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SAMENVATriNG 

Dit afstudeerverslag behandelt de meting en interpretatie van de 

soortelijke 'WaD!lte van de quasi één-dimensionale koperzouten TIM:uC 

en CHAC en (in appandix vorm) van de quasi één-dimensionale geleider 

DEM('ICNQ) 
2

• 

Het doel van het onderzoek was de theoretische voorspellingen 

ten aanzien van één-d.imensionale S=~ Heisenberg ferranagneten op 

juistheid te verifiëren daar deze voorspellingen beJ:usten op approxi

matie methoden en quasi klassieke beschouwingen1 terwijl het ~ 

systeem bij uitstek een quanturn machanisch systeem is en voorts het 

temperatuurgebied waarin soortelijke 'Warffite metingen plaats kunnen 

vinden uit te breiden tot een laagste terrp=ratuur van 0. 4 K door 

toepassing van een 3He opstelling. 

De soortelijke warmte van de koperzouten 'l'IM':uC en CHAC is gemeten 

als functie van de temperatuur in het terrp=ratuurgebied 0.45 K <T (55 K 1 

waartoe gebruik gemaakt is van twee meetopstellingen te weten een 
4
He opstelling ( 1. 7 K < T < 55 K ) en een 

3
He opstelling { 0. 451< <T < 4K) • 

De 
3He opstelling is daar deze niet eerder was toegepast bij soor

telijke 'Warffite netingen geijkt en de nauwkeurigheid van de opstelling 

is bepaald door middel van een soortelijke warmte meting aan Ni (No
3

) 2 
6H2o. De relatieve afwijking van de net de 3He opstelling gemeten 

soortelijke warmte van Ni(N0
3

} 2 .6H
2
o ten opzichte van de in Ç!.e lite

ratuur geraptX>rteerde waarden is <_8% voor T <1 Ken <3% voor 1K<T (4K. 

Gezien de zeer geringe spreiding in de meetp.mten en de overeenkomst van 

de soortelijke warmtes zoals die zijn gemeten net de 3He opstelling 

aan de koperzouten ten opzichte van die welke gemeten zijn net de 4He 

opstelling (relatieve fout <2%) ligt de oorzaak van de 8% afwijking 

waarschijnlijk niet bij de 3He opstelling. 

Uit de soortelijke 'Warffite metingen aan~ blijkt dat er in 

TJ.l.OlC 1 ten gevolge van een kleine koppeling tussen de ketens 1 bij 

T;:::::.0.9 K waarschijnlijk drie-d.inensionale ordening optreedt. Aanpassing 

van de resultaten van de soortelijke 'Warffite metingen aan een systeem 

bestaande uit twee verschillende ~ Heisenberg ketens 1 levert waarden 

op voor de interactie paraneters J /k die totaal verschillen van de 

in de literatuur geraptX>rteerde waarden. 
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De temperatuur waarbij in CHAC drie-dimensionale ordening optreedt 

is ,zoals bepaald is uit de ~tingen , T = 2.214 + 0.002 K, hetgeen c -
redelijk in overeenstenmL.1g is ~t de waarde Tc = 2.18 K ,zoals is 

bepaald uit susceptibiliteits ~tingen. Voor T >Tc lijkt er evenwel 

over een groot temperatuurgebied niet alleen sprake te zijn van een 

êén-dimensionale korte drachts ordening , maar ook van een twee- of 

drie-dimensionale korte drachts ordening. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door een dipoolinteractie tussen de grote magnetische 

ItOirenten die in de buurt van de ordeningsterrperatuur kunnen ontstaan 

in fragmenten van de ferrana.gnetische ketens. De bepaling van de inter

actie parameter J/k. uit de gemeten soortelijke wannte als functie van 

de temperatuur is hierdoor zonder gebruik te maken van extra randcon

dities niet mogelijk. 

Bij TntCue lijkt er ook sprake te zijn van deze twee- of drie

dimensionale korte drachts ordening. Bij de bepaling van de waarden voor 

de interactie parameters is hienree geen rekening gehouden. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Om theoretische beschouwingen aan coöperatieve syste:rren llDgelijk 

te rnaken is men begonnen net het in m::Xlel brengen van deze syste:rren. 

De systenen zoals ontwikkeld zijn gebaseerd op a) een vereenvoudiging 

van de magnetische interaktie en b) een vereenvoudiging van de dinen

sionaliteit van het systeem. Het m::Xlelsysteem waarop wij in dit verslag 

nader ingaan is de oneindige lineaire Heisenberg keten. Aan dit m::Xlel 

is veel theoretisch werk verricht. Bonner en Fischer (ref.1) zijn er 

in geslaagd om van gesloten één-dimensionale ringen de thenrodynamische 

eigenschappen exact te berekenen. Door extrapolatie van deze resultaten 

naar oneindige ketens wordt een benadering gevonden voor de theJ:IIDdynam:i.sche 

eigenschappen van de oneindige lineaire Heisenberg ketens. 'Met behulp 

van een spin golf theorie zijn voorspellingen gedaan t.a.v. het lage 

temperatuurgedrag yan de therrrodynami.sche grootheden van de oneindige 

ketens. Toepassing·van de spin golf theorie bij de beschrijving van 

de thenrodynamischegrootheden op quasi klassieke syste:rren, d.w.z. 

systenen net een waarde voor het spinquant1.ll"CV:;1etal S ), 2 , heeft goede 

resultaten op-geleverd. De spin golf theorie kan evenwel bij toepassing 

op quantumrechanische syste:rren, syste:rren net S <2 en in het bijzonder 

S = ~ , aanleiding geven tot grote fouten. 

De laatste jaren is er intensief gezocht naar quanturmechanische 

syste:rren die te beschouwen zijn als zouden zij bestaan uit oneindige 

ketens om de theoretische voorspellingen t.a.v. de thenocx:lynam:i.sche 

grootheden te kunnen verifiëren. Het is gelukt om kristallen te groeien 

van zeven kopervex:bindingen ( S = ~ ) die allen een één-dimensionaal 

karakter net een sterke ferrara.gnetische koppeling tussen de koper

ataren in de keten vertonen. In tabel 1.1 staan deze ve:r:neld net de 

bijbehorende waarden voor de interactiesterkte (J/k) , de mate van 

één-dinensionaliteit (\J' /J/: verhouding van interketen en intraketen 

interactie ) en de temperatuur waamij drie dinensionale ordening 

optreedt (T ) voor zover bekend. Al deze gegevens zijn verkregen uit 
c 

Sl,l.Sceptibiliteits en magnetische netingen. De vemindingen zijn alle 

te beschouwen als S = ~ quasi één-dirrensionale Heisenberg ferrara.gneten. 

Van twee van deze verbindingen te weten TTh~uC en CHAC is door ons 

de soortelijke wannte als functie van de terrq_Jeratuur gerreten. 
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J/k (K) T (K) IJ'/JI ref. c 

'IMCuC Me
4
NCuC13 30 + 1 V"\ 10-4 

3 

T.IMCuC (Me
3

NH) 
3
eu

2
c1

7 50 + 2 V"'\ 10-4 3 

-10 + 2 

CHAC (C61\1NH3 ) euc13 53 2.2 """'10-3 
4 

CHACuBr3 
(C

6
H

11
NH

3
) CUBr

3 
114 V'\ 10-3 

4 

CPAC (C5~NH3) euc13 
41 2.9 o./'\10-3 4 

CuC12 • 'IMSO CuCl2c 4H
8

SO 39 2 x 10-2 
5 

CuC12 .IMSO CuC12C2H
6
so 45 4 x 10-2 

5 

TABEL 1.1 De zeven quasi één-dimensionale S=% ferromagnetische 

koperv~~bindingen. De waarden voor J/k, Tc ,IJ'/Jizijn 

verkregen uit susceptibiZiteitsmetingen en magnetisatie

metingen. 

Daartoe is gebruik gemaakt van twee neetopstellingen • Met :behulp 

van een 
4
He opstelling is de soortelijke wannte als functie van de 

terrperatuur geneten in het terrperatuurgebied van 1. 7 K - 60 K. 

re voor ons interessante eigenschappen van de ééndinensionale systerren 

treden vaak op bij nog lagere "terrlp3rattiren. Het temperatuurgebied 

waarin we de soortelijke wannte als functie van de temperatuur kunnen 

bepalen is daaran uitgebreid tot 0. 4 K door gebruik te rnaken van een 

continue 3He opstelling.Alvorens deze opstelling gebruikt kan worden 

voor soortelijke wannte zretingen m::::>est deze worden geijkt. Door middel 

van een soortelijke wannte meting aan Ni (N0
3

) 
2

• 6H
2
o is de nauwkeurig

heid van de opstelling bepaald. 

Dit verslag is nu als volgt ingedeeld 

In hoofdstuk 2 gaan we wat verder in op de theorie en de daaruit 

voortvloeiende voorspellingen t.a.v. de soortelijke wannte van S=~ 

quasi één-dirrensionale Heisenberg systerren. Ie beide opstellingen 

net de bij:behorende randapperatuur (thenrorretrie, stookbrug) en de 

rreet:methode staan beschreven in hoofdstuk 3. re resultaten van de 
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meting aan Ni (N03) 2 .6H2o met behulp van de 3He opstelling en de ijking 

van de opstelling staan ve:rrteld in hoofdstuk 4. De structuur van de 

koperzouten TIM:uC en CHAC , enkele resultaten zoals zijn verkregen 

uit de susceptibili teits- en magnetisatiemetingen , de meetresul

taten van de door ons uitgevoerde soortelijke wannte metingen en de 

daaruit volgende conclusies en suggesties voor nader onderzoek staan 

beschreven in hoofdstuk 5. Mijn afstuàeel:Werk is aangevangen met de 

bepaling van de soortelijke wannte van een quasi één-dimensionale 

geleider te weten DEM(TCNQ) 2 in het temperatuurgebied 1. 7 K (T < 60 K. 

Uit de resultaten bleek het onder andere noodzakelijk om de soortelijke 

wannte bij nog lagere temperaturen te weten. Inmiddels kregen we de 

beschikking over kristallen van het koperzout TIMCUC. Daar het onder

zoek aan de koperzouten een hoge prioriteit kreeg is er voorlopig 

gestopt met de rretingen aan DEM (TCNQ) 2 • Het resultaat van het aan 

DEM (TCNQ) 2 verrichte onderzoek staat ve:rrteld in de Appendix. 
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HOOFDSTUK 2 THEDRIE 

Er is de laatste jaren een uitgebreide theorie opgebouwd wa.arrcee het 

gedrag van de thenrodynamische grootheden van magnetische systerren, zoals 

bijvoorbeeld de soortelijke wannte , mat een redelijke nauwkeurigheid 

kan worden voorspeld. Deze theorie is de:rmate uitgebreid en gecarq;>liceerd 

dat in dit hoofdstuk slechts een korte samenvatting wordt gegeven 

van de theorie en de resultaten m.b.t. de één-dimensionale en quasi 

één-dimensionale S= ~ Heisenberg systerren. Een uitgebreide theoretische 

verhandeling inzake.;de één-di.mensionale en quasi één-dimansionale 

systemen is te vinden in de referenties 1 , 2, 6, 7 en de daarin gerefe

reerde werken. 

We beschouwen het magnetisch systeem als een oneindig ensemble van 

spins net een bepaalde interactie . Het ensenble kan worden beschreven 

m.b.v. de Hamiltoniaan : 1f 

:Jt=-L 
i,j 

-"" 

--.::.. 
.....;::. ---"' ~ 

s .. J ... s. 
~ ~J J 

....... ~ ~ 

(2.1). 

In vgl. 2.1. is J.. de exchange tensor en S. en S. zijn de spinopera-
~J ~ J 

toren van respectievelijk de deeltjes i en j. Door de interactie te 

beperken tot naaste-buur interactie en aan te nerren dat de hoofdassen 

van de exchange tensoren samenvallen kan vgl. 2 .1 • worden geschreven 

als : 

J-Ij = -2 L.. 
IL i(j 

< s.x ~ s~ + s~ J~ sY. + s~ J~: s~ ) <2 2) 
~ ~J J ~ ~J J ~ ~J J . . 

