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I. INLEIDING 

De wisselwerkingen tussen de magnetische momenten van ionen in 

magnetische zouten zullen bij voldoend lage temperatuur een orde
ning veroorzaken van deze momenten. 
Deze ordening gaat vergezeld van een anomalie in de soortelijke 

warmte. Door het bestuderen van de soortelijke-warmte ala functie 

van de temperatuur kunnen gegevens verkregen worden over deze 
wisselwerkingen en ordening. 

Om het onderzoek van magnetische verschijnselen, zoals dat in de 

groep Lage Temperaturen plaats vond, uit te breiden, werd eind 
1964 begonnen met de bouw van een opstelling voor :1et meten van 

soortelijke warmten. Deze opstelling wordt in dit verslag beschre
ven. Voorts komen enkele metingen ter sp·rake, die ermee verricht 

zijn. 

' Hoofdstuk II bevat een beknopt overzicht van de theorie der soor-

telijke warmte. In hoofdstuk III wordt de practische realisatie 
van het experiment beschreven. 

Toegepast werd de zgn.· "discontinue'' methode. Aan het thermisch 

geisoleerde preparaat wordt met tussenpozen een kleine hoeveel
heid jouleenergie toegevoerd en uit de resulterende temperatuur
stijgingen kan dan telkens de soortelijke warmte worden afgeleid 

In hoofdstuk IV worden de resultaten van de metingen aan het zout 

K3 MoCle behandeld. 
Dit zout vertoont een merkwaardig magnetisch gedrag 1 ). Uit 

structuuronderzoeken met behulp van rontgendiffractie 2 ) is ge
bleken, dat er in het kristal twee niet gelijkwaardige systemen 

van Mo3 +-ionen bestaan. Dit kan aanleiding geven tot twee dis
crete ordeningen van de Mo3 +-ionen bij·verschillende temperatuur 
en dus ook tot twee anomalieen in de soortelijke warmte. 
In tegenstelling tot d~ resul taten van F o r s t a t 1

) zijn bij 
dit experiment inderdaad twee scherpe pieken in de soortelijke 
warmte gevonden. 

De discu~sie van deze resultaten vindt plaats in hoofdstuk V. 
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II. THf<~ORETISCHE BESCHOUWINGRN 

1. De rooster soortelijke warmte 

In 1819 stelden Dulong en Petit langs empirische weg vast, dat 
het product van de soortelijke warmte en het atoomgewicht van elk 
vast element onaf'hankeli jk is van het element. C''Net van Dulong 
en :?eti t"). 

Een theoretische af'leiding van deze wet werd eerst in 1893 gege
ven door Richarz. Maxwells equipartitietheorema voor de energie
toestanden was met succes toegepast voor de soortelijke warmte 
van een ideaal gas: ieder atoom heef't per vrijheidsgraad een 
energie E = t kT (k = constante van Boltzmann). In een vaste stor 
kunnen de atomen opgevat worden als onafhankelijke oscillatoren, 
die om een evenwichtsstand trillen. De totale beweging is samen

gesteld,uit drie trillingen in drie onderling loodrechte rich
tingen. De energie in elk van de drie richtingen, die bestaat uit 
een potentieel en een kinetisch deel, kan onafhankelijk van de 
energieen in de andere twee richtingen varieren. Elk atoom heeft 
op deze wijze zes vrijheidsgraden. Per gramatoom is de energie 

dus E = 6 N.t kT; 3RT (N = getal van Avogadro; R = gasconstante), 
zodat de soortelijke warmte wordt .gegeven door: 

d~ 3 CV = dT = R. (II-1) 

Naarmate meer experimentele gegevens bij lagere temperaturen be
kend werden bleken aanzienlijke af'wijkingen van de wet van Dulong 
en Petit voor te komen. 
Einstein paste in 1905 de klassieke quantumtheorie toe op de 

trillingen van atomen in de vaste stof. ·Zijn theorie gaat uit van 
oscillatoren, die alle met dezelf'de frequentie v, doch onafhanke
lijk van elkaar , trillen. Verder postuleert hij, dat elk atoom 
equivalent is met drie onderling 1oodrechte planckoscillatoren. 
Een planckoscillator kan slechts discrete energieen aannemen: 
E = nhv .(n geheel; h = constante van Planck). 
De verdeling van de oscillatoren over de verschillende energie
niveaux word~ beheerst door de boltzmannstatistiek. 
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Dit leidde tot een uitdrukking voor de soortelijke warmte van de 
vorm: 

. e hv 
waar~n E = k" 

e 
E expT 

e 
( E 
exp T-

(II-2) 
1):2 

Voor een gedetailleerde af'leiding van deze f'ormule wordt verwezen 
naar ref'erentie 3 ). 

F~rmule (II-2) bleek bij niet telage temperaturen (T > ~ eE) de 
meetresultaten redelijk te beschrijven, maar bij lagere tempera
turen traden nog aanzienlijke af'wijkingen op. 

Nadat Einstein in 1911 reeds gesuggereerd had, dat zi jn f'ormule 
(II-2) verbeterd kon worden door uit te gaan van een groat aantal 

f'requenties, die samenhangen met elastische geluidsgolven in het 
materia~l, is de theorie door D e b i j e en B o r n en v o n 

, , 
K a r m a n in deze richting verder ontwikkeld. 
In de theorie van D e b i j e wordt de enkele Rinstein-f'requentie 
vervangen door een f'requentiespectrum. De atomen in het rooster 
trillen niet meer onaf'hankelijk van elkaar maar zijn gekoppeld en 
trillen collectier: Zander echter in detail op deze koppeling in 

te gaan beschouwt D e b i j e de vaste stof' eenvoudigheidshalve 

als een dispersieloos continuum. Ret f'requentiespectrum wordt dan 
bepaald door het aantal mogelijke staande golven in het materiaal 
met f'requenties tussen v en v + dv. Dat de vaste stof' in werke
lijkheid uit discrete deeltjes bestaat wordt nu gebruikt om het 

aantal trillingsmodes te beperken. Een mol van de stof' bevat 3 N 
oscillatoren, elk trillend in zijn eigen f'requentie. Er kunnen 

dus slechts 3 N f'requenties bestaan en d~t bepaalt de maximale 
f'requentie volgens: 

Vmax 

3 N = I g(v) dv, (II-3) 
0 

waarin g(v) dv het aantal oscillatoren is trillend in het f're
quentiegebied tussen v en v + dv. 



- 4 -

Deze theorie leidt tot de uitdrukking 3 ): 

(II-4) 

hv hJJmax 
waarin E = kT en x • k~ o 

Ondanks het feit, dat deze theorie zowel bij hoge ala bij zeer 
lage temperaturen goed bij de experimenten aansloot, bleken er in 

het tussengebied nog bij vele stoffen afwijkingen te bestaan. 
Deze worden veroorzaakt door het veel te simpele continuummodel 
van de vaste stof zoala D e b i j e dat gebruikte. De frequentie
verdeling g(v), die in zijn theorie parabolisch verloopt, is in 
werkelijkheid veel gecompliceerder (zie ~iguur 1). 

