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Hoofdstuk I Samenvatting 

In dit verslag worden de resultaten beschreven van 
het onderzoek, tijdens de arstudeerperiode verricht 
op het gebied van de magnetische raseovergangen. 

ln hoordstukil wordt de gebruikte meetmethode toe
gelicht en een globale beschrijving van de appara
tuur gegeven. 

ln hoordetuk 111 wordt een beschrijving gegeven van 
een eenvoudige meetmethode om magnetische fasegrenzen 
te bepalen.Deze methode is voor verschillende verbin
dingen getest en bij cs2MnBr4.2H2o succesvol toegepast, 
hetgeen resulteerde in de bepaling van exchange- en 
anisotropieveld. 

ln hoordetuk lV wordt een overzicht gegeven van de 
pogingen die gedaan zijn om de protonresonanties van 
Nic1 2.2H2o te volgen in het temperatuurgebied van 
5.2 K tot 7.3 K, ten einde meer informatie te verkrij
gen over de aard van de spinreoriëntatie, zoals die 
verwacht wordt op te treden bij 6.309 K. 

In hoofdstuk V wordt een globaal overzicht gegeven 
van de theorie en de berekeningen van kritische expo
nenten. Bovendien worden de resultaten besproken van 

1 

de experimenten zoals die gedaan zijn aan de twee 
dimensionale XY-antiferromagneten CoC1 2.bH20 en CoBr2.bH2o. 
Van deze verbindingen werd de kritische exponent)3 
bepaald. 



Hoordetuk ll Meetmethode en experimentele apparatuur 

Een belangrijk deel van de in dit verslag beschreven 
resultaten zijn verkregen met behulp van kernspin
resonantie en met name protonreeonantie. 
Het proton( 1=1/2 ) ondervindt een inwendig magnetisch 
veld~ en eventueel een uitwendig aangelegd magnetisch .... 
veld .tie~ Ten gevolge van het magnetisch veld ontstaan 
er twee diskrete energieniveaus, waarin het proton zich 
kan bevinden: 

E1;..= + i~hlf-1 
Door inetraling met energiequanta hV zullen overgangen 
tueeen deze niveaus bewerkstelligd worden ale voldaan 
is aan: 

V= AEh-
Daar beide energieniveaus in het algemeen ongelijk be
zet zijn, treedt er bij de resonantierrequentie een 
netto absorptie van energie op. voor de detektie van 
het absorptiesignaal wordt de hieronder schematisch 
weergegeven apparatuur gebruikt. 

• 
Lock-IN 

I ... __ -.I. 

riguur 1: blokschema van de experimentele apparatuur. 
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Het sample bevindt zich in de spoel L, welke samen 
met de kondensstoren c1 en c2 de oscillatiefrequentie 
bepaalt. c1 is een variabele kondensator, die door een 
motor kan worden aangedreven, zodat we de frequentie 
kunnen laten veranderen. Passeren we de frequentie 
waarbij resonantie optreedt, dan zal de amplitude van 
de oscillatie veranderen door de absorptie van energie 
door de kernen. Deze verandering van amplitude wordt 
gedetekteerd. Om het signaal uit de ruis te kunnen 
oppikken, moeten we het NMR-signaal periodiek maken. 

J 

Dit doen we door middel van een extern modulerend mag
neetveld ( AM ) of door de frequentie te moduleren ( FM ). 
Het eerste gebeurt door middel van de helmholtz-
spoelen H, i'Jil realiseren we met behulp van de variabele 
capaciteit c2 • De modulatiefrequentie die gebruikt 
werd, was in beide gevallen, zowel bij AM als bij FM, 
135 Hz. Het signaal kunnen we als het sterk genoeg is 
direkt op de scope zien. Is dit niet het geval dan wordt 
het signaal door middel van synchrone detektie versterkt 
op de rekorder zichtbaar gemaakt. 

Bij frequentiemodulatie treedt een komplikatie op. 
Door de modulatie van c2 , voeren we een parasitaire 
amplitudemodulatie in. Deze ongewenste amplitude
modulatie is ongeveer 103 maal de signaalgrootte en 
overstuurt de loek-in. Deze AM zal dus gefilterd of ge
kompenseerd moeten worden. Hiertoe schakelen we een 
zogenaamd "dubbel-T-filter" of een "hoogdoorlaatfilter" 
tussen oscillator en loek-in. 



Hoofdstuk lil Bepaling van magnetische fasediagrammen 
met behulp van de "freguentiemethode". 

Volgens een methode, die voor het eerst door Gorter(1) 
is beschreven, is het vrij eenvoudig het magnetisch 
fasediagram van een verbinding te bepalen. 
Het kristal bevindt zich in een spoeltje. De zelfinduktie 
van·de spoel wordt dan gegeven door: 

L = LoL t+ vrcf ?Cu-.J J _, 

La 
j 

is de zelfinduktie van de lege spoel, 
is de vulfaktor van het sample in de 
spoel(O(j-~ 1), 

)((r) is de susceptibiliteit van het sample. 

Plaatsen we de spoel met het sample in het oscillatie-
cicuit, dan vinden we voor de oscillatiefrequentie, 
met \)V"\ 1yz : 

waarin ~ de oscillatiefrequentie voor 
de spoel zonder sample is. 

De wisselstroom in het oscillatiecircuit veroorzaakt 
binnen de spoel een hoogfrequentveld, met frequentieV. 
De susceptibiliteit, die de relatie geeft tussen het 
veld H(t) en de magnetisatie M(t) is in het algemeen 
een complexe grootheid, daar M(t) niet in rase is met 
H(t). We kunnen de susceptibiliteit daarom uitdrukken 
in een reëel en een imaginair deel: 

x-= X-1 - J. X'' 
Het reële deel X' wordt het dispersiedeel genoemd, 
het imaginaire deel is de absorptieterm. 