In het Heisenberg model stelt man dat ~ = J~ = J~: = J zodat 
ij ~J ~J 

geldt Ij{. = -2 J ~ 
i(j 

= -2 J L 
i(j 

s~ s~ + s~ s~ + s7 s: 
~ J ~ J ~ J 

(2.3) 

In het Ising model stelt man dat ~ = J':!'.i. = 0 , J;zJ. = J zodat geldt: 
~J ~J -'-
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1t = -2 J ~ 
i(j 

s~ s~ 
l. J 

De partitiefunctie Z van het enserrble wordt gegeven door 

z = Trace [ exp - 1/ ] . 
kT 

(2 .4) 

(2.5) 

Uit de partitiefunctie Z zijn de thenrodynamische functies te herleiden. 

ZO gelden in veld nul ( H = 0 ) de volgende relaties: 

G=-kTlnZ 

b2G 

<1f=-T bT2 
'ó =--
~T 

(2.6) 

(2. 7) 

De partitiefunctie van een één-di.Irensionaal ( 1 d ) S = ~ Heisenberg 

systeem is evenwe.l niet exact oplosbaar. Door toepassing van approxi-.. 
rnatie procedures is de partitiefunctie en dientengevolge de soortelijke 

wannte echter redelijk te benaderen. 

Een van die approximatie procedures is de hoge temperatuur expansie , 

waarbij ln Z wordt reeksontwikkeld naar machten van T-1 . 

<X>k door extrapolatie van de resultaten die verkregen zijn uit de 

berekeningen aan eindige ketens net toenenend aantal spins is een 

benadering verkregen voor de soortelijke wannte van een oneindige 

keten bij hoge temperaturen. 

Anderzijds voorspelt de klassieke spin golf theorie dat de soorte

lijke wannte bij lage temperaturen voor 1 d ferroma.gneten evenredig 

is met T~ en evenredig met T voor 1 d antiferroma.gneten. Voor S = ~ 
systenen rroet echter de betrouwbaarheid van de spin golf theorie 

benadering en i.h.b. de met deze theorie voorspelde evenredigheids

constanten , niet te hoog worden aangeslagen. 

De aanpassing tussen de door de spin golf theorie voorspelde soorte

lijke wannte en de doÖr de approximatie nethoàen voorspelde soortelijke 

wannte wordt ve:rwezenlijkt door de soortelijke wannte bij lage tenpera

turen te schrijven als een machtreeks van de gereduceerde temperattru.r 

k T , voor de ferranagnetische keten : 

IJ/ 
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n 

=L kT C (T) a. 
i=O l. IJl 

voor de antiferranagnetische keten : 
n 

C (T) = ~ 
i=O 

en voorts te eisen dat 

(/'\ 

a. (kT 
l. IJ\ 

i+~ 

i 

j C ~T) dT = T ln( 2S + 1) • 

0 

(2. 8) 

(2 .9) 

(2.10) 

In figuur 2.1 staat de magnetische soortelijke wannte 1 zoals 

berekend met behulp van de genoerrrle procedures 1 uitgezet als flm.ctie 

van de gereduceerde temperatuur kT/IJl voor S = ~ lineaire oneindige 

ketens. Zoals te 'zien is in figuur 2 .1 ordent een zuiver 1d systeem 

4.0 

~ 
S = ~ lineaire keten 

r-1 

~ 
t.3 

3.0 

j 
2.0 

~ ·n 
·r-1 
r-1 

j 1.0 

0 0.5. 1.0 1.5 2.0 2.5 

kT/IJl 

FIG. 2.1 De soortelijke warmte van oneindige S =~lineaire ketens 

als functie van de gereduceerde temperatuur voor Ising en 

Heisenberg interactie. De afkortingen F.en A.F. hebben 

respectievelijk betrekking op ferro-~antiferromagnetische 

interactie. 



-9-

ongeacht de interactie niet voor T ~ 0. Voor het Heisenberg systeem is 

dit bewezen door MeJ::Vi.n en Wagner (ref. 8 ) • Bij een systeem reet Ising 

interactie is dit aan te tonen door een eenvoudige thenoodynam:ische 

argunentatie. Beschouw een rij bestaande uit N ferranagnetisch geor

dende spins. Bij OOikering van de eerste L spins wordt indien TNe ons 

beperken tot naaste-buur interactie slechts één koppeling doo:rbroken, 

waardoor de inwendige energie U toeneemt net een bedrag 6 U = J. A U 

is onafhankelijk van het aantal spins. De entropie S zal evenwel toe

nenen net een bedrag AS = k 1n N , arrdat er N nogelijke waarden L zijn. 

De veranderingen van de vrije energie 

6F = AU- kT ln N = J- kT ln N (2 .11) 

is voor grote waarden van N en T ~ 0 negatief. De geordende toestand 

voor een ld systeem is voor T ~ 0 geen stabiele toestand. 

Ten gevolge van een koppeling tuusen de ketens die in ieder reëel 
,-

systeem aanwezig i;;, treedt er echter toch een drie-clinensionale orde-

ning op bij een temperatuur ongelijk nul. Dit uit zich in de soorte

lijke wannte in de vonn van een À - anomalie. Ter illustratie staat 

in figuur 2.2 de soortelijke wannte van een quasi ld Heisenberg S=~ 

ferranagneet waa:rbij een drie-clinensionale ordening optreedt TNeerge

geven als functie van de gereduceerde temperatuur. 

0 0.5 1.0 kT/ J 1.5 2.0 2.5 

FIG. 2.2 De soortelijke warmte van een quasi ld Heisenberg S=% ferro

magneet~waarbij een drie-dimensionale ordening optreedt~ 

als functie van de gereduceerde temperatuur. 
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De mate van één-dimensionaliteit wordt weergegeven door bijvoorbeeld 

J' I J , waal±>ij J' ,J respectievelijk de interketen,intraketen interactie 

pararreter voorstelt. De verhouding J' /J kan berekend worden uit: 

k T 4S ( S + 1 
--=n ~ waarbij 
IJl 3 I( J'/J) 

I (J'/J) 1 fff cJq,. ~ ~ 
0 (1-cos qa)+ J'/J (1-cos ~)+ J'/J 

(2.12) =--
Tf3 

en T de temperatuur is waal±>ij drie-dirrensionale ordening optreedt. 
n 

Oeze relatie is afgeleid m.b.v. een Greense fnnctie theorie. Het resultaat 

is net narre voor S9 systenen nogal onbetrouwbaar. 

Een maat voor de één-dinensionaliteit die rechtstreeks uit de geneten 

soortelijke wannte'als fnnctie van de temperatuur kan worden bepaald is: 

t~ ~ 
0 

= ~itisch (2.13 

R ln ( 2S + 1 

De soortelijke warmte van een isolator csample is sarrengesteld uit 

een magnetische bijdrage C ti eh en een roostemijdrage c_ volgens: magne s -L 

C =C +c_ 
sample magnetisch -L 

(2.14) 

Ter bepaling van de voor ons interessante magnetische soortelijke wann-

te rroet c1 van c 1 worden afgetrokken en dient dus bekend te zijn. samp e 
In ref. 2 wordt een benadering gegeven voor de soortelijke warmte 

van het rooster van een quasi één-dinensionaal systeem,narrelijk: 

(2.15) 
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waarin F 
1 

en F 
2 

lineaire carrbinaties zijn van één- en twee dirrensionale 

Debije-functies. Zoals blijkt uit vgl.2.15 is de :rooste:rbijdrage tot 

de sample soortelijke wannte bepaald indien we de paraneters e 1 , e c 

en e t kennen • 

• 
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HOOFDS'IUK 3 DE MEE'IOPSTELLINGEN EN DE MEEIMEI'HODE 

3.1. Inleiding 

VCXJr het bepalen van de soortelijke warmte van samples als functie 
\ 

van de temperatuur is gebruik gemaakt van twee opstellingen n .1. 

a) een 
4:ae opstelling, wa.arnee de sCXJrtelijke wannte geneten kan 

woràen in het temperatuurgebied 1. 7 K ( T ( 60 K. 

b) een continue 3:ae opstelling, wa.arnee de soortelijke wannte ge

neten kan worden in het t.errperatuurgebied 0. 4 K < T ( 5 K. 

Het neetprinci:pe van de beide opstellingen is gelijk. Het sample 

wordt afgekoeld tot de gewenste temperatuur waarna het geïsoleerd 

wordt van de angeving.Ophet sample zijn een thenocxreter en een stoak

elenent in de vo:rm van een elektrische TNeerstand aangebracht. DCXJr net 

een bekend veJ:J"COgen gedurende een bekende tijd te stoken in het sample 

en de daardCXJr ontstane t.errperatuurt:oen.aire te neten , is de totale . 
soortelijke warmte ctotaal = cmagn + S.. + ccapsule te berekenen. 

De hoeveelheid materiaal wacu:uit het sample bestaat. is· verschillend 

bij de twee neetopstelling. Bij de ~ opstelling wordt gebruik gemaakt 

van grote hoeveelheden ( ± 0 .1 nol ) materiaal. De warmtegeleiding 

binnen het sample wordt verzorgt dCXJr 3He contactgas .Met behulp van de 
3

He opstelling wordt de soortelijke warmte geneten van kleine hoeveel

heden materiaal ( ± 10-3 nol ) en indien nogelijk van een éénkristaL 

De 
4:ae opstelling en de 3He opstelling woràen naàer beschreven in 

res:pectievelijk de paragraven · 3. 2 en 3. 3. Daar de the:cm:::xretrie zoals 

wordt toegepast bij de twee neetopstellingen 'Weinig verschild staat 

deze afzonderlijk beschreven in paragraaf 3.4. De bepaling van het 

vennogen wa.arnee in het sample wordt gestCXJkt wordt behandeld in 

paragraaf 3. 5. De neetnethoàe is bij de twee neetopstellingen eveneens 

gelijk en staat beschreven in paragraaf 3. 6. 
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3. 2. De 
4He opstelling 

De opstelling waanree de soortelijke wannte van Sart"q?les geneten wordt 

in het terr;:eratuurgebied 1. 7 K ( T < 60 K is schematisch weergegeven 

in figuur 3.1. Het sarrple, bestaande uit ± 0.1 rrol polykristallijn 

materiaal, wordt opgeslagen in een grotendeels koperen capsule ( 1) • De 

capsule rret sample wordt voor de rreting bij stikstofterr;:eratuur geëva

cueerd m.b.v. een vacuümpanpstel bestaande uit een voarvacuürrpamp en een 

olie-diffusiepa:np. Vervolgens wordt er 3He contactgas ingelaten tot een 

druk van 2 torr bij T = 77 K, waarna de capsule vacuürcrli.cht wordt afge

sloten. Op de capsule zijn een genna:nium thenn:neter (2) ( R = 1000nbij 

T = 4.2 K ) en een stoakelereent aangebracht. De weerstand van de ge:rmanium 

thenrareter kan drie-of vierdraads worden bepaald (zie ~3. 4.) • Het stook

elereent bestaat uit ongeveer 20 rreter ma.nganine draad dat bifilair 

gewikkeld is rond de capsule ( R = ± 1000 n) • Het aan het stoakelereent 

toegevoerde venrogen wordt vierdraads bepaald ( ziep.s.). De capsule 
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FIG. 3.1. Schematische 
4 weergave van de He op-

stelling. De genummerde 

onderdelen worden toege

licht in de tekst. 

( ref. 2 ) . 
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is opgehangen door middel van zijde draadjes binnen een wannteschild (3). 

Het wannteschild is bevestigd binnen een vaCUÜirq;x:>t ( 4) • Aan zowel de 

ru.llnte tussen de vaCUÜirq;x:>t en het wannteschild als de ruimte binnen 

het wannteschild kan worden gepompt :rret het boven genoemde pc::w:rpenstel 

via de pc::liiii:>uizen ( 7) • 

~ opstelling, zoals weergegeven in figuur 3 .1 , is geplaatst in een 

:rret vloeibaar 4He gevulde 4He cryostaat. Aan de 4.ae cryostaat kan 

worden gepanpt, waardoor de terrperatuur van het vloeibare 4He kan 

worden terug gebracht tot ::!:' 1. 2 K. 

Op het wa.nnteschild is een terrperatuurregeling aangebracht welke 

bestaat uit a) een wanntelek via de pompbuis naar de 4He cryostaat en 

b) een op de :panpbuis aangebrachte stookwikkeling (5) , een kool the:rno

rreter (6) en een terrperatuurregelbrug ( zie ~3.4). 

