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0 

Voorwoord. 

Dit afstudeerwerk heeft bestaan uit twee onafhankelijke delen. 

liet eerste gedeelte is een .studie van de invloed van exchange-interakties 

op de vorm en breedte van ESR-lijnen inmagnetisch gekonsentreerde para

magneten met een ketenstruktuur (CsMnC1
3

. 2H
2
o en Ot-RbMnC1

3
• 2H

2
o). Hierbij 

namen theoretische uiteenzettingen een belangrijke plaats 1n. 

het tweede deel best.ond uit een belichting van iets uitgebreide 

molekulaire veld theorieën, waarmee ordeningsverschijnselen en fase

overgangen in antif~rromagnetische stoffen benaderd worden:. 

Dit vers lag beperkt zich tot het eerste deeL Over het tweede 

gedeelte zal ongeveer gelijktijdig met dit verslag een intern rapport 

verschijnen , wat eventueel aan leden van de afs.tudeerkommissie die 

hiervoor belangstelling hebben, ter tieschikking kan worden gesteld. 

Een artikel ovE!r antiferromagnetische resonantiemetingen in 

~..:RbMnC1 3 .:m 2o, waaraan tijdens dit afstuderen ook enkele maanden 

meegewerkt is, verscheen inmiddels.x 

xJ.P.A.M. Hijmans & W.J.M. de Jonge, Phys.Letters 43 A,44J (1973) 
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Hoofdstuk I 

Het saillantevan kern-en. elektronspinresonantiespektra is dat·zij 

informatie geven qve~ deinterélkties tussen de magnetischemomenten en hun 

omgeving die mogelijk and.ere magnetische momenten bevat. Zo stellen bij

voorbeeld d~ Verschuiving en opsplitsing vansommige paramagnetische 
. . 

resonantielijnen öhs in staat de kristalvelden en hyperfi jninterakties te 

analyseren die op de magil..etische ionen werken. De verbreding van de spektraal

lijnen ten gevo:I.ge Vait'relaxatie ~ffekten geeft ons indikaties over het 

mechanisme van de interaktiesen het dynamisch.gedrag van het spinsysteem, 
' " - ~ ' -- ' -----" 

bijv. tengevolge van exchange-koppeling in h~t geval van een gekonsen-
;_ - ------- -- - - __ -_--_ _" ' 

ti' eerde paral!lagneet. Vanuit theöi''etisch .oogpunt is he~ probleem relatief 

. eenvoudig als de .velden op elk vàn de magnetische momenten on.afhankelijk 
. . 

zij11. De ~lektronspinspektra yan magnetisch ~eer \Terdànde.paramagneti sche 

..,. materialen worden bepaald door .het. kristéllveld ten gevolgevan de omringende 

ionen én dool" de hyperfijninteraktie me,t de kern vanhet patamagnetischf' i on. 

De theoretische analyse wordt gekompliceerder als dè magnetis·-~1t' mO'~"'..tnt~~, 

direk.t of indirekt gekoppel'd zijn en de .veldetl .()p de.ze moml:\.,ten iu!'l 

k.ornüaties• vertonen. Typ.isthe vo0rheelden hiervt·• z~jn nr ' ... pr ', en 

exchang~-interak.ties. 
. . . 

. Het effekt· van dipoolinterAkt. e..: 

· lijn is het .. eerst 

Vàn VÎeck]). Voor de kernspinahsorptie is 

door I}loembergen, P1,1rce 11 &. Pound 4 ). Zii 

..1~ mome!1tP:~.van een resonantie

en later doorBroer 2) en 

deie the~rîe succ~svol toegepast 

toÖndel1 duiäeli j k het effekt 

va;n de kernbeweging aan :~p de dipoolvel"breding~ door deze b~weging als een 

soort stochastische modulatie op het dipbolyelcl. te behandelen. 

Een èssel"ltieel analoog effekt bij elektronspinresonantie, waarmee 

wij ons hier bezig zullen. houden, treedt op in .d,e .. (lanwezigheid van exchange

koppeling tussen paramagn~t:ische ione1,1, nL het yerschi.Jnsel van exchange-

. narrowing. Anderson en ·Weiss S) hebben hierover eetl. theorie. gepresenteerd, 

waarin zij de spiJ,lbeweging, geintroduC.eerd door de exchange-:interakties, 

beschrijven• als een st()cbast:isch pröces, waardoor hèt hen mogelijk werd een 

goede béschrij~ing .te geyen van de abso•rptielijnprofLelen.! 

Deze theorie~n hebb~n. uiteindelijk eén gedegen quanturn-mechanische 

grondslag in een overzichtsartikel van .Kubo & Tomita 
6
). Uitgaande 



van een lineaire responsie van het magnetisch systeem op een kleine aan

gebrachte verstoring, toonden zij aan dat de frekwentie-afhankeliike 

susceptibiliteiten (nauw verbonden aan de lijnvorm); in feite de 

Fourier getransformeerden zijn van de relaxatiefunktie ~(:\:.) van de 

magnetisatie. Deze is op zijn beurt te relateren aan de korrelatie

funktie '\Jt'C), welke de korrelaties aartgeeft van de storingen die op een 

sp~n werken door ~(-\:.)::. .e...Kf>[- ~t (t--e) '\)l"t) cA:t;J 1.1 
Kubo en Tomita nemen ~n hun behandeling. van het exchange-narrowing 

verschijnsel aan dat een Ganssisch verloop heeft. 

Het is .echter duidelijk dat, indien een systeem van gekoppelde 

spins op één plaats uit zijn evenwichtstoestand wordt gebracht, de 

effekten van deze verstoring zich via de interakties tussen de magne

tische momenten zullen voortplanten. De oorspronkeliik precies geloka

lise.erde storing wordt een langzaam variërende storing over afstanden 

van de orde van verscheidene ionafstanden. Dit proces kan in de limiet 

voor t-:llao als een diffusieproces behandeld worden. Gulley, Hone, 

- Scalapino & Silbernagel 7) hebben aangetoond dat juist het gedrag van 

rtc) voor grote "'( een geweldige. invloed heeft op de. lijnvorm en vooral 

lijnbreedte van de resonantielijnen. In de diffusielimiet is de 

korrelatiefunktie evenredig met -r:.-:d.f:z., waarin d de dimensionaliteit van 

het systeem is, zoals direkt volgt uit het oplossen van de diffusie-

vergelijking: 
1. 2.. 

d .. · .. · . d c-c)"'-'"t-~ 12 d Voor r~ed~mens~onale systemen ~s us ~. . Men .kan an een 

korrelatietijd ""Cc. definiëren als 
Oo 

-cc.. ::. ~ \f L""t") cA:c l.!, 

Zoals uit vgl. .1. blijkt, gaat ~U:) zich voor voldoende grote t 

gedragen als 1.~ 

Dit impliceert een Lorentzlijnvorm. 

De laatste tijd is er grote belangstelling voor stoffen die zich 

magnetisch als eendimensionaal gedragen. In het bijzonder het zout 

(CH
3

) 4~mnc1 3, in het vervolg TMMC genoemd, blijkt zich erg goed als 
8) · . -'IL 

zodanig te gedragen.< In dat geval is WL"l:)"-L en de boven gedefini-

eerde korrelatietijd "'Cc..is divergent. Zowel de centrale lijn~orm als de 

lijnbreedte. worden dan door de drie-dimensionale theorie inkorrekt weer-



gegeven. Volgens vgl. 1. leidt deze -c~'J:~._afhankelijkheid van '\'t"t) tot een 

lijnvorm die de Fouriergetransformeerd.(!. is van 

·~ l.~) :::. .•... ~ p [ - ()( t)~'z.] 1. S'" 
:·· ' 

Deze lijnvorm valt snellet ;if (jan de Lorentzlijn, maar langzamer dan een 

Gansslijn, .De ov~reenkolTist met het experiment is bijzo~~er goed, 9)ttfctU:.VI 

Éen mirî.der'zeldzame klasse van "eenditneri~ionale" stoffen hebben 
'i < '·. ' - ' • - __ ,,;_·,,· _-•• 

meetbare interketenkoppeling J', zoi!.ls hli}kt uit de geobserveerde 
-· 

Néeltempetatuur T~ , waarbij het: kristal antiferromagnetisch ordent. Hoewel 

het signifikante yari J' is; dat de stof uiteindelijk driedimensionaal 
•',- . 

ordent, heeft hij wéinig invloed qp de thermodyua,inische eigensch~ppen van 

destof bij temperaturen ver boven'"Ç. DerhalVe <is/het mogelijk eendimen

sionale áusceptibilit~itE!n en soo:ttelÎ:jkê .warmte te bestuderen in niet 

ideaal eendimensionale;s.trukturen.

Minder çluidelijk. is ,of het spinsysteem zich.bij d~ze têfuperaturen 

of dri~dimensionaal zal gedragen. zeer recent gaven Hennesy, 

& RÎèhards JO) een kwantitatieve theorie voor de wij ze waarop 

interk~tenkoppeling het eendimensionale karakter verandert: Zij 
. . . ~ .. . ' 

leiden hierin·een>vorm af voor de korrelatiefunktie 't'tc), waarin z:i.j een 

ontkoppeling. l"lèbben weten aan te brengen .van effekten a'tk,omstig van inter-
' - ,_ ' 

aktfes tussen ionen op één kétén en d.ie ván interakties tussen verschillen-
.··-·· ·:·--,: ___ - ··-: ' '> '' 

de ketens. Uit vergelijking vari: hun< berekende lijnvormen en breed ten met 

exp~rimentele gegevens, geven een schatting voor de gfootte van de 

exchangekonsf:arit~n t~ssE!n ionen op verschillende ketens ir1_een orthorom-
'- . ' . ' 

hisch'tooster. 

Bij het uitwerken van \ff'C)l11l:l~en zij enkele .aannamen, waardoor een 

axiale üitdrûkking voor lijnvorm en lijnbreedte re sul teert, .WiJ hebben 

de hoekafhankelijkbeidV.~n de halfwaardebreedte gemeten o.a. als het 

veld.om de,~etenrichting.roteert in CsHnC13 . z,a2o. (v~q,rtaan CMC), waarop 

ûj hun theorie toe.passen, en inhet i~Bstrukturele d...-RbMnC1
3

• 2H
2
o 

(voortaanol-Rb). In beide gevqllen is 1n deze rotatie een duidelijke 

hoekvariatie aanw~.zig.·· Pe.:rkalve wordt.de·····uitdrukking voor de ... korrelatie-

funktie 'tli:) in dit verslag verder verfi.jncl' 

hoe.kafhankelijkheid van de halfwaardebreedtë• 

In hoofdstuk II ~ordt het lijnvormformalisme 10 het geval v_an exchange

narrb~ing, zoals ontwikkeld door Kubo & Tomitä u:it~engezet. De afleidingen 



voor pet v~.rband tussen de relaxatiefunktie ~H·} .en de lijnvorm I(W) en 

van dèrelatie tussen ~(t) en de korrelatiefunktie 'fl"C') , zijn vanwege 

hun lerl.gtè opgetl.omen in Appendix T, n en. liL .Vervolgens wordt dit forma

lisme toegepast op >drie situaties: 

I·. geen excbange-dnterakties; 

2. drie~dimensionale ex~hange-narrowing; 

3. zuiver een-dimertsionale.exchange-:narrowing. 

theorie voor bijna èen-d$me~~Ii:>l1alesystemen, zoals ontwikkeld in 

ref. 10} behandelen we. uitv~etfiin .Hoofdstuk IU, terwijl de tijdens 

dit afstudeerwerk gevonden verbeteringenhierop in hoofdstuk IV uiteen

gezet worden. Ook hier zijn enkele uitgebreide afleidingen verplaatst 

naar a~pèndix IV. 

We .gaan in. hoofdstuk V in op de berekening van de lijnvorm I (W) uit 

de k.orref,a~i,efunk.tie 't'l-r} . Rekentechnische ge~è~~rrs•iv~~. dit numerieke 

proc~s ~taal1 :i,n Appéndix.V. Verder wordt in dit hooJd.stukaarigegeven 
". ' ,- --_--_, ' 

hoe rn~n uit d~}lijnvorm en lijnbreedte een schatting kan geven van de 

interketen éx(!hà,ngekonstantèn, waarbij mE;!n gebruikmaakt van dè Néel

tempera,tuur en de grootte van de exchange in de keten, .welke bijv. uit 

soortelijke warmte of NMR, resp. süsceptibHiteit: bekend moeten zijn. 

