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T E C H N I S C H E H 0 G ~ S C H 0 0 L E I N D H 0 V E N 

Lucien ~o A Njoe 

De bepaling van de hoofd- en secundaire aerichtingen en de 

asymmetrie van de elektrische veldgradiënt tensor ter plaatse 

van de chloorkern in CoC1 26H 2o. 

Verslag van het afstudeerwerk, verricht in de groep Fysische 

Analysemethoden van de afdeling Natuurkunde, onder leiding 

van Prof. Dr. F. van der Leeden. 
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Inleiding. 
, 
~ 

Na het werk van Dehmelt en Kruger (1) in 1950, die v~or het 

eerst directe overgangen waargenomen hebben tussen quadru

poolniveaus in vaste stoffen, werd een nieuw onderzoekterrein 

geopend voor de kernspinresonantietechniek. 

De kernspinspectroscopie hield zich hoofdzakelijk bezig met 

protonresonantie, en daar het proton een spin heeft van een 

i, konden er geen andere interakties, dan die van het magnetisch 

veld, verwacht worden. 

Een atoomkern met kernspin I, met I groter of gelijk aan 

''n kan een quadrupoolmoment bezitten. Als het atoom inge

bouwd zit in een kristalrooster dan is de gradi~nt van het 

elektrisch veld ter plaatse van equivalente roosterplaatsen 

constant en even groot. Men kan dan overgangen waarnemen tus

sen de verschillende energie-niveaus, die bepaald worden door 

de interaktie van het kernquadrupoolmoment met de gradiënt 

van het elektrisch veld. Dit zijn de zogenaamde "zuivere 

quadrupool" resonanties (F. (. R.). 

In vloeistoffen verandert het locale veld ter plaatse van de 

kern te enel ten opzichte van de trillingstijd van het inga

straalde radiofrequente veld. De quadrupoolkoppeling geeft 

dan aanleiding tot lijnverbreding. De lijnverbreding kan geen 

nauwkeurige informatie voor de quadrupcol interaktie verachaf

fen (2). 

In vaste stoffen wordt de gradiënt van het elektrisch veld 

ter plaatse van een atoomkern hoofdzakelijk verzorgd door de 

valentie-elektronen van dat atoom. Bestudering van de inter

aktie van de kern met het veld kan dan informatie verschaffen 

over de binding van het atoom met zijn omgeving. 
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De afetudeeropdracht bestond uit het bepalen van de elek

trische veldgradiënt tensor ter plaatse van de chloorkern 

in CoC1
2

.6H2o, d.w.z. de hoofdasrichtingen van de tensor 

met de asymmetrie parameter ~ , in de paramagnetische toe

stand bij heliumtemperatuur. 

Dit is gebeurd door een éénkristal van CoC1 2.6H20 bij 4,2°K 

in een klein magnetisch veld te roteren en het resonantie

spectrum op te meten. Wat hier onder een klein magnetisch 

veld verstaan wordt zal in het navolgende toegelicht worden. 

Door de meetresultaten te vergelijken met d~ theorie kunnen 

de gewenste grootheden bepaald worden. 
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..a 
A.1. De interaktie van een magneetveld B met het magnetisch ... 

dipoolmoment van een kern met spinimpulsmoment I. 

De Hamiltoniaan ~ die deze interaktie beschrijft is van de 

vorm: 

= g ~NB 1i (B I + B I + B I ) z z 1 1 z z 

We kunnen ~ herschrijven: 

met g = 
,4N = 

I = 
+ 

B = 

landéfactor van de kern 

kernmagneton 

I + iiy x ... 
de grootte van het magneetveld B. 

+ I sin 8 cos cp) 
x 

B.1. De interaktie van een kernguadrupoolmoment Q met de elek

trische veldgradiënt tensor vij. 