~ draden van en naar de capsule zijn,an de wannteuitwisseling 

rret de angeving klein te houden,gernaakt van manganine draad. 

Het afkoelen tot de gewenste terrperatuur geschiedt d.rn. v. 4He con

tactgas in de vacuümruimtes. 

3. 3. ~ 3He opstelling 

~ opstelling waanree de soortelijke wa.nnte van samples wordt geneten 

in het terrperatuurgebied 0. 4 K < T ( 5. 0 K staat schematisch weergegeven 

in figuur 3.2. 

Het is een continue 3He opstelling , waardoor gedurende onbeperkt 

lange tijd gerreten kan worden zonder dat de opstelling behoeft te 

worden opgewanrrl an bijvullen van 3He of 4He nogelijk te maken. Dit is 

noodzakelijk voor soortelijke warmte :rretingen daar het neten hiervan 

als functie van de terrperatuur in het temperatuurinterval 0. 4 K < T ( 5: OK 

één á twee weken in beslag kan nerren. 

~ opstelling zoals· is weergegeven in figuur 3. 2 wordt opgehangen 

in een rret vloeibaar 4He gevulde ~e cryostaat. Voor een nadere beschrij

ving van de opstelling verdelen we deze in drie gedeelten t.w. 

a) het ~ systeem b) het 3He systeem c) de onder het 3He systeem 

genonteerde constructie t.b.v. de soortelijke wannte rretingen. 

~ tussen haken staande letters ve:rwij zen naar fig. 3. 2. 
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a) 4 Het He systeem 

Het 
4
He systeem staat schematisch weergegeven in figuur 3. 3. 

4
He 

capillair 

-r-----~ 

- --
--

vacuümpompen 

FIG. 3. 3. Schematische tekening van een continu werkende 4He 

opstelling. 

Het 4He potje of 1 K potje (0) is opgehangen binnen een vacuümpot(P). 

Aan de ruimte binnen de vacuilirpot kan worden gepcmpt m.b.v. een voor

vacuünp:nup en een oliediffusiepomp (p = 5. 10-6 torr bij T = 300 K) • 

Aan het ~e potje wordt vloeibaar 4He toegevoerd via een capillair (M) 

vanuit de ~e cryostaat. Dcx:>r net een 4He pomp via de 4~1e pompbuis (B) 

aan het 4He potje te p::lTCpel'l wordt een verdere daling van de terrperatuur 

bewerkstelligd. Op deze rnanier wordt een minimum temperatuur bereikt 

van 1.15 K. 

Indien er geen wanntebelasting is voor het 4He potje , geldt de 

volgende relatie: 

L (T) • àm = m. C (T) • dT 

waarin L (T) de veràanpingswannte in J /rrol , 

C(T) de soortelijke wanmte in J/mol K, 

m de rnasahoeveelheid in kg en 

T de temperatuur is. 

( 3.1 ) 
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Uit vergelijking 3.1 volgt 
T 

log m =/ C(T) 
• dT (3.2). 

nu L(T) 
4.2 

waarbij nu de massa is van de vloeistof die het :begin van het capillair 

birmenstrocmt. Voor een eindtemperatuur T = 1.15 K volgt uit vgl. 3.2 

dat er ruwweg 50 % van de vloeistof die het capillair binnenstrocmt 

verdanpt. De danp wordt weggep:::mpt en Çl.e vloeistof blijft achter. Het 

vloeistofpeil stijgt tot in de pc::nrpbuis. De wanntetoevoer aan het 1 K 

potje via de panpbuis zal daardoor toenenen. Er stelt zich een even

wicht in waarbij er evenveel rrol helium wordt weggep:::mpt als dat er 

via het capillair binnenkant. 

Bij een extra wanntebelasting aan het 4ae potje zal het 4ae niveau 

in de panpbuis dalen, zodanig dat er een nieuw evenwicht ontstaat tus

sen weggeparrpte en toegevoerde ~e. De ~atuur bij dit nieuwe even

wicht is nagenoeg ,gelijk aan die waarbij er geen extra waiJtttebelasting 
4 . 

is. Voor het He systeem geldt de volgende wanntebalans: 

L (1.2K) . 
~uis 

n. L (1 2K) = Q ... , + Q + Q 
• • --pcmpouis lek extra 

(3.3) 

de vloeistofstroom aan het uiteinde van het capillair 

in rrol/ sec . 

de verdanpingswarmte van 4He bij T = 1.2 K in J/ mol. 

het venoogen dat via de ponpl:uis aan het 4He potje 

~rdt toegevoerd. (~uis= 0 , indien er geen 

vloeibaar 
4
He in de ~uis staat) • 

het ve::rrrogen dat aan het 4ae potje wordt toegevoerd 

via waiJtttelekken bijv. geleiding via de bedrading, 

geleiding via restgas, straling. 

het extra aan het 4He potje toegevoerde ve::rrrogen. 

Indien ,het extra toegevoerde ve:mogen een bepaalde waarde , het kritisch 

ve:mogen genaamd , ovèrschrijdt, ~rdt het 4ae potje leeg gestookt. De 

temperatuur stelt zich dan in op een hogere temperatuur. Voor het kri

tisch ve::rrrogen volgt uit vgl. 3. 3 

0kritisch = n · L(L2K) - 0 lek (3.4t 
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Uit vgl. 3.4 blijkt dat het kritisch vemogen recht evenredig is rret 

de vloeistofstroom door het capillair. Deze vloeistofstroom is op zijn 

beurt evenredig net het drukverschil over het capillair en angekeerd 

evenredig rret de irrpedantie Z van het capillair. Een groter kritisch 

vemogen kan dus worden bereikt door de impedantie van het capillair 

kleiner te maken . De evenwichtstemperatuur zal hierdoor evenwel hoger 

kanen te liggen. In figuur 3.4 staat het exp=r.irrenteel bepaalde verloop 

van de terrq;Jeratuur van het 4He potje uitgezet als functie van het inge

stookt vemogen. We zien in figuur 3.4 dat het kritisch ve:rrcogen bij een 

capillair-impedantie Z = 2 x 1012 cm-3 gelijk is aan 5.5 rrW en dat 

bij ingestookte verrrogens kleiner dan het kritisch vemogen de temperatuur 

vrijwel onafhankelijk is van het ingestookte venrogen. 

Z (4He capillair)::;;:. 2 x 1012 cm-3 

T (K) 

1 2.0 

1.5 

1.0~---------~---------~---~---~---------+----------+---------
3.0 4.0 5.0 ~ 6.0 7.0 8.0 

... krit 
) Q extra ( rrW ) 

FIG 3.4. De temperatuur van het 4He potje als functie van het 

ingestookte vennogen. 

Op het 4He potje is voor terrperatuurrreting een Allen-Bradley kool

weerstand van 47.0 bij T = 300 K (N) gem::mteerd,wa.a,ryan de weerstand 

driedraads wordt gerre~n ( zie 9 3. 4 ) . 

b) 
3 Het He systeem 

In figuur 3.5 staat het 3He systeem schematisch weergegeven. 



4.21< 

bad 

3He 
capillair 

3H . e potJe 

-19-

condensor --------

voorraad 

vat 

x kranen 

FIG. 3.5 Schematische weergave van een continu werkende 3He opstelling. 

3He gas karende vanuit een voorraadvat wordt eerst voorgekoeld 

d.m.v. het 4. 2 K bad. Vervolgens wordt het vloeibaar gemaakt in een 

condensor welke genonteerd is in het 
4
He potje. De verzadigingsdruk 

van 3He darrp bij 1. 2 K bedraagt 20 torr. Via een capillair ( het 3He 

capillair (C) ) wordt het toegevoerd aan een 3He potje (R) • Qn een daling 

van de temperatuur te bewerkstelligen wordt er aan het 3He potje ge}?CIIPt 

net een panpenstel bestaande uit een voorvacuümpomp en een oliediffusie

pc::np. De weggepanpte 3He darrp kan of weer opnieuw worden ingeconden

seerd (continue werking) of weer worden opgeslagen in het voorraadvat 

(single-shot werking). Continu werkend is een laagste temperatuur be

reikt van ± 350 roK. Single- shot werkend is er een minimum temperatuur 

geneten van 330 mK. 

Daar er niet voldoende 
3
He gas tot onze beschikking stond om het 

3He potje en nog een gedeelte van de 
3
He pcmpbuis met vloeibaar 3He 

te vullen, is de principe werking van het 3He systeem bij continue 

werking niet gelijk aan de werking van het 4He systeem. Zolang het 

venrogen dat wordt toegevoerd aan het 3He potje kleiner is dan het 



kritisch vemogen van het 
3
He potje, neemt de hoeveelheid vloeibaar 

3
He in het potje toe. re druk voor het capillair (druk in de toevoer

leiding) neemt daardoor af. re vol1..lllestrocrn door het capillair wordt 

kleiner. Er ontstaat aldus een evenwiehts situatie , waarbij er even

veel nol helit:nn wordt weggepanpt als dat er via het capillair binnen 

kamt. Bij toegevoerde veJ:JIOgenS groter dan het kritisch venrogen 

wordt het 3He potje leeg gestookt. 

Op het 3He potje is zoals aangegeven in fig. 3. 2 een Allen-Bradley 

koolthenrorreter (Q} net een weerstand van 10 0 bij T = 300 K en een 

stookwikkeling (S) ( 21 rreter manganine draad , R = 4. 7 K.Q)aangebracht. 

Met behulp van de thenoorreter, de stookwikkeling en een temperatuur

regelbrug (zie 3.4) kan de temperatuur van het 3He potje worden 

geregeld. 

Een verdere beschrijving van a) het r:x::mpschema en b) de wannte

input op het 3He potje t.g.v. geleiding ,convectie en straling 

vindt u in ref. 9. 

c) 3 De onder het He potje gemonteerde constructie ten bate van 

de soortelijke wannte metingen. 

Bij netingen van de soortelijke wannte aan samples in het tempe

ratuurgebied 0. 4 K ( T ( 5 K is het niet rrogelijk an , zoals dat bij 

de 4He opstelling wordt gedaan , voor de wanntegeleiding tussen de 

kristallen onderling en tussen de samplehouder en de kristallen ge

bruik te maken van 3
He contactgas. Qn desondanks overshootverschijn

selen en relaxatietijden , waarop we in paragraaf 3. 6 nog nader terug 

kcman , klein te houden wordt er bij deze lage tenq;:eraturen ge:rreten 

aan kleine hoeveelheden materiaal ( ± 10-3 mol) . 

Het sanple (W) wordt genonteerd m.b.v. een reep teflon ta:pe op 

een samplehouder (H) . re samplehouder staat op ware grootte weergegeven 

in figuur 3. 6. Op de samplehouder is een ger:rnanium thenrareter (X) 

bevestigd. Als stookelenent wordt gebruik gemaakt van een ronde 

metaalfilm weerstand van 3. 3 K Q (I) . re isolatie van de weerstand 

is vervangen door een net GE 7031 lak vastgeplakt stripje ko:perfolie. 

re rrontage van het sanple en het stookelenent op de samplehouder is 

afhankelijk van de vonn en de grootte van de kristallen waaruit het 

sample bestaat en wordt bij de betreffende neting beschreven. 
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___ plaats voor sample 

en stookelenent 
gennanium

theJ:llO'!reter 

FIG. 3.6 Voor- en zijaanzicht van de samplehouder zoals deze ie 

opgehangen in de 3He opstelling ( schaaZ 1:1 ). 

De sanplehouder is rn.b. v. 8 polyester draadjes opgehangen in een 

koperen fram: (G). Hèt koperen fram: is bevestigd aan het 3He potje. 

Om de wanntegeleiding via de toevoerdraden ( vier voor de thenro

rreter en drie voor· het stookelerrent ) te beperken zijn ze na het 

laatste t:enperatuur-verankeringspunt op het klJperen fram: (3 He tem

peratuur ) gemaakt van nanganinedraad net een diam:ter van 0. 05 rrm. 

De lengte van de draden is :± 14 an. Het aan de samplei;ouder door 

geleiding via de nanganine draden toegevoerde venrogen Q bedraagt: 

Q = 3 x 10 -g A T [ W] (3 .5) 

waarbij !:::.. T het t:enperatuw:verschil is tussen het koperen frame 

en de sanplehouder. 