X' en )L11
zijn frequentieafhankelijk. In figuur 2 is 

de frequentieafhankelijkheid van de relatieve suscep
tibiliteit, zoals die door Naiman en Lawrence (2) in 
Cucl2.2H20 gemeten is, weergegeven. 

4 



figuur 2: het reële 
en het imaginaire deel 
van de relatieve suscep
tibiliteit als funktie 
van de relatieve fre
quentie. 

Hierin is tR een relaxatietijd. In het geval van cuc12 .2H20 
werd voor de relaxatietijd 0,7.10-7sec. gerapporteerd, doch 
deze kan voor verschillende storfen nogal uiteenlopen. Dat 
deel van de susceptibiliteit dat in onze experimenten een 
rol speelde, is de ~ • Dit deel van de susceptibiliteit 
produceert namelijk een verandering in de zelfinduktie, 
die wordt gegeven door óL/L

6 
= '-fTCf)(.1 , het imaginaire deel 

produceert een verandering in de weerstand, die wordt ge

geven door ~R.JvL0 = t.trcf X~' 
Daar in onze experimenten alleen de verandering van de 
zelfinduktie een rol speelt, zullen we in het vervolg van 

I 
dit hoordetuk alleen nog het reële deel )(van de suscep-
tibiliteit beschouwen. 

De susceptibiliteit is behalve rrequentiearhankelijk ook 
temperatuurafhankelijk, waarbij we weer onderscheid moe
ten maken in de susceptibiliteit gemeten in een richting 
ev~nwijdig aan en die gemeten in een richting loodrecht 
opYvoorkeursmagnetisatierichting. In figuur 3 is de tem
peratuurafhankelijkheid in beide richtingen , zoals die 
voor een eenvoudig systeem door de molekulaire veldtheorie 
wordt voorspeld, weergegeven. 

figuur 3: de tempe
ratuurafhankelijkheid 
van de susceptibiliteit 
voor een eenvoudig 
systeem in de mole
kulaireveldtheorie. 

x 

T 
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Op grond van dit verloop verwachten we dat de fre
quentieverschuiving als funktie van de temperatuur 
anders zal verlopen als we het spoeltje evenwijdig 
aan de voorkeursrichting hebben gewikkeld dan wan
neer het spoeltje loodrecht op de voorkeursrichting 
is gewikkeld. Het verloop van de frequentie als 
funktie van de temperatuur, zoals we dat 'JOP grond 
van de temperatuurafhankelijkheid van de suscepti
biliteit verwachten, is in figuur 4 schematisch 
weergegeven. 

figuur 4: de frequentie
verschuiving als funktie 
van de temperatuur. 

Experimenten zijn gedaan om na te gaan of deze methode 
geschikt is om kritische temperaturen te bepalen, 
met andere woorden~ of het effekt van de frequentie
verandering duidelijk waarneembaar is. 

T 

Om ook zeer kleine veranderingen in de frequentie te 
kunnen waarnemen, werd een zeer stabiele oscillator 
gebruikt ( Al)~ 'JO Hz/ 1iJ min.). Door nu de oscillatie
frequentie op een willekeurige waarde in te stellen 
en het verloop van de t·requentie als :funktie van de 
temperatuur te meten, is geprobeerd de kritische tem
peraturen te bepalen. De kritische temperatuur, zoals 
die door soortelijke warmtemetingen gedefinieerd is, 
komt overeen met die temperatuur, waarbij de suscep
tibiliteit plotseling afneemt. Analoog hiermee defi
niëren wij als kritische temperatuur die temperatuur, 
waarbij de treqaatie plGtsèling stijgt , gaande van 
hogere naar lagere temperatuur. Deze methode werd bij 
verschillende stoffen toegepast namelijk bij CsCoc1

3
.2H2o, 

MnBr2.4H2o en cs2MnBr4.2H.2o. 

6 



In cscoc13.2H2S:?_ werd geen minimum in de frequentie waar
genomen. Een aannemelijke verklaring hiervoor ligt in het 
verloop van de susceptibiliteit als funktie van de tem
peratuur in deze verbinding, die in figuur 5 schematisch 
is weergegeven.(~) 

figuur 5: schematische 
voorstelling van de 
susceptibiliteit van 
cacoc1

3
.2H2o als 

funktie van de tem
peratuur. 

?( 

T 

Zoals uit figuur 5 blijkt, vertoont de )( geen knik bij 
T=fN' een minimum in de frequentie is dan ook niet te ver
wachten.Ook als het spoeltje met zijn as loodrecht op de 
voorkeursrichting om het kristal gewikkeld was, werd geen 
minimum in de frequentie waargenomen. Mogelijk speelde de 
ongunstige verhouding van de gebruikte frequentie (ca. 11MHz) 
en de door Flokstra e.a. (4) gerapporteerde relaxatietijd 
van 1 ma in deze stof een rol. Uit figuur _2 blijkt dat als 
de frequentie hoog is in verhouding tot de relaxatietijd tR , 
)(.! zeer klein zal zijn, zodat de toch al kleine frequentie
veranderingen nauwelijks waarneembaar zullen zijn. Een meer 
geschikte frequentie zou in de orde van grootte van 300 Hz 
gekozen moeten worden. Een in dit gebied stabiele oscillator 
was echter niet aanwezig. 

De methode werd,Nerder getest met de verbinding ~2.4H2o. 
Figuur b laat het typische verloop van de frequentie voor 
deze stof zien. De gevonden overgangstemperatuur bij H=O 
van 2.14 t 0.02 K komt binnen de nauwkeurigheidegrenzen 
overeen met de door Gijsman (5) gerapporteerde Néeltemperatuur 
'rN= 2.13 K. 
Ook de op deze wijze gemeten fasegrenzen stemden overeen 
met het door_ Gij sn1an gepubliceerde fasediagram. 