Onze meetresultaten in CMÇ/en~--Rb .worden gepresenteerd in 

VI en vergeleke'n rnèt•dè ~heorie van ref. 1 0) en onz;e uitbrei-
_;-, --' 

Berekendekurvenenm.eètresult:aten worden m tabelvorm 

V.I. Tê~SlÖffe ge.ven we in hoofdstuk VII een korte 

.dit experiment. 
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Exchange-narrowing 

De. mogelijkheid d,a.t isotropeexchange-iriterakties tussen elektronspins 

gekonsentreerde páramági1~ten ·de vorm en breedte der resonantielijnen kan 

beÏnvloeden, werd geopperd·doq(~GOrter ~Il van Vleck 11? Hun voornaamste over

wegingen daarbij waren, dat}ez·~ ~xchange geen verbreding van de ab~orptie

lijnen .tot gevolg kan hebben,; dkar•dezè konnnuteert met de komponenten van 

magnet:Î.sche moment. De exchange"..interaktie heeft derhalve geen 

direkte invloed op de zeeman:-energieën ( Mz},.noch op de .absorptie of emis

sie doqr d~ precederende magnetische momenten (M. ), Anderzijds kan deze . x 
wisselwerking snelle beweging in het spinsysteenry.eroor~,a.K.en, hetgeen effek-

ten. die cl.e].ijnverbreden, zoals magnetische dipo()r.il)tefakt:ies, kán tegen

werken •. Mathematisch werd dit verschijnsel var: èxchange..,.narrowing voor het 
. ·. • .... ·. . . 3) 

eers.t aangetoond .door van Vleck . 

Er zijntwee :ln principe equivalente benaP,eringenva.nhèt probleem van 

exchangè.;,narrowing. In de momentenroe thode, zoals .. ontwikkel<l door Waller !)en 

van Vleck3}, worden de verschillen4e.even momenten (M2 , M4 .•. )van een symme

trisch lijnprofiel I(w-w0) berekei'ld• Deze zijn gedefinieerd 
<::10 . . • \ .. 

M""" j(p.J-Wcit'·~cuJ-1..'")..-ir._'· 
.... ''ex:;) 

r~sonantielijn wordt sJechts dan volledig beschreven, alle momenten 

beke11d zouden zijn. Het berekenenvan de eerste twee momenten (M2 enM4) is 

een innnens karwei.. Mees taF neemt men derhalve een lijnvorm aan, 

waarvan de. parameters gekarakteriseerd .worden .. door. beschikbare momenten. 

In dè lineaire responsie.;,theorie, zoals ontwikkeld Q.~oriAnderson & 

W~iss5)'eri KubO &•··±omita6>, .. wordt gebruik· gemaakt valkhet fluktuatie-dissipatie 

theorelllá Uit de irreversibele thermodynamica, .wa.f;.\,T~rbarid legt tussen de 

eerSte.orde responsie van een (magnetisch) orde even-
, --- . 

w:i.chtsfluktuaties. Aangetoond wordt dat de intensiteitsverdeling I(t..~) van 

de absorptielijn, welke te beschouwen is a.ls de spektraledichtheid van het 

stochastisch proces van de in de.tijd varierendemagnetisatie Mx(t),(bij 

lineair gepolariseerde s tralirig i!lcde ·x-richting) de Fouriergetransformeerde 

is van de relaxatiefUJ:).ktie :·Çt) van de magnetisatie. ~·(t), de stapresponsie 

van. het systeem, valt op zijn \>euft dan te relateren ... ~an de korrelaties van 
< ':·' • -- < --.--- '.,"•' '·'-

de storing, bijv. de dipóolinterakties tüssen !iPins, hetgeen ook .wêer een 



~tochastische grootheid 1s. Deze korrelaties worden weergegeven door een 

korrelatiefunktie W(t). Men kan aantonen dat onder zeer ruime voorwaarden 
' 

de vorm van lf'(t) de lijnvorm van de resonçmtielijnen volledig vastlegt. 

Hier.wordt gekozen voor de tweede manier van benadering. De moeilijkheid 

daarbij is het bepalen van 't'(t). Meestal gebruikt men hiervoor een reeks

ontwikkeling naar de tijd voor de korrelaties van de storing, welke na enkele 

termen wordt afgebroken. We zulle.n in .dit hoofdstuk ingaan op het formalisme 

van deze methode en de betekenis van de diverse grootheden. Voor afleidingen 

wordt veelal verwezen naar een Appendi:x. Grote nadruk zal liggen op de 

dimensionaliteit van het systeem. onder beschouwing, welke van grote invloed 

blijkt te zijn op de lijnprofielen en breedten. 

I I. 2 . h . 6112) De Kubo-,Tom1 ta t eor.1e 

Kuboen Tomita hebben in een uitgebreid overzichtsartikel 6)e~n gedegen 

quantummechanische grondslag gegeven aan de lineaire responsie theorieën, 

zoals die tot dan toe werden töegepast. Hier zullen alleen de resultaten 

uiteengezet worden, afleidingen zijn .te vinden in Appendix I en II. 

In Appendix I wordt een uitdrukking afgeleid voor de eerste orde respon

sie van .een magnetisch systeem op een konstant uitwendig veld H
1

, wat op 

t=t0 plotseling verwijderd wordt (stapresponsie). Voor de komponenten van de 

relaxatietensor JCt), gedefinieerd door 

2.2 

vindt men in het klassieke geval, d .w .. z. wanneer de energieverschillen tus

sen de nivo's van het systeem veel kleiner zijn dan de thermische energie kT 

als 

'Ï: ( t- t ) = ,3 < M ( t- t ) M > _._xy 0 I X 0 Y 

E -E =htr...' <<kT m n mn 
..;,. 

M(t) 1s de magnetisatie 9P tijd t, M staat voor M (0) en de haken geven y . y 
een verwachdngswaarde aan gemiddeld over het sample. Verder is (3 =I/kT, 

waarin k de Bolfzman konstante voorstelt. In vgl 3 is aangenomen dat de 

gemiddelde magnetisatie in de evenwichtssituatienul is. 

2.3 

2.4 

De relatie tussen de relaxatietensor en de meer vertrouwde kom.plexe 

susceptibiliteit (in het algemeen ookeen tensor), welke de responsie is op 

een oscillerende storing met frequentie L0 , is dan 



1 

J- . -Lwt. 
X. "",w, -: x_,_ i. X:' ~- ;: (())/V - i. wfv o g?~t) e clt 2.5 

waarin V het volume van het sample is. Voor lineair gepolariseerde straling 

in de x-richting wordtde absorptie door het magnetisch systeem gegeven door 

11 

met X.s het synunetrische deel van X!'. 
Voor de absorptiekoëfficiënt, gedefinieerd als 

R ' ' \A) ! 11 I ' \ 
\WJ: -- x. \·--Û) l n t )(X 

vindt men dan gemakkelijk met behulp van vgl. 3 en 5 
, , . 1 1 ," ""'-' lt\ , . , - \.W t .J ._ 

A I. A) I ::. ;.~ j '± l t I e. CU.. 
;~.nV -~><> l(l(, 

De relaxatiefunktie,per definitie 

geeft het afvallen van de transverse magnetisatie 1n de tijd aan. 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

Mèn kan de responsie van het systeem ook op èen andere \Jijze benaderen. 

Wanneer op het sample een. stochastische storing werkt, zal ook de responsie 

van t\(t) een stochastisch proces zijn. VoLgens het Wiener-Khinchin theorema 

(kort toegelicht in Appendix I) wordt dan de spektrale dichtheid van dit 

proces gegeven door 
oe -L.ut :: ~ i\ t J ~ -l.t 2.10 

I(L0) is de intensiteitsverdeling die direkt geobserveerd wordt (lijnvorm). 

Volgens vgl. JO is de relaxatiefunktie ~(t) in feite. niets anders dan de 

karakteristieke funktie van 1(•.0), of in termen van momenten 
..... -

ffi'·') .
~Lt .. ·-:. .... :·. 

f1-- ,-

'.' 1"\. 
.. '-" ' ~' 2. 1 I 

Het is meestal erg gemakkelijk bij de definitie semi-invarianten of kumu

lanten K01 te introduceren als 
.... ~ 

, 11 'l 

' o2..Át 
f . 

> K_., (l:t.; I 2. 12 -
L ..: ' -' .......... _j 

h"- I Yl! 

Deze zullen rechtstreeks uit de theorie blijken voort te komen. 

Uit vgl. 8 en 10 ziet men dat de distributie A(••') /w2 de spektrale dicht

heid is van de stochastische variatie vanMx(t), en de Fouriergetransfor

meerde van de autokorrelatiefunktie van Mx(t). Hierdoor wordt de absorptie 
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dus rechts.treeks gekoppeld aan de responsie van het systeem op een storing 

(:Éluktuatie-:-dissipatie theorema). In ons geval is deze storing de dipool

wisselwerking tussen de spins. Onze voornaamste zorg zal zijn t2(t) en dus 

I(.:-) te relateren aan. de aard van deze Stochastische storing. 

Als uitgangspunt nemen we een gekonsentreerde paramagneet met een 

Hamiltoniaan, bestaande uit drie delenx 
,_ .. 2.13 

··-o ~s de ongestoorde Hamiltoniaan, welke een Zeeman- en. een .exchange deel 

bevat 
~· . -d\ 0 .:::. ~ ......... •-""' .... - ~-- r 2.14 

De eerste term in 14 is de Zeemaninteraktie van de z-komponentvan de totale 

spin S met een uitwendig magneetveld h-:: •':<é, aangelegd in de z-richting. z . 
( ··c is de gyromagnetische verhouding van het elektrqn). De tweede term ~s 

een isotrope (Heisenberg) exchange interaktie tussen spins Si en Sj op 

roosterpunten i en j. Een essentiële aanname in het vervolg is, dat de ex

change geen dirèkte invloed heeft op de spinprecessie, hetgeen betekent 

2. 15 

... 
~· .1te_A. t.~ '/.. j =<' 2 ,'16 

In dat geval wordt de ongestoorde beweging van de magnetische momenten ver

oorzaakt door de Zeemanterm. In Heisenberg-notatie (waarin dè operatoren 

tijdsafhankelijk zijn: en de golffunkties konstant) geeft dit voor M (t) 
x 

2. 17 

en 

2. 18 

In het vervolg wordt M (O) geschreven als M . Deze notatie wordt ook voor 
x x 

andere grootheden aangehouden. Vgl.17 geeft de uitsplitsing van de oscilla-

tie ~n zijn ha.rmonische komponenten. Elke M'-o.(t) stelt een oscillator voor 
x 

met natuurlijke frequentie ·.-.~. Deze wordt gemoduleerd door de dipoolinter-

aktie ''ea. ( t), wat een verschuiving en verbreding van de nulde orde reso
~p 

nantielijnen tot gevolg heeft, evenals het verschijnen van satelietlijnen. 

~ventueel zou men ook een kristalveld en hyperfijnterm mee kunnen nemen. 
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De dipoolterm wordt beschouwd als een storing op~, die voldoende klein is 

zodat de resonantielijnen goed gescheiden blijven. Analoog kan men nu de 

dipoolstoring uitsplitsen als 
'le!Uplt) :: e. ~"l(o ~ '"'Xdif ~-t~t/~ = { e ~t.l-.la;ttplt) 

2. 19 

met 

2.20 

Zoals simpel af te leiden. u1 vgl. 17 volgt de transverse magnetisatie 

M (t) nude bewegingsvergelijking 
x 

2.21 

Deze wordt sterk vereenvoudigd, wanneer men overgaat op de interaktie

representatie, ·d.w.z .. als men de beweging beschouwt in èen met de óngestoor-

de beweging meedraaiend koÖrdinatenste~sel. Daarvoor 
• ~I) tf.L- . " -.ï.1l t/'\\ 

Mt(t):e."'tf\.o J'\·t1~(t)tL o ·. 

stellen we 

2.22 

~ . . .L~(;/~ l'tl l~otl\\. 
1\. ~ ( t) ::. e, . di.~ e.. 2.23 

Uit levert als bewegingsvergelijking voor M (t) . . . x 

l-t..~ h"lt) =- c ~\(t), '"H~pn=n 2.24 

In het bijzonder volgen nu de komponenten M:(t) de bewegingsvergelijking 

~~ gt M;Ct'> =I A~Ct)!) *ct\f't~)J 2.2s 

met 

2.26 

Onder de aanname dat de resonantielijnen goed gescheiden blijven, zal 

de relaxatiefunktie ff\"tt), gedefinieerd voor één komponent ~ een voldoende x .,l. x 
beschrijving geven van de lijn rond IV..t. We definiëren ~ (t) analoog aan 

vgl.9 als 

2.27 

Zoals afgeleid in Appendix II blijkt q')"\t), via integratie van vgl.25 en 
. -

met behulp van vgl. 17, 18 en 20 te schrijven als 

f t -~lUb' "1: J 
~~(t) = ~""(o) exr~ww.t- ei <~~p'> - f 0 (t-"""t)e.. . ~ol'(tt)d.1:-t)2.28 

met 

2.29 

De tweede term in vgl. 28 geeft de verschuiving weer van de resonantielijn 
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die oorspronkelijk gecentreerd was rond "".t• tengevolge van het gemiddelde 

dipoolveld. De plaats-van de l{jn is voor' ons hier niet van belang en der

halve wbrden cle eerste entweede teny: in h~t vervolg ~eggelàten. De volgende 

te.rmen geven ech_ter de invloed aan van het _door _de exchange gemoduleerde 

dipoolveldop de lijnvo"t"m• Afbreken yan de reeks na d.ederde term geeft een 

zelfde vo.rm voor vgl128 als wanneer de storing ten gevolge van de dipool

interaktie Gaussisch zou zijn. (We zullen dit in het vervolg de aanname van 

Gaussischemodulatie noemen.} lRgekonsentreerde paramagneten.bij hÖge tem

peratuur is deze benadering tamel..i.jk. gged. Wanneer men riuvoor --~ (T) een . -.-_-. -·- _-- ·.----. __ -_.___ . -.... r 
reeksontwikkeling naar _"t-• opstelt. komt ygl.28 overeen mf!tde kl,lmulanten-

expansie van vgl.l2. \\'.,_'((1:") wordt: de korrelatiefunktie genoemd,daar_ deze de 

korrelaties weergeeft van de c;lipoolvélden op .een spin .. VgJ .. 28 en 29 vormen 

samen met vgl.lO de basis van ons lijrivorm.formalisme. De bepaling van de 

resona;ntiellj nvorm komt nu nog neer op het vinden van een. ;uitdrukking voor 

c;le korrelatiefunkt~e lfot
1
tt}. 

