. i ))~ [ ')3?. - )),2. } 

met .))} :::; )J, + 2 ))2. + ))3 

(2.2.7) 

(2.2.8) 

frequenties 

(2.2.9) 

(2.2.10) 

l), ' 

We krijgen zo een aantal relaties tussen de experimentele 

grootheden :V, ' ))2. en )).3 en de onbekenden l)z ' ).)Q ' ~ ' e en rj; • 
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Een andere methode om een aantal onbekende grootheden te 

bepalen uit meetresultaten is de methode der gradiënten. We 
.....:0. 

leggen een klein uitwendig veld Ó B aan en beschouwen do fro-

quentieverandering ......:.. ~ 

b }) i :::: Va }) i · ~ 13 
't7-- 0 ).)· 0 '))i à lJi 
VJ) ))i is de vector met komponenten o.B; , "O.B!j , 'SBz en heet de 

__,. 
gradiënt van ~i • De richting van VBVi is gelijk aan _... 

van Ó B waarbij een maximale frequentieverandering 

de richting 

( Ól-t )mt:tx 
optreedt. De grootte is gelijk aan : 

I v;vL· I ;:: ( Ó)J,· )max /I iB I 
We laten nu de operator VB werken op de twee uitdrukkingen 

voor r;_ 
(2.2.7) geeft : 

(2.2.9) geeft 

met 

~r~ = s (frrY B [ ~13 +(VaBJt} ~ 1. Jz. ~ 
I o ( ~rr :B - ~ ~ __. 

ll.a ~ = a ~ v, +- h v~ )12 + c V .a )) 3 

a = f '))1 ..,.. l>2 + f lJJ 

b = )J, +- 2. '))t + ).)~ 

c = x ).), + ).)2 + t ))3 

~ 

We vinden dus voor het interne veld B op een Cl-kern : 

~ 1 2.TT)2.{ ~ ~ --..:. } 13 = iö ( T Ct v.B l>, + b V,s))2 + c Va ))3 (2.2.11) 

( 1)2.) 

Hiermee kunnen we Y~ bepalen en, indien de hoofdassen van de 

EFG-tensor bekend zijn, 8 en p . 
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3. Meetopstelling 

De metingen werden verricht met do N.M.R.-opstnlllng (Nuc l<'nl' 

Magnatie llesonance) waarvan het blokschema is weergegeven 

in onderstaande figuur. 
frequentie oscillf's-

I 
f:: el/er t:.Dl'f 

modq I a.. t t'e 
spoeten 

c----1 ] 
o~cillatie oscillos-

L~ ;t::c voedin1 coop 

-l J 

I modula.t1è loc.k in ~-t 

VQ~e/ÛIJ - Qmplifi~r 1---- se IH·g ver 

fig. 3.1 Blokschema N.M.R. opstelling 

De resonantiefrequenties (grootte-orde 1-20 MHz) worden opge

wekt met behulp van een LC-kring die gevoed wordt door een 

oscillator met regelbaar uitgangsvermogen. Het te onderzoeken 

kFistal bevindt zich in de hoogfrequentspoel L. De frequentie 

is regelbaar door middel van de variabele kondensator C waaraan 
I 

een motor is verbonden. De oscillatiefrequentie w = vtc wordt 

gemeten met een teller en zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop. 

Bij resonantie zal de amplitude van het hoogfrequent signaal 

afnemen. We detekteren dit met behulp van een modulatieveld H • 
m 

Afhankelijk van de sterkte van de absorbti.e zijn er nu twee 

mogelijkheden : 

a. Sterke absorbtie. 

We moduleren met een frequentie van 50 Hz en een amplitude die 

groter is dan de breedte van de resonantielijn ~ H. De absorbtie 

is nu rechtstreeks op de oscilloscoop zichtbaar. 

b. Zwakke absorbtie. 

We moduleren nu met 137 Hz en een amplitude die kleiner is 

dan de.) breedte van de absorbtie. Meting geschiedt nu via de 

zogenaamde synchrone detektie. Hierbij worden zowel het referentie

signaal van de modulatievoeding als het oscillatiesignaal 

toegevoerd aan een loek-in-amplifier. In geval van absorbtie 

bezit het oscillatiesignaal een komponent met dezelfde frequen-

tie als de modulatie. (zie figuur 3.2) 
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absorbtie 
( > 

fig. 3.2 Detektie m.b.v. veldmodulatie. 

De lock-in-amplifier is zodanig ingesteld dat deze de tweede 

afgeleide van de absorbtie als uitgangssignaal geeft. We maken 

dit signaal zichtbaar op een x-t schrijver. 

Voor het meten bij vloeibaar helium temperaturen werd gebruik 

gemaakt van een konventionele 4He kryostaat. Om het kristal 

werd een spoeltje gewikkeld en dit geheel werd op een draaibaar 

tafeltje bevestigd, onder aan een meetstaaf. Deze meetstaaf 

wordt in de kryostaat aangebracht zodat het kristal direkt in 

de vloeibare helium komt te hangen. Door de damp van de vloei

bare helium af te pompen kurulen we temperaturen bereiken 

tussen 1.1 en 4.2 K. Met overdruk komt men maximaal tot 5 K. 

De Neëltemperaturen van de onderzochte stoffen RFC en CFC 

liggen bij resp. 11.96 en 12.6 K. Dit houdt in dat we in een 

groot gebied beneden de Neëltemperatuur niet kunnen meten met 

de konvontionele opstelling. Daarom is er een modifikatie in 

de opstelling aangebracht die het mogelijk maakt ook in het 

temperatuurgebied tussen 5 en 20 K te meten. 

Het principe van deze uitbreiding van de opstelling is dat we 

aan het kristal een koudestroom {a) en een warmtestroom (b) 

toevoeren zodat zich een evenwicht zal instellen. Een regel

systeem (c) moet de temperatuur dan stabiel houden. 

a. Koudestroom. 

We plaatsen het kristal nu niet rechtstreeks in de vloeibare 

" helium maar in een anti-kryostaat" (zie figuur 3.3) gevuld 

met 4He kontaktgas (p ~ 5 cm Hg). 



pomp 
t 

pomp 
i . 

kon tG! ~t 9a.s 
rut mte 

vacu~m 

ruimte 

fig.3.3 Anti-kryostaat 

b. Warmtestroom. 
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Om de antikryostaat heen 

bevindt zich nu de vloeibare 

helium, die een koudestroom 

zal veroorzaken naar het kristal 

toe. Deze stroom kunnen we ver

minderen door aan de vakuüm-

ruimte te pompen. Bij een druk 

van 10-1 tot 10-2 Torr bleek de 

koudestroom nog groot genoeg te 

zijn om stabiele temperaturen 

te verkrijgen. 

De warmte wordt toegevoerd via een stookweerstand die gewikkeld 

is op de koperen kristalhouder.(zie figuur 3.4) 

zijaanzicht bovenaanzicht 

fig. 3.4 Kristalhouder 

De kristalhouder is via de kunststof verbinding aan de 

meetstaaf gekoppeld. De·· koolweerstand Re en de germanium

weerstand R~ zijn aangebracht voor regeling en meting van 
~..:re 

de temperatuur. Het toegevoerde vermogen via de stookweerstand 

R
8 

verdeelt zich over de kristalhouder en de verschillende 

komponenten daarop aanwezig. De kwartsplaat dient om de tempe

raturen stabiel te houden. Om de kristalhouder heen komt nog 

een kunststof omhulsel met koperstrips er op bevestigd om 

temperatuurgradiënten tegen te gaan. 

c. Temperatuurregeling. 

De regeling geschiedt door Re en R8 op te nemen in de schake

ling uit figuur 3.5. 
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se'3k richter 1------. 

+ ver-.ster~er 
Re :fig. 3. 5 

Regelkring 

Op het regelapparaat kan men een gewenste weerstand ~ instel

len, korresponderend met een bepaalde temperatuur. De regelaar 

vergelijkt ~· met de waarde van de koolweerstand Re en gee:ft 

aan de uitgang een spanning a:f evenredig met het verschil 

Re - ~· Omdat bij He-temperatuur de grootte van de koolweerstand 

toeneemt bij afnemende temperatuur willen we dat er gestookt 

wordt i.ndien Re - ~v ) o. Hiervoor zorgen gelijkrichter plus 

versterker. Het stookvermogen wordt toegevoerd via de weer-

stand R
8

• 

Voor nauwkeurige bepaling van de temperatuur werd een geijkte 

germanium-weerstand (RG ) gebruikt in kombinatie met een xe 
Diesselhorst-kompensator als weerstandsmeter. 
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4. Kristallografie 

RbFec1
3

.2H20 (RFC) en CsFec1
3

.2H20 (CFC) zijn isomorfe 

verbindingen met o.a. 

CsCoC1
3

.2H2 0 

CsMnc1
3

.2H2 0 

o< RbMnc1
3

.2u2o 

Lit.(4,5) 
(6,7) 

(8,9) 

(ccc) 

(CMC) 

(RMC) 

In dit rijtje ontbreekt RbCoc1
3

.2H20. Deze blijkt, in tegen

stelling tot de rest,een monokliene struktuur te bezitten.( 1o) 

Deze verbindingen zijn interessant vanwege hun ketenstruktuur. 

De kristallen werden bij ongeveer 37°C gegroeid uit een op

lossing van FeC12 .4H2o en CsCl of RbCl in de resp. molaire 

verhoudingen 3:1 en 3.2:1 , in een oplossing van HCl. 

Zo werden vrij grote kristallen verkregen waarvan met behulp 

van röntgendiffraktie de ligging van de assen werd bepaald. 

(zie figuur 4.1) 

~ c b 

fig. 4.1 Uiterlijke 

verschijningsvorm van 

RFC en CFC. 

0 
a (A) 

RFC 8.876 

CFC 8.947 

De kristallografische ruimte

groep is Pcca (orthorombisch). 

De eenheidscel bevat vier for

mule-eenheden. De kristalparame

ters a, b en c zoals deze met 

neutronendiffraktie ( 11 ) zijn 

gevonden in de gedeutereerde 

verbindingen, staan in tabel 4.1. 

b (Á) c (Á) 

6.872 11.181 

7.125 11.325 

tabel 4.1 Celparameters RFC en CFC bij 4.2K 

De projektie van de kristalstruktuur op het ab-vlak is weerge

geven in figuur 4.2. We zien hierin dat de Fe-Cli-Fe verbin

dingen bij benadering in het ac-vlak liggen en dat de ketens 

· van Fe atomen in de a-richting lopen. Deze ketens worden in de 

b-richting gescheiden door Rb resp. Cs atomen. In de c-richting 

bevinden zich waterstof-bindingen tussen de ketens. 
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~ ~L 
.!... ~ b 't 

CPz C(lt lR.z 
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0·~ Fe 0 .3&- fi! 
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0 ·111 0 .1/S" 

cell: Qrr. 

a. Pee a b. CF'C c. RFC 

f~g. 4.2 De kr~stallograf~sche ru~mtegroep Pcca (a) en de 

posit~es in CFC (b) en RFC (c). De getalwaarden 

geven de hoogte boven het vlak z=O aan. 