~.{'0 ,-------------

~~~·~~----~~--~~Jc-----~~.0----~~.~ 
_....T(J:.) 

riguur b: het verloop van de rrequentie als funktie 
van de temperatuur bij H=O in MnBr2.4H2o. 

Van Q!2~4.2H2Q is met behulp van deze methode, in het 
kader van een promotieonderzoek, het magnetisch fasedia
gram bepaald. De resultaten worden getoond in figuur 7. 
Bij het bepalen van de fasegrenzen werd bovendien gepro
beerd. of de frequentie ook een minimum vertoonde als we 
door de verandering van een uitwendig aangebracht mag
netisch veld de fasegrens passeerden. Ook op deze W1Jze 
was het mogelijk de fasegrenzen te bepalen. Het rrequen
tieverloop als funktie van het veld is in figuur 8 weer
gegeven. 

8 
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riguur 7: net magnetisch fasediagram van cs
2

MnBr
4

.2H
2
o 

~net het uitwendig veld parallel en loodrecht op de 
voorkeursrichting. 

o absorptielijn. 
A rrequentiemetnode. 
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riguur 8: de frequentieverschuiving als funktie van 
het uitwendige veld langs de voorkeursrichting in 
Cs 2M.nHr4.2H20. 

Met behulp van het fasediagram konden het exchange
veld HE en het anisatrapieveld HA bepaald worden. 
Het exchangeveld HE is bij een eenvoudig twee-sub
roostermodel gedefinieerd als het veld dat een spin 1n 
het subrooster ervaart ten gevolge van de spins in 
het andere subrooster. Het anisatrapieveld HA is een 
maat voor de voorkeur die de spins voor een bepaalde 
richting in het kristal hebben. 
In deze verbinding werd geen spinflopovergang waar
genomen. Alleen de overgang van de anti-ferromagnetische 
fase naar de paramagnetische fase was aanwezig. Wan
neer alleen een dergelijke metamagnetische overgang 
aanwezig is, wordt het magnetisch veld waarbij de fase
overgang plaatsvindt, voor T=O K, in de molekulaire 
veldbenadering gegeven door H11 = HE. In figuur 9 is 
de logarithme van de kritische velden uitgezet tegen 
de logarithme van T-TN. Extrapolatie van deze punten 
naar T=O K , leverde een exchangeveld HE van 20 kOe. 



~ 10 
:x: 

figuur 9: de logarithme van de kritische velden als 
funktie van de logarithme van de temperatuur in 
Cs2MnBr4.2H2o. 

o absorptielijn 
A frequentiemethode. 

De geëxtrapoleerde waarde van H.L is, zoals uit figuur 9 
blijkt bO kOe. H~ is in de molekulaire veldbenadering 
gelijk aan 2HE +HA. Met HE= ~0 kOe resulteert dit in 
HA= 20 KOe. Dit is in overeenstemming met het feit dat 
geen spinflopovergang werd waargenomen. In dat geval 
zullen HE en HA namelijk van dezelfde grootte moeten 
zijn, zoals blijkt na vergelijking van de uitdrukkingen 

voor de kritische velden flsF:z. i ~{J..H6 -HA) 512. en 

H;l = u-tf, -HA -< b ) • 

Samenvattend kunnen we zeggen dat met behulp van de 
frequentiemethode zeer eenvoudig kritische temperatu
ren en velden bepaald kunnen worden, mits de suscep
tibiliteit bij de fasegrens een duidelijke knik ver
toont. De met behulp van deze methode gemeten !'ase
grens met het veld evenwijdig aan de voorkeursrichting 
komt uitstekend overeen met de resultaten gerappor
teerd door Carrander en Hoël (7). 
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Hoofdstuk lV Onderzoek van de spinreoriëntatie 
in NiC1 2.2H22.!_ 

Al geruime tijd wordt in de onderwerpgroep Magnetisme 
veel aandacht besteed aan het onderzoek van NiC1 2.2H2o. 
Dit omdat deze verbinding een interessant magnetisch J 

gedrag vertoont en beschouwd kan worden als opgebouwd 
uit ketens van spins met S=1. 
Motokawa(8) rapporteerde twee sprongen in de verzadi
ginga magnetisatie, Polgar e.a.(9) twee pieken in de 
soortelijke warmte. Door middel van neutronendiffraktie
metingen(10) kon worden vastgesteld, dat de twee pie~en 
niet verklaarbaar zijn uit twee inequivalente Ni-posities 
in het rooster. Uit het,lfasediagram (fig.10) blijkt, 
dat beide pieken op verschillende fasegrenzen liggen, 
een bij b.309 K, de andere bij 7.208 K; H=U. De grens 
bij '(. 2 K is een overgang van de geordende :fase naar 
de paramagnetische t·ase. Van de overgang bij b. 3 K 
wordt verwacht dat deze samenhangt met een spinreoriën
tatie. 

10~ 
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tïguur 10: het magnetisch rasediagram van NiC1 2.2H2o. 



Om meer informatie over deze spinreoriëntatie te verkrij
gen, werd een poging gedaan om de protonresonanties naar 
hogere temperaturen te volgen. ln het vloeibaar helium
gebied waren vijfprotonlijnen gevonden met vrij grote 
lijnbreedte, dit in vergelijking met analoge antiferro
magnetische verbindingen. verwacht werd dat deze reso
nantielijnen tengevolge van de spinreoriëntatie een 
diskontinuiteit bij 6.3 K zouden vertonen (zie fig.11), 
waarna door middel van dipoolberekeningen de aard van 
de reoriëntatie eventueel zou kunnen worden nagegaan. 

Voor het experiment werd de in hoofdstuk Il beschreven 