II. 3 De korrelatiefunktie ':\:'.tr("t:) 

Zoals uiteengeeet 1n de_ vorige paragraaf kan men de ongestoorde bewe

vari het magnetisch moment M (t) uitsplitsen in zijn harlnonische kompo-... · . ·_·x . . . · .... 
nenten._Met de ongestoorde Hamiltoniaá.rivan vgL14 is dit vrij simpelmet 

M {t) = M+(t) + M (t) x .· . -

M (t}== ±_-_v __ ··•~~~sc_•_t_f) 
- .- .o• J " 

2.31 

De ongestoorde beweging van elk der komponenten is dan 

M . {L)- i. '1tat1" M .. __ ~SJt.:ti~ 
::t " :::. e · . •± e. 

= e.. ~ i.Y.:>o p Kl+. 

2.33 

De opsplitsing van)fd. (t) is iets_. __ ._ingewikkelder; De dipooiterm-wordt 
1p .. ·--.· 

gegevep door x 

~~ __ D_ •• _:: .. '-_--__ '1-ec:li_-__ -_-p-· --J·k_ = ~-0 (SI_ t.t:J_._-~_k-- -_ .ç,~~I Sj.s_.~- ~·-••-- a "-__ -_t~._-r:_:~:xsL.s~ 12 34 
I j.'>\< -. ·_·<· l.jf"1 · .. ·- J) .. · . .... IJle. . ···-· . . ~ • 

rjk geeft de r,elatieve koÖrdinaten van de {llagnetil!lche· ionen 'en rois de 
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magnetische permeabiliteit in vakuüm. 

Deze storing valt te splitsenals 

. . .:t el 

~dip< t) =.i. 'lfdip < t) 
at.~-2. met 

"ro · at I · 1\.ro ..2.. dtc:tf> d;) ..: { n~r jk. = 
Hierin zijn de afkortingen J 

fjk~). ~ sjs; 
{jk1 1 = s; s"'~ + s; s~ 
{ik 1

0 
:: ~j's~ - ~ ( s.rs~ + s~-~) 

{~k}_, ~ sj- &~+ sf s~ 
{j k 1_2.:: sj- s~ 

2.35 

2.36 

2.37 

Deze operatoren UJn funkties van de tijd. De index geeft de verandering 

Am .in het magnetisch quanturngetal aan, welke geassocieerd is met de. spin

operatoren in deze termen. En .verder 

.... ~ '1 . z. ~ l. -.:!. . lA l2..X. [-r l.i..tn , Fj: :::. - ~;..._. ie. h. rJ~L. 5 """ 'Cl J~.c. P - ï ~'"-J 

F. ~' ~ _ 31~ Y"e.l. ~ l. Yj~~ s""'- e.lK. (.0":) 9Jk. e.x.p [_ :t. l..lfj~ 1 
JIL 

r: o - - y: ~2. G~l ( ~ ûl.>tèj\<.- 'J 
rjk-

2.38 

e jk en 'fjk HJn respektievelijk de polaire en azimuthale hoek die "tjk 

maakt met het aangelegde magneetveld. 

Vgl. 17 wordt nu .. · 
~'le:t.U~ )\.1> ~ ·. f1) -'-~~t/ ~ ./ . - i..oli.Oot-no ~ (t) 

1{ c4r Lt) ~ e cn.d.4r \.."t. e.. = ~ e 4l.ol!:p 2. 39 

We beperken ons tot de resonantielijn rond IA:>_.l.= W 0 en laten de index 

.t voortaan weg. Voor de relaxatiefunktie ~(t) van deze lijn vinden we dan 

met vgl. 28 en 29 

~(~) ~ ~(o) e.x.r[- ~ t~(-1:.-1:) e."~~wo-c \1> ~cc) cl-c J 2.40 

en 

In vg1.40 korrespondeert de term met ~=Llm=O met een eenvoudige frequentie

modulatie en wordt de sekuliere of adiabatische bijdrage genoemd. De andere 
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termen. met 't= àm :f 0, de niet-sekulier of niet-adiabatische bijdragen, 

induceren overgangen. 

Voor we verder gaan met het uitwerken van 'Yr('t)~ wordt .nu de invloed 

van .de. exchange op de lijnvorm en breedte de.r resonantielijnen aangegeven. 

Hierbij blijkt de dime'Q.sionaliteit van.het systeem onder beschouwing een 

grote rol te spelen. 

II.4 Invloed van de exchange op lijnvorm en breedte 

De theorie, zoals in het voorafgaande geschetst, is reeds meermalen 

toegepast op drie- en eendimensionale systemen. Het is echter goed dè resul

taten nog eens te herhalen. We beschouwen ~ (t) in drie gevallen: 

A) Geen exchange-interaktie 

Wanneer de Hamiltoniaan ~n vgl.I3 geen exchangeterm zou bevatten, is 

'f {1:;) onafhankelijk van -c, daar er geen stochastische modulatie van'ldip 

optreedt. (We verwaarlozen hierbij even de niet-sekuliere delen van de 

storing, welke een eenvoudige exp L i\U
0
t] -mOdulatie bevatten ten gevolge 

van de Zeemaninteraktie. In de meeste gevallen is de sekuliere bijdrage 

verreweg het belangrijkst.) Vgl. 40 reduceert dan tot een Gaussku.rve 

~ (t) "'- e.J<.f" [-i f1.1 t.l] 
z 

met /i= ~(0), het tweede moment van de resonantielijn. Ook I(l.U) is dan een 

Gaussische verdeling. ~is een maat voor de grootte van de dipoolmodulatie 

op de magnetische momenten. De volle lijnbreedte op halve tophoogte zou in 

CsMnC1
3

.2H
2
o (CMC) in dit geval van de grootteorde van 4 kG zijn, met het , 

veld langs de ketenas (a-as) . 

B) Normale exchange-narrowing 

In dit geval valt ~ ("L) af tot een kleine waarde in een karakteristie

ke tijd'""(; , de korrelatietijd van de modulatie. Deze wordt me.estal gedefini
c 

eerddoor 

2.42 

en is een maat voor de modulatiesnelheid . . T is van de grOotteorde "ti/ J, 
c 

met J èle grootte van de exchangeenergie. We beschouwen nu het gedrag van de 

relaxatiefunktie ~ ( t) in twee verschillende gebieden van t 

I) t << -c . l.n dit gebied geldt c 
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'fl"C) "-- ~(o) 

Derhalve gedraagt ~(t) zich hier als 

~U:) "'"" ver[- i. ~1 t 2 J 2.43 

2) t '>''> t:" • Daar liJ ("t)~O vo.or "t >> ·'"'C"" , mag de bovengrens van de 
c T C · 

integraal in de exponent van <p (t) vervangen worden door oo . 

Dan geldt 

~ (t) ,.__· exr [- ~2 Tc. I tI +- ko~üJ 

"- e.xr [-~~Tc ltl] = ex.p[-ltllcr] 2.44 

waarin 

de relaxatietijd is, 

We kunnen nu .twee gevallen onderscheiden nl. 

a) 

b) 

Langzame modulatie ( ~"'( .>>1) 
c 

De ~(t) kurve wordt dan hoofdzakelijk voorgesteld door de Gaussi-

sche benadering. Pas in de staart, d.w.z. voor zeer grote waarden 

van t, zet het exponentële karakter ~n. 

Snelle modulatie (/l "'C" <<J) 
c 

Dan wordt de ~( t) kurve voornamelijk door e~n simpele exponent i-

ele kronune voorgesteld. 

Beide gevallen worden geillustreerd ~n fig.J. 

1 
'o) 5"' e.\\ e. 

~Ool\4\Q.+~ 

0 t t 

Fig.l Het verloop van de relaxatiefunktie -~ (t) 1.n geval van langzame modu

latie ( 6 't' '>>r) en snelle modulatie ( ll'L ~.:<- J). 
. c c 



De intimsiteitsye.rdeling I(IA)) van de ahsorpdelijn wordtvolgens vgl.IO 

· g.egey~n door de Fourie·rgetransformêerdevan Î(t) • 

benaderingen vail.vgL~3 .en 44 berekenen.< 

a) Langzame modulatie 

De lijnvorm is Çaussisch d;w.z. . 

I(~).::. *~ exr[-vJ1 /J.ll~J 2.45 

voor l::::,T: 7 I . c 
Snelle modulatie 

De lijnvorm is Lorentziscfi.d .w. z. 

l ó 
ïï 2.46 

met b = ~<-c =I re de halfwaardebreedté. c r in dit 

geval, geldt 

--" "< 

wat. wil zeggen dat de lijn sterk vernauw.d is. In CMC zou de half-

waardebreedte met het veld langs de a-as onge.v~et 2·Gauss ·zijn. 

Uit de Fouriert:heorie is bekend dat Î(\.oi)) hopfdzakelijk bepaald wordt 

.door het gedrag van 1><t) in de buurt van t "-1/\wl. Dus voorgrote lJ, 

namelijk ver ln de vleugels van de lijn, is apprpximat:ie a). geldig en zal 

,I(U)) naar een Gaussvorm naderen. Vo.or kleine ut, dus in het centrum van de 

li}n, gaat bena,de:ring b) op en zal l(w) praktiSÇh Lorentzis.ch verlopen. 

Wil de. Lorentz-benadering echter zinvol zijn:, dan moet er· voldaan zfjn aan 

de voorwaarde voor vernauwing, nl. /ltc-<..<.1. Anders .is het Loreqtzisd1 ver

loop, slechts van toepassing zeer dicht in de buurt van het centrum van de 

lijn, zodat ditt geen fysische betekenis meer heeft> Indien .aan.deze kon

ditie wel voldaan wordt, il:; de Lorentzvo.rm geldig tot ~"-À· Voor W ~/). 
wijkt de lijnvorm echter van Lorentzisch af en nadert naar een. Gaussisch 

verloop. Dit is een bekend verschijnsel. Immers de Lorentzlijn heeft geen 

eindig tweede en hogerE:! momenten, terwij 1 elke fysische lijn. eindige 

momenten moet hebben. Bovenstaande 
7 

systemen .. 

Eendimensiona,le e:xcharigenarrowing, de diffusielimiet van 'f ("'t) 
Ondanks de aanwezigheid van grote e;ltçhange-interaktie.s, blijkt boven

staa,ndè theorie. tpta,a,l .niet op te gaan voor stoffen.idie z:i.ch magnetisch 

eendimensionaal gedragen (bijv. irt,TMMC, dat een uitgesproken ketenstruk-



tuur vertqont8}. Om dit te begrijpenmoeten wekijken naar de manier waar-

op men to1: éetl uitdtul<.'k,ing voor 'f (-c) komt. 
/_- -~- -' 

Voor kleine '"[.is het vaak mogelijk een short.:..time expansie op te stel

len voor de korrelatiefunktie. Hef is echter duidelijk dat, wanneer een 

systeem.van gekoppelde spins op ê~n plaats ge~toord wordt, deze storing 

zich vöort zal pla~~en over ettelijke ionafstanden; Men kandit proces in 

de limiet voor "'t~A» behandelen als een diff~sieproces in eerr kont:inuüm van 

spins. Gulley et aL 7 hebben aangetoond. dat het gedrag van> '\'te') voor 

· gr()te "'(;·vooral van invloed is op de btee~te van de resonantie lijnen. 

limiet gehoorzaamt 1\i(~,"t} de diffusievergelijJdng 

'D \i'lL w ''r .~) .:. .~·· yt ~ ,"'t) 
. ·.· <>t 2.47 

. • ....... 13-16 
De diffusiekoiHficiënt D kan op versç.f\illende manieren berekend worden. 

Hierop wordt op pag. nog ingegaari. ·Oplossing v<m vgl. 47 levert 

\fCl:') '"'"" t - d..' :l. 2.48 

waarin d de dimensionaliteit van het systeem 1.s. Voor een eenditnensionaal 

systeem zal derhalve de korrelatietijd ,; , zoals gedefinieerd in vg1.42 . . c 
divergeren. De standaardtheorie zal dan zowel de centrale·lijnvorm als de 

lijnbreedte in.korrekt weergeven. 