De Hamiltoniaan HQ die deze interaktie beschrijft, wordt door 

verschillende auteurs afgeleid (3), (4) en ziet voor de vaste 

stof als volgt uit: 

2 • qQ 

41(21-1) [ 
2 ~2 2 2 1 

3I z - I + t 1 ( 1 + + I )j 

met e = lading van het proton 

V I (J. + 1 )= groot te van Î, het kernimpulsmoment 

~ = de asymmetrieparameter =(V - V )/V 
' XX YT zz 

eq = V zz 
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B.2. Het axiaalsymmetrische ~eval 1 = 0 voor I = 3/2. 

Wanneer de elektrische veldgradiënt tensor axiale symmetrie 

vertoont wordt de Hamiltoniaan 

2 
e gQ 1Q = 4I( 21-1) 

vereenvoudigd tot: 

De matrix-elementen (Di l HQ l n) , ten opzichte van de 
.. 2 

eigenfuncties lm) van I en Iz waarbij m in dit geval de 

eigenwaarden van I = -3/2, -i, +t, +3/2 aanneemt, worden z 
dan: 

13/2) H> 1-t> l-3/2) 

3 0 0 13/2) 
2 

0 -3 0 0 I i ) ll(m l HQ l n) U e g~ 
-4H2I-1) 

0 0 -3 0 l-t > 
0 0 0 3 l-3/2 > 

De matrix is diagonaal en er zijn twee tweevoudig ontaarde 

2 
energie-niveaus. Bij E1 = + ~ horen de toestanden (+ 3/2~ 

2 
en I- 3/2~.Bij E2 = - ~ horen de toestanden I +t) 

en I -t).Schematisch weergegeven wordt dit 

E1 = 
~E 

E2 = 

AE = h~ Y= 

* 
-~ 

• 
E 

h= 

I mI = 3/2 

I MI = t 

Tussen deze ener

gie-niveaus is 

dan een overgang 

mogelijk. De daar

mee corresponde

rende frequentie 

volgt uit: 
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Deze frequentie noe111t men de "zuivere quadrupool" frequentie 

.J q, voor het axiaal symmetrisch geval. 

B.3. Zeemanverstoring van Hq voor ~et geval 1 = 0 voor I = 3/2. 

Wij willen onderzoeken de opsplitsing van de quadrupool

energie-niveaus t.g.v. een kleine magnetische interaktie. 

We beschouwen de Hamiltoniaan: 

als een kleine verstoring op HQ' waarbij 8 en </> de polaire 

en azimuthale hoeken zijn t.o.v. de hoofdassen xyz van de 

veldgradiënt tensor. 

Omdat er hier sprake is van twee tweevoudig ontaarde energie

niveaus (E
1 

en E
2

) construeren wij de matrix van de versto

ring HM t.o.v. de ontaarde eigentoestanden 13/2), l-3/2) 
en I t) en J-t) . De twee wortels van de bijbehorende 

karakteristieke vergelijkingen zijn dan de eerste ordecor

recties op de energie. 

Voor de toestanden vinden 

cos 9 
wij 

-3/: cos9) 
Deze matrix hoeft niet meer gediagonoliseerd te worden. 

Voor de toestanden I -t) en I +t)vinden wij : 
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t cos& 

+iJ.. . 9 
8 llf' Sl.n 

.-if sin&\ 

-t cos 8 J 

met als karakteristieke vergelijking 

1

-t cosf) -) 

+if . 9 e s1.n t cos 9 -~ 
=0 

,J 2 2 ' I 2 • 
De eigenwaarden zijn: À 1 , 2 = !y sin 9+ i-cos & =! tcos8n+4 tan 9 

Een schematische voorstelling van de opsplitsing wordt dan: 

I mI = 3/2 E1 
~ 

) 3/2 '> E1+3/2 g~NB1i'cos 9 

E1-3/2 g~NBJi dos 9 l-3/2) 

~ 

I mI = t E2,' 

' 

,.. 
~ 

I' 
E2+t gf\B~os V 1+4tan

2
S.t+} = I t)cosDC + 

1-t)sinO(. 

E2-t g('~~os8~+4tan2f):l-) =I t}sinc( + 

l -t)cos oC. 

De ontaarding is nu opgeheven, en de eigenfuncties die bij 

de 4 energie-niveaus horen in het Qovenstaande rechts aange-v p+1 ' l .I 2 , geven waarbij o{ = are cos 
2 

met p = ·v 1 + tan 9 . 
p . 