Rh 4 p.3S7 

~ 
0 ·liS 

ctll 
0.38S" 

Rb • • ICf!J I 
-' 
IJ( 

I 
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De fraktionele koördinaten van de verschillende atomen zijn 

met behulp van neutronendiffraktie bepaald aan de gedeutereer

de verbindingen( 11 ) en staan in tabel 4.2. 

RFC CFC 

x y z x y z 

Rb/Cs 0.250 0 0.149 0.250 0 0.147 

Fe 0 o.462 0.250 0 o.469 0.250 

Cl I 0.250 0.500 0.147 0.250 0.500 0.151 

Cl II 0.087 0.201 0.385 o.o88 0.227 0.389 

D1 0.025 0.701 o.447 0.027 o.688 0.442 

D2 0.187 0.706 0.388 0.172 o.696 0.382 

0 0.076 o.686 0.372 o.o68 o.683 0.368 

tabel 4.2 Fraktionele koördinaten bij 4.2K 

Opm. De fraktionele koördinaten van H1 en H2 zijn niet exakt 

gelijk aan die van D1 en D2 • Eventueel kunnen we hier

voor korrigeren als een grote nauwkeurigheid vereist is. 

De afstand H1-H2 is namelijk zo klein dat er bij paramag

netische resonantie een dipool-dipool splitsing optreedt 

ten gevolge van de interaktie van beide kernspins.( 1 , 2 ) 

Deze opsplitsing is afhankelijk van de grootte en de 

richting van de proton-proton vector. 



-17-

5. Meetresultaten 

RFC en CFC bezitten beiden twee niet equivalente protonposi

ties H1 en H2 • Deze geven aanleiding tot twee resonanties in 

dn geordende toestand. Deze antiferromagnetische toestand 

treedt bij RF'C op beneden TN = 11.96 Ken bij CFC beneden 

TN = 12.6 K. Omdat H1 en H2 samen met een zuurstof' atoom een 

"wat~r-molekuul" vormen is de onderlinge afstand H1-H2 ongeveer 

1.6 A. Bij een dergelijk kleine afstand is de dipool-dipool 

interaktie, die de twee kernmomenten van H1 en H2 ondervinden, 

niet meer te verwaarlozen. We zien dan ook dat een proton

resonantie is gesplitst in twee lijnen met een onderlinge af

stand van ongeveer l.J-0 kHz. 

In tabel 5.1 zijn de resultaten samengevat. De frequentie 

is hierbij het gemiddelde van de twee dipool-dipool gesplitste 

resonantielijnen. 

Door een klein uitwendig veld (~ .50 Gauss) te superponeren 

op het interne dipoolveld en te kijken in welke richting een 

maximale frequentieverschuiving optreedt, kunnen we de richting 

van het interne veld op de H-posities bepalen. Deze richting 

kunnen we vastleggen met behulp van de hoeken 0( ' ~ en r ' 
resp. de hoeken met de a, b en c-as. Ook kunnen we de poolhoe

ken e (hoek met de positieve c-as = d ) en f (hoek met de a-as 

in het ab-vlak) gebruiken. De resultaten staan ook in tabel 5.1. 

RFC 

CFC 

:V ( MHz) D( ~ ~ e y; 

)), 1l~. 83 72 41 55 55 66 
)J,_ 15.23 24 84 67 67 7 

)), 18.20 81 63 29 29 70 

))2. 7.54 34 56 80 80 32 

tabel 5.1 Grootte en richting van de velden 

op de protonen. 

Uit de grootten van de resonantiefrequenties zien we al meteen 

dat RFC en CFC een andere magnetische strw~tuur hebben, ondanks 

het feit dat ze kristallografisch identiek zijn. 
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We gaan nu de resultaten van de protonspinresonantie gebrui

ken om de magnetische ruimtegroepen van beide verbindingen 

te bepalen. Uit de kristallografische ruimtegroep Pcca klliJnen 

we de verschillende magnetische ruimtegroepen afleiden door 

de genererende operatoren al dan niet te kleuren. Kleuring 

van een operator wil zeggen dat er tijdsinversie optreedt, 

m.a.w. de richting van een magnetisch moment draait om. Al 

doende vindt men 12 magnetische ruimtegroepen behorende tot 

de "Opechowski familie 11 {
12 ) Pcca. Hieruit kunnen we een 

selektie maken door rekening te houden met de volgende drie 

eisen : 

1) Zowel RFC als CFC gedragen zich makroskopisch als een 

antiferromagneet. Dit houdt in dat in de drie hoofdrich

tingen a, b en c inwendige kompensatie van het magnetisch 

moment moet optreden. 

2) Het magnetisch ion Fe2+ ligt op een tweetallige as in de 

b-richting. Dit heeft tot gevolg dat het magnetisch moment 

langs de b-as staat {2b-as ongekleurd) of in het ac-vlak 

(2b-as gekleurd). Nu blijkt uit magnetisati.emetingen(J) 

dat beide verbindingen twee metamagnetische faseovergangen 

vertonen als het externe veld langs de c-as wordt aangelegd. 

Bij dergelijke faseovergangen neemt de magnetisatie sprongs

gewijs toe omdat een aantal magnetische momenten van rich

ting omkeert. We kunnen dus konkluderen dat de spins een 

komponent in de c-richting bezitten en dat de 2b-as door 

het Fe2 + ion gekl.eurd moet zijn. 

3) Daar de interaktie tussen naburige spins in een keten erg 

groot is (~ lWK) kunnen we stellen dat bij een metamagne

tische overgang een hele keten tegelijk omkeert. Om een 

sprong in de magnetisatie te verkrijgen moet de keten dus 

een ferromagnetische komponent in de c-richting hebben. 

Dit heeft tot gevolg dat de 2c-as door de Cli ongekleurd 

moet zijn. 
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Aan deze eisen voldoen nog slechts 3 magnetische ruimtegroe

pen uit de familie Pcca 

Opm. C I 

Pcca' 

p2bc 'ca 

P2bcca 1 

a' gekleurde operatoren 

P2b : antitranslatie in de b-richting 

Voor deze drie magnetische ruimtegroepen gaan we nu de interne 

velden op de protonen bepalen met behulp van een dipoolveld

berekening. De interne velden op de H-posities zijn voorname

lijk dipolair van aard en zijn dus met de volgende formule te 

berekenen : 

...:.. 
met r. 

J 

.....:>. 

f'j = 

Hd. 
'P 

~( 
r 

plaatsvektor van dipool j ten opzichte van 

de plaats van berekening. __,. ;; ~'} s, 
In de computerberekeningen was de hoek van het magnetisch 

moment met de a-as variabel (zie figuur 5.1) en werd voor de 

c 

--

fig.5.1 Oriëntatie 

van de spin in 

het ac-vlak. 

grootte van het magnetisch moment 

steeds 1 bohrmagneton genomen. De 

koördinaten van de H-posities werden 

gehaald uit tabel 4.2 met dien ver

stande dat bij een antitranslatie in 

de b-richting de celparameter b ver

dubbelt en de fraktionele koördinaten 

y worden gehalveerd. 

Door nu de resultaten van de dipoolveldberekeningen te verge

lijken met de meetresultaten uit tabel 5.1 kunnen we de juiste 

magnetische ruimtegroepen van RFC en CFC bepalen. De grootte 

van het magnetisch moment is gS~?r • We nemen een. effektieve 

spin. S :::: f (gronddoublet, zie hoofdstuk 6) en kunnen dan de 

g-waarde bepalen door berekende en gemeten velden met elkaar te 

vergelijken. Tevens vinden we zo de hoek'f tussen de spins en 

de a-as. De resultaten staan in tabel 5.2. 
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~-,·-· . ·-·· 

J';1agn. ruimtegroep ) I )) (MHz 1 e V' ~ y; 
I )6 62 RB'C P2b c 'ca H2 I 14.92 9.2 162 

~Lli18 74 4 
--- ~ -- ~ 

CFC P2bcca 1 .[J-2 I 17.91 34 63 8.5 166 

H1 I 7.62 77 27 
-

tabel 5.2 Resultaten van de dipoolveldberekening waarbij 

de beste overeenstemming optreedt met het experi

ment. 

De 1~aarden van 'f hebben betrekking op het magnetisch moment 

op de po3itie (o,O.l4-62,0.5) en zijn ten opzichte van de posi

tieve a en c-as.,(z-Le figuur Lt .• 2). De richtingen van de andere 

C(r. (QI 
c • 

L ' 
~· .,.<:! ~ 

Fe Fe 

magnetische momenten zijn 

door de symmetrie operaties 

hieruit afgeleid. In 

figuur 5.2 zien we dat voor 

beide verbindirtgen het 

magnetisch moment ongeveer 

in de Fe-Cli richting staat. 

We zullen in het vervolg 

voor ~ de scherpe hoek 

a 
'• 

'""" 
CRI 

fig.5.2 Oriëntatie van de 

spins in de keten 

b:ij RFC en CFC. nemen. 

Met neutronendiffraktie (N.D.) zijn dezelfde magnetische 

ruimtegroepen gevonden.( 11 ) Ook hiermee is de grootte en de 

richting va.n het magnetisch moment bepaald. De resultaten staan 

in tabel 5.3~ In deze tabel staan ook de resultaten die ver

kregen zijn met behulp van spincluster-resonantie (s.c.R.) 
" (13) aan RBC. 

r-
RFC CFC I 

1·- ~--~ 

fo fl-I r r I i ( bohr rnagn.) ( boArrno.9t1.) I 

l N.,lVI.,R., 4.60 18 4.25 14 l 

I N .. D .. 3.90 15.6 4.87 12.4 I 
I 
I 

4.54 ' ,. c 'l 19.3 L~:~-~.~: . - -
tabel 5.3 Waarden voor de grootte en richting 

...... 
van ~ gevonden met 3 meettechnieken. 



-21-

We zie:a. dat onze resultaten goed in overeenstemming zijn 

met die verkregen met andere meettechnieken. De fout in de 

opgegeven f 1 s kan ongeveer 3° bedragen.terwijl de grootte 

van de spin tot 10% kan afwijken. 