Wanneer men nu 1:' definieert door 
C .· IJ 

't' cc ) .:: ~(a} c-c-c..l --c ) .:t. 

voor. l:''>>"Cc, vindt men als uitdrukking vo(jr .~(t) 

~(t) ~ V<p [- Cyt:1'j 

voor t >i"C , me.t c 

Daar we verwachten dat ""C opnieuw van de orde 1"1./J zal zijn, .is de groot
c 

heid 

Dit brengt tot uitdrukking dat de! eendimetisionale halfwaardebreedte, die 
~- . . 

kan bepalen als 1.44'(, veel groter is d~n de breedte ij normale 

exchàrige-narrowing. ·In CMC zou de eendimensionale breedte,<met het veld 

de ketenas citigeveer 5ÓO Gauss zijn. De lijnvorm 1.n het eendimensi

geval, korresponderend rnet vgLSÖ, valt sneller af dan een Lorentz

~a.rlangzamer dan eenGaussisch pröÜel. 
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Daar de diffusieaanname ~n TMMC tot treffende resultaten leidt wat 

betreft .de verklaring van de lijnvorm. en breedte, als het veld langs de 

ketenas gericht is (bl=O) 9 (zie ook fig.I5 van Hfdst.VI), zullen we iets 

verder ingaan op dit geval. Hetzelfde simpele model blijkt namelijk ook 

de hoekafhankelijkheid .van de lijnbreedte te verklaren, welke globaal een 

(3cos 29 -1 ) 4 / 3 afhankelijkheid vertoont, in totale tegenstelling tot het 

(l+cos29) verloop van de driedimensionale theorie. 7 

Zoals uiteengezet ~n 11.2 wordt de tijdsvariatie van de operatoren 

1n %-(,;) beheerst door de ongestoorde Hamiltoniaan, bestaande uit excbange 

en Zeemaninteraktie.De eerste leidt tot het verval van 4'a-(L') voor grote 

tijd, maar in het algemeen wordt deze volgens vg1.40 nog sinusaidaal gemo

duleerd met veelvouden van de Zeemanfrequentie l-00 ~ In dit opzicht is het 

zinvol een onderscheid te maken tussen de termen van 't't't) die .uit het 
r: 2 . ..... ~ z z 

sekuliere. deel van de dipoolterm komen L"'(3cos 6 -I) ~S j" Sk -3S j Sk) volgens 

vg1.37 en 38] , waarvan de Zeen:antijdsafhankelijkheid verdwijnt, en. de 

termen afkomstig uit het niet-sekuliere deel, met tijdsafhankelijkheid 

exp[-iÄmL.V0tJ . Deze modulatie wist de anomale bijdrage van de diffusie

staart van '\J./1:') uit, zodat deze termen een exponentiële bijdrage leveren 

aan ~(t). 
Als totale uitdrukking voor de relaxatiefunktie krijgt men zo 

~lt)"" ~x.p [-A, ( ~ un1. 9- 1)z b 11
' - A2.. 1 <.e) t] 2 • 53 

De eerste term, waarin de tijd t geschaald wordt met \3cos 2ê -t14 / 3 , ~s 
voor de meeste e -waarden dominant en geeft de hoekafhankelijkheid van de 

lijnbreedte goed weer. (zie bijv. fig.I6 in Hfdst.VI) De lijnvorm is bij

zonder eenvoudig voor 8=o, waar fC& )=sin\:~ verdwijnt zodat 

~t) "- up (- Lt A, t}1z.] 

en voor 9=54° ~aar 3cos 29-t~o, zodat men een zuivere Lorentzlijn vindt. 

De overeenstemming met het experiment ~s opmerkelijk (vgl. fig.I5). 

Derhalve kan men de ESR-metingen ~n zuiver eendimensionale systemen 

volledig begrijpen, door het centrale belang te erkennen van de persisten

tie van de spinkorrelaties voor grote tijd. (Merk nog op dat voor diffusie 
-3/2 

in drie dimensies ~~) verloopt als 'L en normale exchange-narrowing 

optreedt.) 



De eendimensionale exchangé-b.àrrow:ing theorie, zoals inhet vorige 

hoofdstuk. geschetst,> is met succes toegepast op systemen w.iarhij de exchange 

interakties tussen ionen op verschillende ketens mogelijk .dx;ie of meer 

orden kleiner is dan de sterke exchange J binnen een keten. Eem meer. voor

komende klasse van 'eendimensiónale• stnikturen heeft een merkbare inter-

ketenkqppeling J', als bepaald uit de waargenomen Nêeltemperatuur TN Vlaarbij 

het kristal antiferromagnetisch ordent. Hoewel J' eert belangrijke invloed 

het uiteindelijk.bet:eiken van driedimensionale ordeningJ ve.randert 

niet veel aanhet thermodynamfsc.hgedrag van de stofbij temperaturen 

bo.venTN. Derhalve is het gelukkig mogelijk eendimensionale soortelijke 

en susceptibili tei ten te bestuderen in minder .dan .ideale eendimen

stoffen. 

Minder duidelijk l-S, of de spindynamika van materialen.mef kléine maar 

waarrteeto.bare inter.,-.keten koppeling de karakteristieke trekkert vertoont van 

magnetische resonantie in eendimensionale systemen• Hennesy,McElwee & 

Richards hebben zeer recertt een artikel gepuhliceerdlO); waaiiJJ: dit probleem 

onderzocht wordt. De belangrijkste zorg hierbij was, te onderzoeken hoe 
~wakke inter"-keten koppeling de eertdimensionale lijnvorm verandert. Zij 

beperken zich tot een orthorombisch rooster waarin een.exéhange-interaktie 

optreedt tussenbuurionen, zowel langs de ketenas·{c-as), áls langs de 

andere assen. De mogelijkheid wordt opengelaten, dat de inter:-ketei\ 

exchange-interaktie in de a- en b-richting verschillend van grootte is, 

zodat het systeem zich ook tweedimens.ionaal zou kunm~rt. gedragen. 

Het is instruktiE;f eerst te kijkenhoe in het algemeen inter-keten 

koppeling de lijnvorm zou kunnen veranderen. Men .stelt zich .een k.arakte-

. ristieke tijd t
0 

voor, zoals getoottd wordt voor qlft') in fig:2/ Voor 

tijden.· .. t( tg 1~eeft de r~laxatiefünktie ~ (t) d~. eendime;~ionale vorm 

exp [-C~ t) ] , daar 1.nterketeneffekten nog "(ll-et de tl.]d :h.e.bben gehad 

zich te manifesteren, maar voor t>t
0 

gaat ~{t) over irt eert exponentieel 

[ :>]···. · . ·.· 3/.2 l/2 t; . . · . :Jto 
exp :-'lt. met ~""Y t 0 n • , • daar t '+'· (l:)d't' ~ 

0 
q>("C}d"Ç' voor 

grote tijden .. 

Het effekt op de lijnvorm hangt 

Wanneer t 0 voldöende gr-oot is, zodat 

mi af van de groot:te van yt
0

• 

yt0'>'>t, is de r~la;Katiefunktie ~ (t) 



al tot eetlyerwaarloosbaar kleine waar.de afgevalle? voordat de interketen 

mechanismenbelangrijk worden. Dan zal er geen waarneembare afwijking zijn 

van de eendimensionale lijnvorm of brè~élte ~ Is echter tYt0<<l, dan valt ~( t) 

in het hele gebied va.n inte:resse exponentieel af en iser niets t~ zien van 

een anomaal eendimensionaal gedrag. De centrale vraag isdus: "Wat is de 

·karakteristieke tijd t
0

? 11
• 

.r· 
-'lt. 1: 

to -c' 

Fig.2 Verval van de korrelatiefunktie 

"PC'"C). Voor 't'::>t0 .wordt de 

eendimensionale diffusie afgekapt 

door interketen koppeling. 

In bovengenoemde publikatie wordt een quantitat,:ieve the.orie ontwikkeld 

waarna uit de experimentele lijnvormen in enkele niet. exact eendimensionale 

st.rukturen de grootte van de interketen interakties worden afgeleid, In de 

uitwerking van de theorie zijn echter enkele onnodige simplifikatiesaan

gebracht, waardoor de voorspelde hoekafhankelijkheid yande lijnbreedten 

flagrant in strijd is met het experiment. In dit hoofdst:uk zullen we ons 

beperken tot de. theorie, zoals door Hennesy c.s. ontwikkeld. Verbeteringen 

worden dan aang.ebracht inhoofd.stuk IV. 

IH.2 Uitwerking van de korrelatiefunktie 'f('t) 

De ontwikkelde theorie 1s beperkt tot gekonsentreerde paramagneten 

met een orthorombisch rooster, welke een ketenstruktuurvertonen. Om 

verwarring te verkomen worden aan de hand van fig.3 de volgende afspraken 

gemaakt. 

Fig.3 Orthorombische eenheidscel 

waarin<de assen en interakties 

gedefinieerd worden, zoa~s die 

hier gebruikt worden.Ketenas 

is de c-as. De interketen koppe

lingen zijnz.o dat J>>J 1 ~J2 • 



. ' :-, 

De c-:as wpfdt altijd gêdefinieerd als de ketenasien.'hoeft derhalve niet 

samen te.vailen<rll.et de;·kriStallografische C'"".as. de c-as 
- . ' - - - . 

bestaat een grote ex~hange interak1;ieJ~ In het algemeen is>er een inter-

aktie • .Jl tussen buurionen langs d~' ~.:_as en een inter~ktie J
2 

tussen buren 

langs de b-as. We s.tellen J 1~J2 , waarbij we ons niet om/bekommeren of 

J
1 
~j 2 qf J

1 
>>J

2
. Wel wordt steeds aangenomen dat J

1
<.<.J; 

De. kamiltoniaan bestaat w.eer uit een Zeemanterm, een Hèisé11berg 

exchangeinteraktie en de dipoolenergie. Uitgangspunt voor de analyse van 

dè lijnvorm zijn dan opnieuw · 

· .I(\V) ="oJ~~(t)e -~\A)c clt 
3. l 

3.2 

3.3 

~Ct)::. lp2.tt)+f;..l.l-c}:::. 

P. L . r. -~ r: ..,l, " .-.l." " 1~~1Ct).(. s~z.G. .· e. .... 2.L~""Ii\)·. <C*" ();)<. .... tt>c- S .. ., 
L 1Li. ~oo~...,. \~WO\ t7id ~ .. ·""'~ . ··. '"'k.. "t·· ~."" 3.6 
kt\o\11 ... 

waarin evenredigheidskonstante 

3.7 
~ 

rkl geeft de relatieve positie van ion 1 ten opzichte waarbij 

ekl en \fkl de polaire resp. azimutbale hoek ~ie hl maakt.>met het aan

gelegde magneetveld. Verder is Ye·weer de gyromagnetischeverhouding va~ 

het elektron, 1'i. de konstante<van I)irac en N is het aantal rnagnetische ionen 

onder beschouwing .. De sommaties lÖpên in principe over alle magnetische . 

ione····.·.l'l van het ..... · ... siimple. < sk+·("t"). s+l··(-ç)· s . s - . .;"" . 1 m n"' ste t een vi~rspinkorrelatie-
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funktie voor. 

In de afleiding van vgl.4 t/m 7 is gebruik gemaakt van een oneindige 

temperatuurrimiet, zodat men het spinsysteem aLs rotatie-invariant mag be

schouwen. lp, (1:) is het sekuliere deel van 'P ("'C") en levert de grootste bij

drage in de integraal van vgl. 2. '\Jx.("l:) en lp1 ("t""), de niet-sekuliere delen 

(met .àm=~1, resp. ~2, waarin Am de verandering van het magnetisch quantum

getal), hebben een kleinere bijdrage daar zij gemoduleerd worden met een 

faktor exp [-i t.V0 AmtJ , zoals reèds eerder uiteengezet. 

Het is mogelijk de uitdrukkingen 4 t/m 6 te vereenvoudigen door de 

vierspinkorrelaties te splitsen inhet produkt van twee tweespinkorrelaties 

(het zogenaamde ontkoppelen van de korrelaties). In een ketenstruktuur 

zijn er dan slectJ_ts twee mogelijkheden die geen nuL opleveren 17), nl. 

a) (k,m) en (l,n) horen paarsgewijs tot verschillende ketens. Dan ~s 

het thermisch gemiddelde < S~(T) s: "7 onä!harikelijk van paar (l,n) 

daar verschillende ketens onder beschouwing zijn, waartussen amper 

wisselwerking bestaat, Men kan dan een exakte ontkoppeling door-

Met de aanname van een isotrope spin is verder 

3.10 

b) k,l,m en n horen tot dezelfde keten. Men kan de vierspinkornilatie 

niet exakt ontkoppelen tenzij (k,m) en (l,n) paarsgewijs ver 

uiteen liggen. We gebruiken vgl.9 in dit geval als benadering. 