Wij beschouwen de vier overgangen0(
1

, CJC
2

, ~~ en p
2

; indien 
~ .. 

het B-veld samenvalt met de hoofdas van de veldgradient 

tensor (d.w.z. 9 = 0 en daarmee ook 0(, = 0) gelden voor de 

C( -overgangen \Am I = 1 en voor de ,., -lijnen betekent dit 

dan dat J4 m\ = 2. Als 8 dus naar nul nadert geven de f1-
lijnen de "verboden overgangen" aan. 

Het spectrum ziet er dan als volgt uit bij een zekere 8 



De overgangswaa_r.schijnlijkheden tussen de niveaus hangen af 

van matrix-elementen van de vorm <a I Ix \ b > , waarbij 

Ja) en )b) i.c. kunnen zijn \3/2) , \-3/2) en I+), 1-> 
Het verloop van de o<. - en ~-lijnen als functie van 9 vinden 

wij uit: 

~- v q ( 1 + 3/2 a cos8- t a cos&V1 + 4 tan2 9 '] I -

~= [1 cos8- a cos9f1 + 
2 I 

~ q - 3/2 a t 4 tan 9 } 

jfl• = v q (1 cos6 + a cosl V-., 2...., 
+ 3/2 a t + 4 tan e 1 

a cos& V 1 +1tan2 9 
"9 

] ~~J.= ~ q r 1 - 3/2 a cos 9- t 

Hierbij hebben wij ingevoerd de parameter a-\ 
dit getal a geeft de verhouding aan tussen 

v~ 
q = 2h 

.. , = ge NB "ij 
"z h 

de grootte van de quadrupoolinteraktie en 

de grootte van de magnetische interaktie. Als a ~<1 dan 

spreekt men van ee~ verstoringvan HQ t.g.v. een klein mag

netisch veld. (Bij NaCl0
3 

waar de~ van de c135 ongeveer 
, q 2 

30 MHz bedraagt, is een veld van b,6 Wb/m nog steeds een 

klein veld.) 

Het verloop van de~- en ~-lijnen vinden wij grafisch in 

onderstaand figuur weergegeven. 

~ 

t . 
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B.4. Het niet-axiaalsymmetrisch geval 1 i 0 voor I = 3/2. 

De H8Jililtoniaan 

sQ = ~;1(~î~n [ 3 x; - x2 
• t "l <x~ • x: JJ 

heeft dan t.o.v. de basis I m) de matrix elementen 

)3/2) \t) \-i) l-3/2) 

2 3 0 1 f3 0 13/2) 

\l(m) HQ \ n) 1\ = ~ • 0 -3 0 ,o ,,.> 
1{3 0 -3 0 1-i > 

0 • 1{3 0 3 l-3/2 > 
waarbij b.v. ~t I HQJ 3/2) berekend is door tweemaal 

I_j •>= ~(I+ m)(I- m + 1),jm- 1) toe te passen. 

We kunnen deze matrix diagonaliseren door de karakteristieke 

vergelijking van de matrix: 

3- ~ 0 1(3 0 op te lossen. De eigen-

0 -3-). 0 "(Ó waarden zijn 

,u = 0 
0 -3-~ 0 

),, 2 = +3 t{,. "l}"" 
i 

0 'i.{3 0 3-~ 

-3v,. 1y3 
i 

3,4 = 

Er zijn dus twee energieniveaus E+ en E-

I 4E:h)) ... 

E+ = !fs. r, . w3· 
* v, • .,_13· E- = 



- 10 -
, 
l 

De frequentie die past tussen deze niveaus is 

= 

Uit deze overgangen alleen is het niet mogelijk de asym

metrieparameter ~ te bepalen. 

De ontaarde eigentoestanden die bij E+ horen noemen wij 

I A+> en I B+) en de eigentoestanden die bij E- horen 

I A-) en \B->. 