De magnetische ruimtegroepen voor de beide verbindingen zijn 

weergegeven in figuur 5.4. In figuur 5.3 is nog een:-=; het 

essentiële vers.chil tussen de magnetische strukturen van RFC 

en CFC te zien, namelijk dat het inversiecentrum tussen de 

ketens bij RF'C ongekleurd is en bij CFC gekleurd. Bij RFC 

bezit een vlak van magnetische momenten loodrecht op de b-as 

een ferromagnetische komponent in de c-richting en bij CFC is 

dit niet het geval. De antitranslatie in de b-richting zorgt 

er echter voor dat RFC zijn antiferromagnetische karakter 

blijft behouden. 

~ 

• 

~ 
7 

7/ 

0 

"-..._ 

-""' r ~ 
• • • a • RFC met magnetische 

ruimtegroep P2bc'ca 

"" 
~ 

7 
......___ 
~ 

L 
~ ~ "-'::; 

a. 

b. CFC met magnetische 

0 0 0 
ruimtegroep P2bcca' 

fig. 5.3 Configuratie van de magnetische 

momenten in het ac-vlak. 

Opm. De open symbolen zijn gekleurd. 
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• 
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'f 

b. CFC met magnetische ruimtegroep P2bcca' • 

Rb .3Sï 

Cs .J~J 

C.s 1 ~ ·'lfJ 

fig. 5.4 De magnetische ruimtegroepen van RFC (a) en CFC (b). 

Opmerkjng De open symbolen zijn gekleurd. 
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5.2 Subrooster Magnetisatie. 
---------- ------------

Het veld op de protonen is hoofdzakelijk dipolair van aard 

met een zeer kleine hyperfijn bijdrage. Het totalo veld zal 

dus evenredig zijn met de verwachtingswaarde van de magneti

sche momenten en dus met de subrooster magnetisatie. Door 

de resonantiefrequentie als functie van de temperatuur te 

meten vinden we het verloop van de subrooster magnetisatie. 

Dit experiment is zowel uitgevoerd aan RFC als CFC. De resul

taten zijn weergegeven in figuur 5.5 • De signalen konden 

slechts tot ongeveer 8K gevolgd worden. De meetpunten van CFC 

vertonen een zeer grote spreiding in tegenstelling tot die van 

RFC. In figuur 5.5 is tevens de theoretische kurve voor het 

2d-Ising model getekend.( 14 ) In formulevorm is deze gelijk 

aan : 
M (T) :: 

Mo 

w·aarin x1 

x2 

M(T) 

Mo 
Jo 

J1 

[ ( 
2. -x: 1 l x2. 

1 - 1- ~,2. • 1- xf 

= 

= 

subroostermagnetisatie bij temperatuur T 

subroostermagnetisatie bij T = 0 K 

exchange-interaktie tussen magnetische 

momenten in de keten 

exchange~interaktie tussen magnetische 

momenten van naburige ketens 

Uit soortelijke warmte metingen(J) is voor RFC gevonden: 

JO/k = -38.6 K 

J1/k = -0.76 K 

TN = 11.96 K 

Om aan de voorwaarde voor de Neëltemperatuur te voldoen , 

namelijk (x1+1)(x2+1) = 2 voorT= TN , moest voor J 0 gekozen 

worden : 

De getekende kurve is dus geldig voor RFC en de genoemde 

waarden van de exchange-parameters. Voor CFC zijn de waarden 

van J 0 en J 1 niet bekend. 
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x 

0·_938 

--0-- experimenteel RFC 

2d-Ising model RFC 

X experimenteel CFC 

i 
o. !39 6 

• 

-7 T(K) 

7 

~ig. 5.5 Subrooster magnetisatie versus temperatuur. 
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De afwijking tussen de experimentele en theoretische kurve 

van RFC kan verklaard worden door het driedimensionaal karak

ter van de ordening. Het byzondere rechthoekige verloop van 

de subrooster magnetisatie met de temperatuur is nog eens 

duidelijk weergegeven in figuur 5.6 • Hierin staan ter verge

lijking oolc aangegeven het Jd-Ising model( 15 ) en de voorspel

ling van de molekulaire veld theorie( 16 ). 

M 
Mo 

t 

~T 
0~------------------~~~------------------~----J 

os~ 

fig. 5. 6 

Subrooster magnetisatie zoals deze volgt 

uit drie verschillende modellen 

a. 2d-Ising (RFc) 

b. 3d-Ising 

c. molekulaire veld theorie 
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5.3 Chloor-resonanties. ------------------
Ter bepaling van van de grootte en de richting van het veld 

op de Cl-kernen en de quadrupoolbijdrage is er gezocht naar 

Cl-kernspinreb :~n.<.:n' i,:·':'·. :C.:l d·::;; eonheidscel bevinden zich twee 

inequ.ivalente Cl-posities, genaamd Cli en Clii.(zie figuur 4.2) 

Cli ligt op een ongekleurde 2c-as. Dit houdt in dat het lokale 

veld op de eli-positie evenwijdig aan de c-richting moet 

staan. Clii ligt daarentegen niet op een speciale positie 

zodat de richting van het lokale veld niet van tevoren door 

symmetrieoverwegingen vastgesteld kan worden. 

Achtereen-.rolgens zullen nu de Clii en de Cli resonanties 

behandeld worden. 

a. Clii resonanties~ 

Zenvel in RFC als :in CFC zijn rond 9 MHz drie Cl-resonanties 

gnvonden. U:Lt de richting van het lokale VC'ld (bepaald m0t 

'.:lehulp van de gradi~nten) blijkt dut deze bij de elii-positie 

behoren. Uit de ,grootte van de frequenties en het feit dat er 

drie rosonanties gevonden zijn (geen somrelaties) leiden we 

af dat we met een hoog veld geval te mru~en hebben. Om de 

grootte van Zeeman- en quadrupoolbijdrage te bepalen (V~ resp. )}Q) 

werd er in de paramagnetische toestand gezocht naar de puur 

quadrupcol resonantie ))Gt • Bij geen van beide verbindingen 

·werd echter de PQR gevonden. Daarom werd gekozen voor een 

andere methode om toch nog wat van ~ en VG! te kunnen zeggen. 

T:n een Cl-verbinding komt namelijk naast het isotoop 35cl 

(75%) het isotoop 37c1 voor (25%). 37cl bezit ook een kernspin 

I = ~ maar heeft een andere gyromagnetische verhouding ( en 

een ander quadrupoolmoment Q. Omdat ))~ en. ).)G\ hiermeH evenredig 

zijn kr1jgen we de volgende numerieke relaties : 
)S 

)1:2!. 
----r; ::::.::. 
)>.<!: 

~3.r 
G -
))~7-

c~ - I. 2 0 I 6 
J'Jl -

Q3S'" 
I. 2 6g 3 

Ql7 -
De 35c1 resonanties en de bijbehorende 37Cl resonanties werden 

zeer nauwkeurig gemeten en de resultaten daarvan staan in 

tabel 5.4 • 



lS" 
( MH:z) )} 

9.9663 
RFC 9.7494 

8.6903 

10.0837 
CFC 9.6434 

8.8839 

V 
37 

( M Hz) 

8.2714 
8.0803 
7.2613 

8.3600 
8.0032 

7.4099 

'),., 

---~-

))À ))37 

1.2049 
1.2066 
1.1968 

1 .2062 
1.2050 

1.1989 

lab. I kb.rr 
)), )), 

).)1 )>.3 

))3 )}l. 

).), )), 

)).2 ))J 

).).3 :Vz. 

tabel ).4 35c1- en 37cl-resonantiefrequenties 

met de twee mogelijke labelingen. 

De naamgeving van de frequenties in een hoog veld geval is 

weergegeven in figuur 2.2 • We moeten nu aan de waargenomen ~'5 

een bepaalde labeling toekennen willen we er verder mee kunnen 

rekenen., Nu blijkt dat ))~ nooit de grootste frequentie kan zijn. 

(zie Lit. 1,2) De andere twee frequenties ~ en V3 komen in 

alle formules symmetrisch voor zodat er slechts twee mogelijke 

labelingen overblijven.(zie tabel 5.4) 
We gaan nu de waarden van .))%. en ))Q bepalen (voor 35c1.) door de 

twee uitdrukkingen voor G, , te weten 2.2.7 en 2.2.9, aan elkaar 

gelijk te stellen : 1 } 

5' ))/ + ))Q 2. = ~ [ ( )), + 2 ))~ + ))3 ) + .< ( ~z + Y.; l.) 
Door nu zowel voor 35<01 als voor 37cl deze vergelijking op te 

l) ar }r~r 
schrijven en de verhoudingen ~ 3J en %37 hierin te verwer-

z Q 

ken krijgen we de volgende numerieke relaties voor VQ en ~ van 

de 35cl-kern 

6 37 r-:: - 13.go , 4 

..0 37 t: + 2.7u12 1~ 

Op deze manier zijn YQ en Yz bepaald voor de twee labelingen 

en de resultaten staan in tabel 5.5 e Met behulp van de volgende 

benaderingsformules ( 2 ) kunnen we nu ook e en c; berekenen, 

de pooll1oeken van het interne veld met betrekking tot de hoofd-

assen van de EFG-tensor : 

ces l. e ::: ( v()l<( -~- ~ r; )>~ +- 9 ~" + 10 ~l ))~2. - t6 al.() 136 ))~ v~2. 

rz c.m 2 !b = ( r; ~ - 3 (O'S 1. e + , ) /s~ 2.e 
3 .VQ )>z 
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RFC CFC 

lab.I lab.II lab.I la.h.IJ 

~ (MHr) 9.36 9.33 9.39 9.36 

:VQ (MHl) 3~6~ ~ .?. "'+5 3. 9"1 '3.28 

).ho ( M Hz) 
1 

3 • 4 1 2.31 3.74 3.14 

tz. o.614 o.614 0.528 0.528 

e 80 37 72 52 

p 11 - 16 76 

tabel 5.5 Berekende grootheden van de 35c1 -kern 
II 

voor de 2 labelingen. 

De asymmetrieparameter ~ uit tabel 5.5 alsmede de richting 

van de hoofdas van de EFG-tensor werd bepaald met behulp van 

een computerberekening op basis van een monopool model. Hierbij 

\verd aan de verschillende atomen/ionen de volgende lading toe-

gekend : Rb , Cs 

Fe +2e 

Cl -e 

H +te 
0 -e 

We verkrijgen dan op de plaats van berekening een zeer goede 

benadering van de EFG-tensor die na diagonalisatie de gezochte 

grootheden oplevert. De resultaten staan in tabel 5.6 • De 

hoeken o< , "} en r bepalen de richting van V zz • 

..----·--·---
! 
f-----, I 
l RF'C 1 I I , I 

' 

L
l CFC I 

i 

Cl I 

Cl II 

Cl I 

Clii 

V (a.u.) zz ex ~ 
0.230 9 81 

0.136 72 132 

0.237 8 82 

0.150 72 131 

tabel 5.6 Resultaten EFG berekeningen. 