Ten gevolge van een eventuele externe storing ( bran, hoogfrequent) 

zal er venrogen in zowel the:r:m:::m=ter als stookelerrent worder gedissi

peerd. Dit ongewenste venrogen is , door in iedere toevoerleiding 

een netaalfilm weerstand van 5.6K n (D) ,welke thermisch verankerd zijn 

op het 3He potje, op te nerren, sterk gereduceerd. 

De van stookelerrent , thenrorreter en sample voorziene sanplehouder 

kan worden afgekoeld tot de gewenste terrperatuur door middel van een 

rrechanische wannteschakelaar. De wannteschakelaar bestaat uit a) een 

blokje koper (F) wlke thermisch verankerd is op het 3He potje d.rn. v. 

twee koperen strips (E), b) een reep verend staal (U) wa.a:rmee het 

blokje koper op de Sc3II1!?lehouder wordt gedrukt en c) een trekdraad (T) 

waanree het contact kan worden vemroken. De trekdraad is via de 

vacuürnparrpbuis en een vacuüm:lichte afsluiting naar bui ten de opstel-
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ling gevoerd. Qn grote wannteinput op het 3He potje te voorkaren, 

is de trekdraad van nylon gemaakt en is deze thennisch verankerd 

op het 4He potje d.m.v. een koperstrip die op de trekdraad is 

geklenrl. 

3 . 4 The:rm::xretrie 

Voor temperatuurmeting bij beide opstellingen is gebmik gemaakt 

van twee verschillende typen weerstansthenrareters n .1. germanium

t:henoclreters en kool thenrareters. De elektrische weerstand van deze 

thenraneters is in het voor ons interessante terrperatuurgebied sterk 

afhankelijk van de tenperatuur. 

De germaniun-thenrareters zijn door de fabriek geijkt en reprodu

ceren goed. De germanium-thenrareter , C:ryocal no. 4194 , die in de 
4
He opstelling is genonteerd , is door de fabriek geijkt in het 

temperatuurgebied ,. 1. 5 K < T ( 100 K. In figuur 3. Sa staat van deze 
< 

thenrareter de weerstand als functie van de temperatuur uitgezet. De 

op de samplehouder van de 3He opstelling genonteerde germanium

thenraneter ( Lake Share C:ryotronics no. 15383 ) is door de fabriek 

geijkt in het terrperatuurgebied 0. 3 K ( T ( 5 K. Het verloop van de 

weerstand als functie van de tereperatuur van deze thenncmeter staat 

weergegeven in figuur 3.8b. De ijkpunten van beide thenrorreters zijn 

aangepast aan een polynoom van de vo:r:m 

( ln(R) 

T 
= L A ( ln (R)) n 

n n 
(3.6). 

De standaard afwijkingen van de aanpassingen zijn kleiner dan 0.03%. 

·De kool thenrorreters reproduceren niet , waardoor ze minder geschikt 

zijn voor absolute terrperatuumeting. Voor temperatuurregelingen, 

waarbij alleen de gevoeligheid van de thenrareter , gedefinieerd als 

T dR S=--
R dT 

(3. 7) 

belangrijk is , zijn ze uitennate geschikt. De in de 
4
He opstelling 

gemonteerde kool thenrorreter voor temperatuurregeling van het wa:r:mte

schild is een Allen-Bradley weerstand van 47 n bij T = 300 K. In de 
3He opstelling zijn bNee koolthenrareters gerronteerd. Op het 

4
He 

potje is voor grove indicatie van de temperatuur aldaar een Allen-
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Bradley koolthenrareter van 47D bijT= 300 K genonteerd. Qn de 

temperatuur van het 3He potje te kurmen regelen is daarop een Allen

Bradley koolthe.J::IIDireter van 10 f2 bij T = 300 K genonteerd. 
10 100 

T (K) 4194 

___ ,_ ----' ~---~~ - - -le3--

10 

0.1 

R(.O) 

15383 I 
I 
I 15383 

_j_ ---

1 T (K) 15383 

I 

I 

I 

R (0.) 

4194 

-ro2 

----1- ----------------10--

,. 

10 100 

FIG. 3.8 De weerstand als functie van de temperatuur van de germanium

thermometers 4194 (4He opstelling) en 15383 (3He opstelling). 
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re gennanimn-thenrorreters zijn uitge:rust reet vier aansluitdraden 

zoals is aangegeven in figuur 3. 9. re contacten , die op het intrin

sieke materiaal zijn aangebracht , hebben een overgangsweerstand__wal.ke 

intrinsiek materiaal 

I----~4~--------------~~~-------

T T 
V V+ 

FIG. 3.9 Schematische weergave van een germanium-thermometer. 

tijdsafhankelijk is. re weerstand van de toevoerdraden is, daar zij 

cm de wanntegeleiding klein te houden , gemaakt zijn van rnanganine 

draad , groot ( Rtoevoerdraad := lOOS'l.) • Bij de 
3
He opstelling is 

bovendien in iedere toevoerdraad een weerstand van 5. 6 KD opgenaren 

( zie 9 3. 3 ) • Qn ~danks bovenstaande feiten de weerstand van de 

thenrorreter reet eer;t grote nauwkeurigheid te kurmen bepalen , is er 

geb:ruik gemaakt van een zogenaanrle vierdraadsrreetb:rug. 

re vj.erdraadsrreetb:rug is een a. c. weerstandsmeetb:rug , het elektrisch 

schema. ervan staat weergegeven in figuur 3. 10. Rth . is de weerstand 
,~ 

van het intrinsieke thenoc:meter materiaal. re weerstand van de toevoer-

draden en àe contactweerstanden zijn weergegeven door r
1 

, r
2 

, r
3 

en r
4

. 

In de schakeling zijn drie operationele versterkers reet een F .E. T. 

ingang opgenanen, die zo geschakeld zijn dat de versterkingsfactor 

Vuit I Vin gelijk 1 is. Door geb:ruik te maken van operationele verster

kers reet een ingangsimpedantie) 10
1
hwordt bereikt dat de spanningen 

+ -V en V nagenoeg strc.Pmloos worden geneten en dat de stroom door de 

decadenbank reet een fout < 0.001 % gelijk is aan de stroom door de 

thenocmeter. Doordat de spanningen strocmloos wo:rden geneten, wordt 

de invloed van de toevoerdraden en van de tijdsafhankelijke contact

weerstanden geëlimineerd. Uit 
I + v0 +V - V +V 

V = , V =---
A 2 B 2 

vo 
I = ---------
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I 

R.m,i 

Referentie 
oscillator 

4-draads 
themanet er 
inclusief 
toevoerdraden 

Het elektrisch schema van een vierdraadsmeetbrug (ref.lO). 

volgt voor de brugsparming V AB : 

VO Rth- Rdec 
V =--x 

AB 2 Rth + Rdec + rl + r4 
(3.8). 

Uit vgl. 3.8 volgt dat VAB = 0 , indien geldt dat Rdec = Rth • 

Als detector wordt gebruik gemaakt van een lock-in versterker net 

een verschilingang. Door als referentiesignaal de Oscillatorsparming 

aan de lock-in versterker aan te bieden is het rrogelijk om de brug

sparming V AB synchroon net de oscillatorspanning te detekteren, waardoor 

de resolutie van de brug wordt vergroot. 

De resolutie van de vierdraadsmeetbrug kan eveneens worden vergroot 

door de Oscillatorsparming te verhogen. Dit kan evenwel niet onbeperkt 

geschieden . Als er namelijk een te grote neetspanning over de the:rno

neter staat wannt de the:riTOIIEter zich op t.g.v. venrogensdissipatie. 
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De temperatuur zoals wordt aangegeven door de the:rm::xreter kan daar

door aanzielijk hoger zijn dan de terrperatuur van de samplehouder , 

dit is het zogenaamde losstoken van de the:rrcorreter. In figuur 3.11 

staat de maximale meetsparming uitgezet tegen de temperatuur voor de 

gennanium-the.:rnareter SN 15383 , zoals die in de 3He opstelling is 

genonteerd. Uitgezet staat de :max:i.nale meetspanning zoals is berekend 

uit de relatie 
(ref.ll) 

Deze relatie is bij àe 3
He opstelling experinEnteel op waarheid gecon

troleerd. 

100 

VAB 

[mv] 

r 
50 

aL---~==~----~--------------~--------------~ 1 2 3 

-----+) T (KJ 

FIG. 3.11 De maximaal toegestane meetspanning bij de weerstandsbe

paling van·de 3He germanium thermometer SN 15383 als 

functie van de temperatuur. VAB is de spanning zoals 

wordt gemeten door de lock-in versterker indien 

Rdec "};) Rth' 
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Voor het bepalen van de weerstand van de koolthenrcmeters is ge

bruik gemaakt van een driedraadsireetbrug. Het voordeel van de drie

draadsireetbrug t.o.v. de vierdraadsireetbrug is. de grotere gevoelig

heid van de driedraadsireetbrug. De driedraadsireetbrug 'WOrdt bij het 

bepalen van de absolute terrperatuur niet gebruikt , cm:!a.t met deze 

brug slechts een campensatie van de weerstanden in de toevoerdraden 

plaatvindt. Het gevolg hiervan is dat t.g.v. eventuele weerstands

veranderingen van de toevoerdraden ( de contactweerstanden van de 

gennanium-thenrcmeters zijn tijdsafhankelijk ) de weerstandsbepaling 

onnauwkeurig is. 

Het elektrisch schena van de driedraadsmeetbrug staat weergegeven 

in figuur 3 .12. De weerstanden r stellen de weerstand van de toe

voerdraden voor. Deze weerstanden zijn met een fout ( 1 % aan elkaar 

gelijk , doordat de lengte van de toevoerdraden zo goed nogelijk 

gelijk is gemaakt. De beide secundaire spanningen v
8 

zijn binnen 

10 ppn aan elkaar gelijk. De spanning v
0 

= 0 indien Rdec = Rth. 

Het doel van de il;lgangstransfo:r:nator TR 1 is tweeledig n.l. 

1) de spanning wordt erdoor anhoog getransfo:rrceerd 

2) de inpedantie aanpassing aan de lock-in versterker wordt er door 

ve:rbeterd , waardoor de eigenruis van de lock-in versterker afneemt. 

Oscillator 
~----------------------------------------~ ca. 200 Hz 

TR1 

r- -------- -, 
I I 
I r L 
I I 
I I 
I ~ I 
I 1 cryostaat 
I I L ________________ J 

0-1000 mV 

Referentie 
ingang 

FIG. 3.12 Elektrisch schema van een driedraads weerstandsmeetbrug 

(ref.lO). 



De variabele condensator is in het circuit opgenanen an de eventuele 

uit-fase cc::np:>nenten te kunnen canpenseren. 

Voor terrperatuurregelingen is de uitgang van de lock-in versterker 

via een booster-versterker gekoppeld aan een stookelerrent. De uitgangs

spanning van de booster-versterleer is alleen dan ongelijk nul als de 

uitgangssparming van de lock-in versterker negatief is. ZeMel de tijd

constante als de versterkingsfactor van de regeling zijn instelbaar 

rret behulp van de lock-in versterker. Met een regeling zoals anschre

ven is het rrogelijk de ten:;:eratuur stabiel te houden binnen 0. 5 mK/uur 

bij T = 4.2 K. 

3. 5 De stookbrug 

Bij het rreten van de soortelijke wannte van samples wordt er gedu

rende een bekende tijd een bepaald venrogen in een op het sanple 

bevestigd stoakelenent gedissipeerd. Als stookelerrent wordt een elek-. 
trische weerstand toegepast waardoor een constante stroom wordt ge-

stuurd. Het venrogen wa.a.t:nee wordt gestookt , wordt gegenereerd en 

gemeten m.b.v. een stookbrug waarvan het principe schema. staat weer

gegeven in figuur 3. 13. V A is een stabiele sparmingsbron rret een hoge 

FIG. 3.13 Het principe schema van de stookbrug 3 zoals die wordt toe

gepast bij de soortelijke warmte metingen. 
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uitgangsimpedantie. De "~Neerstand van het gedeelte van de toevoerdraden 

tussen het stookelerrent en het dichtst bij zijnde temperat'l.ll.ll:Veran

keringsptmt ( het schild bij de '\ie opstelling , de onderflens van 

de onder het 3He potje genonteerde constructie t.b.v. de soortelijke 

wannt.e neting bij de 3 He opstelling) wordt voorgesteld in figuur 3.13 

door de weerstanden r. Het overige deel van de toevoerdraden heeft 

mits geldt dat Rtoevoer' Rstookelerrent ( 1% geen noenenswaardige 

invloed op het te neten venrogen. 