' 

9(v) 

1 

Fig. 1. De frequentieverdeling van roostertrillingen in koper 

Voor een rigoureuze berekening van g(v) kunnen kristaleigenechap
pen ala anisotropie, atomen van verschillende soort, elektostati
sche en magnetische interacties enz. niet buiten beschouwing blij-
ven. 
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Voor eenvoudige gevallen zijn deze berekeningen in latere jaren 
inderdaad uitgevoerd, vooral door B 1 a c k man 4 ). Voor binaire 
antiferromagnetische etorren ontwikkelden H o f mann e.a. s) 

een methode waarbij de eoortelijke warmte wordt beschreven met 
behulp van twee Debije-parameters. Met andere woorden, de soorte
lijke warmte van een binair zout RnXm kan worden voorgesteld 
door de relatie: 

ey = n D (~) + m D (~). 
H~erin is D de debije~tie (II-4) en 9 de karakterietieke 
debijetemperatuur (e = ~ax). 

(II-5) 

9R en aX worden zodanig gekozen, dat de experimentele resultaten 
overeenste~en met (II-5). Als uitgangepunt hierbij maken zij 
gebruik van de relatie: 

(II-6) 

' 
waarin M de atoommassa is. 
In berekeningen in verband met rontgendiffractiewerk heeft 
D e b 1 j e namelijk aangetoond, da~ het gemiddelde kwadraat van 
de verplaateing van de atomen in een kristal gegeven wordt door:' 

::-7 T u 00 M92. (II-7) 

Door ter vereenvoudiging aan te ,nemen, dat ~ voor alle atomen 
gelijk is volgt hieruit (II-6). 

Naast hierboven behandelde soortelijke warmte tengevolge van de 
rooetertrillingen en de magnetische soortelijke warmte, die in 
de volgende paragraar aan de orde zal ko~en, introduceren bij 
metalen de geleidingselectronen nog een bijdrage. Daar wij het 
in' het volgende slechts zullen hebben over magnetische isolatoren 
wordt hier slechts vermeid, dat deze bijdrage evenredig is met 
de temperatuur. 
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2. De magnetische soortelijke wa r mt e 

Zoals in het voorgaande reeds werd aangeduid, veroorzaken de 
interacties tussen de magnetische momenten in magnetische mate
rialen bij voldoend lage temperatuur een ordening van deze momen
ten. Deze ordening gaat geppaard met een anomalie in versehillen
de magnetische eigenschappen van de stof. De temperatuur, waarbij 
deze ordening plaats vindt is van· de orde E/k, waarin de energie 
E een maat is voor de grootte van de interactie. Voor veel mag
netische zouten ligt deze temperatuur in het gebied van enkele 
graden Kelvin. 

Ver boven de overgangstemperatuur zijn de richtingen van de mag-
netische spins wanordelijk over de ruimte verdeeld - de stor is 

' 
dan paramagnetisch. Bij de overgangstemperatuur ordenen de spins 

, . 
zich in een of meer voorkeursrichtingen. De ord,ning kan zowel 
ferro- ~ls antiferromagnetisch zijn. De overgangstemperatuur 
wordt voor deze gevallen reap. met curietemperatuur (TC) en 
neeltemperatuur (TN) aa~eduid. 

Bij de meting van soortelijke warmten speelt de entropieverande
r1ng, die met de overgang gepaard gaat, een grote rol. 
Een uitdrukking hiervoor is ala volgt eenvoudig ar te leiden. 
In de volledig ongeordende toestand {T~ ~) kan elke spin zich 
ten opzichte. van zijn naaste buren in 28 + 1 quantumtoestanden 
beyinden {S = spinquantumgetal)'. Per mol zal dus de magnetische 
entropie ten opz1chte van de volledig geordende toestand {T = 0, 
SM = 0) Rln(2S + 1) bedragen. Deze entropie ontstaat tijdens de 

overgang in een betrekkelijk smal temperatuurgebied en dit geert 
aanleiding tot een min of meer scherpe piek in de soortelijke 
warmte. De theoretische vorm van deze piek is afhankelijk van 
het model, dat voor de magnetische interacties in een bepaald 
geval wordt toegepast. 
De theorie· van het molecule.ire veld beschouwt de interactie van 
een magnetisch ion met zijn omgeving door een effectief inwendig 
magnetis.ch veld (He) aan te nemen, dat wordt opgewekt door alle 
andere magnetische ionen in het kristal. Dit effectieve veld 
wordt evenredig verondersteld met de magnetisatie per mol van de 
stor: 
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(II-8) 

waarin y een evenredigheidsconstante is. 
Ala de magnetisatie van een ator bij constant veld met een klein 
bedrag dM toeneemt, dan komt dat overeen met een energieafname 
van het systeem: 

dU = - H dM. (I I-9) 

Met (II-8) volgt hieruit voor de magnetische soortelijke warmte: 

(II-10) 

Voor rerromagnetiache storren geert figuur 2 de magnetisatie als 
runctie ·van de temperatuur. Bij het curiepunt verdwijnt de spon
tane magnetisatie geheel. De soorteli jke warmte, zal due vanar 
het abs~lute nulpunt eerst slechts langzaam toenemen, maar in de 
buurt van het curiepunt steil naar een maximale waarde naderen 
en bij deze temperatuur discontinu nul worden. 

1 

Tc 
Fig. 2. Magnetisatie en _soortelijke warmte van een rerromagneet 

ala runctie van de temperatuur. 

In de practijk blijkt ook bij temperaturen ver boven het curie
punt eM~ 0 te zijn. Dit kan worden verklaard door het invoeren 
van een parameter, die de zgn short range order representeert. 
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Hoewel bij het curiepunt de ordening op lange af'stand, die de 
spontane magnetisatie van het materiaal veroorzaakt, verdwijnt, 
blijf't er tussen naburige spins nog een ordening beetaan, die bij 
temperatuurverhoging slechte langzaam af'neemt. Van Vleck 6

) leidde 
at', dat de magnetische soortelijke warmte tengevolge van deze 
short range order onder bepaalde voorwaarden in eerste benadering 
kan worden voorgesteld door: 

( II-11) 

waarin b een materiaalconstante is. 
In zeer veel magnetieche zouten is deze af'hankelijkheid inderdaad 
gevonden. De grootte van de short range order parameter wordt 
gegeven door de f'ractie van de totale magnetieche entropieverande-

~ 

ring, die plaats vindt boven de curietemperatuur. 
Een analoge redenering geldt voor anti.ferromagn~tische stof'f'en. 
Figuur ~ geef't dan de magnetisatie van een van de twee tegenge
steld gemagnetiseerde subroosters, waarui t de stof' kan worden op
gebouwd. 