( 

90 

48 

90 

46 

'2 
0.29 

0.61 

0.29 

0.53 

Aannemende dat voor RFC en CFC dezelfde labeling van toepassing 

is (zeer waarschijnlijk gezien de grootten van de frequenties) 

kunnen we stellen dat labeling I juist is omdat : 

1) Lab. II geeft geen oplossing voor f; bij RFC. 
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2) Lab. I geeft overeenkomstige waarden voor G en ~ • 

) ,,CF/: RFc. 3 Uit de EFG berekeningen volgt voor de verhouding YQo ~Qo 

( =V CFC/V RFC) de waarde 1.10. Uit tabel 5.5 volgen zz zz 
de waarden 1.11 voor lab. I en 1.36 voor lab. II • 

Ondanks de zeer goede aanwijzing wat betreft de grootte van ).)Q 

zijn wc er niet in ~eslaagd deze experimenteel aan te tonen, 

noch bij RFC, noch bij CFC. 

De grootten van ~~ en G kunnen experimenteel geverifieerd 

worden met de methode der gradiënten. Grootte en richting van 
~ 

v13 ))i werd bepaald met behulp van een klein uitwendig veld. 

( ~ 100 G) De resultaten staan in tabel 5.7 waarin tX , '}en ( 

de ric~ting van de gradiënt bepalen. 

-
pool hoe leen 

)) (1'1 Hz) o< V} ;r mI vvl e, 'f y"' B 
10.084 18 80 75 75 10 1.26 + - 0.03 

CFC 9.643 1h 90 76 76 0 1 .20 + 0.01 

8.88lt. 25 70 76 76 21 I .28 + 0.02 -
9.966 19 90 71 71 () 1.23 + o.o~ -

RFC 9.7l.J9 19 90 71 71 0 1 • 17 + 0.01 

8.690 18 72 90 90 18 1.27 + 0.03 

tabel 5.7 Gradiënten op Clii• 

Opm. In tabel 5.7 zijn de scherpe hoeken gegeven. De aspekt

groep van de kristallen is mmm. Dit heeft tot gevolg dat 

een vektor in het eerste oktant spiegelsymmetrisch in alle 

acht oktanten voorkomt. 

In figuur 5.7 zijn de gradiënten getekend in een stereogram. 

De symmetrie-gerelateerde mogelijkheden zijn weggelaten. Tevens 

is de richting van V aangegeven. zz 

a 
a. RFC " b. CFC 

fig. 5.7 Stereogrammen met gradiënten en V 
zz• 
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De berekening van de Zeeman frequenties uit de waargenomen 

gradiënten geschiedt met formule 2.2.11 : 

))z = I~ t;: {a v;)), + b Val>~ + c v:).)3} 
Door de mmm-symmetrie van de gradiënten zijn er een aantal 

korobinaties mogelijk. Om echter een voldoend grote ))J: te be

reiken moeten we steeds de gradiënten in de positieve a-richting 

kiezen. Vanwege de speciale richtingen van de gradiënten bij 

RFC blijven daar slechts twee niet equivalente mogelijkheden 

over. Bij CFC zijn er acht mogelijke kombinaties. De resultaten, 

verkregen met lab. I , staan in tabel 5.8. Hierin zijn de grootte 
-..:... 

en de richting van V8 ))
2 

steeds gelijk gehouden aan de waarden 

van tabel 5.7. 

~ I )), -- I ))3 
_..... 
Bi 

~ -----G;<-~~r o( t'} y 0( ~ 0 )}z 

I 

I 
721 14.5 76.5 RFC I 19 90 71 18 90 84.5 11.31 

I 
I 19 90 109 18 72 90 ! 6.0 84.0 88.5 11.01 l 
i I 

r ) 

181 
t-

I 
80 7.5 25 70 76 17.2 80.9 75.5 11.7J 

' ., sI ! 
80 75 25 110 76 14.9 92.9 75.h 11.60 

I 
a•. I 

C.F'C 18 80 75 25 70 l1oh 11.2 80.6 8~.0 11 .l4-2 

I I 18 80 75 ;2 '5 110 104 6.8 93.0 8'3.9 11.28 
I I I I 

I 18 80 10.5 25 70 76 10.8 80.6 84.8 11.40 

l I 

18 100' 105 25 70 76 6.0 87 .. 0 84.8 11.27 
I Mo 105 25 70 104 10. 1 80.6 93.6 11.38 ; 

I 00 105 25 70 104 4.7 87.0 93.6 11.24 

tabel 5s8 Grootte en richting van het interne 

veld ter plaatse van de Clii-positie 

voor de mogelijke richtingen van de 

gradiënten. 

We vinden voor ))~ steeds een te grote waarde. De oorzaak 

hiervan is niet bekend. De waarden van () kunnen we verkrijgen 
--" 

door de hoek tussen B. en V te bepalen. We vinden dan steeds 
J_ zz 

D 
waarden v<:n.t ongeveer 70. Dit is in goede overeenstemming met 

di:~ 8 - waarden uit tabel 5.5. Konkluderend kunnen we dus 

stellen dat de resultaten met labeling I hoogstwaarschijnlijk 

,juist zijn, doch experimenteel bewijs ( .))Q ) kan niet geleverd 

worden., 
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b. Cli resonanties. 

Vanwege de ongekleurde 2c-as door Cli is het interne veld 

ter plaatse evenwijdig aan c. Uit symmetrie-overwegingen zijn 

er slechts twee mogelijkheden voor de richting van V , name-zz 
lijk /1 c of' _Lc. Uit tabel .5.6 halen we dat Vzz in het ab-vlak 

0 

ligt, dus 9 ::: 90 • Uit de berekeningen van de elektrische 

veldgradi~nt volgt tevens dat V langs de c-as ligt, m.a.w. 
XX 

D ,/. () 
Als 9 = 90 en 'f' = 0 dan kunnen we de Hamil toniaan voor 

I = ~ exak.t oplossen ( 2 ). We vinden dan de relatie : 

l)l + ))3 = 2 ))z 

Met behulp van ~ kunnen we dan ~Q bepalen. De labeling van de 

waargenomen resonanties levert hier geen moeilijkheden op 

omdat voor e = 90° '))~ al tijd de middelste frequentie is. 

De meetresultaten staan in tabel 5.9. 

RFC ! CFC 
... 

.)), (MHz) 19.87 18.696 

V2 (MHz) 18. oJ-t- 17.066 

))j (MHl) - 14.048 

tabel 5.9 Waargenomen Cli ~esonanties. 

Bij RFC missen we dus 1 resonantie van de 3 die we bij een hoog 

veld geval verwachten. Hierbij dient echter wel vermeld te 

worden dat de vijf' resonanties die gevonden zijn uitermate 

zwak waren. De intensiteit was evenwel maximaal als gemoduleerd 

werd in de c-richting, zodat deze resonanties wel bij de eli

positie moeten behoren. 

Voor CFC kunnen we nu de grootheden V~ en ~Q berekenen 

= 16.372 MHz 

7.165 MHz 

Ook deze quadrupoolf'requentie is in de paramagnetische fase 

niet gevonden. Aannemende dat de PQ.R van Cli bij RFC van dezelfde 

grootte-orde is (zie resultaten EFG berekening, tabel 5.6) 
k1mnen we ))l bij RFC berekenen. Dit levert een waarde van 

ongeveer 15 MHz zodat deze resonantie waarschijnlijk achter de 

protonresonanties verscholen zit. 
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Het hoge veld ter plaatse van Cli (~ 40 kG) is moeilijk te 

verklaren. De dipolaire bijdrage is te verwaarlozen. Isotrope 

hyperfijninteraktie levert meestal een veld op van maximaal 

20 kG.( 2 ) Als het magnetisch moment precies in de Fe-Cli rich

ting zou staan, dan hadden we alleen te maken met een isotroop 

hyperfijnveld. De spinrichting wijkt echter + 10° af van de 

Fe-Cli richting.(zie figuur 5.2) We kunnen dus ook een aniso

trope hyperfijnbijdrage verwachten. Deze zou echter 20 kG of 

meer moeten bedragen en dit is erg veel bij een "misoriëntatie" 

van de spin van ongeveer 10° • Een dergelijke grootte van het 

anisotrope hyperfijnveld is zelden gerapporteerd. Het betrokken 

mechanisme is echter zo kamplex dat de waargenomen velden 

niet uitgesloten zijn. 
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De bepaling van de magnetische struktuur van RFC en CFC 

geeft resultaten die bevestigd worden door neutronendiffraktie 

en spinclusterresonantie. De door ons gevonden waarden voor 

de grootte en de richting van het magnetisch moment hebben 

een bepaalde onnauwkE'<urigheid die verklaard kan w·orden door 

a) Niet te ver,vaarlozen hyperfijnve ld.-bijdrage. 

b) Onnauwkeuriglwid in de protonposities. 

Omtrent de selektie van de magnetische ruimtegroep kan echter 

geen twijf'el bestaan. Een groot voordeel van de struktuurbepa

ling met behulp van N.H.R. ten opzichte van andere meettech

nieken is dat we de o;rj_ëntatie van het magnetisch moment j_n 

het omringende cluster kunnen bepalen. Dit blijkt op ± 10° na 

de Fe-Cli richting te zijn. 

De resultaten van de subrooster magnetisatie metingen met behulp 

van protonspinresonantie zijn redelijk aan te passen met een 

2d-Ising model. Waarom de signalen boven 8K niet meer te volgen 

\varPn ~is onbekend. De temperatuurregeling van de meetopstelling 

kan hierhij een ro] :'>polen. Waarschijnlijker :Ls e-chtrn· dat hot 

eon oi~onschap van het kristal zelf is. E~ werden immer~ ook 

geen puur quadrupcol signalen gevonden in de paramagneti~;che 

.fase. Desondanks konden de Cliiresonanties goed verklaard wor

den. Dankzij de goede kwaliteit van zowel de 35Clii als de 
37cliisignalen konden genoeg gegevens verzameld worden om groot

heden als '))~ en ))Q. vast te stellen. Alleen de te hoge waarden 

van het lokale veld gevonden met de gradiënten-methode kunnen 

niet verklaard worden. 

De eliresonanties bleken veel zwakker te zijn. Bij RFC missen 

we zelfs ~~n frequentie maar deze kan mogelijk gevonden worden 

in de gedeutereerde verbindingen. Het belangrijkste aspekt 

van de Cli resonanties is het zeer hoge lokale~ veld. ( ~ 40 kG) 

Dit komt door de ongebruikelijk hoge waarde van het anisotrope 

hyperfijnveld. 
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6. Kristalveldberekening. 