meetmethode gebruikt. Speciale voorzieningen moesten 
worden getroffen om in het temperatuurtrajekt van 4,2 K 
·r.3 K een stabiele temperatuurregeling te verkrijgen. 
De hoge temperaturen konden bereikt worden met een zo
genaamde anticryostaat ( !"ig.12). Deze blesteat uit een 
kontaktgasruimte en een vakuÜmruimte. DevakuÜmruimte 

-+--- SrlKSTcF 
Cllfc>W/111 

-+---t--- "t'fté"-
~ I 

...&---4--t---- V~H-
IWINrti 

-+-+--+-+--- k!Yv"/RIC.r
GAJRIJtHïe 

figuur 12: het cryostatensysteem. 
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t•iguur 11: de temperatuura:t"hanltelijkheid van de 

protonfrequentie in NiC1 2.2H
2
o. 

--<r- gemeten 

verwacht. 
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isoleert de kontaktgasruimte, waarin zich het sample 
bevindt, gedeeltelijk van de (te) koude omgeving. Als 
kontaktgas werd heliumgas gebruikt. Het kristal werd op 
een speciaal voor dit doel eekonstrueerd koperentafeltje 
(fig.13) gemonteerd, dat bevestigd was aan de roestvrij
stalen pijp. De temperatuurafhankelijke koolweerstand 
(Allan Hradley) was met speci
ale, warmte goed geleidende 
lak tegen het kristal geplakt. 
De stookspiraal werd direkt 
onder het tafeltje om het 
koper gewikkeld. 
De koolweerstand werd geijkt 
bij temperaturen beneden 4.2 K. 
De gevonden weerstandswaarden 
werden geëxtrapoleerd naar tem
peraturen tussen 4.2 K en 1.3 K 
(fig.14). De koolweerstand en 
de stookspiraal waren beide 
aangesloten op een regeleenheid, 
die in riguur 1? schematisch is 
weergegeven. De regeleenheid 
vergelijkt de weerstandswaarde 
van de koolweerstand bij een 
bepaalde temperatuur, met de 
ingestelde weerstand RD van 

figuur 13: het koperen 
tafeltje met koolweerstand 
K en stookspiraal s. 

een dekadenbank. Wordt een verschil gemeten dan schakelt 
de stook aan of uit om het verschil te korrigeren. Op 
deze wijze kon een stabiele temperatuurregeling verkre
gen worden. 

figuur 14: de 
ijkkromme van de 
koolweerstand. 

/o 



figuur 15: het blokschema 
van de regeleenheid, waarin 
TK de temperatuurafhankelij
ke koolweerstand is. 

Het bleek mogelijk de protonresonantielijn van 16.2 Niliz 
(P=1.1 K) tot 5.2 K te volgen. Hij hoeere temperaturen 
echter werd de lock-in overstuurd door grote stoorsigna
len tengevolge van de invloed van de amplitudemodulatie 
op het spinsysteem. Om dit te voorkomen werd frequentie
modulatie toegepast. Zelfs met een verbeterd filter, waar
door een tien maal zo grote signaal-ruisverhouding kon 
worden bereikt, was het ook met frequentiemodulatie niet 
mogelijk signalen in het gebied tussen ?.2 K en ·r.3 K te 
vinden. 
Het bleek dus vooralsnog niet mogelijk om met behulp van 
protonresonanties i~ het gebied tussen 6.3 K en ·r.3 K iets 
meer over de aard van de spinreoriëntatie te weten te komen. 



Hoofdstuk V Faseovergangen, kritische fenomenen 
en kritische exponenten. 

5 !• Theorie 

1.1 Inleiding 

Het meest vertrouwd zijn we met :raseovergangen 
in 'vloeistofsystemen'. De beschouwing van fase
overgangen in magnetische systemen is verregaand 
analoog aan die van faseovergangen in 'vloeistof
systemen'. 
In 'vloeistofsystemen' onderscheiden we de vaste 
:t"ase, de vloeibare fase en de gast'ase, in magneti
sche systemen o.a. de ferromagnetische"' en de 
paramagnetische fase. We kunnen in beide soorten 
systemen van een kritische temperatuur spreken, 
waarboven in 'vloeistofsystemen' de gasmolekulen 
vrij kunnen bewegen en in magnetische systemen de 
magnetische momenten willekeurig 'up' of 'down' 
staan, terwijl beneden deze temperatuur de vloei
stofdamp zal kondenseren en in magnetische systemen 
de momenten zich zullen ordenen. De mate waarin 
het systeem geordend is, wordt aangeduid met een 
ordeningsparameter. In 'vloeistof'systemen' is de 
ordeningsparameter het verschil van de vloeistof
dichtheid en de dampdichtheid,JO~-;Ov ,in ferro
magnetische systemen de magnetisatie M. 
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen wij ons 
beperken tot magnetische systemen en met name 
tothet gedrag van het systeem dicht bij de kritische 
temperatuur. 
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1.2 Kritische exponenten van magnetische systemen. 

Als de kritische temperatuur dicht genoeg genaderd 
is, komt men uiteindelijk in het kritische gebied. 
Dit is het temperatuurgebied rond Tc waarin het 
gedrag van de thermodynamische funkties te beschrij

ven is met (-é/, waarin E =.. T- Tc.JTe • A noemen 

we de kritische exponent. 
De kritische exponent )\ 
van een algemene funktie 
definieerd: 

, die het gedrag beschrijft 
f(6), is alsvolgt ge-

/\:::.Lu... ~f(_e) --·······(') 
6--?0 ~ E:-

À 
Dit impliceert niet dat~[~)=~~ 
Het is tamelijk zeldzaam dat het ge~g van een 
thermodynamische funktie zo eenvoudig is, in het 
algemeen zijn er een aantal korrektietermen. De 
funktie wordt dan geschreven ale: 