Veel paramagnetische zouten vertonen een anomalie in de soortelij
ke warmte, die aanziemlijk minder scherp is dan die, welke een 
gevolg is van cooperatieve verschijnselen, zoals de hierboven 
behandelde ordening van de spins bij de overgang van de paramag
netische naar de (anti-)f'erromagnetische f'ase. Deze zgn Schottky
anomalie ontstaat wanneer de magnetische ionen twee lage energie
niveaux hebben, die door een klein energieverschil ~E gescheiden 
zijn. · Bij bet absolute nulpunt zullen alle ionen zich in het 

. ' onderste niveau E1 bevinden. De verdeling over de twee niveaux 
bij hogere temperaturen volgt de boltzmannstatistiek: 

!12. = exp - ~E/kT, n1 

waarin n1 en n2 reap. de bezetting van niveau E1 en E2 is. 

(II-12) 

De ene~gie ten opzichte van het absolute nulpunt is dan toegeno
men met een bedrag n2~E. 
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Voor een mol van de stof geldt: n1 + n2 = N (getal van Avogadro). 
Met (II-12) volgt hieruit voor de energie per mol: 

N ~E 
E = 1 + exp ~E/kT' (II-13) 

zodat we voor de Schottky soortelijke warmte vinden: 

( I )2 eXR ~E/kT 
eM = R ~E kT (1 + exp ~E/kT,'l. (II-14) 

voor hoge temperaturen (kT >> ~E) is ook bij een Schottky-anomalie 
c~ weer evenredig met T-2 , zoals eenvoudig uit (II-14) te zien is. 

' 
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III. EXPERIMENT 

1. Inleiding 

Volgens de eerste hoordwet van de thermodynamics: 

dQ = dU + pdV (III-1) 

is de hoeveelheid warmte dQ., die wij aan een systeem toevoeren 
gelijk aan de som van de toename der inwendige energie en de 

-
door het systeem verrichte uitwendige arbeid . De soortelijke · 
warmte van een stor wordt nu gederinieerd als het quotient van 
een kleine hoeveelheid aan een mol van die stof toegevoerde 
warmte ~Q en de resulterende temperatuurstijging ~T: 

' 

c = lim AQ. 
~'140 ~T 

(III-2) 

Als· de warmtetoevoer plaats vindt bij constant volume wordt de 
soortelijke warmte gegeven door: 

. (au) 
Cy = aT v (III-3) 

In de practijk is het aanzienlijk eenvoudiger om tijdens een me
ting de druk constant te houden en we meten dan dus de soorte
lijke-warmte bij constante druk: 

waarin H· = U + pV de enthalpie van het systeem is. 
Om te kunnen corrigeren voor het verschi~ tussen cp en cv kunnen 
we gebruik maken van de (benaderings-)formule 7 ): 

c
2
T 

cp - Cy = 0,0214 ~ , (III-5) 
8 

waarin Ts de smelttemperatuur van de stof is. 
Bij lage temperaturen is deze correctie zeer klein. Bij de me
tingen aan K3 MoCle is zij dan ook verwaarloosd. 
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De toegepaste methode voor de meting van soortelijke warmten 
sluit nauw aan bij de thermodynamische definitie van deze groot
heid. Aan een thermisch gelsoleerd opgestelde, bekende hoeveel
heid van de stor wordt een kleine hoeveelheid warmte toegevoerd 
door in een stookweerstand jouleenergie te laten dissiperen. 
De resulterende temperatuurstijging wordt bepaald uit de weer
standsverandering van een weerstandsthermometer, die evenals de 

stookweerstand in goed thermisch contact met het preparaat is. 
De warmtecapaciteit van hetpreparaat en van de calorimeter met 
de stookweerstand en de thermometer wordt dan gegeven door: 

0 totaal 
V I t 

= dT . dR • 
d[•d8•6s 

Hierin is V: de spanning over de stookw~erstand 
I: de stroom door de stookweerstand 
t: de stooktijd 

' T: de temperatuur 
R: de weerstand van de thermometer 

(III-6) 

s: de uitslag van de amperemeter in de Wheatstonebrug 

De soortelijke warmte volgt dan uit! 

1 
c~ = n ( 0tot - 0cal ) , (III-7) 

waarin n het aantal mol van de stof is en Ccal de warmtecapaci
teit van de lege calorimeter. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal de bepaling van 
de in (III-6) voorkomende ractoren aan de orde komen. 
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2. De opstelling 

De opstelling voor het meten van soortelijke warmten is naar 
een betrekkelijk traditioneel ontwerp gebouwd. Figuur 3 geert 
een beeld van het gedeelte dat zich binnen de cryostaat bevindt. 

Vanuit de cryostaatkap loopt een pyrex hoogvacuumleiding met een 
diameter van 18 mm naar het heliumbad, waar zij eindigt in een 
slijpstuk. Enkele centimeters boven het slijpstuk bevindt zich 
een stralingsscherm, dat dient om opwarming van de calorimeter 
door straling vanaf kamertemperatuur te beperken. 
Direct boven het slijpstuk is een achttal wolrraam-glas vacuum
doorvoeren ingesmolten om de elektrische leidingen voor de stook
weerstand en de thermometer binnen de vacuumruimte te brengen. 
Deze doorvoeren dragen tevens de draadconstructie waarin de 
calorimeter met behulp van zijden draadjes is opgehangen. 
De leid~ngen van de calorimeter naar de doorvoer bestaan uit 
gespiraliseerde constantaandraden met een diameter van 0,1 mm 

en een lengte van 1 meter (R ~ 65 n). 

Nadat het ophangraam met de calorimeter is aangebracht en de 
elektrische leidingen gemonteerd zijn, wordt het geheel vacuum
dicht afgesloten door de hula van het slijpstuk, voorzien van 
silicon vacuumvet, aan te brengen. Deze constructie is op een 
uitzonderingsgeval na altijd vacuumdicht gebleken, zelfs voor 
Heii (T< 2,18 '1<). 

Om ook stralingslekken door de kijkspleten in de overigens ver
zilverde cryostaten te voorkomen is het hier beschreven gedeelte 
geheel omwikkeld met aluminiumfolie. 

De hoogvacuuminstallatie bestaat uit een Edwards "Speedivac" 
kwikdiffusiepomp type 1M2 B in combinatie met een stikstofkoelval. 
De druk wordt gemeten met een penningmanometer, die zich buiten 
de cryostaat bevindt. 