Bij de bepaling van de magnetische struktuur van RFC en CFC 

bij lage temperaturen zijn we tot de konklusie gekomen dat de 

magnetische momenten een hoek van ongeveer 15° met de a-as 

maken. Dit is, op 10° na, de Fe-c1
1 

richting. Eerdere metingen 

aan het co2 + analogon ccc( 5 ) hadden tot resultaat dat het 

magnetisch moment onder een hoek van 15° met de c-as stond. 

Dit is bij benadering loodrecht op de Fe-Cl
1 

richting. Bij de 

Mn2+-verbinding CMc( 7) tenslotte bleek het magnetisch moment 

evenwijdig aan de b-as te staan. 

Andere opvallende verschillen tussen de genoemde verbindingen 

treden op bij de beschrijving van thermodynamische grootheden 

zoals de soortelijke warmte en de susceptibiliteit. Bij lage 

temperaturen blijkt RFC goed te beschrijven te zijn met een 

Ising model~ Dit wil zeggen dat er slechts één mogelijke 

oriëntatie is van de spins, af'gezien van "up" en "down". 

CFC is niet zo goed te beschrijven met een Ising model, ondanks 

de grote gelijkenis met RFC. De verbinding CCC bleek noch 

goed te voldoen aan een Ising model, noch aan een XY model. 

{spins georiënteerd in een vlak ) CMC en ~-RMC kunnen goed 

beschreven worden met een Heisenberg model.(geen voorkeurs

richting van de spin) 

Toch bevinden de drie betrokken magnetische ionen Fe 2+, Co2+ 
2+ en Mn zich in dezelf'de direkte omgeving. Het omringende 

cluster is weergegeven in f'iguur 6.1. 

f'ig. 6. 1 

Cluster waarin het magnetisch 

ion zich bevindt bij RFC, CFC, 

CCC, CMC en analoge verbindingen. 

Het cluster, bestaande uit ionen, veroorzaakt een veld ter 

plaatse van het magnetisch ion, het kristalveld. Dit kristal

veld heef't een interaktie met het baanimpulsmoment van het 

magnetisch ion. Ten gevolge van deze wisselwerking krijgen we 
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een opsplitsing van de energienivo's. De spin-baan koppeling 

van het magnetisch ion zorgt voor een verdere opsplitsing. 

We krijgen dan een aantal grondnivo's, meestal een doublet. 

Door de veldafhankelijkheid van deze grondnivo's te bepalen 

kunnen we uitspraken doen omtrent de grootte en de richting 

van het magnetisch moment.bij temperaturen waarbij de eerste 

aangeslagen toestanden nog niet van belang zijn. De veldrich

ting waarbij de grondnivo's het meest opsplitsen is de voor

keursrichting van het magnetisch moment. De grootte van de spin 

is evenredig met de grootte van de opsplitsing in die richting. 

Op deze manier hopen we de verschillende oriëntaties van de 

spins te kunnen verklaren in de door ons beschouwde verbindin

gen. Bovendien proberen we een bepaalde systematiek op te spo

ren zodat we ook bij andere verbindingen uitspraken kunnen 

doen over de spinoriëntatie. 

Hiertoe wordt allereerst de theorie van de kristalveldbereke

ning beschreven (6.2). Daarna volgt een algemene beschouwing 

over het Fe2+-ion in een kristalveld met kubische, tetragonale 

en orthorombische bijdragen ( 6. 3). In paragraaf 6 .I+ volgt 

een zelfde beschouwing over het co2+-ion. Dan worden in para

graaf 6.5 de twee ionen met elkaar vergeleken en volgt een 

berekening van ons konkrete geval. In paragraaf 6.6 wordt 

het Mn2+-ion in het kristalveld besproken. Dit neemt een uit

zonderingspositie in omdat het baanimpulsmoment gelijk is aan 

nul , zodat hier geen interaktie met het kristalveld optreedt. 

Tenslotte volgt dan nog een diskussie van de resultaten (6.7). 
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6.2 Theorie Kristalveldberekening.(l?) ------- ---------------------
De elektrische potentiaal ter plaatse van het metaal-ion 

als gevolg van het omringende cluster kunnen we als volgt 

weergeven 

V = ~ Ak Pk (x,y,z) 
k,q,.o q q (6.2.1) 

hierin is P~ {x,y,z) 
q 

homogene polynomen in x, y en z 

Ak 
q 

van maximale graad k in z en 

maximale graad q in x c.q. y 

sterkte van de potentiaal 

weergegeven door Pk. 
q 

k Door een bepaalde kombinatie van de polynomen P te nemen 
q 

kunnen we een potentiaal met een zekere symmetrie weergeven. 

Bijvoorbeeld : 

kubische symmetrie : 

De operatoren Pk kunnen getransformeerd 
q 

worden naar de equiva-

lente operatoren Tk. Dit zijn polynomen 
q 

in L , L en L van 
z + 

graad k. De koëfficiënt q kan nu zowel positief als negatief 

zijn en representeert dan respektievelijk de graad van L+ en 

L • We krijgen nu als potentiaal 

k 
V=~~ 

lt '.{=-lt 

De relatie tussen de koëf'ficiënten Bk en Ak is 
q q 

(6.2.2) 

(6.2.3) 

met 
k k < r > verwachtingswaarde van r van de 

(3d) elektron-verdeling 

ak = ak (L,S,l) 

Voor een ion uit de ijzer-groep geldt 

1 = 2 (3d elektron) 

Indien er een inversiecentrum aanwezig is zullen er alleen 

even waarden van k en q voorkomen. Als we alleen geïnteresseerd 

zijn in energieverschillen kunnen we de term met k = 0 weglaten. 

Voor onze doeleinden is het voldoende termen tot en met k = 4 
mee te nemen. De benodigde koëfficiënten a 2 en a 4 zijn dan : 
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- 2(21 + 1 - 4s) 
a2 = + 

(21 - 1 ){21 + 3 )(2L - 1) 

3{3(1 - 1)(1 + 2) -7(1 -2s)(l + 1 -2s)} 
a4 = a2 

2(21 - 3)(21 + 5)(L- 1)(2L- 3) 

(6.2.4) 

Is de buitenste schil voor minder dan de helft gevuld dan 

geldt het min-teken, anders het plus-teken. 

We zijn nu in staat de Hamiltoniaan van een magnetisch ion 

uit de ijzer-groep op te schrijven. We doen dit in de volgende 

vorm 

Je kristalveld = 
4 

+ T_2) + 

(6.2.5) 

De koëfficiënten C~ zijnrechtstreeks evenredig met B~. 
Door de volgende substitutie scheiden we de Hamiltoniaan 

in gedeelten met respektievelijk kubische, tetragonale en 

orthorombische symmetrieo: 

c
4 = c + c 0 kub tetra 
4 

04 = 0kub - 0 tetra 

kristalveld = 

1 4 0kub (15 To 
1 ( 4 4 ) + b T4 + T_4 ) 

+ 1 4 1 ( 4 4 0 tetra Crg To - b T4 + T_4)) + 1 c 2 
3 0 

T2 
0 

1 4 4 4 1 c2 (T; T2 ) + T2 C2 (T2 + T_2) + 2 + 2 -2 

(6.2.6) 

De uitdrukkingen voor de benodigde operatoren Tk zijn 
q 

Je kub 

J{ tetra 

J-e ortho 

T~ = 35 L~- JO L(L + 1) L; + 25 L;- 6 L(L + 1) + 3L
2

(L + 1)
2 

T4 = L4 
±4 ± 

T
2 = 3 L

2
- L(L + 1) 0 z 
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T4 (7L
2 

- L(L + 1 ) -5)L
2 2 2 

1 ) - 5) = + L (7L -L(L + +2 z + + z 

T2 = L2 
(6.2.7) ±2 + 

Als basisfunkties voor de verdere beschrijving kiezen we de 

produktfunkties I mr:l ms> • Dit zijn dus (2L + 1)(2S + 1 ) 

funkties. We nemen hierbij aan dat L en S goede quanturngetallen 

zijn. Voor ionen uit de ijzer-groep en middelsterke elektrische 

velden is deze aanname juist. 

De Hamiltoniaan (6.2.6) bevat alleen de operatoren L , L en 
z + 

L zodat iedere eigentoestand van deze Hamiltoniaan (2S + 1)-

voudig ontaard is. Deze ontaarding wordt echter opgeheven door 

de spin-baan koppeling 

Je LS = \ 
~ -..::.. 
L • S (6.2.8) 

Als grondnivo krijgen we nu, afhankelijk van de waarden van L, 
k S en C , een singulet, doublet of multiplet. Door nu de veld-
q 

afhankelijkheid van het grondnivo te bepalen , kan de voorkeurs-

richting en de grootte van het magnetisch moment bepaald worden. 

De voorkeursrichting is gelijk aan de richting van het veld 

waarbij het grondnivo maximaal opsplitst. De grootte van de 

spin is evenredig met deze opsplitsing. We gebruiken hierbij 

de volgende Zeemanhamiltoniaan 

J{ - ~ (i: 
Zeeman - 1 l} 

~ ~ 

+ 2S) .H (6.2.9) 

a) Grondnivo : singulet. 

Deze toestand is niet magnetisch omdat in een uitwendig veld 

geen splitsing van het grondnivo optreedt. 

b) Grondnivo : doublet. 

Mits de volgende energienivo's op voldoende afstand liggen 

kunnen we overgaan op een beschrijving met een effektieve spin 

S = t. Om de energie E als funktie van het veld te bepalen 

diagonaliseren we de bijbehorende 2x2 Zeemanmatrix. Dit levert 

twee energienivo 1 s op : 

E = + gr". S H 
() E 1 

De g-faktor, die gedefinieerd is als g = ~· ~}S , kunnen wo 

zo direkt bepalen. De richting met de grootste g-waarde (dit 

moet tevens een symmetrierichting van het kristalvEld zijn) is 
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de voorkeursrichting van het magnetisch moment. De grootte 

van het magnetisch moment is dan g8 fry• 

c)Grondnivo : multiplet. 

Bij n-voudige ontaarding gaan we over op beschrijving met 

effektieve spin 8 zodanig dat n = 28 + 1. De verdere behandeling 

is analoog aan die bij b). 

In tabel 6.1 staan een aantal gegevens die van belang zijn bij 

de kristalveldberekening. 