De vier orthonormale eigentoestanden die wij kunnen con

strueren zien er dan als volgt uit: 

I A+)= 
1 

[ I• 3/2) ~ ] ,, + (~·-2,~· + 1i 3 1- t > 
3,2 

fB+) = 1 [ 1- 3/2) 
). + -3 

l+t)] V 1 • ( ~· -2>~ + '(3 
1 

3t2 

JA->= 1 r ,. + > + ~;~ 1- 3/2)] 
~1 + (~-·2>~· 

3,2 

JB-> = 
1 

[ 1- + > • \;3 I• 3/2)] 
{1 + 

• ()- +2)~ 

3~2 

waarbij )+ = +3 v~,. ,y3, 

)\- = -3 V 1+ ,y3 

0 voor I = 2. 

De ongestoorde Hamiltoniaan HQ heeft, evenals in het voor

gaande geval waarbij ~ gelijk aan nul was, twee tweevou

dig ontaarde energie-niveaus. 
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De opsplitsing van deze niveaus ten gevolge van een klein 

magnetisch veld kan dan tot op eerste orde berekend worden 

door de verstoring: 

te diagonaliseren binnen de geconstreerde orthonormale 

eigenfuncties IA+) , I B+> en I A-) en I B-). 

Voor de matrix van HM ten opzichte van de ontaarde eigen

toestanden / A •) en I B+) , die horen bij E+ vindt men 

dan: 

waarbij Ij) en I K ) de eigentoestanden l A+) 

zijn. 

De eigenwaarden van deze matrix zijn dan: 

ft,~o=! 'JPII& ~ 

{ I+ (Àt-- ~)l.} 
~"" ... Ten opzichte van de ontaarde eigentoestanden I A-) en 

/B-) , die horen bij E- vindt men: 

IA'"> 

llt) 
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1 a·> 

s.;. e [t'tl~•) i i.f>] 

de toestanden \1) en J m) zijn dan IA-> en\ B-) 

De eigenwaarden van de matrix zijn: 

• 

De opsplitsing van de niveaus kan men dan als volgt weer

geven: 

_.,. -
1::: 

ot, IJ• 

-E 
, "a 

' 
, 

De bijbehorende frequenties 

(E+ + J,t.) (E - + (() .Yo~. - -' - I h 

(E+ - 11..) (E --n ~rJ. = -
I h 1 

(I; 

E++JL waarbij E+ en E- de

ontaarde niveaus van 

a 

s--r 

de ongestoorde Ha

miltoniaan H~ zijn 

en f en 0"" de absolute 

waarden van de 1e 

orde correcties op 

energie-niveaus. 

zijn 

~· - (JL-{1'") - E = h + I h 

E+ E - <JA-- er> -= h I h 
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v~, = 
(E+ + ~) - (E- - q") E+ - E- <t=•r> , 

h = h + I h 

~~= 
(E+ - JA,) (E- +V) E+ - E - (A-+ a-) -, 

h = h I h 

Het snijpunt van de o<. -lijnen kunnen Wl.J dan uit de volgen-

de vergelijking berekenen: 'V.c., :. ~e( ~ 

, ~~~h 
{ , .... t~-... ~t l r., .. 

Als ~<1 ~unnen wij het snijpunt tot op de eerste orde 

in Î bepalen en vinden dan: 

+ 

D.w.z. voor het snijpunt gel4t: sin2 8 = 

Deze formule verschaft ons informatie over de grootte van de 

asymmetrieparameter ~ , als ons (uit het spectrum) D en ~ 

bekend zijn, dan kan ' berekend worden. 

Omdat bovendien het verloop van de lijnen Yol, , Yll(a., '))JS, 
en i/l~ aan ons bekend zijn als !unctie van ~ en 'P kunnen 

wij uit het spectrum de asricatingen bepalen. 
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De CoC1 2.6H2o eenkristallen die voor het experiment gebruikt 

worden zijn gekweekt bij kamertemperatuur uit een verzadigde 

waterige oplossing. 