Tot de vacuuminstallatie behoort tenslotte nog een inrichting 
waarmee helium-contactgas in de vacuumruimte kan worden gelaten 

om de calorimeter ar te koelen naar de badtemperatuur. 
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Figuur 3. Cryostaat en 
calorimeter 

A. Hoogvacuumleiding (¢ 18 mm) 
B. Stralingsscherm 
C~ Wolfraam-glas vacuumdoor

voeren 
D. Slijpstuk B45 
E. Persglaa vacuumdoorvoer 
F. Draadconstructie voor de 

~ontage van de calorimeter 
G. Weerstandsthermometer 
H. Gespiraliseerde Constantaan 

toevoerleidingen (¢ 100 ...u) 

K. Zijden ophangdraden 
L. Calorimeter met stook

wikkeling 
M. Helium cryostaat 
N. Stikstof oryostaat 
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De calorimeter bestaat uit een a~gesloten pyrex cilinder met 
een volume van ca. 50 cm3

• In de bodem zijn vier vacaumdoorvoe
ren ingesmolten. Aan twee ervan is de stookweerstand, bestaande 
uit drie parallel geschakelde draadgewonden weerstanden van 
2700 n, gepuntlast. 
Voor een snelle warmteoverdracht binnen de calorimeter zijn aan 
de andere twee doorvoeren nikkelen platen met een oppervlakte 
van ca. 20 cm2 gepuntlast. Daarnaast wordt met hetzel~de doel 
helium-contactgas ingelaten tot een druk van ca. 100 Torr. 

Niettemin bleek tijdens het experiment de tijd voor het instel
len van temperatuurevenwicht na een stookperiode vaak een halr 
uur te bedragen. Vooral bij de laagste temperaturen (T < 4 °K) 
waren de metingen hierdoor zeer tijdrovend. 
De weerstandsthermometer is met zijn messing hula aan de buiten
kant van de calorimeter aan de twee doorvoeren gesoldeerd, die 
door de nikkelen platen in goed thermisch contabt zijn met het 

zout. ' 

3. De energiebepaling 

De energietoevoer gedurende een stookperiode wordt bepaald door 
meting van (a) de stookstroorn, (b) de spanning, die tengevolge 
van deze stroom over de stookweerstand van ca. 900 n ontstaat en 

(c) de tijd gedurende welke de stookstroom ingeschakeld is ge
weest. Het schema van de gebruikte stookschakeling gee~t ~iguur 4. 

De stookstroom wordt bepaald door de spanning te meten over een 
normaalweerstand van 1000 n, die in serie staat met de stookweer
stand. 

De spanningen worden gerneten met een digitale voltmeter (Solartron 
type LM 1420). 
Zoals uit ~iguur 4 blijkt wordt de spanning niet direct over de 
stookweers~and gemeten, maar over de serieschakeling van de stook
weerstand en een van de constantaan toevoerdraden (R12 ).Hierdoor 
behoe~t geen correctie te worden toegepast voor de warmte, die in 
deze toevoerdraden wordt ontwikkeld. Zeals hieronder zal worden 
aangetoond, wordt de hel~t van deze warmte door geleiding naar de 

calorimeter getransporteerd, terwijl de andere helrt naar het bad 
afVloeit. 
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Voor een goed geisoleerde draad van lengte l · met soortelijke 
weerstand p luidt de continulteitsvergelijking: 

(III-8) 

waarin j en q reap. de elektrische en de warmtestroomdichtheid 
zijn. 
Integra tie van ( III•8) leve·rt: 

q(x) + q(O) = 0 (III-9) 

Substitueren we hierin q • - ~ ~en stellen we de warmtegelei
dingscoerficient over de dra•d constant, dan volgt na integratie 
van (Iii-9): 

q(O) = _ t j2pl _ ~ T(l) l T(O) (III-10) 

De laatste term is ~onstant en geeft de warmtestroomdichtheid 
in x = 0 voor j = o. Uit de eerste term blijkt, dat ale j Ia 0 
de helf't van de ·ontwikkelde joulewarmte _de draad in __ x; = 0 ver
laat. De andere helft verlaat de qraad d~s in ,x· = l. 

Om de stookstroom te kunnen instellen zonder het preparaat op . . 
· te warmen wordt . een dummy _gebruikt, die -voor het experiment ge-
lijk gemaaktwordt aan de stookweerstand. 

De stooktijden worden gemeten met een elektronische frequentie
teller (Hewlett Packard type 5233L). Deze wordt gestart en ge-

. I 

stopt door een positieve reap. een negatiave pule aan de ingang 
toe te voeren. Daar hier geen hoge eisen worden ~gesteld aan de 
steilheid van de flank worden deze pulsen eenvoudig verkregen 
met behulp van ee~ batterij in combinatie met een maakcontact . . 
van het stookrelais. De onnauwkeurigheid in de bepaling van de 
stooktijd is hierdoor kleiner dan een milliseconde • . , 
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4. Thermometrie 

Gedurende de laatste decennia zijn verschillende aoorten kool
weeratanden in gebruik gekomen ala secundaire thermometer voor 

' . 0 
calorimetrie in het temperatuurgebied van 1 - 20 K. 
Ala voordelen kunnen genoemd worden: grote gevoeligheid, snelle 
responsie, kleine warmtecapaciteit en lage kosten. De nadelen 
zijn : (a) het niet beschikbaar zijn van een rormule,die in bet 
gehele temperatuurgebied van 1 - 20 °K met voldoende precisie 
de R-T relatie representeert en (b) het gebrek aan reproduceer
baarheid na een temperatuurcyclus 4,2 - 300 - 4,2 ~-
De eerste eigenachap maakt, dat.in het gebied van 4,2- 14 ~, , 
waar geen ijking mogelijk is (althans niet met eenvoudige.midde-
len), de interpolatie een onzekerheid introduceert, waarvan de 
grootte onbekend is. Vanwege eigenschap (b) moet de thermometer 
telkens gecalibreerd worden wanneer hij wordt argekoeld naar 
heliumtemperaturen. 
Tijdens de experimenten is echter gebleken, dat ·de weerstand bin
nen O, 1 % reproduc.ee~de wanneer de temperatuur lager dan 77 °K 
gehouden werd. 

Bij het experiment is gebruik gemaakt.van een 470 fl -~Watt 

koolweerstand van het rabrikaat Allen-Bradley. De 'weerstand·er
van varieerde van 1 Mil bij 1,6 °K via 17 kn bij 4,2 ~tot 1500 n 
bij 20 ~-
Teneinde de armetingen en de warmtecapaciteit te verkleinen en 
om een goed thermisch contact met de calorimeter te verkrijgen 
werd .de isolerende laag van kunsthars verwijderd en het kool~ 
lichaam met araldite in een messing cilinder gemonteerd. Deze 
laatste werd, zoals in paragraaf' III-2 vermeld, geeoldeerd aan 
twee vacuumdoorVoeren in de calorimeter, die een goed thermisch 
contact met het zout hadden. 