De limiet in formule (1') wordt vaak vergeten, 
maar is dus essentieel, omdat pas in de limiet 
de korrektieterm verwaarloosbaar is. 

De kritische exponent speelt een belangrijke rol 
in het onderzoek van kritische fenomenen. De kri
tische exponent karakteriseert het model, dat 
wil zeggen de aard van de interaktie en de dimen
sionaliteit van het model. 



Enkele voorbeelden van kritische exponenten: 

1n 

is )3 de kritische exponent behorende bij de mag-

netisatie M. 
zo is r dat voor de suscsptibili tei t: 

c' ( -& )-r[ ,.,_ ···J ; T< ïC , H=o 

-r c (+6) [lt-···1 
XCrJ 

en ~ voor de soortelijke warmte: 

-r' A' (-é) [ tt- ·· ·J" Tcïè , H-=o 

voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar 
referentie 11. 
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De kritische exponenten zijn voor verschillende magne
tische modelsystemen berekend. In tabel I wordt er 
een overzicht van gegeven. 

TABEL I (11),(12). 
SYSTEEM , 

fi y' C)( 0( 

o21osbare 
modellen 
klassiek G 1/2 1 0 1 . 

<1=j sferisch 1/2 -1 2 

d=2 lsing 0 1/8 7/4 -1 2 

benaderin~en 

d=3 lsing 1/8 15/48 15/12 1/8 15/12 

d=3 XY 0 16/48 16/12 0 16/12 

d=3 Heisenberg -1/8 17/48 17/12 -1/8 17/12 



De resultaten van de theoretische berekeningen 
en benaderingen, zoals die in tabel I weergeven 
zijn, bevestigen de hypothese dat de kritische 
exponenten alleen afhankelijk zijn van de rooster
dimensionaliteit d en de spindimensionaliteit D, 
en onafhankelijk van de precieze roosterstruktuur 
en de spinwaarde s. D geert de dimensionaliteit 
van de SP'invektoren, die met elkaar in wissel
werking zijn. Zo korrespondeert D=1,2 en 3 res
pectivelijk met een Ising-, XY- en een Heisenberg
model. 

I 
1. 3 de gapexponenten 4{,--!. 

Een belangrijke rol bij het berekenen van kritische 
exponenten spelen de zogenaamde gapexponenten. Men 
kan de veldafgeleiden van de vrije energie GtT,H) 
met elkaar in verband brengen door middel van de 
exponenten Lij . 

1 
Dus: (Èf( ) : GC')c_,.-, ( _Tl- )-A' (o) 

oH L - 1 'Të G-r ~~ 
en c~2.J = G-Cl-{" (1- T/~)- :lG-0) 

oH r 
of in het algemeen: 

( Qt ) 6-(t)'-' (1- Tfr:G)-vt-1) 
~ Ht)_ ::: 

T 
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Met. behulp van deze exponenten kunnen relaties tussen 
de verschillende kritische exponenten worden afgeleid: 

G-(t) v-. _!f L-. ( 1 - Tjl6 j3 
(7C2.)'-""' Xr '--'(I - r;"S )-0' en hieruit volgt: 

ot·wel: 



o' ~~ v'3 
( 1- lfrc )- '--' ( 1- Tj1è r .'2.-( I- Tjlë ) 

dus. I -o'= -..6~ +fi 1 ......... (2_) 

Uit volgt dat 

en daar 

-A' 
11. '-' { 1- 7rc) '6-{o) geldt: 

( 
Tl ~ --6. 1 J..-OS'I 

I- l7é ) ~ ( /-T/rc) I (I- T /I c_ J 
dus: [ 11/ = ..2. -o( ~fi 1 -- ---- --(3) 

Wat belangrijk is, is dat voor de exakt te berekenen 
modellen, zoals het 2-d-lsingmodel en het MF-moèel 
alle gapexponenten gelijk zijn. Dit volgt ook uit 
de zogenaamde sealinghypothese van Widom(13), Domb(14) 
en Kadanoff(15). De sealinghypothese volgt uit de 
aanname dat de vrije energie G(T,H) een algemene 
homogene funktie is, dat wil zeggen, dat er twee 
parameters aT en aH bestaan, zodat 

G( Ào..r"G A~H>= À G(J;H> 
voor elke waarde van )\ • Alle kritische exponenten 
kunnen dan uitgedrukt worden in termen van de twee 
parametePs aT en aH. 

Gebruiken we .A~ = D~ in de formules ( 2) en ( 3) ian 
krijgen we: 
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Uit deze relatie blijkt dat het aantal onafhankelijke 
kritische exponenten beperkt is, zodat bij twee be
kende de andere afgeleid kan wor~en. Dit is een van 
de scalingrelaties, die uit de sealinghypothese 
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volgen. Voor een uitgebreider overzicht van de sealing
relaties wordt verwezen naar referentie 11. 

De sealingrelaties blijken zeer nauwkeurig te voldoen 
voor het 2-d-Iaing-, het MF- en het areriachmodel en 
ook voor het 3-d-Iaing, het XY- en het Heiaenbergmodel 
blijkt binnen de nauwkeurigheidegrenzen aan de relaties 
voldaan te worden. Ook de experimentele resultaten 
zijn er mee in overeenstemming. 

1.4 Globaal overzicht van de berekening van kritisBhe 
exponenten 

voorbeeld van een exacte berekening van A • 
• 

We gaan uit van een magnetisch systeem zonder interactie. 
De Hamiltoniaan voor een systeem van N magnetische mo-

~ 

menten in een uitwendig veld H wordt gegeven door: 
N 

tt'" -rr~ 2 ~-R ) 

l=l 

De partitiefunktie Z ia dan: 

~ ~ N) f-/ 
Z 2 ""2 VXjo (x_(_ i'n.; ; X= 2:T 

111,:. -s M",= -.s c.=-1 

Hebben we een S=1/2-eyateem, dan vinden we: 

N l_ } N N Z= 7T [2- vxf(xmi) = -Z-~ {:J.x). 
i= I hl,;=-t 

Voor algemene S ia de oplossing voor de part~titiefunktie: 



Als we de partitiefunktie hebben afgeleid, kunnen we 
een groot aantal thermodynamische grootheden berekenen. 
Bijvoorbeeld: 

G(~H)= -kT~ 

= -NkT~[ û~t(St-j)x?_] 
c.Jh..~fx 

En uit de uitdrukking van de vrije energie kunnen we 