De kristallen hebben afmetingen van 1,5 cm x 1 cm x 0,5 cm. 

m:m = (110):(1Î0)=102°.4o• 

c:~ = (001):(207)=106°.20' 

c:m = (001):(110)= 70°.29' 

c:a = (001):(100)= 57°.40. 

t 
l 

Het c-vlak is·een splijt-

vlak (5) en is bij de meeste 

kristallen een goed ontwikkeld 

vlak. Daardoor is de b-as, de 

snijlijn tussen het a-vlak en 

het c-vlak, P-en duidelijke 

richting aan het kristal. De 

identificatie van de verschil

lende vlakken gebeurt met be

hulp van een eenvoudige gonio

meter, aan de hand van gegevens 

van Groth (5). Omdat de kris

tallen vervloeien bij aanra

ken met de vingers is dit niet 

· eenvoudig. 

Het kristal is monoklien, met a = 10.34 R. b = 7.06 R en 

c = 6,67 R (7). De hoek tussen a en c is fo =- 122°.20'. 

C.2. De radiofrequente spoel. 

De ruimtegroep is C 2/m en de 

eenheidscel bevat 2 molekulen 

Bij de metingen is gebruik ge

aaakt van een hulprichting, 

de c•-as, die loodrecht staat 

op de a- en de b-as. 

Nadat de asrichtingen bepaald zijn, worden de kristallen 

afgeslepen op een stuk schuurpapier, met behoud van bijvoor

beeld de b-richting en het c-vlak, tot een staafje van 15 mm 
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• 
lang en een praktisch rond profiel, met een diameter van 3 

à 4 mm. Daarna wordt het kristal in een pincet ingeklemd 

----.. --· 0-Q,~ 
c-..,liuc. 

- I S' M .,._ 
~ 

en worden er 40 windingen 

van 0,1 mm geisoleerd koper

draad op aangebracht. Het 

spoeltje dat op deze wijze 

gewikkeld is wordt met een 

coaxiale kabel aan een mar

ginal oscillator verbonden, en maakt dan deel uit van het 

frequentie bepalend element van de oscillator. Het hoog

frequente veld wordt dan langs de b-as ingestraald. 

C.3. De ori~ntatie van het kristal. 

Het behouden van minstens één vlak behalve een as-richting 

is nodig om de oriëntatie van het uitwendig magnetisch veld 
~ 

B t.o.v. de kristalassen. Voor de rotatie in het a-c-vlak 

0 

A 

wordt het kristal beves

tigd aan een houder van hard 

weefsel, dat aan een verti-

kaal hangend nieuw-zilveren 

buis wordt bevestigd. 

Door het afgeslepen vlak 

AB wordt nu een vertikaal 

gegarandeerd. 

Door nu het kristal met het 

c-vlak aan dit vlak AB te 

lijmen, zodanig dat de b-

as vertikaal staat kan de 

richting van de c*-as binnen ~n halve graad nauwkeurig be

paald worden met behulp van een oriëntatiespoel .s. De as van 

spoel S staat ook loodrecht op AB. De spoel S geeft een in

duktiespanning, t.g.v. het modulatieveld, afhankelijk van de 

stand van de as van de spoel t.o.v. het modulatieveld, dat 

evenwijdig loopt aan het constarit magnetisch veld B. Als de 

c•-as vast ligt, dan ligt ook meteen de a-as vast. 
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C.4. De meetopstelling. 

Aan de hand van het blokschema (bijlage 1.) zie we dat het 

kristal zich in het centrum van een magneet bevindt. De 

magneet is draaibaar om een as die samenvalt met de nieuw

zilveren buis B. De marginal oscillator is van het type van 

Pound en Knight. De variabele condensator van de marginal 

oscillator wordt door een motor aangedreven en kan snelhe

den van 0,01 tot 10 omwentelingen per minuut maken. 