De volgende stappen worden verduidelijkt aan• de hand van 'Po("t"), 

daar de andere termen analoog ontwikkeld worden. Met vgl.9 en 10 vindt men 

voor vgl.4 

Wc.("t") ::. 8 p ~~ Y'IL:! r~3 ( ~cotêl()...-1 )( ~c.cné!é~ -1 )<Stl-rJS~ "><);(l:)S=>3. 11 

De faktor 8 bestaat uit een faktor (2) 2 vanwege vgl.IO en een faktor 2 

daar er in de sommatie van vgl.4 twee identieke sommaties zitten.· Omdat de 
-:a ~ ,, ' ' 

korrelaties alleen een funktie zijn van rkm en r
1

n hoeft men b~J vaste k 

en 1 alleen te sommeren over m en n. 

In verband met het ruimtelijk gedrag van de korrelaties in de diffu

sielimiet wordt in de plaats van de tot nu toe gebruikte notatie voorde 

tweespinkorrelaties vaak een golfvektor-representatie gebruikt. Daartoe 

definëren we de Fourierreeks 



met 

:u 

. ..a-
., L o .r. 

-''a ~ S-' e l .) N . J 
J .......... 

- ''2.. L C l: t., .;. I. ~ • f'"j 
N 4 ~1 . 

q 

3. 12 

3. 13 

N is we'er het aantal spins onder beschouwing. De golfvektor q wordt gegeven 

door Z1Jn komponenten 

q = n 2n, 
x "Na 

q = n ZM', 
y -N b 

q. = n 21'r, 
z --N c 

(n=O,l,2, ....• ;N-1) 3. 14 

waarin a,b,c de afstanden tussen magnetische buurionen zijn langs de a,b. 

resp. c-as. Via ruimtelijke Fouriertransformatie gaat vgl.11 over 1n 

'fo('t;) ~ \-'i '({e.'t ~ ~ }\f I { 5(~+1) r· ~ l F; 12 < s;tt7) s_ ~ > .t 3. 15 

met . - _.. 
~ - ~ ( 'l. 2 e .. . . - ) e.- I. q • f'" kWI .z.. r kw. ~ c.cn . !(,""" ' 
~ 

3. 16 

De afleiding van deze transformatie loopt analoog aan die van het Wiener

Khindtin theorema in Appendix I, met dit verschil dat vgl.3.l2 een Fourier

reeks is in plaats van een Fourierintegraal. Vergelijking 15 e.n 16 vormen 

de uitgangsformules voor onze berekeningen, samen met de analoge uitdruk

kingen voor 'Pr (~) en lp1I (-cj nl. 

'l.::=f.2 'tt.."~t N_, ( s.l S+l) y' { \ f9' \.z<: s,z ("t)S_~ .t. 
'V~tt:) ::. > 3. 15a 

l.f 
met . . __. -... 

F' - '- y: - 3.( ((S,) é ~ ~ e .· e_ L \f K.""' ) e - l q . r'k""' 
3. 16a - t.""' K- k""" '\ Wl 

en 
~~'t ~ l. t-J-1 t s(C;.+I) r· z. 1 1=~" \ • <s~("t) s-\ > 2. 

tt'n:('t") =. ~ 
3. 15b '-1 ~ 

waarin 
2.~~1(-) ·- ~ 

Ft i. (, -1 ( S~2 eK~~"" 
- L 9. r"""" 

.::: e... e 3. 16b 
~ "-~ 

111.3 Berekening van <Sz(t) S z(O)> splitsen van inter- en. intraketen q -q -

invloeden. 

We willen nu de tijdkorrelatiefunktie < Sz(t) S z(O) > berekenen. 
q -q 

Hier wordt de tijdsafhankelijkheid van Sz in d.e Heisenbergnotatie weer 
q 

i.."l-fot/""- s'Z 
s7. (t) .~ e.. ~ e.. 
~ 

gegeven door 

3. 17 

waarbij ~O de volledige driedimensionale Heisenberg exchange en de zeeman

term van vgl. 2.14 bevat. Daar de Zeemaninteraktie .zowel met 'Je als sz 
0 q 
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kommuteert, mag deze hier verwaarloosd worden. De exchange-Hamiltoniaan 

wordt nu gesplitst ~n 

= ·'X c 3. 18 

waarin 

3.19 

de Hamiltoniaan die een set onafhankelijke lineaire ketens beschrij~t. 

( r. 1= r": + ct, waarbij t een eenheidsvektor langs de ketenas voorstelt en 
~+ ~ 

c de afstand ~s tussen buuriboen in de k~ten.) en 

~I ~ ~ sij s:. s: 3.20 

geeft de koppeling tussen de ketens. (G .. =0 als ~ en J op dezelfde keten 
~J 

liggen, anders G .. =J ..• ) 
q ~J 

We zouden nu graag de korrelatiefunktie splitsen in het produkt van 

een zuiver eendimensionale korrelatie en een relaxatiefunktie enkel beheerst 

door inter-keten effekten. Om dit te bereiken gaan we over op een interaktie 

representatie, waarbij 1-f als ongestoorde Hamiltoniaan wordt beschouwd en 
c 

~I optreedt als een storing. Daartoe wordt gesteld 
'2. ~'atc.t/~ s"'z(L) _t_'){c,t/~ 

Sq l t) :=. e.· q 1; e... 3 ; 2 I 

Wanneer men de temperatuur voldoende hoog veronderstelt, zodat 'J.l
1 

geen 

invloed heeft op de thermische eigenschappen van het systeem, geldt voor 

het thermisch gemiddelde 
1\'l.( -z. 

< .S~Ct) s_~ (o) > :: <: ~q t) S_'1 (-U> 

waarbij voor elke operator A geldt 
..... , tft- -~1tc.t/t" 

- t '""-c. ""\ A te) e A()=..e... 

3.22 

3.23 

zodat deze een tijdsafhankelijkheid heeft, die uitsluitend door intra-keten 
"'z 

interakties gegeven wordt. De bewegingsvergelijking van S~ (t) ~s dan 

i.~ ;t Sq2 
( t) -=- [ S ~ (*), ~ r. (- t) J 3.24 
1\2 

De korrelatiefunktke van 5~ (t) wordt nu gedefinieerd ~n termen van een 

relaxatiefunktie pq(t) door 

"' z. < s~(t) s_, (C>) > ~ 3;25 

We nemen aan dat men vgl. 22 mag reduc.eren tot 

< S; ( t ) S _ ~ (c) > ::. L. Sq~ (i) S _z
1 

( - I:) > ,.. 

= "- s;co) s~'i(-t} > ~<J(t:) 3.26 



2.3 

,,...... " " 
hetgeen neêr komf<op l}et vervangen ·van ··.st (t) ··,door • ... s: (0) ~,.c.;). Hiermee 

is dàn een vorm be:r~ikt~ waarin de korrelatie opgesplitst is in een produkt 
< ' -: ' ----- - \ 

van twee termen, afhapkelijkvande intra- resp. interket7n H~iltoniaan. 

De. a<,~.nnatne in vgl. 26 is kOrrekt tot in orde t
2 

in de hoge. temperatuuiJimiet 

J/kT~< 1 JO}. 

De bewegingingsvergelijking 22wérdf .nu op dezelfd.e manier aangepakt 

als geschetst in Appendix II, en menvindt analoog 

~q (t) =- e.xr f- o/tft..--cl~q (-r) ct1:] 
met 

. . 

De laatste kan men weer uitdrukken i.n.vierspinkorrelaties. Evaluatie van de 

kommutatoren in vgL. 28, samen met vgl. 20 levert dan 

i~ CL: r:: ·~ · ~ < s(l,~er) s: q. >2. I ~ "' - 5q~-., 12. 
"t'q S(S+I) N qt .1 .· . . . . ·. 

waarin 
,. _..;,......a. 

r. ll .:. . .i.. S' . . e l q . riJ 
',:), j 'J 

In dit geval is. de ontkoppeling van de vierspinkorrelaties exakt, aangezien 

de vier ionen hier niet tot eenzelfde keten kunnen behoren. VoÖr hei ortho.

rombisch rooster van fig.3 vindt men 

s ~ ::. ?. 'J t !..0::> { 9 ". q,) + Q; Jt (er;) ( "t!fb) 

Bij hoge temperatuur en kleine q
2

, mogen we de diffusielim:i.et nemen. 

' Sr. ("t) S 2 > =. -1. SÜ+•) e.- oq! 1:' '\ ..... · ., . ~ 3.31 

D · G · --S .zL;...) S % .aar q alleen afhangt van qx en qy en < ~ l · '"'Cf > leen van q
2

, kan 

men de sommatie in vgl.29 makkelijk uitvoeren door deze om te zetten in een 

driedimensionale integraal over de eerste Brillouinzone van een orthorom

bisch .rooster. De· diffusieko.nstantè D wordt door Resibois én derLe:ener1 
S) 

M . 16) . l en Bennet & .artln gegeven as 
2. l/l. 

·~ <. \.A) >q 
D= lim ·rc; -... lf> •1:. 

t{~O < W .· 't 

De momenten van de spektrale dichtheid < ""' 2>, en < W '~.:>1 Zl.Jn 1n de 

oneindige temperatuu:rlimiet exakt berekend door Marshan18) als 

<u. 2>. - (. 2.. "'.· .}.~)t l:! S(S+I) (I.,.. COQ) . ,-\.cl"'- 3 .. 1 . 3.33 

< w't > ~ ::. c~ Jft;._)" !{ S{S+ 0}1 
(I- t'.r.>'\)f5"- l {.ft",) 'i- ~fs(S+>I)J'j 3, ·~" 



D= rn J c 2;n. 3.35 

Deze uitdrukking wordt ook in ref.lO gebruikt. Vaat S=S/2 is het resultaat 

D=4.376 Jc 2 /~ 3.36 
10) 2 (Hennesy et al. gebruiken 4.34 Je /fl..) 

Het uiteindelijke resultaat voor vgl. 29 is 

~qt-c):: f:~tS·H)11-'1"(~-c/c.2.r~ [1~(1 ~ emCg~a) + j~(I-CcDl~b~. 
3.37 

indien D-e (,., 2 /c 2)>;> 1, zodat men de grenzen van de integraal over q mag. 
-1 z 

vervangen door ~ oo. De -r 2 -é!.fhartkelijkheid konden we al verwachtèn voor 

diffusie in een dimensie. 
" De relaxatiefunktie 

.11. 

~~ (T) wordt nu verkregen door de integraal in 

vgl.27 te nemenmet lpq (1:") gegeven door vgl.32. In termen van dimensieloze 

grootheden levert dit 

~./r) =- ~f> { -c-c ho t~r,- C4:l(9"o. J +cll. ( ' ;:-' Ut":>l9'j b))] J 3.38 

waar 

3.39 

en 

3.40 

Vgl.39 geeft de formele definitie voor de karakteristieke tijd t
0

, waarop 

het driedimensionale verloop van de korrelaties inzet. Het resultaat. van 

"",'gl. 26 en 

a:et 
" 

(h (1:") gegeven door vgl. 38. '±'q 

1\ 

~ (T) 
q 

I I I. 4 Benaderingen en eindresultaat van Hennesy c.s. 

3.41 

Wanneer we de resultaten van de voorafgaande afleidingen nog eens samen

vatten, dan krijgen we 
!:] [ J-'.i.l o2 2 "Z t. 

\fol,;)::. 4 oc..'(hl).J_, ~(S+l) q F~l .($~Ct)S_~ > 3.15 

waarin 
f tJfj ::. ?. 

"1 LJ 3. 16 

<: c "2. L "t) s "2. > = ~ s ( S+ I ) e..;.. Dq! ï; ~ Q ( T) 
,)1 -q 1 

en 

3.41 

" De grootheid ~I{ (T) wordt gegeven door vgl.38. De uitdrukkingen. voor 

en ~li zijn analoog en worden gegeven door vgl. 3 .15a/b en 3. 16a/b. 



Als eerste benadering verwaarloost Hennesy de niet-sekuliere termen van 

'\' ('r) eh neemt dus alleen .~ 0 ('t), w.eliswaar de dominante term bij de meeste 

veldrichtingen mee.x Om voor F0 een handelbare uitdrukking te vinden wordt 
q . 

. vgl. 16 vereenvoudigd tot 

F ~ ~ 2 l1 - -s us:/ e ) c..- l c.<r.:l l ~ ~ c) 3.42 

d.w.z. dat alleen de dipoolinterakties van een ion met zijn twee naaste 

buren op dezelfde keten meegenomen worden. (a is de hoek die de ketenas 

maakt met het uitwendig veld.) Dit houdt in dat de lijnb.reedte automatisch 

axiaal verondersteld wordt rond de ketenas, hetgeen flagrant in strijd is 

met het experiment. Het verwaarlozen van niet-buurionen op dezelfde keten 

is wel gerechtvaardigd, daar de dipoolbijdrage in o/ afvalt met c6 . Hun 

totale bijdrage is dan 2%. De voornaamste uitbreiding die in dit verslag 

op de theorie van Hennesy c.s. gemaakt wordt, is het meenemen vande dipool 

interakties met ionen op de dichtstbijgelegen ketens. 