een uitdrukking voor de magnetisatie M afleiden: 

HU,H): -c:;;Jr=- -Nkr~R~z 
= HoEs (Sx); f10= H(T=o>ft~o) 

Hierin is ~ (Sx) de brioullinfunktie. 
Voor 5=1/2 is de brioullinfunktie: 

Bi Cix) =- ~ (X/:z) 

We betrekken nu ook het molekulair veld Hm in onze 
beschouwing. We nemen aan dat Hm evenredig is met 
de magnetisatie, 
Dan is het effektieve veld: 

Al het voorafgaande geldt als we in x H vervangen 

door Hefr• 

wordt nu: 



voor H=O geeft dit: 

Beperken we ons tot 3=1/2, dan vinden we voor de magnetisatie: 

We definieren nu de gereduceerde variabelen 

en 

dan krijgen we: 

We schrijven deze vergelijking in een andere vorm: 

Voor klein argument wordt dit na reeksontwikkeling: 

We kunnen nu de kritische. exponent.ft uitrekenen. 
Voor h=O en T~ Tc krijgen we: 



Het malekulair veldmodel is dus een voorbeeld van 
een exakt oplosbaar model. zo zijn ook het d=3-
sferisch- en het d=2-Isingmodel exakt oplosbaar. 
In het algemeen zijn de hamiltonianen van drie
dimensionale roosters niet exakt oplosbaar. 
Daarom moeten, willen we voorspellingen doen over 
kritische eigenschappen, numerieke benaderings~echnieken 
toegepast worden. 
Het basisidèe dat agn deze technieken ten grondslag 
ligt, is de ontwikkeling van de partitiefunktie in 
toenemende machten van de temperatuur. Met de ontwik
keling van de partitiefunktie kunnen de ontwikkelingen 
van andere thermodynamische grootheden berekend 
w~rden. Een beperkt aantal termen van deze reeksen 
kan slechts exakt berekend worden. De techniek van 
het analyseren van de afgebroken reeksen is echter 
zo hoog ontwikkeld dat de voorspellingen op grond 
van deze analyses gedaan in een breed temperatuur
gebied geldig blijken te zijn. 
Voor reeksen met een regelmatig gedrag blijkt extra
polatie van a1/a1_1 , de verhouding van twee opeen
volgende termen van de reeksontwikkeling, een succes
volle methode te zijn om zowel de kritische tempera
tuur als de kritische exponent te bepalen. Bij reeksen 
met een meer onregelmatig gedrag worden met behulp 
van de Padéapproximatiemethode de polen en de residuen 
opgespoord. Voor een uitgebreidere behandeling van 
deze technieken wordt verwezen naar rarerentie 11. 



S ,g. Experiment 

2.1 Inleiding 

Van de antiferromagneten CoC12.bH2o en CoBr2.bH2o 
is een experimentele studie gemaakt, met het doel 
de kritische exponent fo , behorende bij de ;subroos
termagnetisatie M,te bepalen. De soortelijke 
warmtemetingen aan CoC1 2.bH2o van Skalyo en Fried
berg(16) en Wielengs e.a.(17), en de soortelijke 
warmte metingen aan CoBr2.bH2o van Kopinga en 
Borm(18) wijzen erop dat deze verbindingen aan 
het 2-d-XY-model voldoen. Het 2-d-XY-model ordent, 
in tegenstelling tot het 3-d-XY-model;niet bij 
T>O. cocl2.6H2o en CoBr2.6H2o blijken echter 
wel te ordenen, zodat er een overgang van het 
2-d-XY-model naar het 3-d-XY-model verwacht kan 
worden. Van derLugt en Poulis(19) hebben met behulp 
van hun NMR-resul taten een kritische exponentfi~0./9 
berekend, een waarde die dicht bij de waarde 
voor tweedimensionale modellen ligt. Hun resultaten 
besloegen echter nauwelijks het kritische gebied. 
Verwacht werd dat metingen in de direkte omgeving 
van de overgangstemperatuur een waarde voor~ 
van ongeveer 1/3 zouden opleveren, een waarde die 
overeenkomt met een driedimensionaal gedrag. 



2.2 Experimentele opzet 

De temperatuurafhankelijkheid van de subrooster
magnetisatie bij H=O, M0 (T),wordt gemeten door 

.middel van de NMR-frequentie van een proton, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de relatie: 

f1ctrJ - vo u-J 
Ho{o) Voo 

waarin M0(0) de magnetisatie bij f=O,H:O 
is en 1)00 de resonantiefrequentie bij 
T=O en H=O. 
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Het lokale veld op de plaats van het proton bestaat 
namelijk uit twee bijdragen, het hyperfijnveld en 
het dipoolveld. Heide bijdragen zijn evenredig 
met het magnetisch moment van het magnetisch ion. 
De temperatuurafhankelijkheid van de interne velden 
is dus evenredig met de temperatuurafhankelijkheid 
van de sunroostermagnetisatie. 
De protonfrequentie werd gemeten met de in hoo:t"d
stuk JI beschreven meetmethode. 

Het temperatuurgebied waarbinnen de experimentele 
waarden van de exponent)3 in het algemeen goed 
overeenkomen met de theoretisc~e voorspellingen 
is van de grootte: 

In dit gebied zal aan de relatie 

HuJ =- 8 / r- Tc /f.; 
tt{o) 1G 

voldaan worden, 

zodat de log-log-punten zullen resulteren in een 
rechte lijn met een helling die gelijk is aan de 
exponentfi • 
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Opgemerkt dient nog termorden dat het in het algemeen 
niet mogelijk is om kritische exponenten met NMH
technieken te bepalen, daar de signalen in het kritische 
temperatuurgebied vaak te zwak zijn. Voor de bepaling 
van de exponent j3 worden gewoonlijk neutronen