Het spectrum opmeten geschiedt nu door het kristal eerst 

af te koelen tot 4,2°K in een bad met vloeibaar helium bij 

76 cm kwikdruk. Vervolgens wordt het magneetveld t.o.v. 

het kristal op een bepaalde hoek ingesteld. Door de motor 

van de condensator te laten lopen kan men de frequentie 

omhoog of omlaag laten gaan. Tijdens de metingen bedroeg de 

"sweepsnelheid" 1 kHz per seconde. Het constant magnetisch 

veld wordt door middel van de spoelen gemoduleerd. Dezelfde 

frequentie waarmee gemoduleerd wordt voert men nu ook toe aan 

de lockin-versterker als zijnde de referentiespanning. De 

modulatie frequentie was tijdens de meting 145 Hz. 

.... 2 
De grootte van het constante B-veld bedraagt 0,016 Wb/m • 

Dit veld geeft dan bij samenvallen met de hoofdas van de 

veldgradiënttensor een zeeman opsplitsing van 76 kHz voor de 

c135kern. 

De zuiver quadrupoolfrequentie bedraagt 5,508 MHz, zodat 

het getal a, dat de verhouding tussen de zeeman en de 

quadrupoolinteraktie aangeeft gelijk is aan: 

a = = = 

De zeeman interaktie is dus bijna 1,4% van de quadrupool

interaktie. In dit geval mogen we dus de magnetische inter

aktie als een kleine verstoring op de quadrupoolinteraktie 

beschouwen. 

' i 
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Bij de metingen zijn alleen de frequenties van de Cl35iso

topen gemetea,dit vanwege de betere signaal-ruisverhouding 

t.g.v. het grote verschil in percentages Cl3? en Cl35iso

topen. 

Er is om drie verschillende asrichtingen gemeten (de a-as,· 

de b-as en de c•-as), bij dezelfde temperatuur en bij het

zelfde uitwendige veld. 

~ 

C.5. Rotatie van het magneetveld B om de b-as. 

Bij de eerste experimenten werd een lijnenspectrum gemeten 

dat in bijlage 2 is weergegeven. Aanvankelijk was de gedachte 

dat dit dubbel stel lijnen afkomstig zou kunnen zijn van de 

twee niet equivalente chloorplaatsen in het kristal; zoals 

dit wordt aangehaald door T.Haseda (6), vooral omdat dit 

spectrum bij een t aantal kristallen gewonden werd. Bij 

een nadere bestudering van de kristalstructuur volgens 

J.Mizuno (~) bleek vanwege de ruimtegroep C 2/m dat er 

kristallografisch slechts één plaats was voor het chloor

atoom, dat via de tweetallige symmetrie en de eentering in 

andere chloor plaatsen werd overgevoerd. 

Aan de hand van een opmerking uit Groth (5) rees het ver

moeden dat de mogelijkheid bestond dat er sprake was van eer. 

tweeling kristal in plaats van een éénkristal, ondanks het 

feit dat de hoeken tussen de kristalvlakken voldeden aan 

de opgegevene waarden. 

De bevestiging van dit vermoeden zien wij aan bijlage 3 

waar we slechts één stel lijnen vinden bij rotatie om de 

b-as. 

Omdat alle Cl-atomen !.!1 het a-c-vlak liggen (?), zullen 

vanwege de kristal-symmetrie (b~s is tweetallig, a-c-vlak 

is een spiegelvlak), alle assen van de veldgradiënt tenso~ 

die niet in he·t "'l-c-vlak liggen 1 ~n~ ... e~ht erop staan. 



D.w.z., twee assen liggen in het a-c-vlak en de derde staat 

hier loodrecht op, evenwijdig aan de b-as. 

Een bestudering van de uitjrukkingen voor Vee., en V"" op 

blz. 12, laat zien dat de derde as loodrecht op het a-c-vlak 

niet de hoofdas (de z-as) van de veldgradiënt tensor kan 
~ 

zijn. Immers de hoek tussen het magneetveld B en de z-as zal 

steeds ïr/2 zijn. Het spectrum is dan niet meer 9- maar 

if> -afhank•_;lijk ( 9 , tp polaire hoeken die de stand van B 
t.o.v. de x,y en z-as van de veldgradiënt tensor aangegeve~ 

De conclusie is dat de z-as in het a-c-vlak ligt. Maar dan 

kan de x-as niet in het a-c-vlak liggen. 