De weerstand van de thermometer wordt geme ten met een commerciele 
Wheatstone-brug (Bleeker type No. 42758). Ala detektor rungeert 
een Kipp-recorder, type Micxograph BD I, met een maximale gevoe-
ligheid van 0,02 ~A/volle schaal. 
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Om bijdragen in de weerstand. tengevolge van. de toevoerdraden te 
elimineren wordt de 'tiriedraadsmethode" toegepast. 
De meetstroom door de thermometer wordt altijd zo gekozen, dat 
de energiedissipatie kleiner is dan 10-

7 
Watt. Bij deze dissipatie 

is de weerstand_nagenoeg ona£hankelijk van de meetstroom. 
De beschreven brug heert een oplossend vermogen van 1 op 10.000 

en het is mogelijk om temperatuursvariaties te detekteren van 
0,002 °K bij 20 ~ en van 0,00006 °K bij 2,5 ~0 

De calibratie van de thermometer ges·chiedt door in de hoogvacuum
ruimte een kleine hoeveelheid helium-contactgas toe te laten 
(p ::::: O,O? Torr), zodat de calorimeter de temperatuur van het He

or H2 -bad aanneemt. De temperatuur van het bad wprdt geregeld 
door de damp erboven a£ te pompen. 
Boven 10 Torr wordt de druk gemeten met een kwikgevulde U-buis 
manometer, terwijl voor de lagere drukken een MacLeod manometer 
wordt toegepast. 
Temperaturen worden uit drukken a£geleid met behulp van de T59 -

schaal voor helium. 6 ) en van een Leidse schaal voor waters tot' 9
) o 

Waar da t nodig was is rekening gehouden ·met de bydrostatische 
drukcorrectie voor de vloeistofkorom boven de calorimeteroDicht 
bij het ~-punt (2,178 °K) kan deze correctie enkele tientallen 
milligraden bedrageno 
De calibraties in het watersto£gebied werden bij het experiment 
eerst uitgevoerd nadat de vloeistor zich ruim een etmaal in de 
cryostaat bevond. Aangeriomen werd, dat dan alle vloeistor was 
overgegaan in para-watersto£, zodat de betre£fende tabel kon wor
den gebruikt o 

Voor het bepalen van de R-T relatie van de thermometer zijn 30 
ijkpunten genomen, waarvan 10 in het watersto£gebiedo 
Met de methode der kieinste kwadraten zijn voor deze punten de 
constanten bepaald voor een £ormule van de vorm: 

1 = a_, + a 0 + a1 log R 
T log R (III-11) 
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De arwijkingen van de uit deze formule bepaalde temperaturen met 
de calibratiepunten in het heliumgebied waren kleiner dan 0,2 % 
hetgeen beter is dan de geschatte precisie van de T~a-schaal. 
In het waterstofgebied zijn deze afwijkingen groter en bedragen 
bijna 1 %. Daarom zijn voor de twe~ gebieden aparte constanten 
bepaald,hetgeen vooral in het waterstofgebied tot aanzienlijk 
kleinere a£Wijkingen leidde ( < 0,1 % ). 
Voor het temperatuurgebied van 5,5 - 12,6 ~ zijn de oorspronke
lijke constanten gebruikt. Over de nauwkeurigheid van de tempe
ratuurbepaling in dit gebied valt the~retisch weinig te zeggen 
wegens het ontbreken van calibratiepunten, maar verschillende 
publicaties over dit onderwerp (zie bijv. referentie 10 )) recht
vaardigen ae verwachting, dat de afwijkingen niet grater dan 1 % 
zullen zijn. 

5. Warmtelek 

Het verkrijgen van een voldoend klein warmtelek.vormt een van de 

moeilijkste problemen bij het meten van soortelijke warmten vol
gens de discontinue methode. 
Wanneer voor het afkoelen van de ca1orimeter contactgas wordt ge
bruikt zullen de gasresten in de vacuumruimte de belangrijkste 
bijdrage ·leveren tot het warmtelek. 
Een eenvoudige berekening van de warmtegeleiding van heliumgas 
bij lage temperaturen toont aan, dat voor een goede isolatie een 

-9 vacuum bereikt moet worden in de orde van 10 Torr. Tijdens de 
metingen worden op de penningmanometer vacua gemeten in de orde 
van 3.10-7 Torr. Daar de manometer zich echter op kamertempera-

. I 

tuur bevindt en bovendien op enige afstand.van de calorimeter, 
kunnen hieruit weinig conclusies worden getrokken over het va
cuum binnen de cryostaat. Gebleken is, dat het warmtelek sterk 
kan varieren terwijl d,e manometer een constante druk van 3.10-7 

Tor-r aanwijst. 
Door zinvol te manipuleren met de badtemperatuur ("stoken") kan 
het vrijkomen van tegen de wanden geadsorbeerd gas aanzienlijk 
versneld worden. Garfunkel 11 ) stelde met een helium-lekdetektor 
vast, dat op deze wijze een vacuum bereikbaar is tot 10-10 Torr. 
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Andere bi jdragen tot he·t warmtelek, zoals straling vanat' kamer
temperatuur en geleiding door de toevoerdraden kunnen verwaarlooe
baar klein gemaakt worden door toepaseing van reap. stralingescher

men en lange conetantaandraden. 

Een minder eenvoudig te beperken warmtelek vormt de opwarming van 
het preparaat door mechanische trillingen. Vooral bij de laagste 
temperaturen, waarbij de soortelijke warmten zeer klein worden, 
werd hiervan tijdens de metingen veel hinder ondervonden, temeer 

daar deze opwarming allerminst continu . g~echiedt. 

Om correaties aan te kunnen brengen voor het warmtelek werd bij 

de meting~n op de gebru1kel1jke ·w1Jze voor elk meetpunt tijdens 
de voorperiode, de etookperiode en de naperi.ode· he""t verloop van 

de temperatuur ale fUnctie van de tijd geregietreerd. 
Om uit dit verloop de ware temperatuuretijging te bepalen worden 
de rechte stukken van de voor- en naperiode verlengd tot het mid
den van de stookperiode (figuur 5)~ De ware temperatuurstijging, 
die zou zijn opgetreden ala er geen warmtelek was geweest, wordt 
dan gegeven door de afstand van de twee snijpunten met · de lijn 

t3 at, + t(t~- t,). 

7516 D. 

70 schaal-
dele·n 

¥_et1ng 16 

v = 0,0164 v. 
I = 0, 0173 A. 
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Figuur 5. Het regist :.··ogram van een meting· 
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Figuur 5 gee~t een voorbeeld van een etookkromme zoals die in 
de practijk gemeten wordt. 
Het niet constant zijn van de belling in de etookperiode en de 
"overshoot" worden ve:roorzaakt doo~ een niet-~deale warmtegelei
ding in de calorimeter. 
De voor- en naperiode zijn evenwijdig getekend. Bij de metingen 
traden some kleine verschillen op in deze hellingen. Deze worden 
veroorzaskt door een plotselinge toename van het warmtelek ten
gevolge yan vrijkomend geadsorbeerd gas, hetgeen bevestigd wordt 
door een gelijktijdige stijging van de · gemeten druk. In dat geval 
werd het meetpunt niet gebru1kt. 
Overigens waren de hellingen van. de voor- en naperiode in het 
algemeen over verscheidene opeenvolgende meetp~ten binnen de 
meetnauwkeurigheid constant. 

6. Nauwkeur1gbeid 

Aan de hand van de in (III-6) voorkomende ractoren zullen we een 
grove · sohatting maken van de nauwkeurigheid der eindre.sultaten. 