diffraktie en MÖssbauereffekt toegepast. 

2.3 De temperatuurmeting met korrekties. 

De temperaturen van het heliumbad werden a:t"geleid 
van de dampdruk boven het heliumbad. 
Uit de beperkte grootte van het kritische tempera
tuurgebied, blijkt dat een zeer nauwkeurige tempe
ratuurmeting noodzakelijk is om met een redelijke 
nauwkeurigheid)3 te kunnen bepalen. 
Om de hoogte van de kwikkolom, die de heliumdampdruk 
aangeeft, nauwkeurig te meten werd gebruik gemaakt 
van een katetometer. Bovendien werd nagegaan welke 
korrekties er noodzakelijk zijn om uit de hoogte 
van de kwikkolom nauwkeurig de temperatuur te kunnen 
afleiden. 
Van invloed kunnen zijn: 

a. nivo van oscillatie. 
b. absorptie van licht in het kristal. 
c. kapilaire depressie. 
d. plaats van drukmeting. 
e. hydrostatische drukkorrektie. 
f. korrektie voor de dichtheid van het kwik. 
g. gravitatie korrektie. 

zowel het instralingsniveau als de absorptie van 
licht bleken een verwaarloosbare invloed te hebben. 
Door het oscillatieniveau te veranderen, veranderde 
de protonfrequentie niet waarneembaar. Ook als de 
cryostaat tegen licht afgeschermd werd,veranderde 
~e protonfrequentie niet. 



figuur 16: situatie 
bij maximale kapilaire 
depressie. 

h 

In figuur 16 is de situatie weergegeven, waarin de 
afleesfout ten gevolge van de kapilaire depressie 
maximaal is. Onder kapilaire depressie verstaan we de 
afwijking van de druk ten gevolge van de bolle meniscus 
van de kwikkolom. Deze is maximaal als de kwikkolom 
in de ene buis een vlakke en in de andere buis een 
bolle meniscus heeft. Met een diameter d van 16 mm 
en een hoogte n van 1.5 mm , kon uit de daarvoor be
schikbare tabellen afgeleid worden, dat we maximaal 
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een afleesfout van 30.10-3 mmHg maken. Dit zou resulteren 
in een verwaarloosbare afwijking van 0.1 mK in de 
temperatuur. 

Ook de plaats waar de druk gemeten werd, vlak boven 
het heliumbad of zoals gebruikelijk in de pompleiding, 
bleek in de voor CoC1 2.2H2o en CoBr2.2H2o belangrijke 
temperatuurgebieden geen invloed te hebben. 

De hydrostatische druk bleek echter wel grote invloed 
op de temperatuur te hebben. In figuur 17 is de tem
peratuurverschuiving~T ten gevolge van de druk van 
een heliumkolom van 50 cm als funktie van de tem
peratuur weergegeven. Een verschuiving van 10 tot 20 mK 
is te verwachten. In de buurt van 3.1 K is de verhouding 
van kwikdruk en heliumdruk 0.0103 cm Hg/cm He, in.:de 
buurt van 2.2 K 0.0101 cm Hg;cm He. 



T{J<.) 

figuur 17: de hydrostatische drukkorrektie 
voor een heliumkolom van ?0 cm. 

In de tabellen, waarin men bij gegeven kwikdruk de 
temperatuur kan vinden, wordt uitgegaan van het soor
telijk gewicht van kwik bij 0 °e, 13.?9?1 g/cm3. De 
experimenten werden echter gedaan bij ca. 22 °e, waar 
het soortelijk gewicht van kwik 13.5408 g/cm3 is. 
Dit maakt dat de temperatuuraflezing ongeveer 4 mK 

van de werkelijke temperatuur kan verschillen. 
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Ook de gravitatiekorrektie is belangrijk. De gravitatie
konstante, waarmee in tabellen gewerkt wordt is 
g = 980.665 cm/s2, terwijl deze in Nederland s 
gn= 981.125 cm/s2 tS• 

Met de korrekties voor gravitatie en de dichtheid van 
het kwik komen we op een korrektiefaktor 

K= Kp • Kg = 0.9969 

waarin ~ = f'.u,;oc = 0. 9 9 60 en 
fo•c. 

K = 9--n 
g i's 

= 1.0005. 

De gekorrigeerde hoogte van de kwikkolom is nu: 

Hgekorr.= {HA+ HHe ) • 0.9969 

waarin HA de met de katetameter afgelezen hoogte van de 
kwikkolom is, en HHe de in cm Hg uitgedrukte hoogte van 
de heliumkolom. 



2.4 De resultaten 

De in tabel II weergegevenresultaten zijn verkregen 
met behulp van protonresonantie in nulveld. In het 
chloride werd de temperatuurafhanlelijkheid van de 
protonfrequentie van 6.88 MHz { T= 1.1 K) gemeten, 
in het bromide die van 6,80 MHz { T= 1.1 K). Deze 
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zijn respekt~elijk weergegeven in de figuren 18 en 19. 
Juist deze protonfrequenties werden gekozen, omdat 
deze ver genoeg van de andere protonlijnen verwijderd 
waren, zodat geen vermenging van de signalen kon op
treden. 
Bij een maximaal ingestelde oriëntatie van het modu
latieveld bleken de signalen sterk genoeg om ze in 
het kritische temperatuurgebied te volgen. De nauw
keurigheid in de frequentie was in de orde van grootté 
van 10 kHz, dicht bij de Néeltemperatuur oplopend 
tot 50 kHz, tengevolge van fluktuaties in de magne
tisatie. 
In figuur 20 en 21 is de logarithme van de frequentie 
tegen de logarithme van de gereduceerde temperatuur 
uitgezet. Een computerprogramma berekende hieruit 
voor beide verbindingen zowel j3 , B als de kritische 
temperatuur T0• 

TABEL II 

!3 .B J;(k) 

CoCl2.bH20 0.314± 0.02 1.b4±0.02 2. 28'( 