Mn 2+ Fe 2+ Co 2+ 

elektr.verdeling 3d5 3d
6 

3d7 

grondnivo vrij 68 5D 4F 
ion 

L I 0 2 3 

8 5 2 3 
2 2 

2 2 
a2 -- - -

I 
21 105 

2 2 
a4 63 --315 

2 
<r > (a.u.) 1.393 4.496 

4 <r>(a.u.) 1.251 3.655 

À vrij ion (K) ~ - 150 ~- 250 

6 2+ 2+ 2+ tabel .1 Gegevens van de ionen Mn ,Fe en Co (17) 

We zien dat bij Mn2 + L gelijk is aan o. Daarom heeft Mn2 + geen 

interaktie met het kristalveld. De voorkeursrichting van het 

magnetisch moment zal dus bepaald worden door de wisselwerking 

• 

t M · d 1 · B · · F 2+ C 2+ · L 1' 'k aan 0 ussen 1n-sp1ns on er 1ng. lJ e en o 1s onge lJ 

zodat het omringende cluster in eerste instantie bepaalt langs 

lk d . 11 t B . d F 2+ C 2+ . h w·e e as e sp1ns zu en gaan s aan. ev1n en e en o z1c 

in het zelfde kristalveld dan gelden de volgende relaties . . 
(zie 6.2.3) 

ckub CKC = -0.1626 CKF 
c tetra CTC = -0.1626 CTF 

2 ') 2 co c~c = 0.1796 COF (6.2.10) 

c4 4 -0.1626 4 
2 c2c = c2F 

c2 2 
0.1796 

2 
2 c2c = c2F 
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Opmerking : 

De konstanten die bij de 4egraads termen uit de kristal

hamiltoniaan behoren (ckub'Ctetra'c~) zijn bij Fe
2

+ en co
2

+ 

verschillend van teken. Dit zal van groot belang blijken te 
2+ 2+ zijn wanneer het magnetisch gedrag van het Fe - en het Co -

ion met elkaar vergeleken wordt. 

We kunnen het kristalveld opgebouwd denken uit bijdragen met 

kubische, tetragonale en orthorombische symmetrie. In de meeste 

kristallen is dit ook de volgorde van belangrijkheid van de 3 

bijdragen. We kiezen de tetragonale as als z-as van het systeem. 

Allereerst gaan we de eigen~unkties van het kubische veld bepa

len en deze gebruiken we dan als basis~unkties voor de verdere 

beschrijving. In een oktaëdrische omringing is de konstante CKF 

groot positie~ (~ 1800 K). Door een matrix op te stellen met de 

elementen< mL/Jekub/ m~) en deze vervolgens te diagonaliseren, 

krijgen we het volgende energienivoschema : 

2X '?-Ck'F { /<f,> .:: fVï ( /2) + /-2>) 
I f2. > ::: /o > 

l'f3> = /1> 
3X -1C/(F rty;'f-,.:: /-1> '-'=-------t } lfs- > :: tVi ( /2>- }-2>) 

~ig. 6.2 Energienivo's Fe 2+ in een kubisch kristalveld. 

Er komt dus een baantriplet onder te liggen. De energiea~stand 

tot het baandoublet is gelijk aan 8 CKF (~15000 K) zodat we 

verder alleen met het triplet rekening houden. 

De matrix van Jetetra + Je ortho op basis van Jt{'J), /f./>' en ltp$''7 is 

Je I 'f3> 

< r3 1 
! 

elF 

< Lflf I c2.F 

< ~s-} 0 

/lf4 > 

c2.F 

c ll= 

0 

I f's-) 

0 

0 

-c,F 

= -4 

= -4 

3 2 
-2 COF 

2 
+ 3 c2F 
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Opmerking : 

De diagonaalelementen zijn allen vermeerderd met : 

16 . 4 1 2 
COF = -s CKF - S CTF - 2 COF 

zodat de relati~ met de matrixelementen uit bijlage 1 is 

A = c,F -.COfi' 

B = - c1F - COF 

Om de matrix van· J( LS op te kunnen schrijven nemen we nu als 

basisfunkties de produktfunkties IY'i >I ms>. In bijlage 1 is de 

spin-baan koppeling in matrixvorm weergegeven voor het onderste 

baantriplet. In twee· gevallen kunnen we door middel van een 

eenvoudige bereke'ning ·de grootte en richting van het magnetisch 

moment bepalen. Dit zijn 

6.3 .. 1 Fe 2+ in een veld zonder orthorombische bijdrage. 

6.3.2 Fe 2+ in een veld met orthorombische bijdrage een 

veel groter dan de spin-baan koppeling. 

6.3.1 I<'e
2+ in een ve~l~ zonder orthorombische bijdrage.(c2F=0) 

·' 
De eigenfunkties van hét ion in het kristalveld zijn nu 1({'3 >, 

I tf'lf > en lfs-> • We onde~scheidden nu 2 gevallen 

a) c1F<< o 

Het baandoublet /y)> , l<f'f> ligt nu onder. Dit nivo is 10-voudig 

ontaard. Deze ontaarding wordt gedeeltelijk opgeheven door de 

spin-baan koppeling.(zie bijlage 1) Het energienivoschema komt 

er nu als volgt uit te zien 

l<f~ '> 

-2~ 

0 

+À 

kubisch tetrag. spin-baan 

lfJ>/-2> 1 J'fc/> I~> 
llf1 > 1-t> , 1 \f'f >I t> 
1'(.3> to>, llftt> Jo> 
1 'f3 > /t > J l 'f't > H > 
I 'f.t '> I<> 1 I 'f<t > 1-~) 

f . 6 3 E . . ' F 2 + . C 0 1g. • nerg1en1vo s e 1on; 2F= , 
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Er ontstaan dus 5 doubletten die echter nog beïnvloed worden 

door spinnivo 1 s behorende bij lfr>. (verbindende matrixelementen 

* 0 dus 2e orde storingstermen) Hierdoor wordt de 2-voudige 

ontaarding echter niet opgeheven zodat we uiteindelijk als 

gronddoublet krijgen: ltp.3> I<> ) lf4> 1-~> 

De Zeeman-submatrix behorende bij 

bijlage 2 : Jf<etlf)(lnll%> 1~> jl~>/-2> 

<%1«1 S 1-lz 0 

< f·d<-~!l 0 ~- 5 Hz 

deze nivo 1 s halen we uit 

Met effektieve spin S = t krijgen we dus voor de g-waarden 

' g = 10 z 

Konklusie : Bij lage temperaturen gedraagt het systeem zich 

Ising met de z-as als voorkeursrichting en de 

grootte van het magnetisch moment is 5J4}• 

Het baansingulet ftfs> ligt nu onder. Dit bevat 5 spinnivo's. 

De spin-baan koppeling geeft bij /<fs> geen diagonaalelementen. 

(zie bijlage 1) Dit betekent dat wé(2e orde storingsrekening 

nodig hebben om uit te maken hoe het baansingulet opgesplitst 

wordt.De 2e orde korrektieterm t.g.v. een storing W is gelijk aan 

.A Et - - ~ I 'W~th/2. 
17

- k;tn E~t- En 

Storingsrekening is in ons geval toegestaan als geldt 

De korrekties op de energiën van 

.z À' 
.2.CtF -À 

., \ 2. 
.1 Et ... "" 

I :::: -2C1F+ 2.À 

ó fl :: 6), 1. 

(} - 2C"+À 

t'f~> 1~1/: ó E~ = A E; 
E:z. A Et ! lfs > /-2> : c1 -z. :::: I-Jo 2. 

het spinkwintet J~> zijn 

Het singulet l'fs> /o> wordt dus het grondnivo. In een figuur 
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ziet de totale opsplitsing er als volgt 

\. .. 

kubisch tetrag. spin-baan 

Het ma i: :ci.xcleme:nt Vic~T"C de Zeemanhamil toniaan (bij lage 2) behoren

de bij i)P.1 >1o;> is gPlijk aan o. Deze toestand is dus niet magne-, 
t:iscl1 ~ 

De gegeven ops~litsingen zijn korTGkt tot en met 2e orde. 

";;x;3kt diagonaliseren van de totale 25x25 matrix met behulp van 

cL?. computer gf•,eft de resultaten zoals deze staan in figuur 6. 5. 

i~ de berekeningen gevarieerd. De weergegeven energie-

J.rLvo!s z5.jn allen betrokken op het grondnivo.(E
0

) 
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2+ . rig.6.s g-waarden en laagst celegen energienivo's Fe 10U 

met : CKF = 1800K, À = -115K, c2F =OK. 
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6.3.2 Fe 2+ in een veld met een orthorombische bijdrage 

veel groter dan de spin-baan koppeling. ( ( c 2F\»1Àj) 

De Pif~cnfunktiot; en biJbellorondo eHet:"'git)n i:t'n govolgt' van 

het kristalveld zijn 11u 

eigenfunktie energie 

( 8 I> = t Vï ( llf3 > + I '{V>) c1F + c2F - COF 

/81. > ::: f Vi ( I 1{'3 > - I tf4 > ) c1F - c2F - COF 

/c5J'>.:: lfs'> - c1F - COF 

Afhankelijk van het teken van c
1

F zijn er ook nu weer twee 

gevallen te onderscheiden 

a) c 1F << o 

Omdat tekenwisseling van c 2F neerkomt op een verwisseling van 

x en y as stellen we : c 2F < o. We kriJgen dan het baannivo }Ó1 > 
onder. De matrix van de spin-baan koppeling wordt getrarlsfor

meerd naar het stelsel van eigenfunkties Jói>fm5>. Diagonalisatie 

levert dan het energieschema zoals in figuur 6.6 weergegeven is. 

lb, >Jo> 
lo1"> /1>) 16,> H> 

161> I~> J Jó;>/·?.> 

kubisch tetràg. orthor. spin-baan 

fig·. 6.6 Energ-ïen-ïvo 1 s Fe 2+ -ion ·, Je }>>}'/ C ././ 0 ....... ....... ....... 2F 1\ ' 1F '' 

De Zeemanmatrix behorende bij het gronddoublet is : 

Konklusie 

Je ZeeMtin 16,> /<) 16r'?l·2> 
15,>1'<> 4H'Z. 0 

/ó,> 1-2> 0 - '( 1-l:c 
Bij lage temperaturen gedraagt het systeem zich 

Ising en de g-waarden zijn : g = g = 0 , g = 8. x y z 
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b) c1F >> o 

In dit geval ligt het baansingulet /~)weer onder. Als \c 1F\>>\C2FI 
dan is de situatie hetzelfde als bij onderdeel 6.3.1.b • 

Exakte berekeningen mot de computer leveren de reRul~aten uit 

figuur 6. 7. Het belangrijks to verschil met f'iguur 6.1 is dat de 

energienivo 1 s voor c_
1 
F << 0 nu veel lager liggen. 

a 

6 
I 

z1 
I 

I 

6o 

'10 

I 
I 
I 

2.0 t 

1z 
/ 

I// 
/ 

ti? ~ /// 

y 
I 

ter~·(~ 

-z.ooo -Jooo 

E-Eo 
t (!<) 

.S ''?!!ede. t -----.::.:.::: ___ 

51ï.g"'let -----

fig.6.7 g-waarden en laagst 

met : CKF = 1800K, 

1 . . I F 2+ ge egen energ1en1vo s e 

À = -115K, C0 = -400K. 
""F 

ion 
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We bepalen weer eerst de eigenfunkties ten gevolge van het 

kubische veld. Diagonaliseron van do matrix behor<'Jlde bij Je. k 
1 ' u) 

geeft de volgende energienivo 's en oigen:funkti~)s : 

Jr> = ~ Vî ( 12> -1-2. >) 

{ 

I t}, > ::. t ( W /3 > - ViO 1-1 '>) 
~---8;;_C..;..:K-"-=C.'-- J ,..~ > =. ~ ( V6 J-3 > - I/lr} I I >) 

1'}3>== ±V'i'( lt> + l-2.>) 

\....,.3...:.;._X __ ~_4_C;...;.;KC:.:;._ jo(.~) :: 7; ( \IÏo' /3) +lflf-t>) 
{ 

1 o<., > ::: I o > 

ltX3>:: * (Viö' J-3> +V61t>) 

fig. 6.8 Energienivo's Co2 + in een kubisch kristalveld. 