. -

De numerieke waarden van V en I wo;den verkregen uit metingen 
met de ~1g1tale voltmeter (nauwkeurigheid: ~ O,O? % van volle 
schaal ~ ·1 digit). De rout in het product VI wordt daardoor 
maximaal :!: 0,1 %. 

De rout in t hebben we op ~ 1 msec geechat (zie § III-3). Daar 
meestal ca. 30 seconde gestookt wordt leidt_dit tot een relatie
ve fout in de tijdmeting van ± 0,01 %. 

De :rout in ~ kan · word,en berekend na dif:rerentiatie van t'ormule . 
(III-11) naar R. Bij een gemiddelde nauwkeurigheid in de tempe
ratuu:t'bepaling van ' o,-s% wordt deze :rout ca. 1 %. 

dR .• 
De bruggevoeligheid dB kan worden bepaald uit het registogram 
(zie :f'iguur 5t voor meetpunt 16 is ga = 7216 -7497 = 0;271 n per de 70 
schaaldeel) • 



- 20 -

Door~ uit te zetten tegen R en grafisch te middelen werd een 
geachatte nauwkeurigheid verkregen van ! 0,5 %. 

De factoren ~ en ~ worden betrokk~n op de gemiddelde weerstand 
van een stookperiode. Hierdoor herten atwijkingen van hun gemid
delde waarde aan het begin en bet eind van de per-iode elkaar op. 
Gebleken is, dat deze fUnctiea over verscheidene opeenvolgende 
meetpunten ala lineair in R beschouwd kunnen worden. 

De rout in de bepaling van a a word t gescha t op :t 1 ·%. 

De voorga~de opaomming leidt er toe, dat de middelbare fout in 

de gemeten warmtecapaci te 1 t geateld kan worden OI?_ :-

~ 0,01 + 1 + 0,25 + 1 N 1,5 %. 

De soortelijke warmte van het zout wordt volgena (III-7) bepaald 
' 

ui t het verschil van twee metingen. ·Daar de warmtecapaci tei t van 
de calorimeter maximaal 26% bedraagt _van de totale warmtecapaci
teit, intreduceert dit in de soortelijke warmte van het zout nog 
een fout van ten hoogate ! 1 %. 

Reaumerend wordt de geachatte onnauwkeurigheid in de eindresul
taten ! 2 ,·5 %. 
Het blijkt, dat de spreiding in de soortelijke warmte van het 
zout hiermee goed in overeenstemming is. 
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IV. EXPERIMENTELE RESULTATEN 

Met de beechreven opetelling is de soortelijke warmte bepaald 
van het zout K3 MoCle in het temperatuurgebied van 3,4 - 20 ~. 
De calorimeter bevatte 33,218 g van· het poedervormige zout,het
geen overeenkomt met 0,07813 mol (M = 425,96). 
De leverancier (the s.w. Shat~uck Chemical Company, Denver, 
Colorado, u.s.A.) geeft een zuiverheid op van 98 %. 

In totaal zijn ca .. 450 meetpunten genomen tijdens 10 meetd.agen. 
Afhankelijk van de waarde. van acp/aT in een bepaald temperatuur
gebied werg.en temperatuur._tl-jginge.n per meetpunt toegepast van 
10- 100 .m~. · 

De warmtecapaciteit van de lege calorimeter ie in een aparte 
meetserie bepaald. De 92 meetpunten iR het gebied van 4,2 - 20 °K 
zijn in een grafiek uitgezet. Uit de .grafiek is dan door inter
polatie voor alle temperaturen in dit ~ebied de warmteoapaciteit 
af te leiden. 
De fractie, die de lege calorimeter tot _de totale .waruitecapaci
teit bijdroeg was bij 

4,0 ~- 1,9% 
5,3 ~ .- 3,8 % 
9,5 ~ -14,5 % 

14,6 ' ~ -24,8 % 
20,0 % ....:25,9 % 

De meetresultaten zijn verwerkt in figuur 6. 

Opvallend zijn de twee scherpe maxima bij resp. ·- 4,65 en 6,55 %. 
Bij verschillende meetserieB bleken zowel deze temperaturen ale 
de bsolute grootte van deze maxima goed te reproduceren. 

Daar de overgangen, die vel'antwoordelijk zijn·· voor de anomalj.een 
van magnetische aard zijn, moeten we voor een analyse ervan trach
ten de magnetische bijdrage tot de soortelijke warmte te scheiden 
van de I'Ooaterbi~drage. 
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Uit ~ormule (II-4) is . ar te leiden, dat voor zeer lage tempera
turen (T < 0,1 SD) de roosterterm kan worden voorgesteld door: 

( IV-1) 

waarin 

( IV-2) 

R is hier weer do universele gasconstante. 

Zoals in § II-2 werd vermeld wordt onder bepaalde voorwaarden 
, 

de bijdrage van het spinsysteem tot de soortelijke warmte van 
een paramagnetische eto~ gegeven door: 

( IV-3) 

In een temperatuurgebied waar de stof paramagnetisch is en waar 
voorts geldt, dat_ T.< 0,1 eD,kan de iotale soortelijke warmte 
dus worden voorgesteld door: 

(IV-4) 

2 5 . . 
De grafiek van oPT versus T_ is dan een rechte lijn met helling 
p, die een stuk b van de ordinaat afsnijdt. 

2 . 5 
In figuur 7 is oPT uitgezet tegen T voor alle meetpunten in 
het _gebied van 6,6 - 9,0 ~. · 
De getrokken lijn is de met de methode der 'kleins_te kWadraten 
bepaalde rechte door de punten boven 7,3 ~ (aangegeven door o). 
Deze temperatuur correspondeert met de minimale waarde voor 

a 
cPT in di t gebied.· 
De vergelijking van de rechte luidt: 

1. 5 
c I • 0,00410 T + 224 p 

. 
(IV-5) 
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We vinden·due voor het ·magnetische deel der eoortelijke warmte: 

~ • 2,£J! J/mol "K ( IV-6) 

en voor het rooste.rdeel: 

(IV-7) 

Met (IV~2) volgt hieruit voor de debijetemperatuur: eD = 78 ~-

Als het continuummodel van De b 1 j e van toepassing was op dit 
zout, dan zou voor elke temperatuur boven 7,3 "K de soortelijke , ' . 

warmte gegeven worden door: 

(IV-8) 

Hierin is D (1#) weer de debije:functie van f'ormule ( II-4) met 

en = 78 ~- , _ 
Het blijkt nu, dat . d~ uit (IV-8) bepaalde waarden boven 10 ~ 
aanzienlijk kleiner zijn dan de gemeten .waarden; bij 21 ·oK is de 
gemeten waarde reeds gelijk aan de maximale· w~arde, die (IV-8) 
bereikt. (T-+ oo; c = 3R- 24,9 J/mol °K). 

. . p . . . 
Di.t gedrag · euggereert, da t de rooster-soo~telijke warmte kan wor-
den voorgesteld door enkele d~bije:functies met verschillende ka
rakteristieke temperaturen zoals dat in § II-3 werd aangegeven. 
We zullen aangeven hoe hiertoe een poging is ondernomen. 