CoBr2.bH20 0.312± 0.02 1.45.!:0.02 J.14b 



/.o '·~ 

\ 
\ 

\ 
\ 

figuur 18: de temperatuurafhankelijkheid van de 
protonfrequentie in CoC1 2.bH2o. 
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figuur 19: de temperatuurafhankelijkheid van de 
protonfrequentie in CoBr2.bH2o. 
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Het computerprogramma berekende voor een aantal 
mogelijke waarden van Tc de beste rechte door de 
meetpunten. Als maat voor de beste aanpassing 
kon niet de minimale RMS-waarde gekozen worden. 
We kunnen namelijk verwachten dat de RMS-waarde 
kleiner wordt naarmate 'l'c hoger gekozen wordt. 
In dat geval zullen de punten in figuur 20 en 21 
steeds dichter op elkaar en naar rechts verschuiven, 
waardoor het steeds gemakkelijker wordt een rechte 
te trekken.De waarschijnlijke fout in)3 en B neemt 
in dat geva,l echter steeds toe. Dasrom werd die 
waarde van Tc als de beste benadering voor de wer
kelijke kritische temperatuur gekozen, waarbij de 
uit de aanpassing berekende waarschijnlijke fout 
in ./.3 en B minimaal was. 



2.? Diskussie. 

De door ons gevonden kritische temperaturen komen 
binnen de nauwkeurigheidegrenzen overeen met die 
bepaald uit soortelijke warmtemetingen. Friedberg(1b) 
bepaalde voor het chloride 2.289 ± 0.002 K en 
Kopinga en Borm(18) voor het bromide 3.160 ± 0.005 K. 
In figuur 22 en 23 is het gedrag van de soortelijke 
warmte van beide verbindingen rond de Néeltemperstuur 
weergegeven. 

figuur 22: het gedrag van 
de soortelijke warmte in 
CoC12.bH2o. 
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figuur 24: de ampli
tude van de tweede a:t·
geleide van het quadru
poolsignaal als funktie 
van de temperatuur. 0 

De Néeltemperatuur van het chloride was bovendien 
goed in overeenstemrr!ing met een kontrolemeting, die 
werd gedaan met behulp van de quadrupoolresonantie. 
De frequentie van het quadrupoolsignaal is tempera
tuuronafhankelijke De oscillatie frequentie werd in
gesteld op het minimum van de tweede afgeleide van 
het signaal. De amplitude van het quadrupoolsignaal 
heeft een konstante grootte ti voor temperaturen 
boven de kritische temperatuur • Het signaal verdwijnt 
bij het bereiken van de overgangstemperatuur. In 
riguur 24 is het gedrag weergegeven. Op deze wijze 
werd voor het chloride een overgangstemperatuur van 
2.288 K gevonden. 

CoC1 2.bH20 en CoBr2.bH2o worden verondersteld 2-d-XY
antirerromagneten te zijn. Daar in 2-d-XY-magneten 
geen long-range-ordening kan optreden, moeten we 
konkluderen dat de experimenteel gevonden spontane 
magnetisatie geen intinsieke eigenschap van het 
ideale systeem maar een resultaat van de arwijking 
van het ideaal is. De door ons gevonden waarden voor 
komen overeen met de waarde van jj voor 3-d-magneten. 
Het is echter moeilijk uit te maken of het systeem 
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nu ordent ten gevolge van de interaktie in de derde 
dimensie of ten gevolge van de ordening binnen de 
vlakken. Birgenau e.a.(20) beweren bij de interpretatie 
van hun neutronendirrraktiemetingen aan Rb2FeF

4 
, 



een 2-d-magneet waarbij ook eenJ3 van ca.1/3 in de 
buurt van Tc gemeten werd, dat het systeem enkel 
en alleen ordent in drie dimensies op grond van de 
ordening in twee dimensies. Volgens hen bereikt het 
systeem long-range-ordening in twee dimensies en 
ordent dan noodzakelijkerwijs in drie dimensies daar 
zelfs een zeer kleine interlayerinteraktie tussen de 
vlakken dan N maal versterkt wordt, waarbij N het aan
tal spins in een vlak is. In iets preciezere bewoor
dingen zeggen zij dat we in de faseovergang twee kri
tische regionen moeten onderscheiden. De eerste,waar
in het systeem zuiver tweedimensionaal is, korres
pondeert met een toename van de korrelatie tussen 
de spins binnen een vlak. Op een bepaald punt moet de 
korrelatielengte zo groot zijn, dat de spins in ver-

' ' schillende vlakken elkaar kunnen voelen • Bij deze 
temperatuur krijgt het kritische gedrag een drie
dimensionaal karakter. 

Op deze manier kunnen we een overgangstemperatuur ~J~ 
definiëren, waarbeneden het systeem zich Qriedimensio
naal gedraagt. Het is niet zeker of deze overgang plot
seling plaatsvindt bij een zekere temperatuur of 
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dat de overgang min of meer uitgesmeerd is. De resultaten 
voor Rb2FeF4 van Birg~~au(20) en voor K2MnF4 van Ikeda(21), 
die in de figuren 25 eri 26 zijn weergegeven wijzen op 
een vrij plotselinge overgang. 
Ook in CoC12.6H2o en CoBr2.&H2o lijkt de overgang in 
een vrij smal gebied plaats te vinden. Doch de tempe
raturen die ervoor in aanmerking komen liggen nauwelijks 
in het kritische gebieffi. We kunnen wel konkluderen 
dat beide verbindingen dichtbij de Néeltemperatuur 
een driedimensionaal gedrag vertonen. 
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