Daar Dt(n2/c 2
)>>1 voor tijdenVan belang, mag men verder cos(q c)~l 

z 
stellen voor waarden. van q die een aanmerkelijke bijdrage leveren in de 

z 
som van vgl.IS. Op grond van deze simplifikaties vinden Hennesy et al. na 

het omzetten van de sonunatie 

3.43 

met 

3.44 

De integraties kunnen exakt uitgevoerd worden en het resultaat is 

~0 lo) ·(· c. 2 )''z -2lH«')(T:/toi
1z . 1/.)T 1 zt-cjt. ,3'J.) 

\.Vol"'t"):. -. e.. 'I. (2.L"t"/t0 ) 1 ·\.2.cl.l. OJ 3.45 l...rrï' 2.0"t 0 . 0 

waarin t 0 en oL gedefinieerd zijn door vgl.39 en 40 en waar r
0 

de nulde 

orde Besselfunktie voorstelt met zuiver imaginair argument. De aanname 

D "C ( n 2 /c 2
)>> I is weer gemaakt om de grenzen van de integraal over q uit 

z 
te breiden tot oneindig. 

Voor :C~<. t
0 

zijn de Besselfunkties en de exponent ongeveer I, zodat 
-1 

lp
0

(-r) evenredig is met ""t; 2
, het eendimensionale resultaat. Voor T>> t

0 
en a.,.41\-;,>t

0 
mag men de assymptotische axpansie 19 ) I0 (z)t:::-ez/(2nz)~ 

gebruiken, zàdat ~ 
0 

(-:;-) dan evenredig is met -r-2 Dit in tegenstelling 

tot driedimensionale diffusieresultaten. -zelfs van anisotrope .theorieën

welke een "'(-J/
2
-afhankelijkheid voorspellen voor "C~oo . Voor een diskussie 

x 
Zoals in. hoofdstuk VI beschreven., word.t. hiervo. or late·r. · nog 
k kt een gebrekkige 
arre ~e aangebracht, via een .schalingsprocedure op TMMC. 



hierover wordt verwezen naar het Oorspronkelijke artikel JO). De voorspellin

gen voor de lijnvorm in Cu(NH
3

)
4 

so
4

.H
2
0 lijken de juistheid van het hier 

afgeleide resultaat tebevestigen; Wanneer Jt veel groter is dan J
2

, zodat 

~<:.<.J, is er een gebied waarvoor t
9

<.<. ""!;<< d....- 13t
0

, waar het verval van 

~ 0 (T) evenredig 1s met ~-S/ 4= ~- /Z*T-314 , omdat dan alleen J
1 

zijn 

invloed uitoefent. 

Hennesy gebruikt vgl.45 om de relaxatiefunktie ~ (t) te verkrijgen. 

Deze berekening wordt,evenals die van de lijnvorm
7
uitgesteld tot hoofdstuk V. 



Hoofdstuk IV cl.e theoriè van c.s. 

Zoals we 1n het vorige hoofdstuk reeds Opgemerkt hebben, is hef ver

van de dipÖolintkrakties VBzn E\en ion met buurionêr( op ahcfere 

ketens in: de berekeningen: van Hennesy c.s .. èert àtove simplifikatie. Hierdoor 

~.9rdt de hoekafhankelijkheid van de lijnbreedten en vormenaXiaal veronder

~neld. Een van de 'ZOUten waarop zij hun theorieitoepassen is CMC, waaraan 

ook wij metingen verricht hebben. In deze stof treedt echter een gepronon

ceerde hoekafhankelijkheid op in de lijnbreedte,. wanneef men het veld 

roteert rond de keten {cf. fig .21 Dkrhalve lijkt deze vereenvoudiging het 

eèrs(: in aanmerking te komen voor verbetering. Een twêede.uitbrddiil.g van 

de. theorie welke in dit verslag gepresenteerd wordt, is het uitwerken van 

de riiet-sekuliere termen in de korrelatiefunktie. In dit hoofds.tuk worden 

beide korrekties uitgevoerd, waarbiJ wè uitgaan van het relaxatiemechanisme 

zoals voorgesteld door Hennesy c.s. en in het vorige hoofdstuk uite~ngezet. 

De verbeteringen: komen derhalve zuiver neer .op een meer korrekte evaluatie 

van de korrelatiefunkties o/ ("'C"). 

IV. 1 Sekuliere interketen dipoolinterakt:ies 

Voor het berekenen van de invloed van de dipoolinterakties tussen 

verschillende ketens op de sekuliere korrelatiefunktie \f/o ft:} grijpen ,we 

terug naar vgl.3.15 en 3.16. Na het omzett-:n va11 de sommatie in 3.15 in een 

integraal over de eerste Brillouinzone van het orthorombisch rooster van 

waarin 

-'!> 
met r .. 

1J 
dier .. 

1J 
De 

4.2 

de verbindingsvektor van ion i met ion i en e .. de polaire hoek 1J . . .• 
maakt met de richting van het aangeLegde I1lagneetveld. 

sommatie in vgl. 2 wordt, nu niet beperkt tot de •twee naaste buren 

van 1on i op dezelfde keten, rn.a,ar we \nelllen de dipoolinterakties mee met 

alle magnetische ionen in een blok, wat om ion geslagen w()rdt zoals aan-

gegeven in fig .. 4 De fout welke men tn.:iakt in q>
0

("C) doQr verwaarlozing van 
. . 

de rest: van het rooster, wordt geschat op eenpaar procent'wanneeï het uit-

w'endig veld langs een van de koÖrdirtélatassen $ericht: is, en in het ongun-

stigste geval op hoogstens 10 à 20~. 
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Fig.4 Deel van het orthorombisch rooster, met daarin de magnetische ionen 
waarvan de dipoolinterakties met ion i meegenomen worden in de 
berekening van de korrelatiefunktie \V ("t:). Hennesy beperkt zich tot 
de ionen I en 2, de naaste buren van ion i op dezelfde keten. De 
definitie van het assenstelsel .is dezelfde als in fig.3~ 

We schrijveri vgl.2 als 

r-; = f r,() [ ÎL/"- ~ lGj. eli )1
] e. -~;.;:; 4.3 

. . ~ -waar~n eH een eenheidsvektor is in dê richting van het aangelegde veld H. 

Deze wordt gedefinieerd door zijn komponenten 

4.4 
~ 

met 9 , 'f de gebruikelijke hoeken die H .maakt met de koÖrdinaatassen. De 

sommatie in vgl.3 verloopt tamelijk vlot, wanneer met ionen sam~nneemt, 

die via inversie ten opzichte van ion i in elkaar overgaan. Men kan dan 

gebruik maken van de volgende gelijkheden 

co~l e .... 11) : - un e 
en 

-.> ............. ) ..... r·· -L. .r,·. -..4 -i ( e (. ". '-I + e 9 J . ::. c.~ { q. r~j) 4.5 

Wanneer we verder mogen aannemen dat cos(qzc)~l voor de waarden van qz 

welke een behoorlijke bijdrage leveren in de integraal van vgl.1, zoals in 

het vorige hoofdstuk, dan vinden we als resultaat 

0 
Fq = C + Acos(qxa) + Bcos(qyb) + Dcos(qxa)cos(qyb) +. Esin(qxa)sin(qyb) 

4.6 

'· 



·De afleiding van deze uitdrukking en de. expressies voor de koëff iciënten 

zijn te vinden in Appendix IV. J1~ hoekafhank.elijkhedd varl F
0 

.zit in t/m E 
q 

waa.l'in verder alleen de roosterafstarid~nvoorkomen. I.n 6 is de eerste 

tetm afkomstig van de ionen op .dezelfde keten als het centrél.le ion,: de 

enige tern1 di~. door Hennesy meegenomen wotdt in zijn bereken~ngen. De tweede 

e.n derde. term geven de bijdrage van <ie ketens op een afstand.::.· a, resp. f b 

van de centrale keten en de twee laatste komen van dekétens in de hoeken 

van het blok van fig.4. 

Om f 
0 

Cr) te vinden, moet de uitdrukking. voor. F0 nog gequadrateerd 
0 ·.· ... · q 

worden. Hierbij 1s alleen dat. deel .Vari Fq van belang wat even is in 

komponenten van q, daar de rest van de integrand in. vgl. L een even funktie 

is van q en q . ( F0 ) 2 is v().lledig ui tgeschrèven in vgl.D9 vari 
x y q even 

Appendix IV en bevat alleen produkttermen van de vorm cost:l(q a}cosm(q b), 
x·.··.··· ·····.y 

waarin n en m de waarden 0,1 of 2 ·kunnen hebben. Het. gevolg van de s impe-

le vorm is dat 410 (-c) ge~chreven.kan worden als de som van een:. aantal termen 

met het volgend karakter ·. nt . . )/ 

:...2-('t'/t )l'~(l+o~.'~). f_·"'c. -Dq!"tol ~J· ios"(a Cl.)e..;l.L"t"lto).z~~ .. ~ .e. . . o . * _ n/c. e. 'lz -"IQ, t><- .• ·· • . . ·· .... qx '* 
. . f ry lt. •·. "'.c·· , ··>· . l.._, <-T/it>)~~~ ur.>~jh) ..~. 

~ - '1/b C.<n . q':S ';) e. . . . . <.!. ~l 

Daar D "t. ( M.
2

{c
2

)>>l voor tijden van belang~ mag men de grenzen in de eerste 

integraàl weer uitbreiden tot oneindig, zodat 
.,,, ·.t . . .. ·.. . ., 

f · ·il.--oq.z1:' ola =- lrt/2.D'C) 4 
-nJ . -~~ 

(, 

De integralen over q en q hebben dezelfde vorm en zijn exakt oplosbaar, 
x y 

doör de exponent te ontwikkelen in machten van de cosinus en Wa.llis' formu-

les t~ gebruiken. Dit levert 

I ntq . . - ·..... . ] . . . '2-rt I C k.) 
-"tQ, e.xpL k<-o>(ctx<t) d..qlc: :::, -;:- o 4.9 

fn.IC{ Có':)l'\x Q.) ~p[k. CU"> lql(, CI.))OI.'\ ~< = ~ I I (k.) 
-rt.lo,. 4. 10 

J"-lo.. co~1 C~._CA) Q.~f[k.<:.o:>t9>lo.)}c\qlt=·'-: [rolk)-<~ l,Ck)] 
-rt./. . 

4. 11 

I 'I> (k} is een Besselfunktie met imaginair argurnept, van de o.rde v welke 

gedefinieerd zijnals 
( ~ )~+2.n 

h.t{V+h)! 

waarin k een willekeurige waarde heeft, en ')) éen il1feger is. Jl~t .integraal

prodqkt van ygt.7 kan men derhalvé'uitwerkei1 tpt .een produkt van twee 



~0 

Besselfunkties. Voor '\' 
0 

("C} geeft integreren met behulp van D9 en vgl. 9 t/m 

11 als uiteindelijk resultaat 

\:Vo ( 17) ""-" 1: _,,.1 e..xf> [ - (1 +.tt) ZJ '* 

f (F\t~ ~t+C..t-+D~)ToCz.)Io(ol.lz) 
-[ (A1+DJ) ~ I, tz.)l0 lol1Z) + (~l+D') ~•z Iol z.) Id ~1 -z. ~ 

+ .2 [ ( F\-c..+~O) I,L'Z.) I, (a~...1 ~) "t (~(. + F\t)) I 0 tz.) I., l~ 1 z.) J 

4.13 

+ [ ( 0 1 ~Et) .. __!..... , - 2...AD_!_ - 2.1?>0_!_ + l.(f\~+-Cb)l T, (z )I (ol 2 2:.)] ~~2. Z. oJ._l z IJ . I 

Hierin is z=2(T./t
0
) 312 en worden d~koëfficiënten gegeven door vgl.D8 in 

Appendix IV. Voor de evenredigheidskonstante vindt men 

l ve."' ~ 1 5(~+1) -'- (c.l.ho)":t 
.'-1 b l. ft? 

Een probleem op zich is het vaststellen van de importantie van elk der 

termen in vgl. 13 bij het berekenen van de relaxatiefunktie ~ ( t) met behulp 

van 

4.14 

Voor grote waarden van ~ gedragen de Besselfunkties zich ongeveer hetzelfde, 

en het is duidelijk dat de exponent in vgl.l3 de bijdragen van elke term 

snel.teniet doet bij toenemende tijd. We mogen derhalve verwachten dat die 

termen belangrijk zijn, welke eeh. bijdrage leveren in de integraal van 

vgl.l4 voor kleine "t". Zoals men kan afleiden uit de definiti'e van de 

Besselfunkties zijn de limieten van de termen voor z~O 

Iot -:z.) Io (a . .l z.) ~ 1 

' Iol-z.)'I., (.J.l"Z:..) ~ '12. 
.J.lz. 

_,_ T.,(z)I,lot 2 z)--::> '/l.f 
c.t1.-z.2. 