Dit is het gevolg van het feit dat de hoek tussen de maxi

mum opsplitsing van de ~-lijnen (z~richting) en het snij-

punt van de ~ -lijnen 53,6° bedraagt. . 

Het spectrum dat we opgemeten hebben geeft dus de &-af

hankelijkheid van de lijnen bij een constante c/> = 1tj2. 

Dit snijpunt konden wij bepalen uit: 

2 = 

Als 'l = 0 ligt dit snijpunt bij 8= 54,?0
• Omdat 1zeen 

positief getal is moet cos 2rf negatief zijn omdat fJ< 54,7°. 

De conclusie die hieruit volgt is dat de x-as evenwijdig 

is aan de b-as. 

Uit het bovenstaande volgt onmiddellijk dat 

2 - 3 = 
. 28 sJ.n 

o,oBB = 

Vanwege de onzekerheid in 8 van + een halve graad vinden 

wij 

" = 0,0') + 0,03. 
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Uit het spectrum zien wij ook dat de hoofdas van de veld-
- 0 gradient tensor op 15 ligt vaD de kristallografische a-as, 

0 en de y-as op 17 van de C•as. 

De intensiteit van de ~ -lijnen in de buurt van 0 = 0, 
• is zo klein, dat de signalen in de ruis verdrinken. 

Dit versc·.;ijnsel kan verklaard worden, uit de matrix ele-

menten < m I HM I n) op blz. 7. Er treedt dan geen 

menging meer op van de toestanden I + t > en I - t) . 

Bij het snijpunt van de ~ -lijnen vallen de ~ -lijnen ook 

weg. De verklaring hiervoor is anders; nl. de invloed van het 

modulatieveld wordt dan bij het snijpunt tot nul geredu

ceerd. Een methode om dit snijpunt nauwkeuriger te bepalen 

met frequentiemodulatie wordt nog onderzocht • 

...& 

c.6. Rotatie van het magneetveld B om de a-as. 

Hier wordt het magneetveld in het b-c*-vlak geroteerd (bij-

lage 4). Als het veld in a-c-vlak komt, dan maakt hij een 
0 hoek van 75 met de z-as. 

~ 

De opsplitsing bij deze stand, 

en 9 = 75° bij rotatie om de 

b-as vertoont overeenstemming. 

Dit bevestigt de stand van z-as 

t.o.v. a-as. 

C.7. Rotatie van het magneetveld B om de c•-as. 

Het verloop van de lijnen is in bijlage 5 te zien. Ook dit 

spectrum is binnen de meetnauwkeurigheid in overeenstemming 

met de gevonden resultaten. 

We zullen dit spectrum niet in detail bespreken. 
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c.S. Vergelijking van de gemeten resultaten met de berekende 

waarde. 

In het voorgaande is reeds opgemerkt dat de zeeman interaktie 

als een verstoring van de quadrupcol interaktie opgevat mag 

worden. De eerste orde correcties op de energie, met de 

daarmee samenhangende frequenties vinden wij terug op blz. 12 

en 13. 

De v~, en 'Y.(,. lijnen Zl.Jn uitgerekend voor een veld 
2 B = 0,016 Wb/m en verschillende waarden van -4'[ • 

Bijlage 6 laat het verband zien tussen de gemeten Vo<,,~ 

en de berekende .Jo<1,,. voor "[ = 0,08. 

D. 1. Conclusie. 

Uit het voorgaande kan men concluderen 

de x-as valt samen met de b-as 

de y-as ligt Of 17° van de c-as 

de z-as ligt op 15° van de a-as 

de asymmetrie parometer '! = 0,09 + 0,03 

eq = V = 1015 V/m2• zz 

Bij de berekeningen is er geen rekening gehouden met een 

veldverschuiving t.g.v. de zg. field shift tensor zoals dit 

ter sprake komt bij O'Sull~van e.a. (8), bij CoC1 2.2H2o. 
De invloed van de field shift kan groot zijn zoals in (8) 

blijkt, en het ligt in de bedoeling de invloed van deze 

tensor in CoC1 2 ~6H2o te onderzoeken. 
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