Omdat CKC ~ -300 K (vergelijk dit met Fe
2 + en zie ook relatie 

6.2.10) ligt ook hier een baantriplet onder, voldoende gescheiden 

van de andere baannivo' s. De matrix van Je t t + Je th op e ra or o 
basis van Jo<./>, /IX~'>, Jo<..3'> is : 

Jf (; to<,> lot.l.> /o(J> 

< 0\,l -CIC 0 0 

<c<21 0 Crc C.tc 

<o<.3l 0 C2c Crc l l 

Op me~ rking : 

De diagonaalelementen zijn allen vermeerderd met 

zodat de relatie met de matrixelementen uit bijlage 3 is 

D = - C1C - COC 

E = C1C - COC 

De spin-baan koppeling beschrijven we op basis van de funkties 

I~L>/ms> .(zie bijlage 3) We onderscheiden weer 2 gevallen : 

6.4.1 co2+ in een veld zonder orthorombische bijdrage. 

6.4.2 Co
2+ in een veld met een orthorombische bijdrage 

veel groter dan de spin-baan koppeling. 
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6.4.1 co
2+ in een veld zonder orthorombische bijdrage.(c2c=0) 

') 

In dit kristalveld zijn de eigenfunkties van het Co'-+ ion lo< 1> , 
I OI. 2 ') en J 0\.3 > • 
a) c 1c << o 

, Het baandoublet Jcx~>, lo<j'> ligt nu onder. De 8-voudige ontaar

ding van dit nivo wordt gedeeltelijk opgeheven door de spin-baan 

koppeling.(zie bijlage 3) Het energienivoschema is weergegeven 

in figuur 6.9. 

kubisch tetrag. spin-baan 

loc..2>1-f>) lo<i>lt> 
trx~>t-1> > ID(J> H:·> 
lot.2>Jt> \ /ci..?,>J-t> 
/o(2 > lf> ) Jo<J> 1-l> 

fig. 6.9 Energienivo's Co
2

+ ion ; c 2C = 0 , c 1C << 0 

De tweevoudig ontaarde spinnivo's worden nog in 2e orde 

beïnvloed door hoger gelegen nivo's. Dit heft de ontaarding 

niet op omdat we hier met Kramers-doubletten te maken hebben. 

De Zeemanmatrix van het gronddoublet is : (zie bijlage 4) 
Jf.zeert~AA ic'.2>lf> }oC3>l-~.> 

< c<~J< ï I î 1-1:~ 0 

< ~1<-1 I 0 -~ H 
~ z 

Met effektieve spin S = t vinden we voor de g-waarden 

g = g = 0 gz = 9 x y 

Konklusie : Bij lage temperaturen is het systeem Ising en de 

grootte van het magnetisch moment is 4f f} . 

Het baansingulet /«1> ligt onder. Deze vier spinnivo's worden 

pas in 2e orde beïnvloed door de spin-baan koppeling. Onder 

de voorwaarde/2c
1

cf>>/À/ kunnen we de volgende 2e orde korrek

tietermen opschrijven : (zie bijlage 3) 



-49-

Ie<,> I Ï> 2. ~118 À't 
A Eh = 2 c,, ~r.,}. 

1 o<, > tt > A E~:t = _'<~!&'A" 
.9!< À,_ 

2 c,, + 9jy À. ~C,c 1- %>. 

jr;(, > 1-i > 4 E_\ . .::A E~.a 

Jo<,> J-i> Ll E.\~ = Ll E~~ 

Mits /2c 1c/>>/À} dan geldt : /4Et} >} LlEih} 

zodat het doublet /o<,) Jf > , /0(1> J-t> het grondnivo wordt. 

De energieopsplitsing is weergegeven in figuur 6.10. 

IO\,>It> J !o<,>l-t> 
'----- loV> Ji > > Jo<,> 1-f > 

kubisch tetrag. spin-baan 

fig. 6.10 Energienivo's Co
2

+ ion ; c 2C = 0 , c 1c>> 0 

De Zeemanmatrix van het gronddoublet is 

Je leemal'l JD<,)l'i'> lti.,> J-i> 

oC.,j ~ tl < H'Z 21-l+ 

<cr1 1<-tl .2 1-L -Hz 

De g-waarden worden dus 

(zie bijlage 4) 

g = 2 z 

Konklusie : Het systeem is bij lage temperaturen nagenoeg XY 

(spins georiënteerd in een vlak ) en de grootte 

van het magnetisch moment is 2jl~· 

e Deze resultaten zijn weer korrekt tot en met 2 orde • 

Exakte diagonalisatie van de gehele 28x28 matrix levert de 

resultaten uit figuur 6.11. Hierin zien we duidelijk de overgang 

van Ising naar XY bij veranderende tetragonale konstante. 
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1~) ~'j ----------- 1r. 

---?> çc ( k) 
-

-6oo - '(()() -~00 :o 2.00 Lf t::tt:> 6oo 

E-E (K) r 0 

~ --
fig.6.11 g-waarden en laagst gelegen energienivo's Co2+ ion 

met : CKC == -293K, À == -200K, c20 = OK. 
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6.3.2 Co
2 + in een veld met een orthorombische bijdrage 

veel groter dan de spin-baan koppeling. ( \C2ci>>IÀI) 
De eiger1funkties en bijbehorende energiën ten gevolge van 

het kristalveld zijn : 

eigenfunktie 

/ê 1 >.:: /ex,'> 

I é.z '> ::: t V2 ( to<<> + /o<.3 >) 

1!3> =±Vi(lo<~>-1«3>) 

energie 

- C1C - COC 

C1C + C2C - COC 

C1C - C2C - COC 

Omdat tekenwisseling van c2C neerkomt op verwisselen van x en 

y as stellen we ook hier weer c2 C < o. Het baannivo 182 > 
ligt dan onder. De matrix van de spin-baan koppeling (bijlage 3) 

w·ordt getransf'ormeerd naar de basis lêi > lrrt,s'>. Diagonalisatie 

levert het energienivoschema uit figuur 6.12. 
/c(,> 

kubisch tetrag. orthor. spin-baan 

léz > Jt> > lé:z.> 1-t> 
lt2> lf> ) /t:~>l-f.> 

fig. 6.12 Energienivo 1 s Co2 + ion 

De~ Zeemanmatrix van het gronddoublet is 

Konklusie 

b) c.1c >> o 

Je <eeman lé~>lt> 
< é~ I <1: I 3 H-z 

El I <-.fl 0 

gx = gy = 0 

Het systeem is 

een magnetisch 

I él> l·t>-
0 

-3 i-lz 

' gz = 6 
Ising bij lage temperatuur met 

rnament van 3 f} . ( S = } ) 

B.et baansingulet JE1> ligt onder. Als jc1cJ» !c2c{ dan is de situ

atü~ analoog aan die beschreven in paragraaf' 6.4.1.b • 



-52-

In figuur 6.13 zijn weer de exakte berekeningen weergegeven 

met een variabele tetragonale konstante. Slechts de onderste 

drie Kramers-doubletten zijn hierin te zien. De orthorombische 

bijdrage c20 is hier niet veel groter dan de spin-baan koppe-

ling À • Dit komt omdat we voor c 2C de overeenkomstige 

waarde hebben genomen van c 2F uit figuur 6.7. 

8r------

2 

1~ 
~ c,c (!() 

0 
-J~oo -8(')0 -'fC>O ,o lfOO &oo l:l.OO 

I 

E-Eo (K) I 

Î 
BoD 

do~ ble.t 

1100 

do<-~ biet 
-12.00 -&oo -'loo 0 

fig.6.13 g-waarden en laagst gelegen energienivo's co2+ ion 

met : CKC = -293K, À = -200K, c 20 = -250K. 
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6.5 Vergelijking van Fe
2+ en Co

2+ in hetzelfde kristalveld ------------ --- ---- -- ---- -- --------- -----------

De uitdrukkingen voor c
1

F en c
1

C zijn 

3 2 4 CTF - 2 COF 

Omdat in hetzelfde kristalveld CTF en CTCverschillend van teken 
2 2 zijn en c0F en c0 C een gelijk teken hebben (zie relatie 6.2.10) 

komt het gebied c
1
F<< 0 overeen met c 1c>> o. Bij benadering 

geldt : 

2+ Co2+ Bèvindon Fe en zich in hetzelfde kristalveld dat een 

voldoend grote tetragonale bijdrage bezit, dan zijn er, afhan

kelijk van het teken van de tetragonale term , slechts twee 

mogekijkheden : 

a) Fe2 + gedraagt zich puur Ising en Co2 + heeft XY karakter. 

Door een grote orthorombische bijdrage in het kristalveld 

kan het XY gedrag verloren gaan. 

b .) F 2 + . . t. h 2 + . . -·- e lS n1et magne 1sc en Co lS Is1ng. 

Bij de verbindingen CFC, RFC en CCC hebben we duidelijk met 

situatil'-: a) te maken. Dit impliceert dat bij CFC en RFC het 

magnetisch moment langs de tetragonale as staat, m.a.w we moe

t<:.m. de Fe-Cli richting als tetragonale as beschouwen. In figuur 

6.1 zien we ook dat deze richting hiervoor het meest in aaruner

king komt. De verschillende bijdragen van 0 en Clii kunnen dan 

beschreven worden met orthorombische termen in de kristalveld-

hamiltoniaan. 

We gaan nu proberen de kristalveldparameters zo te kiezen dat 

we zo goed mogelijk aan de experimentele resultaten voldoen. 

Deze resultaten zijn : 

RF'é a) g ~ 9 bij S = t (tabel 5.3) z 
b) Over de ligging van de energienivo' s is het volgE~nde 

bekend 

1) Uit spinclusterresonantie metingen( 1 '3) volgt dat 

het grondnivo een pseudo-doublet is met een 
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energieopsplitsing van ongeveer 0.7 K. 