V 0 0'1' "Z -> 0 
4.15 

De andere termen gaan in deze limiet naar nul. De verwachting is derhalve 

dat de termen, quadratisch in de koëfficiënten A t/m E, een redelijke in

vloed zullen hebben. Het exakte gewicht kan echter alleen door numerieke 

berekeningen gevonden worden. Het lijkt aannemelijk dat de eerste term in 

vgl.l3 als hoofdkorrektie gehanteerd wordt op de berekeningen van Hennesy 

c s waarin alleen de term c2 r
0

(z) .. r
0

(-'l.z) 
• ., <::~.. optreedt (cf. vgl.3.44 en 3.45) 

De in dit verslag gebruikte uitdrukking voor 'fo("t") wordt derhalve 
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Fig.S Hoekafhankelijkheid van de korrelatiefunktie lf'o in CMC, in de benadering vàn Hennesy c.s. 
(cf. 3.44 en 45) en v:an dit werk (cf. 4.16). a-c vlak (gedefinieerd door fig.3) 
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4. 16 

waann de hoekafhankelijkheid in de koëfficiënt (A2+B 2+c2 +D 2) ~s onderge

bracht. Voor het geval van CMC wordt deze tesámen met die van de Hennesy

term weergegeven in fig.S, 6 en 7. 

De berekeningen van. Hennesy hebben voornamelijk betrekking op de lijn

vorm van de absorptielijnen als het. veld langs de ketenas gericht is •. In 

deze situatie is de korrektie niet erg groot. Het is echter duidelijk dat 

deze korrektie op de resultaten van dit verslag, waarin de aandacht gericht 

is op de hoekafhankelijkheid van de lijnbreedte, een grote invloed heeft. 

Het meest opvallende in fig.? is de sterke variatie van fo in een rotatie 

rond de ketenas. Zoals in hoofdstuk V uiteengezet zal worden, werkt deze 

variatie ongeveer lineair door in de hoekafhankelijkheid van de halfwaarde 

breedte. 

IV. 2 De niet-sekul ie re korrelaties ~z (-c-) .en y;JI. ("t") 

Op dezelfde wijze als geschetst in het voorgaande, worden nu de niet

sekuliere korrelatiefunkties \}IJ:. en \flli. uitgewerkt. Als uitgangsformules 

dienen vgl.3.15 a/ben 3.16 a/b na vervanging van de sommaties door. integra

ties over de eerste Brillouinzone. Voor \.\J1 (-c-), korresponderend met dat 

deel van de dipoolstoring wat overgangen /1 m= +I induceert, vinden we 
n/ n - . 

"' tt b f Ie.. ' .2. - zD l t l/ 
lf:t. ("C) "' 10 r ~9~ J dq~ ol ~ 2. \ F9 I e.. 'h .e.x.p f- 2 ("tf+o) 1 [i- <:.ln(9J(.~)+.l.l( I -CA') ('I~~))] ]4. I 7 

-'1/a.. -n/b -n/c, 
met ._,-

F~::. f r,j-l ( c.o.sE\) S.~G,j e..~\f,j) e.-L.'iJ;j 4.18 

En voor \j.l:n:. (-ç) vinden we 

~L"(;J .rv f~q~~.{,~~:j{l~9z !F~!l e-2.Dq;T~t-~(-rft}:t[t-coS(~J(.G.)+ol(I-Co~(q'jb)~J 4.19 
• -ntl!l. -'rllb -"Ie.. 

waar~n 

4.20 

De sommaties in vgl.l8 en 20 worden weer beperkt tot de ionen ~n het blok 
1 van fig.4. Bij de berekening van F kunnen we opnieuw gebruik maken van de 
q 

inversiesymmetrie ten opzichte van ion i en van 
~(\fij+l'l) 

c.o~lS+n.):.- co~ ê, ~~ (9+rt.)=- c;W.. Ge. .... e. :. - 4.21 

en 

4.22 



De faktbr exp [ (2) i lD • ·1 , waarin \{> •• de azimuthàlé hoek 1s van~- . met het 
.. . 1 1J 1J . . • .. ·. 1J 

uitwendig veld, heeft behalve het minteken 1n vgl.2i geen enkele invlQed. 

men kan dit.op fysische gronden verwachten 1n dit syste.em en dit is ook ma

thematisch te bewijzen.Derhalve wordt in het vervolg de exponent I gesteld. 

Dit levert als resultaat 

F
1 

= A'sin(q a) + B'sin(q b) + D'sin(q a)cos(q b) + E'cos(q a)sin(q b) q x y . x y x . . y 
4.23 

Hierin 1s dezelfde notatie aangehouden wat betreft de herkomst van .de termen 

als in de vorige paragraaf. Uit vgl.2J z1en we dat de centrale keten geen 

niet-sekuliere bijdrage levert (de term met C' ontbreekt). De afleiding van 

F
1 

is gegeven in Appendix IV. In dit g~val zijn de koëfficiënten tamelijk 
q 

ingewikkelde uitdrukkingen welke alleen impliciet gegeven worden. Als 

eindresultaat voor 1.\'I vinden we 

'1J1 re) ,..,__ 10 t-''.z €...J< p [ - ( tt«.1
) z] * 4.24 

[ (A' 2 + D' 1
) ~ I,l'Z..li 0 l~lz.) +( e' 2

-+- E.' 2
);, 2 I 0 l-z.)I 1 (ot 1z.) 

_ [ ( 1)1 t + E. 1 1) .J..... + .2.. F\ I DI .J... + .2. ~IE. I ~ ] .I. l Z.) J:. (~ 1 Z:.) ] 
o,ltz,.l 2 oJl '2. I I 

met z=2 ( 1:/ t
0

) 3/ 2 en ·waarin de evenredigheidskons tante dezelfde is als 1n 

vgl.l3. 

Voor l.VJL (T) loopt de afleiding volkomen identiek met die van ~O en 

geeft derhalve hetzelfde resultaat als in vgl.I3, alleen de koëffici~nten 

zijn anders en worden gedefinieerd 1n Appendix IV. 

Het gewicht van de hier afgeleide termen in ~(t) 1s nog moeilijker 

aan te geven dan die van de sekuliere uitdrukking, daar deze nu nog eens 

sinusaidaal gemoduleerd worden met een frequentie w0 resp. 2 w
0

• ( w
0 

is 

de Zeemanfrequentie.) De enig mogelijke rnanier lijkt numeriek werk. Door 

tijdgebrek zijn we hieraan echter niet toe gekomen., hoewel de meeste nume

rieke methoden ervoor ontwikkeld zijn. We zijn dan ook gedwongen in dit 

verslag bij de interpretatie van de metingen niet-sekuliere termen in ~(t) 

te verwaarlozen. De modulatiesnelheid en de grootte van de koëfficiënten 

doen ons echter vermoeden dat hun bijdragen voor de meeste veldrichtingen 

kleiner zijn dan de verwaarloosde termen in Ijl 
0 

(T). 



en breedte 

V.l Inleiding 

In de voorafgaande hoofdstukkeri hebben we. ons voornamelijk beziggehouden 

met het afleiden van uitdrukkingenvoor<de sekuliere enniet-sekuliere 
. . -

korrelatiefunkties in gekonsentre.erde. paramagneten met een orthorombisch. 

rooster, welke een kètenstruktuur vormen. Deze korrelaties leggen, de vorm 

van een absorptielijn volledig vast, onder de aanname dat de storing ten 

gevolge van de dipoolinterakties als Gaussisch is te beschouwen. · 

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de berekenin,g .en eigen-

schappen van de lijnprofielen in geno.emde s taffen, welke een tussenvorm 

moet zijn van de zuiver eendimensionale lijnvorm en. een Lorentzisch verloop, 

het driedimensionale resultaat. Ons lijnvorm-formalisme bevat twee para

meters, te weten cl..=J
2
/J

1 
en At~, waarin naast de verhouding J

1
/J en de 

grootte van J een hoekafhankelijke funktie voorkomt. In het algemeen is het 

mogelijk een gegeven profiel met verschillende ( ~, At~ } waarden te 

benaderen ( ~ 2). 

Gelukkig kan de Néeltemperatuur ons iets zeggen over de. sterkte van de 

interketen koppelingen, aangezien zij mede verantwoordelijk zijn. '(oor de 

driedimensionale ordening. Green's funktie methoden verschaffen een-uit

drukking voor de NéeltemperatU:ur 1n termen van exchangekonstanten, lje.tg~en 
2 

ons een relatie levert tussen ct en At
0 

1n een bepaalde stof. Voor 

aanpassingsproces is er dan slechts een vrije parameter over C§ 3), 

Tenslotte rest ons dan nog een probleem. De uitdrukkingen voor de 

korrelatiefunkties zijn afgeleid in een diffusielimiet eri zijnnietgeldig 

voor t~O, waar zij divergeren. De moeilijkheid is, aan te geven hoever de 

korrelatiefunktie al is afgevallen voor"dit diffusiegedrag inzet. Een metho

de hiervoor wordt geboden in referentie 7, waarbij shqrt-time expansies 
10) 

voor ·•'f ("t) gebruikt worden. Wij zullen echter, evenals Hennesy et al. , 

een schalingsprocedure gebruiken op het ideaal eendimensionale TMMC. 

V. 2 Berekening van het lijnprofieL I(W) uit de kot:'relatiefunktie fê 
In het Wiener-Khinc~in theorema (Appendix I) wordt de spektralé dicht

heid I('"->) geÏnterpreteerd als de Fouriergetransformeerde van cie.relaxatie 

funktie !> (t) 

f <>o -~wt 
I.(w) ==-

0 
pH) e. · d.t 



Deze laatste geeft de tijdskorrelaties van de magnetisatie weer .en is nauw 

gerelateerd aan de korrelatiefunkties .'t'~{t) van de dipoolstoring door 

(Appendix II) . 
t .. · - 1.. ~ I.Vo ""C" -J 

~(t) =- ~(o).~rc- ~ ~Cl: --c) 'lJ~L-c) e.. ol'- 5. 2 

waarin lV 
0 

de Zeemanfrequentie is en ~ = /j,m de verandering van magnetisch 

quantumgetal, geassocieerd met de storing. Uit deze vergelijkingen zien we 

dat het lijnprofiel I(~) volledig vastgelegd wordt door de korrelatie~ 

funkties, onder de voorwaarden waaronder vgl.2 is afgeleid. 

We hebben in de laatste hoofdstukken uitdrukkingen gevonden voor \p("t") 

1n antiferromagneten, ver boven de Néeltemperatuur, met een orthorombisch 

rooster, welke een ketenstruktuur vertonen. In eerste approximatie kan men 

de sekuliere korrelatiefunktie \fJ 
0

(T) voorstellen als 

"' )-'':t r "'tl J' . ll 1.\)ol"C) =-ti ("T./to e..xfl-2.CI+c~ .. '")("Tfto) J Io( 2-l"t"/t-o) zJTo(2.ota("t/to) z} 5.3 

met 

5.4 

en 

5.5 

Hierin 1s I
0 

een nulde orde gemodificeerde. Besselfunktie, c de ionafstand 

1n een keten enD een diffusiekonstante, welke gegeven wordt in vgl.3.32 
10) t/m 3.34. De koëfficiënt A wordt in de benadering van Hennesy et al.· 

gegeven door vgl.3.44 en 1n onze approximatie door vgl.4. 16: In beide 

theorieën worden de niet-sekuliere bijdragen verwaarloosd. (zie echter de 

opmerking op pag. ), zodat het argument van de exponent reduceert tot 

5.6 

waarin '+' ("C") nu gegeven wordt door vgl. 3 . 
. . d ..,.... d . . . . 19) ( ) Voor t1J en ~>>t0 mag men e assymptot1sche expans1e r

0 
z ~ 

ez/(2tt.z)! gebruiken, zodat 'V("t") in dat gebied afvalt als -,:;- 2 • De eerste 

integraal is dus konvergent. De tweede term divergeert logarithmisch, maar 

zijn bijdrage in F(t) is verwaarloosbaar voor grote t, ten opzichte van de 

eerste term welke dan evenredig is met t. In de limiet voor t-i>o.:r vinden 

we derhalve voor de relaxatiefunktie ~(t) geheel naar verwachting 

5.7 

hetgeen een Lorent.zisch lijnprofiel oplevert met halfwaardebreedte ~ . De 

limiet voor zeer kleine waarden van t/t
0 

is 
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5.8 

een zu~ver eendimensionale relaxatiefunktie. 

In het algemeen moeten de lopende integralen numeriek berekend worden. 

Daarvoor brengen we F(t) in een dimensieloze vorm 

5.9 

De integralen in deze uitdrukking zijn 

)., ( K ) :::. .r ex f> [- ( I+ at l) 'j l J I 0 ( ':\ 1) Io (eX. 1 ~ l) ~ 5.10 

l 

't l x.) :: J x. t.x. r [- c 1 +ct 1 
) ':1 ] r o ( ~) I b ( ot z ~) o...j 

a2 o 5.11 

en 

waarbij x= tJ'i ft/t~ 
en ~tol :.l~o/'in.)t lt '!e..'i't....1 fCS~\f) <1,f1 

5.12 

De hoekafhankelijke funktie ~s verschillend ~n onze .approximatie en die 

van Hennesy. 