Aangezien het kristal drie soorten ionen be.vat, werd er van ui t . 
gegaan, dat we drie verschillende debijetemperaturen moesten in-
voeren, waarvan de verhouding bepaald wordt door formule (II-6). 
Hierbij moeten nu voor M ge~chikte waarden worden ingevuld. 
Een bevredigend reaultaat werd verkregen door te stelle~: 

gl = 3 D (~) + D (e~o) + D (ec£•). ( lil-9) 

Voor zeerlage temperaturen geldt dan wegens (IV-1) en (IV-2): 

(IV-10) 
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. . 0 . 
Met (IV-7) volgt hieruit voor 7,3 < T < 9,0 K: 

(IV-11) 

Hierui t kunnen SK' SMo en e016 bepaald worden nadat hun verhou
ding met behulp van ( II-6) berekend is. 
We vinden dan: 

9K = 210 °K 

· eMo = 134 ~ 
Sci

6 
= 90 ~ 

VoGr deze parameters geeft de getrokken lijn in :figuur 6 het ver
loop van (IV-9) in het temperatuurgebied van 0 - -20 ~. 
De som van deze kromme en die voor de magnetisehe soortelijke 
warmte volgens (IV-6), die eveneens ~ f'iguur 6 is getekend, 
bl1jkt tot 15 ~ goed overeen te ~te·mmen met de meetresul taten. 
Boven 15 ~ tred n a:fw1jkingen op tot 1. J/mol ~. Dit is niet 
verwonderl1jk als .w1.j bedenken, dat· we op een betrekkelijk wille-

, 
keurige w1jze an de versehillende e' s gekomen zi.jn. · 
Ongetwijf'eld kunnen door een me thode v·an ·"tri_al ·and error" de 
e•s zods.nig gewijzigd worden, dat een. betere overeenstemming met 
d~ metingen wordt bereikt, maar aangezien_dit voor ons nie~ in
teressant is, werd daartoe ge~n verdere poging ondernomen. 

Nu we de magnetisehe soortelijke warmte van het roosterdeel ge
scheiden hebben, kunnen we de entrop-ieverandering berekenen, die 
gepaard gaat met de overgang van de magnetiseh volledig georden
de (T = 0) naar de volledig ongeord nde toeatand (T-+ oo). 
Deze entropieverandering wordt gegeven door: 

. X%> 

· 68y ·I~ dT (IV-12) 

Boven 7,3 kan dez 
hulp van de :formule 
We vinden aldus: 

integraal analytiseh bepa4ld worden met b~
voor eM in di t gebied: eM = 224 T-Q ·J/mol ~. 

00 

6SM(7,3) • J ~2Ji dT • 2,12 J/mol ~- (IV-13) 

7,3 
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Van 3,4 - 7,3 °K werd eM bepaald door voor alle meetpunten in 
dit gebied de roosterbijdrage volgens (IV-7) af te trekken. 
Vervolgens werd een grafiek gemaakt van c~T versus T (fig. 8). 

. 0 
Het oppervlak onder deze kromme bedrpeg 5,82 J/~ol K. 
Figuur 9 geeft het verloop van inte.graal (IV-12) als functie van 
de bovengrens. Voor T~ ~ moet de kromme naderen naar R ln(2S + 1)= 
= R ln4 = 11,52 J/mol ~ (S =· ~; zie 1 

)). 

Helaas kunnen we door het nog ontbreken van metingen beneden 
3,4 °K niet contr6leren of de resterende entropie van 3,58 J/mol°K 
inderdaad in dit gebied ontstaat. Een zeer ruwe schatting kunnen 
we maken door het meetpunt bij 3,4 °K d.mov. een rechte lijn met 
de oorsprong te verbinden. Di t levert een bijdrag_e · tot de entre
pie van 3,06 J/mol °K. Di t zou dus betekeneil, dat we 95 % van de 

totale entropie hebben "teruggevonden". 
Metingen zijn in voorbereiding waarbij ook het laagste gebied 
van 1 - 3,4 ~ zal worden gemeten •. 
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V. DISCUSSIE VAN DE MEETRESULTATEN 

Het gedrag van de soortelijke warmte van K3 MoCle, zoals dat uit 
onze metingen is gebleken, heeft bijgedragen tot het verkrijgen 
van een goed inzicht in de magnetische structuur van de stof. 
Met name kon hierdoor het afwijkende gedrag van de dynamische 
susceptibiliteitenx'(w) enx"(w) in het tem:peratuurgebied tus
sen 4,65 en 6,55 °K verklaard worden. 
Daar dit onderwerp echter uitvoerig zal worden behandeld in het 
proefschrift van Ir. P~A. v a n D a 1 e n 13 ), zullen we er 
hier niet verder op ingaan. 

Bet optreden van twee scherpe pieken in de magnetische soortelij
ke warmte van K3 MoCle (fig. 6) is een aanwijzing, dat de magne
tische ordening in twee etappen plaatsvindt. Dit sluit aan bij 
het onderzoek naar de kristallogra:f'ische. structuur van de sto:r 
met behulp van rontgendiffractie door van La a r 2 ), waarbij 
bleek, dat de eenheidscel van het kristal twee niet gelijkwaardi
ge roosterplaatsen voor de Mo 3 +-ionen bevat. In zo'n geval kunnen 
in het kristal, voor wat de magnetische symmetrie betreft, twee 
magnetische systemen bestaan, die bij verschillende temperatuur 
ordenen. Uit de soortelijke warmtemetingen blijkt nu, dat het ene 
systeem van Mo3 +-1onen zich ordent bij 6,55 °K en het and~re bij 
4,65 °K. 
Wij willen hierbij opmerken, dat een analoog gedrag in de soorte
lijke warmte is geconstateerd bij enkele andere zouten, zeals 
Ni(I03 ) 2 .2H2 0 14 ) en Fe3 (P04 ) 2 .8H2 0 (vivianiet) .10 ). Ook van 
vivianiet is bekend, dat de eenheidscel twee niet gelijkwaardige 
roosterplaatsen voor de magnetische Fe3 +-ionen bevat. 

' . 
Van de totale magnetische entro:pie van K3 MoCle (11,52 J/mol °K) 
komt 2,60 J/mol °K (23 %) vrij boven 6,55 °K. Dit duidt op een 
aanzienlijke short range order: de ordening zet zich slechts 

f 

geleidelijk in. 
Om de bijdragen te schatten, die de beide overgangen leveren tot 
de totale entro:pie, hebben we in figuur 8 de lage tem:peratuurkant 
van de 6,55 °K :piek en de hoge temperatuurkant van de 4,6; °K 
piek geextra:poleerdo 
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Daar deze extrapolatie betrekkelijk willekeurig geachiedt, kunnen 
, # # 

we hieruit niet meer concluderen dan dat de beide oppervlakken on-
geveer gelijk zijn. Dit wijat er dua op, ·dat bij'elke overgang 
ongeveer de helft van de Mo3 +-ionen zich ordent. 