De stroom door het stoakelenent wordt bepaald door de spanning over 

~ te neten m.b.v. een digitale voli::Ireter. De spanning wordt gemeten 

over het stoakelenent en één van de toevoerdraden r. Hierdoor vindt 

er een 1e oràe correctie plaats voor het gedeelte van het in de toe

voerdraden gedissipeerde veneogen dat bijdraagt tot het in het stook

elereent gedissipeerde vennogen. De tijd,gedurende dat er wordt gestookt, 

wordt geneten net een aan de schakelaar s1 gekoppelde teller. 

Met behulp van de nethoàe zoals beschreven , is de relatieve onnauw

keurigheid in de äan: het stoakelenent toegevoerde wannte (6Q I Q ) . 
kleiner dan 0.1 %. 

3. 6 De neei::Irethode 

De soortelijke wannt.e van 1 nol stof is gedefinieerd als: 

c = lim 
T~O 

~Q 

AT 
(3.9). 

Voor het neten van de soortelijke wannte van een sarrple wordt deze 

the:r:misch geïsoleerd van àe c:m:reving. Door vervolgens een bekende 

hoeveelheid wannte A Q toe te voeren aan het sample en de daardoor 

ontstane terrperatuurtoenane AT te neten kan de soortelijke wannte, 

zoals in vgl.3.9 staat gegeven , bepaald worden • De hoeveelheid 

wannte l:;) Q wordt toegevoerd d.m.v. een op het sample bevestigd stook

elereent (elektrische weerstand ) en wordt berekend uit (zie~ 3.5) 

Q =V x I x t (3.10). 

De terrperatuurtoenane A T wordt geneten net een op het sample 

genonteerde thenroneter (zie ~3. 4) . 

In figuur 3. 14 staat het ideale soortelijke wannte neetptmt weer-

gegeven. Op tijdstip t
1 

wordt een hoeveelheid warmte AQ toegevoerd aan 

het sarrple. 
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Î 
tij 

tijd 

t1 --- --r------ooo4 

tz ------------- -· 
~T 

t3 ----/----- -- -:j 

t1 

FIG.3.14 Het ideale FIG.3.15 Een reëel soortelijke warmte.· 

soortelijke warmte meetpunt. méetp?A.nt: Voor t 1<t<t2 ware# er gestookt.· 

In de praktijk zal voor en na tijdstip t 1 de temperatuur niet constant 

zijn. !Xx:>r wannteuitwisseling net de arrgeving zal er een bepaalde 

temperatuurverandering per tijdseenheid (temperatuurdrift) zijn. Deze 

temperatuurdrift is bij beide opstellingen regelbaar , doordat de terrr 

peratuur van de arrgeving ( bij de ~ opstelling het wannteschild 

en bij de 3
He ops-t;el;Ling het 3

He systeem ) kan worden geregeld. Ook zal 

de hoeveelheid wa.rrnt:e t:. Q niet op één ItCIIeilt worden toegevoerd,maar 

gedurende een tijdsinterval ts (de stoaktijd) • Ten gevolge van een 

slechte wanntegeleiding binnen het sanple en een slechte wannteover

dracht tussen de thenrr:::xreter , het stookelenent en het sanple zullen 

verschijnselen als te:rrq;eratuurovershoot en relaxatietijden een rol 

gaan spelen (hierop karen we dadelijk nog nader terug). In figuur 

3. 15 zijn deze effecten verwerkt in het ideale soortelijke wannte 

rreetpunt. !Xx:>r aan te nenen dat de wannte op een tijdstip 

t2 -tl 
t = __...;=--__;;;~ 

3 2 
bepalen doOr de 

is toegevoerd, kunnen -we de temperatuurtoenarre AT 

tercperatuurdrift voor en na het neetpunt te extra-

poleren naar het tijdstip t 3 . 

ZOals reeds gezegd , hebben we bij beide opstellingen te maken net 

een temperatuuroversboot en net relaxatietijden. Deze zijn een gevolg 

van onderrreer de volgende factoren: 

- slecht wanntecontact tussen het sanple en de sanplehouder. 

- slecht wanntecontact tussen het sanple en het stoakelerrent. 

- slechte wanntegeleiding in het sample. Dit geldt i.h.b. bij netingen 

reet behulp van de 
3
He opstelling aan poedervm:rnige samples. 

- de grote wanntecapacitei t van het sanple t.o.v. de samplehouder. De 

wanntecapaciteit van het sanple wordt even-wel bewust zo groot I"OCXJelijk 
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gemaakt,door de hoeveelileid materiaal zo groot rrogelijk te rnaken,om 

daardoor de relatieve fout in de uit de gerreten wa.nrrt:.ecapaciteit 

berekende sarnple-wanrrtecapaciteit zo klein nogelijk te houden. 

Ten gevolge van de temperatuurovershoot en de relaxatietijden 

verdient het bijvoorbeeld bij de3
He opstelling de voorkeur om het 

stookelenent alleen thermisch contact net het sample te laten rnaken 

en niet net de samplehouder. Ter verduidelijking staat in figuur 3 .16a 

een neetp.mt uitgezet , zoals zich dat in het algemeen voordoet indien 

er thennisch contact bestaat tussen stookelement en samplehouder. In 

figuur 3 .16b staat dit zelfde neetpunt nog eens weergegeven , maar dan 

voor een situatie waaibij het stookelenent alleen thennisch contact 

maakt net het sample. Er wordt in beide gevallen gedurende het tijds

interval t 1 ( t < t 2 venrogen in het stookelenent gedissipeerd. De 

tijd tijd 

T~ 

FIG. 3.16 Een meetpunt zoals zich dat kan voordoen waarbij bij 

a) er thermisch eontact bestaat tussen stookelement 

en samplehouder en bij b) het stookelement alleen ther

misch contact maakt met het sample. 

afstand (tijdsinterval) waarover bij het bepalen van À T wordt geëx

trapoleerd zal bij de-situatie zoals weergegeven in figuur 3.16a 

in het algemeen groter zijn dan bij de situatie zoals weergegeven 

in figuur 3.16b. <X>k is in situatie a de operateur niet in staat om 

de temperatuur als functie van de tijd nauwgezet te volgen, waardoor 

het mogelijk is dat eventuele storingen niet worden opgetrerkt. 
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Perekeningen aan het systeem bestaande uit sample, samplehouder en 

stookelerrent m.b.t. de overshootverschijnselen en de relaxatietijden 

zijn behalve dat ze bijzonder geccrrpliceerd zijn , nogal zinloos 

arrlat de factoren ,die de overshootverschijnselen en de relaxatie

tijden veroorzaken , in grootte niet reproduceren 

Tijdens de rretingen wordt niet de temperatuur maar de uitgangs

spanning van de lock-in versterker van de weerstandsrreetbrug ( zie9 3. 4) 

als functie van de tijd geschreven. In fig 3 .17 zijn ter illustratie 

twee rreetp.mten weergegeven zoals die zijn opgetekend bij de soortelijke 

wru::mte rretingen aan Ni (No
3

) 
2

• 6H
2
o m.b.v. de 3He opstelling (zie hoofd

stuk 4). 

De relatieve onnauwkeurigheid in de bepaling van A T wordt bepaald 

door de volgende factoren. 

1) De stahili teit van de drift voor en na de rreting. 

2) De lengte (in feite een tijdsduur) waarover wordt geëxtrapoleerd. 

3) De grootte van de overshoot en de lengte van de relaxatietijd (een 

canbinatie van de factoren 1 en 2) . . 
4) De onnauwkeurigheid in de bepaling van de bruggevoeligheid rela-

tieve fout <1%). 

5) De onnauwkeurigheid bij de bepaling van de temperatuurdrift. 

6) De grootte van de temperatuurstap~ T. 

Deze factoren zijn onderling afhankelijk .Door bijvoorbeeld de 

terrperatuurstap A T te vergroten wordt de invloed van de terrperatuur

drift correcties kleiner , maar bij gelijk blijvende stooktijd zal de 

ternperatuurovershoot groter zijn. De driftverandering bij de rreting 

zal eveneens groter zijn . 

Enkele karakteristieke waarden voor de terrperatuurdrift , de terrpe

ratuurstap ~ T 1 de stooktijd en het stookvennegen bij rreting van een 

vloeiend verl:opende soortelijke wannte staan voor de beide neetopstel

lingen venreld in tabel 3. 1. 

Bij de 
4
He opstelling bevindt het sample zich in de capsule (zie 9 3 . 2) . 

Bij de 3He opstelling wordt het sample genonteerd op de sarrplehouder 

(zie9' 3.3.). In beide geVallen wordt bij het rreten van de soortelijke 

wannte 1 de soortelijke wanrrte van de capsule (samplehouder) meegerreten. 

c = c + c geneten sample capsule,samplehouder 
(3 .11) 
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3
He opstelling 

4
He opstelling 

-6 
3 x 10 K/sec -6 3 x 10 K/sec 

~ra tuurdrift voor o.4 K<T<s K voor 1.7K(T(5K 

-6 
70 x 10 K/sec 

voor T ) 20 K 

10 mK voor T ( 0.8 K 50 mK voor T < 10 K 

~ratuurstap ~ T 20 mK voor 0.8K{T(1.5 lOOffiK voor 10K(T(20K 

50 mK voor 1. 5K(T(5K SOOrnK voor 20K(T(50K 

stooktijd 30 - 180 sec 30 - 150 sec 

, . 10 nW bij T = O.SK 40~W bij T = 2K . 
stookvelllD<Jeil 50 nW bij T = 1 K 100~W bij T = SK 

500 nW bij T = 2 K 50 IIW bij T =SOK 

Tabel 3.1 Enkele karakteristieke waarden voor de temperatuurdrift , 

temperatuurstap, stooktijd en stookvermogen bij meting 

van een vloeiend verlopende soortelijke warmte voor de 

beide meetopstellingen. 

De capsule (samplehouder) soortelijke wanrrt:e is,an àe soortelijke 

wannte van het sample uit àe gemeten soortelijke wanrrt:e te kunnen 

berekenen , gemeten . In hoofdstuk 4 staat het resultaat ve:rneld 
3 van de sCOrtelijke wanrrt:e rreting aan de samplehouder van de He 

opstelling. De ijking van de capsule van de 4He opstelling staat 

beschreven in ref. 14. 
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HOOFDSTUK 4 IJKING VAN DE SAMPLEHOUDER VAN DE-
3
He OPSTELLING EN 

DE BEPALING VAN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE 
3
He OPSTELLll~G 

IXX>R MIDDEL VAN EEN SOORTELIJI<E WARMI'E Mm'ING AAN 

Qn uit een net behulp van de 3He opstelling geneten wanntecapa.citeit 

de soortelijke wannte van het sanple te kunnen berekenen dient de wa.nnte

capa.citeit van de sanplehouder bekend te zijn. Daartoe is deze gemeten. 

De situatie zoals die is bij netingen aan één-kristallen is zo goed 

nogelijk geïmiteerd door ondenreer een mespuntje Apiezon H vet op de 

samplehouder aan te brengen en het stookelenent net een reep teflon 

tape vast te zetten op de samplehouder. 

In figuur 4.1 staat de geneten wanntecapa.citeit van de samplehouder 

uitgezet tegen de t-enperatuur. Daal: de samplehouder gemaakt is van 

zuurstof vrij koper• zijn de neetpunten aangepast aan de wanntecapa.citeit 

van zUiver koper waarvoor de wanntecapaciteit als functie van de tempe

ratuur gegeven wordt door Osborne en andere (ref.13). De beste aanpassing 

welke door middel van een getrokken lijn in figuur 4 .1 staat weergegeven 

is verkregen door voor de massa van het koper 4. 9 gram te nenen. Het ge

wicht van de sanplehouder kon nog niet worden geneten , daar deze nog 

bevestigd zit in de opstelling. 