2) Uit soortelijke warmte metingen( 3)valt af te leiden 

dat de eerstvolgende nivo's boven het pseudo

gronddoublet liggen bij ongeveer 50 K. 

3) Tussen ·150 K en kamertemperatuur is de susceptibi

liteit goed te beschrijven metS= 2.( 13) Tussen 

50 (·:"'!TI 150 K liggen dus 3 nivo r s en de dan volgende 

nivo's liggen ver boven 300 K. 

CFC a) g Z 8.5 bij S = !. (tabel 5.3) z 
b) Omtrent de ligging van de energienivo's staat nog niets 

vast. De verwachting is dat er een grote gelijkenis 

is mot RFC. 

CCC a) Meting van de g-waarden leverde :( 13) 

gx ~ 7. 1 , g ~ 5. 8 , g ~ 2. 4 
y z 2+ 

Deze waarden zijn te hoog omdat bij Co de som onge-

veer 13 moet zijn. Schaling van de g-waarden levert : 

g ~;,. 5.9 , g ~ 4.8 ' g ~ 2.0 x y z 
b) In de meeste Co-zouten ligt het eerstvolgende doublet 

op ongeveer 100-200 K boven het grondnivo. 

Bij de berekeningen werd weer het zelfde procedé gevolgd 

Eerst \vo:rden de eigenfunkties en energiën bepaald ten gevolge 

van het kristalveld en de spin-baan koppeling. Dan wordt de 

Zeemanmatrix getransformeerd naar de basis van eigenfuru~ties 

<~n wordt de submatrix van het grondnivo gediagonaliseerd. 

De keuze van kristalveldparameters bleek niet eenduidig te zijn. 

In f'iguur 6.14 zijn de energienivo r s van het Fe 2+ ion en de 

verschillende g-waarden weergegeven als funktie van de ortho-
2 rombische parameter c 2F. De waarden van de andere parameters 

zijn . . 
Fe 2+ 

ckub 1800 -293 

ctetra 250 -41 

c2 
'o 100 18 

4 
c2 20 -3.3 

À -115 -200 

Opmerking : De opgegeven 1-raarden zijn in K. 
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fig.6.14 Berekende g-waarden en energienivo's 
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In figuur 6.14 zijn de gebieden aangegeven waarin theorie en 

experiment met elkaar overeen komen. Kiezen we bijvoorbeeld 
2 

100 K dan krijgen de volgende c2F = we g-1v-aarden 

Fe2+ co2 + 

berekend gemeten berekend gemeten 

0 gx 5.74 5.9 

0 gy 4.57 4.8 

9.40 9 gz 2.07 2.0 

D0 b:l.jbehor<:.'nde energienivo 1 s zijn tY,l~tekend in figuur 6. 1 5. 
1100 k 

--.. --.. -------)00 1<.. 

_________ c}'S"/( 

b-, K 
---------- s-H< 

========:====-o . ., K OI( 

F 2+ e 

sX 16o k 

ok 

fig. 6. ·15 Energienivoschema 1 s berekend met de in 

de tekst vermelde waarden van parameters. 

Theorie en experiment komen dus goed met elkaar overeen. Het 

magnetisch moment van Fe 2+ zal in de Fe-c1
1 

richting staan eP 
2+ 

dat van Co er loodrec}J.t op. In :figuur 5.2 zien we dat het 
2+ 0 magnntJ..sch moment van Fe ongeveer 10 verschoven is in de 

richting van de a-as. Dit kan verklaard worden door een bijdrage 

in het kristalveld ten gevolge van de aangrenzende clusters in 

de ketenrichting. 

In figuur 6.14 zien we dat bij Fe 2+ de orthorombische bijdrage 

groter :Ls dan de spin-baan koppeling. De onderste 5 nivo 1 s 

ligge:>J. duidelijk gescheiden van de rest. Bij co2 + hE~eft het 

orthorombische veld vooral effekt op de g-w-aarden en dit ver

klaart "~rraarom CCC zo moeilijk is aa~CJ. te passen met een Ising 

of XY mode 1. In de figuren 6. 11 {~n 6. 11 zagen we al dat. de 

energienivo 1 s nauwelijks verandoren door het orthorombische 

veld. 
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6 6 M 2+ . 
• J n J.on. 

Zoals we al gezien hebben heeft dit ion geen interaktie met 

het kristalveld omdat L = o. De grootte van het magnetisch 

moment is 5 f-1 o:f eventueel kleiner vanwege spinreduktie in een 

geordend systeem. In een magnetisch geordende mangaanverbinding 

zal de interaktie tussen Mn-spins onderling de voorkeursrich

ting van het magnetisch moment bepalen. Deze wisselwerking 

bestaat uit twee komponenten : 

1) Isotrope exchange. Deze sterke interaktie hopa::il t o.f de 

sp:ins ferromagnetisch o:f antiferromagnetisch zullen gaan 

staun. l . 
J)lpoolintera.R-i:le. 

2) Deze bepaalt de richting van de magnetische momenten 

zodanig dat de dipoolenergie minimaal is. 
lfeteh.. 

In eenyvan magnetische momenten geldt : 

a) Keten ferromagnetisch .:::::> dipoolenergie minimaal als 

spins /1 ketenrichting. 

b) Keten antiferromagnetisch => dipoolenergie minimaal als 

spins_L ketenrichting. 

In CHC on o<:.-RMC is de exchange-interaktie in de keten anti

ferromaenetisch zodat de magnetische momenten loodrecht op de 

ketenrichting a gaan staan. Omdat de afstand tussen de ketens 

i.n de c richting kleiner is dan in de b richting zal de dipool

wisselwerking in deze richting het grootst zijn.Omdat de exchan

ge interakties in de b en de c richting beide negatie·f zijn 

zullen de spins in de b richting gaan staan. De dipoolinteraktie 

is veel kleiner dan de interaktie tussen een ion en het kristal

veld. Een Mn-verbinding is dan ook goed te beschrijven met een 

Heisenberg model, d.w.z. de Mn-spin is isotroop. 
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6.7 Diskussie kristalveldberekening. --------- ---------------------
De algemene beschouwingen over het Fe2+ en Co2+ ion in een 

kristalveld dienen slechts om een bepaalde trend aan te gPven. 

De aldaar vermelde g-waarden zullen in een echt kristal nooit 

gevonden worden. Wel is van belang dat met een relatief eenvou

dige berekening al kan worden aangetoond dat de twee beschouwde 

spins in een zelfde kristalveld een onderling loodrechte oriën

tatie zullen aannemen. Ook het respektievelijke Ising en XY 

karakter kan direkt verklaard worden. 

De konkrete berekeningen aan CFC en RFC enerzijds en CCC ander

zijds leveren resultaten op die, binnen de experimentele onnauw

keurigheid, met de metingen overeenstemmen. De keuze van kris

talveldparameters is echter niet eenduidig. 

De analoge verbindingen CMC en o<- RMC vertonen het verwachte 

Heisenberg karakter. De spins staan in de b richting, dus hier 

is de ~Zb-as ongekleurd in tegensteil i.ng tot RFC en GFC. 

In tabel 6.2 is een overzicht van de beschouwde verbindingen 

gegeven. 

I ft magn.ruimtegr. TN (K) 

C}fC( 7 ) b P c'ca' 4.9 

10( R'1C(9) 
2b 

b P c'ca' 4.56 2b 

ccc< 5 ) 0 
15 -c P2b cca' 3.4 I RCC(10) - - 3.0 

0 

12.6 

l 
CFC 15 -a P2bcca' 

RFC 15° -a P2bc'ca 11.96 

tabel 6.2 Overzicht verbindingen ABC1
3

.2H2o 
met A = Rb, Cs en B = Mn, Co, Fe. 

Heisenberg 

Heise~berg 

~ XY 

-
Ising 

Ising 

Het blijkt zeer algemeen te zijn dat de magnetische momenten 

van Fe 2+ resp. Co2+ in een kristalveld met tetragonale bijdrage 

onderling loodrechte oriëntaties hebben. Metingen aan bi,jvoor

beeld FeC1
2 

en CoC1
2

( 1S) of aan FeC1
2

.2H
2
o( 2o) en CoCl

2
.2H

2
o( 19 ) 

geven hetzelfde beeld te zien. Bij de verklaring van dit ver

schijnsel werd echter nooit de quanturnmechanische koëfficiënt 

a
4 

betrokken die de relatie aangeeft tussen de kristalveldpoten

tiaal en de parameters uit de kristalveldhami.ltoniaan. Het tegen

gesteld teken van a 4 bij co2+ en Fe2+ is de fundamentele oorzaak 

van de onderling loodrechte voorkeurs:cichtingen. 
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C ( 1 T4 1 ( T4 T4 )) 
n~ T5 o + '6' 4 + -4 

( 
1 4 1 4 4 

+ CTF 15 TO - b ( T4 + T_4 )) 
1 4 4 4 1 2 

+ 12 C2F ( T2 + T_2 ) + 2 °2F ( 
\ -...\ ....... 

+ 1\ L.S 

16 2 
- 5 °TF - 00F 

24 02 
+ 5 CTF + 2 OF' 

1 2 2 
+ J 0 0F TO 

2 2 
T2 + T_2 ) 

Bijlage 1 Matrix van ){ 1 . t 1 ld + Jf LS ::r1s a ve 

voor Fe 2 + ion. 
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x -4 ~ 
Z.r~eman = r'} ( L + 28 ) 

H = H + i H + x y 

H = H - i H x y 

~ 

•. H 

2 Hatrix van Je Z voor Fe
2 + ion. eeman 



J{ = 

D = 24 

E = 2l~ 

:F' = "15 

Bijlage 3 
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1 4 1 4 4 
CKC ( T5 TO + b ( T4 + T_lj ) ) 

1 4 1 ( 
+ CTC ( 15 TO - b 

lt. 4 
T4 + T_4 )) 1 2 2 

+ J COC TO 
1 4 ( l~ 4 

+ 12 C2C T2 + T_2 ) 1 2 
+ 2 c2c ( 2 2 

T2 + T_2 ) 

+ 
À..l..-L.s 

21+ CTC 4 2 
CKC + - COC 

? 

CKC - 6 CTC + 2 c'-
oe 

4 ') 

c2c + 6 c;c 

Matrix van Je k . t J ld + JeL~ r1s a_ve. ..... 

C 2+ . voor o 1on. 
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Je ~ ~ -Zeeman = f} ( L + 2S ) • H 

H = H + i H 
+ x y 

H = H - i H x y 

Bijlage 4 Matrix van Jf.Z voor co2 + ion. 
eeman 
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