We zullen met behulp van enkele resultaten uit de moleculaire 
veldtheorie trachten met de meetresultaten een uitdrukking te 
vinden voor de exchange-parameter J in de Heisenberg-hamiltoniaan. 

Ala de magnetiache interacties overwegend van het exchange-type 
zijn en alleen plaatsvinden tusaen naaate magnetische buren,dan 
kan de exchange-parameter J worden afgeleid uit de volgende groot
heden ( z'ie re:t'eren tie 1 0 ) ) : 

a) De Weiss constante o. Deze wordt in de moleculaire veldtheorie 
gegeven door: 

L = 2S(S + 1) ~ 
tJ• 3 k' 

waarin z het aantal naaate magnetische buren is van een 
b) De magnetische soortelijke warmte in het paramagnetische 

bied. Het verl:Bnd tussen eM en J wordt gegeven door: 

(V-1), 

ion. 
ge-

(V-2) 

c) De totale magnetische.ordeningsenergie per mol: W ·~eM dT. 

0 

W/R • 82 (1 + y/zS) Jz/k. (V-3), 

Hierin is y een constante tussen 0 en 1, die afhangt van z. 
Veelal blijkt y • 0,5 te voldoen, zodat we bij de berekening 
deze waarde hebben gebruikt. 

d) De susceptibiliteit loodrecht op de voorkeursas van het kristall 

~- 3k 1 
C 4S(S + 1) JZ' (V-4) 

Waarin p het Bohrmagneton,g de spectroscopische splitsings:t'ac
tob en C de Curie constante is. 
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De resultaten van deze berekeningen zijn verwerkt in tabel 1. 
Naast de waarden voor K3 MoCle zijn ook de resultaten vermeld van 
analoge berekeningen aan enkele andere antiferromagnetische zouten. 
De numerieke waarden van S,g,C,~ en x~ zijn ontleend aan rer. 1 )1 

. ~ 

I 8 6 ft • 0 8' , ~H< s II 3 2, g II 1, 7, c = 1, 4 We q m, ~- -5 K, x.J.. = 1, "'• ,>m. 
x.J.. werd bepaald door de kromme voor Xpoeder naar T = 0 ~e extra
poleren en de aldus gevonden waarde met 3/2 te vermen1gvuld1gen. 

!> C> I< ~ 
~ ~ .,.~ ~ 

~ OK Weiss 
rJ!' JOK 

0M mol W J/mol & oK-1 
c Rere-

Zout ... ~OK k 
~OK ... k~ 

J ~ ; ~ ~OK rentie -+(-) z °K ... 
l./'k k 

- 5,2 64,0 34,2 'l 
Ni(I03)~. 1-----f----~---t----

2H2 0 - 3,9 ... 2,9 - 4,1 'l 
14) 

- 2,0 8,0 21,0 0,25 
MnC1 2 • -- -- t--- -- ---

4H2 0 - 0,34 1-0,39.- ~ ~- O,Q25 -0,34 
17) 

- 2,0 20,5 30,5 o, 18 
MnBr~. 1------- -

4H:;z0 - 0,36 ... 0,56 <{ ~- 0,06 -0,47 
1 7) 

- 5,3 205,0 'l 'l --. 
NiCl~. t----- -- ---t---

6H2 0 - 4,0 + 9,3 - 7,4 'l 
18) 

- 2,3 34,0 'l 'l 
CoOl~. ------- -- --

6H2 0 - 4,6 ... 11 ,0 -9,8 'l 
18) 

- 5,0 224,0 80,4 -0,1 dit ex-
K3MoCla --- --- -- periment 

- 2,0 + 2,9 - 4,3 -2,3 

Tabel 1 

Het·, blijkt, dat de atwijkingen bij K3 MoCla niet groter zijn 
dan die bij andere zouten. Alleen bij MnC1~.4H2 0 stemmen de re
sultaten van de verschi-llende berekeningen goed overeen. 

_, 
' ··;\ 
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In tabel 2 worden de resultaten van dit experiment vergeleken 
met die van Love en For at at 1 ). 

Er bestaan grote afwijkingen. Het meest opvallend in hun metingen 
# # 

is wel het optreden van slechts een scherpe piek in de soorteli~ke 
warmte b~~ 6,8 °K, terwijl zij daarnaast bij 9 °K nog een zwak 
maximum hebben gevonden. 

s -~ 
TN {3 b 

' 00 

ASM & 
00 gem. 

Love + Foratat 6,8 {-9) 628.1 o-o 335 0,40 9,20 

dit experiment 4,65-6,55 410.10-0 224 0,23 10,90 

Tabel 2 
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VI. SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

Wat betreft het verdere onderzoek aan het zout K3 MoCle willen we 
de volgende suggesties doens 

a) Meten van de soortelijke warmte in het temperatuurgebied van 

1 - 3,4 °K. 
Tijdens ons experiment was dit gebied voor de metingen'bnbe
reik'baar" door de zeer slechte warmtegeleiding van het zout 
bij deze temperaturen. Metingen met een koperen calorimeter 
zijn in voorbereiding. Verwacht wordt, dat deze in 'beter ther- · 
misch contact zal staan met het zout. 
Eventueel is op dit punt ook succes te 'bereiken door het ge
bruiken van een grover poeder. 

b) Meten van de soortelijke warmte in uitwendige magneetvelden. 
Het gedrag van de dynamische susceptibiliteiten x' (w) en X"(w) 
in magnetische velden wekt de verwachting, dat reeds kleine 
velden (N 103 - 104 A/m) een aanzienlijke invloed op het ver
loop van de soortelijke warmte zal hebben. 

c) Bepalen van X" door absorptiemetingen. 
Deze grootheid 'blijkt in de tusaentoeatand (4,65 - 6,55 °K) 
schijnbaar negatief te zijn, zodat directe meting van de a'b
sorptie met de calorimetrische methode wellicht interessante 
resultaten oplevert. 

2. Apparatuur 

Hoewel de apparatuur 'bevredigend werkt, zijn op enkele punten 
nog verbeteringen aan te brengen. 

a) Voor het constant houden van de druk coven het heliumbad 
dient een handigere drukregeling ontwikkeld te worden. 
Dit zal in het bijzonder de ~ing van de thermometer verge• 
makkelijken. 
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b) Om de onzekerheid in de temperatuurbepaling in het gebied van 
4,2 - 14 °K te beperken, verdient het aanbeveling om een geijk
te germaniumthermometer toe te passen. Een_nadeel hievan is 
de hoge prijs. 

c) Het inschakelen van een computer bij de berekeningen van de 
soortelijke warmte kan een aanzienlijke a~beidsbesparing op
leveren. 
Bij dit experiment is hiermee reeds een begin gemaakt door de 
R-T relatie van de thermometer door de IBM 1620 computer te 
laten tabelleren. 
Voor verdere automatisering van het experiment bestaan verge
vorderde plannen. 

Eindhoven, maart 1966 
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