Ter bepaling van de nauwkeurigheid van de 3He opstelling is de soor

telijke wannte gemete::1 van Ni(ID
3

)
2

.6H2o . Het S=1 triplet grondniveau 

van vrije Ni 
2+ ionen is in Ni (N0

3
) 
2

. 6H
2
o ten gevolge van het kristal

veld en een spin-baan koppeling opgesplitst in drie energieniveau' s. De 

soortelijke wannte van Ni(ID3) 2 .6H2o als functie van de tereperatuur 

vertoont derhalve een Schottky anana.lie. 

Er is an de nauwkeurigheid van de 
3
He opstelling te bepalen gekozen 

voor Ni(ID3) 2 .6H2o ~t ten eerste de soortelijke wannte als functie 

van de tereperatuur in het tenperatuurgebied (1. SK < T < SK in tabel vonn 

aan ons bekend was en ten tweede cm:lat er eenvoudig éénkristallen van 

Ni(ID3) 2 .6H
2
o te groeien zijn. 

In figuur 4. 2 staat de soortelijke wannte van Ni (N0
3

) 
2

• 6H
2
o uitgezet 

als functie van de temperatuur zoals is geneten door Friedberg en 

He:rwedjer: (ref. 12) . 



De metingen aan Ni (N0
3

) 
2

• 6H
2
o met behulp van de 3He opstelling z~Jn 

uitgevoerd aan een éénkristal (6.5x10-
4
rrol). wateruitwisseling met de 

omgeving is voorkomen door het kristal te bedekken met een laagje 

Kl:ylon lak. Het kristal met daarop het stookelement zijn bevestigd 

met behulp van een reep teflontape. Het wanntecontact tussen stook

elerrent en sample en tussen sample en samplehouder is verbeterd 

door een weinig Apiezon M vet op het kristal aan te brengen. In de 

figuren 4. 2 en 4. 3 staat het resultaat van de metingen aan Ni (N0
3

) 
2

. 

6H
2
o weergegeven. 

De relatieve afwijking van de resultaten verkregen met behulp van 

de 3He opstelling ten opzichte van de ~~~ui~ten van Friedberg en 

Herweijer is kleiner dan 8% voor T (1 Ken kleiner dan 3% voor 

1 K < T < 4 K • Of de relatieve fout veroorzaakt w:>rdt door een 

fout in de door ons gemeten waarden of een fout in de door Friedberg 

en HeJ:weyer gemeten waarden is misschien te achterhalen door de 

resultaten van beide aan te passen aan een Schottky anomalie. 

Als conclusie ktlrn1en we stellen dat de opstelling nauwkeurig gerx:>eg 
# 

werkt voor het verrichten van soortelijke waxmte metingen aan kristal

len bij lage temperaturen. Er rroet echter nog wel eens aandacht worden 

geschonken aan de rrogelijke oorzaak van de relatieve fout van 8% voor 

T (1 K ten opzichte van de resultaten van Friedberg en Herweyer. 
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DE SOORI'ELIJKE WARMI'E VAN DE QUASI EEN-DIMENSIONALE 

KOPERZOUl'EN 'I'IM:uC EN OIAC. 

5. 1 De soortelijke wannte van 'I'Jl.UlC 

A Inleiding 

Bij kamertemperatuur zijn kristallen van Tn-OIC ( Tristrimathylarmo

nium catena- Tri-;;. - chlorocuprate (1-) Tetrachlorocuprate(2-) , 

( (NHj)NH) 
3

.eu2e17 ) opgebouwd uit twee soorten ketens , die allen onder

ling goed gescheiden zijn door de tussenliggende trimathylamronium

groe:pen (ref .15 ) • De ene soort ketens bestaat uit euc1
3
- groe:pen die 

octaëdrisch gerangschikt zijn. Vanwege o.a. de syrmetrische c1-cu-c1 

bruggen rret hoeken van ongeveer 90 bestàat er in deze ketens een ferro

magnetische exchange wisselwerking (ref .16 ) • De andere ketens worden 

gevo:r:nrl door een opeenstapeling van tetraëdrische euc1
4 

2- groe:pen , 

waartussen een antlferranagnetische exchange wisselwerking is te verwach~, _ 

ten (ref. 3 ) . De interactie tussen de ketens is ten gevolge van de 

tussenliggende trimathylamronium-groe:pen klein. In figuur 5.1 staat 

een projectie van de eenheidscel van TIM:::uC op het ab-vlak weergegeven. 

De ketens staan evenwijdig aan de c-as. 

Aan 'I'IM:uC zijn door R.D.'Willett en e.P. Landee (ref.3 ) magneti

satie rretingen gedaan. De resultaten daarvan hebben zij getracht aan te 

passen aan een magnetisch systeem bestaande uit twee soorten ketens 

nanelijk een Heisenberg 89 ferranagneet en een Heisenberg S=~ anti

ferranagneet. De beste aanpassing werd door hen verkregen door voor 

de interactieparameters J de volgende waarden te nerren: 

JFM I k = 50 ± 2 K JAFM I k = -9.5 ± 0.5 K . 

Daar het practisch nogelijk is an de koperionen in de tetraëdrische 

CUCl ~- groe:pen te ve~angen door niet magnetische Zn-ionen , waardoor 

dan één van de magnetische bijdragen wordt geëlimineerd, leek ~c 

voor ons een erg interessant materiaal. 



Q 

b 

O•C 
G•N 
•=cu 
O=Cl. 

-41-

B De soortelijke warmte van TTMCue 

FIG. 5.1 Een projectie van de 

eenheidscel van TTMCuC op het 

ab-vlak. De ketens staan in de 

c-richting. 

Uit een ethanol-oplossing zijn kleine naaldvo:rm.i.ge kristallen 

gegroeid. Van 0.0347 rrol van deze kristallen is de soortelijke 

warmte geneten in het terr"peratuurgebied 1. 7 K < T < 53 K rret be

hulp van de 4He opstelling. Het resultaat hiervan staat weergegeven 

in figuur 5.2. In figuur 5.3 staat het lage temperatuurgebied 

0 K < T < 10 K weergegeven rret daarin uitgezet de rret de 
4
He op

stelling geneten soortelijke warmte en berekende. magnetische 

soortelijke warmte uitgaande van de resultaten van R.D. Willett 

en e.P. Landee. De geneten soortelijke warmtes zijn niet gecor

rigeerd voor de roosterbijdrage tot de soortelijke warmte. Wat 

ons opvalt in figuur 5.3 is dat de geneten soortelijke warmte 

als functie van de temperatuur niet overeenstemt met de uit de 

resultaten van R.D. Willett en e.P. Landee berekende soortelijke 
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wa.nnte en dat de soortelijke wannte bij T ( 3 • 5 K groter wordt 

bij dalende tereperatuur. 

De resultaten van de soortelijke wannte metingen zijn aangepast 

aan een systeem bestaande uit: 

- een S=~ Heisenberg keten met variabele waarde voor de interactie 

paramater J 
1 

- een S=~ Heisenberg keten met variabele waarde voor de interactie 

paramater J 
2 

- een rooster , waarvan de soortelijke wannte gegeven staat in 

vgl.2.15 1 met drie variabele paraneters te weten el' et' ec. 
De beste aanpassing werd verkregen met behulp van de volgende 

waarden voor de vijf paraneters: 

J1/k = 1.16 + 0.06 K 

J2/k = 3.5 + 0.4 K 

el = 415 + 4 K 

St = 182 + 2 K 

9c = 41.0 + 0.8 K 

De relatieve fout in de aanpassing is in het tercperatuurgebied 

1. 7 K < T < 50 K kleiner dan 2 %. In figuur 5. 3 staat de theoretische 

magnetisch soortelijke wannte van een systeem bestaande uit twee 

SCXJrten ferranagnetische ketens met J 1/k = 1.16 K en .12/k = 3. 5 K 

uitgezet als functie van de tereperatuur. De lage waarden van de inter

actieparamaters J 1 en J
2 

zijn een gevolg van de grote soortelijke 

wannte bij de lage tenperaturen, hetgeen nog wordt versterkt dCXJrdat 

rle sCXJrtelijke VCXJr T < 3. 5 K groter wordt bij dalende tereperatuur. 

Vanwege de importantie van het lage tereperatuur gedeelte bij de 

bepaling van de interactie paraneters en om het oplopen van de sCXJr

telijke bij dalende tereperatuur nader te onderzoeken , is de soorte

lijke wa.nnte van TlMCuC geneten met behulp van de 3He opstelling in 

het tereperatuurgebied 0. 5 K < T < 2. 3 K. Hierl:>ij deed zich een 

rroeilijkheid voor , nanelijk dat we niet de beschikking hadden 

over een m:x:>i éénkristal , maar slechts over een hoeveelheid klei

ne naaldvormige kristallen. Dit gevoegd bij het feit dat de kristal

len slechts enkele seconden in contact net atnosferische lucht rrogen 

staan , onrlat zij anders een reactie aangaan net het in de lucht 

voorkarende water , leverde problemen op. De tot nu toe beste resul-
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taten zijn verkregen door de kristallen op te slaan in een klein 

koperen bakje zoals dat staat weergegeven in figuur 5. 4. Het stook-

/ (1 I ~- _______ stoakelenent 

~..--___ ___, -- .. ------vulopening 
Schaal 2:1 

FIG. 5.4 Het koperen bakje~zoaZs dat is toegepast bij de soortelijke 

warmte metingen aan TTMCuC _om de kristalZen in op te sZaan. 

elerrent ( een netaalfilm weerstand welke bevestigd is op een stripje 

koper) is in het sarrple gedrukt, waarbij er voor is gezorgd dat er geen 

direct thennisch contact bestond tussen stookelement en sarrplehouder. 

De vulopening van het koperen bakje (zie fig. 5.4) is na àe vulling 

afgedicht net een laag Apiezon M vet • Het vullen van het bakje net 

àe kristallen en het afdichten is gedaan in een droogoventje waar àe . 
relatieve vochtigheid lager was dan 30 %. Het koperen bakje is ver-

volgens net behulp van een reep teflon tape genonteerd op àe sa:rrple

houàer van àe 
3
He opstelling. 

Het resultaat van àe soortelijke wannte netingen aan 6.4 x 10-4 nol 

TIMCuC net behulp van àe 3He opstelling staat weergegeven in figuur 5. 5. 

Eén van de relaxatietijden bij àe soortelijke wannte netingen net de 

nethoàe zoals hierlx>ven anschreven was toch nog ongeveer 30 minuten 

waardoor àe onnauwkeurigheid in de bepaling van D. T en dientengevolge 

ook in àe soortelijke wannte nogal groot werd. On de overeenkanst 

net àe resultaten van àe netingen verricht net behulp van àe 
4

He 

opstelling aan te geven , staan een aantal van deze neetpunten 

eveneens weergegeven in figuur 5. 5. ZOals te zien is in figuur 5. 5 

is àe relatieve afwijking van àe neetpunten verkregen net behulp van 

àe 3He opstelling ten opzichte van de neetpunten verkregen net àe 
4He opstelling kleiner dan 2 %. 

Wat ook blijkt uit figuur 5.5. is dat er een "piek" optreedt in àe 

soortelijke warmte bij ongeveer 0.9 K, hetgeen een gevolg kan zijn 

van een drie-dirrens ionale ordening in TIMCuC. Ten gevolge van àe 

slechte warmtegeleiding in het sarrple is de spreiding in àe meetpunten 

echter groot. Daardoor is ook àe piek wat uitgespreid over een nogal 

groot terrperatuurgebied ( ::t 0. 5 K) . Het is opvallend dat àe soortelijke 
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wannte voor de piek ( bij 0. 6 K ) niet de neiging vertoont om snel 

naar nul toe te gaan , daar imrers ondanks de aanwezigheid van de 
OQ 

ordeningspiek :rooet blijven gelden dat j ~ = R ln 2 

0 

maar ongeveer constant blijft op de waarde 1.8 J/ nol K. Het is uit 

de resultaten nog niet nogelijk om de kritische entropie uit te 

rekenen daar het gedrag bij de lage tenperaturen nog niet voldoende 

bekend is. 

In figuur 5.6 staan de resultaten zoals verkregen net behulp van de 

beide opstellingen en de theoretische soortelijke wannte van een sys

teem bestaande uit twee ferromagnetische ketens net J 1/k = 1.16 K 

en J 2/k = 3. 5 K nog eens weergegeven in het tenperatuurgebied 

0 K ( T < 10 K. 

C Conclusie 

;.r ·• 

Uit de soortelijke wannte netingen blijkt dat TIMCUC niet te beschou

'Wel'l is als een systeem bestaande uit ferroma.gnetische S=~ Heisenberg 

ketens net J /k = 50 ± 2 K en antiferrama.gnetische S=~ Heisenberg 

ketens reet J /k = -10 ± 2 K , zoals op basis van magnetisatie :rretingen 

is beweerd door R.D. Willett en C.P. Iandee. 

Een systeem bestaande uit twee soorten ferromagnetische S=~ Heisen

berg ketens reet J 1/k = 1.16 ± 0.06 en J 2/k = 3.5 ± 0.4 K gaf de beste 

aanpassing aan de resultaten van de soortelijke wannte metingen. 

Bij T ~ 0. 9 K treedt er waarschijnlijk een drie-dirrensionale ordening 

op in TIM:uC. De ordeningspiek is evenwel anders van vonn dan die, die 

waargenerren zijn bij antiferranagnetische ketenverl:>indingen, hetgeen 

evenwel veroorzaakt kan zijn door de slechte war.mtegeleiding in het 

sarcple tijdens de netingen bij de lage tenperaturen • 
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5. 2 De soortelijke warmte van CHAC 

A Inleiding 

De kristallen van CHAC ( cyclo-hexyl-armronium koper tri -chloride, 

( c6H11NH3) CUC13) zijn opgebouwd uit één soort ketens , die onder

ling gescheiden zijn door de tussenliggende c
6
H11NH; groepen. De 

ketens zijn opgebouwd uit piramidisch gerangschikte cuc1
5 

groepen 

die één zijde van het vierkante grondvlak geneenschappelijk hebben. 

In figuur 5. 7 staat een gedeelte van de kristalstructuur van CHAC 

weergegeven. ZOals te zien is in figuur 5. 7 staan de ketens in de 

c-richting. Evenals bij 'I'IM:llC bestaat er in de ketens ten gevolge 

van orrler andere de symmetrische CU - Cl - CU bruggen rret hoeken 

van ongeveer 90° een sterke ferranagnetische wisselwerking. 

R. Gaura en R.D. Willett (ref.~ 4) hebben magnetisatie rretingen 

gedaan aan CHAC in het tenperatuurgebied 1. 9 K ( T ( 4. 2 K. In 
,. 

figuur 5.8 staat.de susceptibiliteit ma.al de tenp:ratuur (X,.. T) 

uitgezet als functie van de tenp:ratuur in de drie richtingen 

evenwijdig aan de kristalassen. Uit figuur 5.8 blijkt dat er in 

CHAC ten gevolge van een kleine koppeling tussen de ketens drie

dilrensionale ordening optreedt bij Tc = 2.18 K. Ook blijkt dat 

CHAC bij tenp:raturen beneden de ordeningstenp:ratuur kan worden 

opgevat als een gekantelde antiferroma.gneet rret een groot magnetisch 

norcent in de richting van de a-as. Hieruit en uit het feit dat 

er in CHAC, bij een magneetveld ten grootte van 100 Oe in de rich

ting van de b-as (easy-richting), een rretamagnetische faseovergang 

plaatsvind, kan worden geconcludeerd dat de interactie tussen de 

ketens in de b-richting van antiferroma.gnetische aard en in de 

a-richting van ferranagnetische aard is. De beste aanpassing aan 

de resultaten van de ma.gnetisatie rretingen werd door hen verkregen 

door voor de interactie paran:eter in de keten J /k = 53 K te nerren. 

B De soortelijke warmte van CHAC 

Van CHAC zijn kristallen gegroeid uit een n-propanol oplossing. 

De soortelijke wannte van 0. 093 nol alAC is als functie van de 
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FIG. 5.? Een gedeelte van de kristalstructuur van CHAC. 

De ketens staan in de c-richting. De a-as staat loodrecht 

op het papier. 
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tenp:ratuur gerreten in het terrperatuurgebied 1. 7 K ( T < 55 K net 

behulp van de 
4

He opstelling. Met de 3He opstelling is de soortelijke 

wanrrte als functie van de tenp:ratuur gerreten aan een éénkristal 

van OIAC ( 4.3 x 10-
4
rrol) in het terrperatuurgebied 0.46 K < T < 2.2 K. 

Het éénkristal is an wateruitwisseling net de angeving te voorkaren 

voor de rrontage afgedekt net een laagje K:rylon .lak. Het stookelement 

is net behulp van een reep teflon tape op het kristal bevestigd 

waarbij er voor is gezorgd dat er geen direct thennisch contact was 

tussen het stookelement en de sarrplehouder. De wannteoverdracht 

tussen het stookelerrent en het kristal en tussen het kristal en de 

sarrplehouder is ve:rbeterd door een -weinig Apiezon M vet op het 

kristal aan te brengen. De relaxatietijden bij de netingen net de 
3He opstelling waren net de nethode zoals omschreven kleiner dan 

30 seconden. 

Het resultaat van de soortelijke wannte netingen net de 3He- en 

de ~e opstelling staan -weergegeven in figuur 5. 9. In figuur 5 .10 

staat het lage temperatuurgebied ( 0 K < T ( 4 K ) afzonderlijk . 
-weergegeven. Zoals blijkt uit figuur 5.10 en de aan figuur 5.10 

ten grondslag liggende data is de relatieve fout in de neetpunten 

die zijn verkregen net behulp van de 3
He opstelling ten opzichte 

van die welke verkregen zijn net behulp van de 4He opstelling 

kleiner dan 1 %. Ook blijkt uit de figuren 5. 9 en 5 .10 dat er in 

CHAC bij T = 2.214 ± 0.002 K drie-dimensionale ordening optreedt, 

welke het gevolg is van de kleine interactie tussen· de ketens. Oe 
invloed van de interactie tussen de ketens strekt zich evenwel uit 

over een groter temperatuurgebied dan dat tot nu toe gemeten is aan 

antiferromagnetische ketenverbindingen. Dit -r,..ordt nogelijk veroor

zaakt door de grote correlaties in de keten richting in deze quasi 

één-dimensionale verbindingen. Ten gevolge van deze correlaties 

kunnen -we het geheel opvatten als ketenlengtesT welke op zich 'ge- · 

ordend zi'jn , doch onderling niet. In het geval van een ferranag

netische keten blij:'en er boven de ordeningsterrperatuur Tc nog 

aanzienlijke dip:>laire koppelingen bestaan tussen de brokstukken, 

-welke aanleiding kunnen geven tot een korte drachts-ordening en 

dientengevolge tot een bijdrage tot de soortelijke wannte .In het 

geval van een antiferromagnetische keten hebben de "brokstukken" 

geen resulterend rragnetisch :rrn:rent en is deze koppeling dus niet 

aanwezig. 
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De bepaling van de interactie pararreter J/k , waarbij de geneten soor

telijke wannte wordt aangepast aan een rooster rret drie variabele para

rreters ( vgl. 2 .1S) en de magnetische soortelijke warmte van een één

dinlensionaal S=~ Heisenberg systeem rret variabele J /k waarde is niet 

rrogelijk aràat het lage temperatuur gedeelte ,"Welke belangrijk is bij 

de aanpassing cmiat de magnetisch soc;>rtelijke warmte daar groot is 

ten opzichte van de rooster soortelijke warmte , niet bruikbaar is 

ten gevolge van het lange naijlen van de ordeningspiek. Door gebruik 

te maken van het criterium dat de totale entropie gelijk noet zijn 
Otl 

äan R1n2 oftewel / i dT = R ln 2 is het waarschijnlijk rrogelijk an 

de interactie pai>ameter J/k rret een redelijke nauwkeurigheid te 

bepalen. 

Zoals te zien is in figuur S .10 vertoont de curve van de soortelijke 

wannte als functie van de terrprratuur een flauwe bult in het terrprra

tuurgebied 1 K < T < 1. S K. de oorzaak hiervan is nog niet bekend. Door 

een nieuwe rreting uit te voeren aan een ander CHAC kristal kan worden 
,. 

uitgemaakt of het ee1 intrinsieke eigenschap is van CHAC of dat het 

een gevolg is van een eventuele verontreiniging in het kristal waaraan 

de soortelijke warmte rretingen zijn uitgevoerd. 

In figuur S.ll staan de gemeten soortelijke warmte en de theoretische 

soortelijke wannte van een één-d.i.Irensionaal S=~ ferranagnetisch systeem 

rret J/k = S3 Kuitgezet als functie van de terrprratuur. Zoals te zien 

is in figuur S.11 ,is de theoretische soortelijke warmte voor T 1K 

groter dan de gemeten soortelijke warmte. Daar ondanks de aan"Wezigheid 
oa 

van de ordeningspieknoet blijven gelden dat/ ~T =R ln 2 , voldoet 

dat ge."leel aan de verwachtingen. o T 

"- Berekeningen aan de kritisChe entropie zijn nog gaande. De verhouding 

van de kritische entropie tot de totale entropie is in eerste benadering 

gelijk aan 0 .19 , hetgeen ~ één-dimensionale systemm nogal gro:?,t is. 

Dit is rrogelijk 'Wederan een gevolg van de door dipool-dipool interactie 

gekoppelde magnetisch norrenten die zorgen voor een nogal hoge ordenings

temperatuur gezien de waarde 10-
3 

voor de verhouding van de interketen 

en intraketen interactie (zie tabel 1.1) • 

Dit is rrogelijk 'Wederan een gevolg van de door dipool-dipool interactie 

gekoppelde: magnetisc.he norrenten, die aanleiding geven tot een gezien de 

lage waarde (10-3 ,zie tabel l.1)voor de verhouding van de interketen en 

intraketen interactie nogal hoge ordeningstemperatuur. 

Ter illustratie staat in figuur S .12 de ordeningspiek nog eens 

vergroot "Weergegeven. 
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C ConaZ.usie 

In CHAC treedt ten gevolge van de koppeling tussen de ketens drie

dimensionale ordening op bij Tc = 2. 214 ± 0. 002 K. De-ze waarde voor 

T die bepaald is uit de soortelijke wannte rretingen stemt redelijk c 
overeen met de in de literatuur uit 'SUSceptihiliteits metingen 

gerapporteerde waarde T =2.18 K. Afwijkingen van deze orde grootte c 
zijn eerder geneten en zijn toe te wijzen aan de nogal noeilijke be-

paling van de ordenings~atuur uit de susceptibiliteit zoals 

gematen als functie van de temperatuur. 

Bij ~aturen T > T lijkt er in tegenstelling tot wat bij anti-
. - c 

ferrana.gnetische ketenverbindingen is geneten , nog over een vrij 

groot temperatuurgebied sprake te zijn van korte drachts-ordening. Dit 

kan een gevolg zijn van een dipool-dipool wisselwerking tussen de 

grote rragnetische manenten zoals die bij een ferrana.gnetische keten 

eventueel kunnen voorkanen. Hierdoor is het evenwel niet mogelijk 

an een waarde voor 4e ·interactie parameter J te bepalen zonder 
co 

gebruik te naken van de extra randconditie j ~ dT = R ln 2 • 

0 

Berekeningen hieraan zijn nog gaande. De waarde J/k = 53 K ,zoals is 

bepaald uit de susceptibiliteits metingen , lijkt ook bij aanpassing 

van de geneten soortelijke wannte aan een rooster soortelijke 

wannte en een S=~ ferranagnetische Heisenberg keten een redelijk 

resultaat op te leveren. 

Bij Tl'M':uC signaleren -we in de soortelijke warmte bij T) Tc een 

gedrag als functie van de temperatuur , dat veel -weg heeft van het 

gedrag van de soortelijke wannte van CHAC als functie van de terrpe

ratuur. De waarden zoals zijn bepaald voor de interactie parameters 

bij TI!OlC zijn dan ook nog zeer voorlopig. 
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DE SOORI'ELIJKE WAlMI'E VAN DE QUASI EEN-DIMENSIONALE 

GELEIDER DEM{TCNQ) 
2 

Sinds enige tijd is er een toenereende belangstelling voor quasi 

één-dinensiona.le geleiders, waru:van de TCNQ-zouten een goed voo:rbeeld 

zijn. Deze zouten vertonen een faseovergang die grote gelijkenis 

vertoont reet de faseovergang zoals die optreedt bij supergeleiders. 

De quasi één-dircensiona.le geleiders reet een ha,lf of kwart gevulde 

band zijn niet stabiel tegen dimerisatie.' Dit is voor een systeem 

reet een half gevulde band, waarbij de interactie tussen de elektronen 

wordt verwaarloosd (vrije elektronen benadering), als volgt in te zien. 

Beschouw een één-dinensionaal systeem reet roosterconstante a en een 

half gevulde band. De energie van een elektrongolf in een één-dimensi

onaal systeem met roosterconstante a staat in fig. A.l uitgezet tegen 

het golfgetal k. Bij dimerisatie wordt de roosterconstante verdubbeld 
I 

~ I I 

I I 
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-ïT/2a 

' ' 

-TT/a 0 

E 

T 

I 

:/ 
I 1 ,, 
~ 

/ 
/ 

11/a ït/2a 

----7 k 

FIG. A.l. De energie van een elektrongolf in een één-dimensionaal 

systeem met roosterconstante a 

en het E - k plaatje van het aldus ontstane systeem staat in fig. A.2. 

weergegeven. Ten gevolge van het energieverschil ~E (zie fig. A. 2. ) 

zal bij voldoend lage t~ratuur (onderste band vrijwel geheel ge

vuld ) de gedimeriseerde toestand energetisch gunstiger zijn. Er 

treedt een faseovergang op, een zogena.am::le Peierls overgang. 
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De e~ergie van een eZektrongoZf in een één-dimensionaaZ 

systeem met roosterconstante 2a (na dimerisatie). 

Peierls overgangen zijn waargenc:m=n bij verschillende 'JX:NQ-zouten 

O.a. MEM(TCNQ) 
2 

(N-reethyl-N-ethyl rrorpholineum tetracyanoquinodimethaan). 

MEM (TCNQ) 2 is bij hoge temperaturen een geleider reet een kwart gevulde 

band. Bij T = 335 K vindt er in MEl.f(TCNQ) 
2 

,als gevolg van een dimeri

satie, een faseovergeang plaats. Het energetisch gunstig zijn van de 

gedirceriseerde toestand voor T < 335 K 'WOrdt mede veroorzaakt door het 

feit dat de elektronen in MEM(TCNQ) 2 sterk gecorreleerd zijn ( ref. A.1 ) • 

In MEM(TCNQ) 2 vindt er bij T = 18 K een tweede faseovergang plaats. Dit 

is een zogenaamie Spin-Peierls overgang , waarbij t.g.v. een tetrameri

satie er een faseovergang optreedt van een toestand reet een eindige spin 

per eenheidscel naar een toestand reet spin nu:t- per eenheidscel ( ref. A. 2 ) • 

De energie van het systeem verandert bij beide faseovergangen. Dit uit 

zich in de soortelijke wannte als functie van de temperatuur in de vonn 

van À- anomaliën. In fig. A.3. staat de soortelijke wannte van MEM(TCNQ)
2 

uitgezet als functie van de temperatuur (ref. A.3.). De getrokken lijn 

in fig. A.3. is de bijdrage van het rooster tot de soortelijke wannte. 

Bij T::::: 18 K bespeuren we een kleine anomalie in de soortelijke wannte. 

Voor T <..18 K geldt dat de spin per eenheidscel gelijk nul is. De enigste 

bijdrage tot de soortelijke wannte 'WOrdt dan geleverd door her rooster. 
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FIG. A.3 De soorte~ijke warmte van MEM(TCNQJ 2 als functie van de 

temperatuur (ref. A.3). 
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Bij lage temperaturen ( T < 7 K ) is de temperatwrafhankelijkheid 

van de ~ter soortelijke wannte te schrijven als S, (T) = a T
3

• In 

fig. A.4. is voor MEM(TCNQ) 
2 

CP / T uitgezet tegen T
2

• Uit fig.A.4. 

blijkt dat er bij lage temperaturen alleen sprake is van een rooster 

. soortelijke wannte. De elektronen soortelijke wannte van MEM ('KNQ) 2 1 

berekend uit <; = ctotaal - S, 1 staat uitgezet als functie van de 

temperatwr in fig. A. 5. De getroltken lijn iS de soortelijke wannte 

van een één-dirrensiolale antiferromagnetisch systeem net J/k = -53 K 1 

zoals is berekend door Bonner en Fisher (ref. A. 4.) . 

• 

--Bonner and Fisher /1 
I I 

3 I 
• I 

• • 
•• • 

• 
• •• • • 

• 
• • • . .. . 

~2 
-1 
0 
~ -.::! 

LIJ 
u 

I ~ ... · ~ .. I. •• ' • 
I • • • , • • 

""" ... 

a~~--~~~------~2~0---------3~0~------~4~0--------~so 

T (KJ 

FIG. A. 5. De elektronen soortelijke warmte van MEM(TCNQJ 2 als 

functie van de temperatuur ( ref. A.3.). 

De resultaten van de soortelijke wannte netingen aan MEM('ICNQ) 
2 

z~Jn 

nogal uitgebreid beschreven om een overeenkorrst en een verschil reet de 

resultaten van de soo:J;telijke warmte netingen aan DEM(TCNQ) 
2 

duidelijk 

te maken. 

DEM (TCNQ) 2 ( diethyl-norpholineum-tetracyanoquinodinethaan) is evenals 

MEM (TCNQ) 2 bij hoge temperaturen een quasi één-dircensionale geleider net 

een kwart gevulde band. Evenals bij MEM(TCNQ) 2 treden er waarschijnlijk 

twee Peierls overgangen te weten een elektronen Peierls overgang en een 

Spin-Peierls overgang op bij afnemende temperatuur. Uit susceptibili-

tei tsnetingen (ref. A. 5.) bleek dat de Spin-Peierls overgang in DEM (TCNQ) 2 
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optreedt bij ongeveer 30 K. 

De soortelijke wannte van DEM (TCNQ) 
2 

is net behulp van de 4He 

opstelling geneten in het ~ratuurgebied 1. 7 K < T ( 55 K. Het 

resultaat van deze rreting staat uitgezet in figuur A. 6. In het 

~ratuurgebied 27 K < T < 35 K zijn rreerdere neetseries uitgevoerd. 

Ter verduidelijking staat in figuur A. 7 de soortelijke warmte als 

functie van de ~atuur in het terrperatuurgebied 27 K < T < 35 K 

weergegeven. Van DEM (TCNQ) 
2 

staat in figuur A. 8 voor lage terrperaturen 

C/T uitgezet tegen T
2

• 

Wat ons opvalt in de figuren A.6 en A. 7 is dat de soortelijke watmte 

als functie van de terrperatuur in het terrperatuurgebied 30 K (T .(35 K 

sterk fluctueerd. Met enige fantasie is er evenwel in dat terrperatuur..: 

gebied een soortgelijke ananalie als bij MEM('ICNQ) 2 waar te nerren. 

Uit figuur A.8 blijkt dat er bij lage ~aturen niet alleen sprake 

is van een roosterbijdrage tot. de soortelijke wannte zoals dat het 

geval is bij MEM ('ICNQ) 
2

• De beste aanpassing aan de neetpunten wordt 

gegeven door: 

C = 0.016 T + 0.0128 T3 • 
p 

Voor T.( 3 K wijken de neetpunten ster.k af van deze relatie. 

( A.1) 

In figuur A. 9 staat scherratisch een discussie, conclusie en suggestie 

voor nader onderzoek weergegeven. 



2oo I 

150 1-

~ 

...J 
0 
:t: 

' "";) -
..... 

100 a: 
LLJ 
J: 

I w .... 
IJ.. .... 
u 
LLJ 
IL 
(/) 

50 I / 

0 
0 10 20 

/ 

30 
TEMPERAfURE (Kl 

+ 
+++ 

.p+# 
,po++ 

;t-tF 

+/ 
/# 

.p-~ 
~+ 

DEM(TCNQ)2 

40 50 

FIG. A. 6 De soortelijke warmte van DEM(TCNQ)
2 

als functie van de temperatuur. 

+ 

~ I of:>. 
I 

60 



::.::-

-' 
0 

120 r.--------------.--------------~-------------,---------------r------------~ 

~+ 
+ + •+-ttl 

+ y+ 
+ u. :t:+ + -

:tt'T'Tt-
+ t + ++~+ 

.:t+:j:T =t:++ 

* :t.H$ :1: + 
+ t + 

110 

.,... t + -c 100 
' • 
l
a: 
ILI 
~ 

u .... 
IJ.. 
...... 
u 
LU 
Q.. 
(/) 

90 1-

80 

+ ........ 
++ 

70 +++ 

++ 
.... + 

++ ........ 

++ 

;t/~ 
;t.+' 

+"++ 
.... + 

+t+t+ + 
+ ..... + 

+ ++++ + 
t ++ 

tt+ 
+;.:t.-*+ 

+•**+
ti:+'h 

"(+++ 
:+++ ++ 

-

-

DEM(TCNQ) 2 

25 27 29 31 33 35 
TEMPERATURf <Kl 

FIG. A.? De soortelijke warmte van DEM(TCNQJ 2 als functie van de temperatuur. 

In het temperatuurgebied 27 K (T ( 35 K zijn vier meetseries uitgevoerd. 

I 
0'1 
U1 
I 



0.4 

0.3 2 

g 
~ 

0.2 

0.1 

0 

FIG. A. 8 

-66-

Cp(T)= 0.016T + 0.0128T3 

10 20 

2 Cp/T van DEM(TCNQ) 2 als functie van T . 

De getrokken Zijn is de beste aanpassing~ hiervoor geldt: 
3 C (T) = 0.016 T + 0.0128 T . 

p 

30 



Intrinsieke ... eigenschap van , 
het nateriaal? ' ' 

':" Is de s.w. van capsule is Spreiding in de 
' r--- de capsule .... opnieuw geijkt neetpunten voor 7 , 

veranderd ? zie fig. A.lO. 
30 K <T<35 K. 

' ~~ 

'" Fout in de 
opstelling ? -+-

' 
- ,~ Eventuele andère Alleen te achter-

fouten bijv.· · · ' halen door aan .. 
~ 

slechte elektri-
, 

nieuw sa:rrple te 
, 

sche contacten-?- neten. 

Anonalie in de 
,lf 

soortelijke wann- '-

te bij T=30K ?? ~ elektronen bijdrage is niet te Bepaling van de s. w. 
onderscheiden van de roosternijdrage aan een nieuw sa:rrple 

' t.g.v. de spreiding in de neetpunten. DEM(TCNQ)
2 

m.b.v. , 
r+ Is er bij lage T ( na de 4He opstelling. 

de Spin-Peierls over-
' ' 

~ enigste indicatie · antrent de ano- Bijzondere aandacht 
gang) toch nog sprake , nalie wordt ons gegeven door het voor 25 k <T <35K. 
van een elektronen resultaat zoals dat in fig. A.6 en + bijdrage tot de s.w. ? fig. A. 7 staat weergegeven. 

'" ' Suggesties voor nader 
onderzoek. 

Vindt er bij Tb± 2.5 K " Voor als nog geen oplossing. 
..V een "faseovergang plaats 

, 
Er zijn nog te weinig gegevens 

' ' Bepaling van de s. w. waardoor de elektronen- , an hieromtrent iets te beweren. , 
bijdrage als nog naar 4- bijT< 1.7 K m.b.v. 
nul toegaat ?? de 3He opstelling. 

FIG. A.9 Schematische weergave van de·concZusies , discussie en suggesties voor nader 
onderzoek met betrekking tot DEM(TCNQJ 2• 
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FIG. A~lO De reLatieve afWijking van de capsuLe soorteLijke war.mte zoaLs gemeten (sw ?9) t.o.v. de o~e capsuLe 

ijking ( sw ??) aLs functie van de temperatuur. De reLatieve afWijking is voor 2? K T 35 k kLeiner 

dan 2%. De spreiding in de meetpunten onderLing is voor 2? K T 35 K kLeiner dan 0.2%. De spreiding 

in de soortelijke warmte meetpunten van DEM(TCNQJ 2 bedraagt voor, 30 K T 35 K, 3-4% • We kunnen hieruit 

concluderen dat de capsule niet verantwoordelijk is voor de spreiding in de meetpunten van DEM(TCNQJ 2. 
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