Bovenstaande transformaties van variabelen z~Jn noodzakelijk voor nume

rieke berekeningen, omdat daarbij de integrand en zijn afgeleiden begrensd 

en kontinu moeten zijn. De eerste, konvergente integraal wordt voor kleine 

x exakt berekend. Voor grote waarden van x is een assymptotische ontwikke.

ling opgesteld voor de integrand, waarvan de vorm, het toepassingsgebied 

en een schatting voor de gemaakte fout afgeleid worden in Appendix V. De 

integraal wordt dan berekend als 

J
~ 

),l><.) : '}.(~) - IC. [ ]~ 5. 13 

De waarden van J 
1 

( ~), voor een aantal c:)l-waarden verzameld in Tabe 1 kan 

men koppelen aan de halfwaardebreedte ~ in de Lorentzlimiet van Vgl.7 door 

Tabel I 

cll. 

I 
I0-1 

10- :l 

I 0- '\ 

•o-'1 
•o-s 
10-6 

(1-V•ta.)L:. '(::. ~-At~ ~.l~) 5.14 

J 1 (40) 

0.8034 0605. 
I . 0 7 26 6640 
I. 2567 0875 
I .3804 0593 
1.4643 7827 
1.5215 4907 
1.5604 9461 

Waarden van J 1 (~), met een absolute 
. . . -8 

prec~s~e van m~nstens ~ • Deze 

hangen samen met de halfwaardebreedte 

van het lijnprofiel in de drie~ 

dimensionale Lorentzlimiet als 

( w,,.t\ = Vi:{ At~ J 
1 

(oe). 
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De logarith~e van de relaxatief~?~tie ql(t) gedeeld door t 31 ~. Hier~n is =lnQCt)= --bt(t-"t")\f'(":.-)dT 
zo genor~al1seerd dat -ln~(t)/t =I voor t~O. De k~rrelat1efunkt1e +6(L) wordt geg~ven door 
vgl.5.3 en de karakteristieke tijd t 0 door 5.5. De kurven geven een assymptotische t ! afhan
keli kheid, wat betekent -lnl(t)~·t, een exponentieel verval. (de berekende punten worden ~ege
ven n. tabel 5 van Appendix .VI) De pijltjes gev~n de eindp unten. aan van dezelfde kurven bere
kend in ref. I 0. 
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De tweede. integraal ~vgl.J 1)., welke logadthmisç.h divergeert~ wordt op 

eenzelfde manier verwerkt, na het .9;fsplitsen van de eerste term,die:voor de 

divergentie verantwoordelijk is, in de assymptotische expansie van de inte

grand. De numerieke bij zonderheden van dit proces zijn weer J..n Appendix V 

ondergebracht. 
"-2. Als resultaat tonen we in fig.S voor ~=1 en ~= \0· de aan ~(t)ver-

wante grootheid ...;F(t)/ [ 4/3 At~ (t/t
0

)312 ] • Daarin ziet men de. overgang 

van het eendimensionale verloop (pCt:.) ""exp [ -( y t) J/ 2J) naar het langza

mere exp"[-t] verval voor t~t0 • Deze kurven:wordeno.ok in ref.IO gegeven 

waarbij voor t/t
0

=100 een duidelijke afwijking optreedt {~10%) ten opzi(èhte 

van onze berekeningen. Voor kleine waarden van t/t
0 

is een eventueel ver

schil moeilijk te bepalen door de logarithmische schaal. Ons inziens zijn 

deze afwijkingen alleen te wijten aan een grotere rekenonnauwkeurigheid in 

de resultaten van Bennesy c.s. 

Voor het berekenen van het lijpprofiel 1(1.0) moet bij elke waarde van 

LU opnieuw de integraal van vgl.l uitgevoerd worden,. waarbij ~(t} twee 

parameters bevat nl. At~ en cl... Dit is een bijzonder. tijdrovend proces, waar

in we de rekentijd uiteindelijk met minstens een faktor 30 hebben :weten te 

reduceren. Dit integratieproces staat beschreven in AppendixV. 

Een aantal berekende lijnprofielen worden in fig.9 en 10 gepresenteerd 

in een genormaliseerde vorm bij konstante à. en variabele At~, ,resp. 
2 

vaste At
0 

en ot als variabele. Bovendien zijn in deze. figuren de Lorentz~ 

lijn (een rechte door{(), I) in deze representatie, met dchtingskoëfficiënt I) 

en de eendimensionale lijnvorm aangegeven. Beide bevatten slecht$ één 

parameter. We zien in fig.9 hoe bij toenemep.de At~ (bijv. door het afnemen 

van de interketenexchange, cf vgl.12) de lijnvorm steeds verder vanLorent~ 

zisch afwijkt en nadert naar de eendimensionale limiet. Dezelfde trend 

treedt op bij dalende cl. (fig. 10), waar geheel volgens verwachting kleine 

waarden van ol geen invloed meer hebben op de lijnvorm. Alle lijnen hebben 

in het centrum een verval dat ongeveer Lorentzisch De afwijking hiervan 

kunnen we meten door hun halfwaardebreedte te vergelijken met die inde 

driedimensionale limiet (vg1.14). Dit wordt geillustreerd 1n ~ig.lL t?ri 12. 

Onze meetpunten in CMC liggen bij ~ = 10-S/ 2 in de buurt van At~~ 0 •1, 

zodat de afwijking daar aanzienlijk is (+ 20%). 

I 1 'k. 1 7),12) . - .. n een aanta artl e en · wordt de optnerklng 

Lorentzlijn resulteert, wann.eer in vg1.2 de korrelatiefunkties veel. sneller 
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. , . ongeacht hun preciese vofrrr. Figuur ll en l2 tonen 

dat het hanteren vän deze uitspr,qa.~ riogal wat voorzichtigheid vereist 

bij het berekenen van ha1f,waardebr'eedt:en. 
. -·, 

Uit fig.9 en 10 is duidelijk .dat wê een gegeven lijnvorm veelal met 

verschillende (At~ .;.. ~) waarden kunnen benaderen. We kunnen derhalve I!le t het 

formalisme , tot dusver ontwikkeld, nog geen uitsluitsel geven over de 

gr'ootte van exchangekonstanten, welke áanleiding geven tot een bepaalde 

lijnvorm. Gelukkig kunnen we hierbij gebruik maken van de Née1tempe:ratt1t1r, 

voorzover bekend. 

V.3 Interketenkoppeling en N~eltemperatuur 

Een eendimensionaal systeem met short-range interakties kan geenlong

range ordening vertönen bij eindige tèmperatuur. Derhalve moeten ordenings

effekten toegeschreven worden aan interketen koppeling en kan de hoogte van 

de overgangstemperatuur TN ons iets vertellen over de sterkte van deze 

interakties. De meest betromvbare schattingen voor TN in termen van inter..: 

keten interakties zijn afkomstig uit Gree' s funktie berekeningen. DezE! 

kunnen in de volgende vorm gegoten worden 

kTN/J = 4/3 S(S+J) f/I 5. 15 

met 

6 

waarin 

5. 17 

Voor de faktor f wordt in enkele ontkoppelingsschema's (R.P.A., Callen

ontkoppeling20) etc.) een verschillende uitdrukking gevonden, Henne~y ~t 
al.IO) gebruiken een vorm voorgesteld door Tahir-Kheli 21 ) 

f = r + [cs-J)/3s] [(I-t)/r] 5. 18 

Green's funktie. theorieën voorspellen dezelfde overgangstemperatuur 

· v.oor ferromagnetische en antiferromagnetische intera.kties. Rushbt"oök & 

Wood22) hebben aangetoond dat er een verschi 1 van ongeveer JJ.% bestaat 

tussen antiferromagnetische en ferromagnetische overgangf;temperaturen vQor 

spin 1/2 in een kubisch rooster. Voor spin 5/2 valt het verschil af tot 

1.3 %. Hen mag derhalve verwachten dat het toepassen van vgl.l8 op een 

antiferromagneet geen ernstige fc::mt introduceert in CMC (spin 5/2) 

Rennesyc.s. hebben de sommatie vanvgl.l6 uitgewerkttot 



5. 19 

met aL
1 

,
2 

= J 
1 
,/J<<J, welke te s'Chrî.jven is alslO) 

I: r1u. exr[- ( .1-+olr+.l>_)u] ::[~{ct; u>Ial~l4.) ID(~AJ) 
0 . 

Deze integraal kan numeriek berekend worden. Kombinatie van :vgl. I 5,18 ·en 20 

geeft dan bij gegevenwaarde van kTN/J een relatie tûsse~ J/J en o2:. Voor 

CMC geven ZlJ als resultaat 

J/J = 5.8 10-
3 [1- 0.245 ln..t] 

2 
5.21 

· Dit levert ons een verband tussen ,t\t~ en cJ... x waardoor bij een aanpassing 

nog maar één vrije parameter overblijft. 

V. 4 Schalingsprocedure op TMMC 

Als kontrole. op de juistheid van de tot dusver afgele~deuitdrukkingen, 

kunnen we nu in de eendimensionale limiet (t0~oo) de lijnbreedte in TMMC 

uitrekenen. In deze stof hoeven we geen moeilijkheden teverwachtenten 

gevolge van het verwaarlozen van dipoolintetakties mèt andere ketens, 

zodat we de uitdrukking voor lf 
0 

('t'J van Hennesy mogen gebruiken •. Als men 

zich beperkt tot de situátie waarbij het veld langs de ketenas gericht is, 

leveren ook de niet..;..sekuliere termen geenbijdrage. In de limiet voor 

t
0 
~ .oo vinden we dan 

5.22 

en 

5:23 

waarin 
.'t 2 ( k )I I .•. r;;:tt I 

K :::. 12. S (S +I) 'l(e ·.t.. · rof.,.n ~ ~· .-rö. C. ~ 5~24 

In TMMC 
. 2 

LS S=5/2, zodat D=4.376 Je /h. (vgl.3.36) 

x Dipoolinterakties zouden ook een bijdrage kunnenleveren in het bereiken 
yan long,.. range ordening en derhalve een invloed kunnen hebben op de 
Néeltemperatuur. Een manier om dit eff.ekt te schatten is het berekenen 
van het gemiddelde veld op een spin ten gevolge van interketen dip()~ol
interakties (H') en dit t.e vergelijken met het veld ten gevolge van de 
interketen exd~angeinterakties (H ) • Hennesy c.s. hebben berekend dat, 

:ag·. 1~ : ve~achiÖ)' H0d/H~ <<.~ en Ronkluderen daaruit dat meq dit ef~ekt 
. . e aar ozen.. • ns rnztens mag deze bijdrage klein zJj.n, m:aár is .~ 

Z1J. eve~ belangr71k ~ls kleine excha~ge-interakties bijv. ·tussen twee 
ketens ln de b-r~c~tlng ·.Er is quan:ununechanisch innne:rs geen onderscheid 
~e maken. tuss.e:'- .He1senberg exçhange .en het isotrope deel van de dipool
ln,teraktles • WlJ besç.hpuwen JJ en J 2 dan ook als eff~~tieve waárden. 



Menkan numeriekbexekenen, wat de halfwaardebreedte is een eendimen-

sionaal fijnprofiel met .~ (t) exp.[-:( '(t)J/ZJ . Wij vinden 

zodat we als theoretische lijnbreed.t~ 1n TMMC ( ê =0) vinden 

u.>•t1 = 1.439 (4/3 K)2/ 3 

5.25 

Hiermee berekenen W1J de volle lijnbreedte 2 AH 112 als 1868 Gaussx, terwijl 

de experimentele breedte 1360 Gauss** is. Deze diskrepantie wordt drastisch 

opgelost dóor in Keen schalingskonstante ( 1360/1868) 3/ 0.6148 mee te 

nemen. 

De vraag blijft echter, waar eenkonstante in K ( enderhalvè in>onze 
2 

At 0) vandaan kan komen. Een mogelijke verklaring te vinden in .de konsta-

tering, dat de vorm van de korrelatiefunktie \}10 ('t) zoals we die in de 

diffusielimiet hebben afgeleid, niet geldig is voor zeer kleine 17 , waar de 

uitdrukking divergeert. Een nette berekening in dit gebied zou gebruik 

moeten maken van short-time expansies voor de korrelaties,welkedahlater 

aan de uitdrukking voor i:'~~ gekoppeld wordt. Deze gang van zaken is 

(weliswaar voor een driedimensionaal geval) voorgesteld door Gulley et al.1) 

In figuur 13 tonen we een van hun figuren, waarin voor de theoretische 

korrelaties in K:."1nF 3 een interpolatie wordt gemaakt tussen short-time 

expansie en de diffusiebenadering. Hierbij leggen zij het begineunt van 

de diffusieuitdrukking van f ("t") zodanig, dat deze zo goed mogelijk aan

sluit op de short:-time expansie voor de maximale tijd waarop deze geldig 

1S. 

Wanneer wij een dergelijke werkwijze zouden toepassen, komt dit neer 

op een geschikte keuze van de konstante K in vgl.22. Het punt waarbij de 

twee kurven aan elkaar gekoppeld moeten worden ligt bij on:s dan zeer dicht 

tegen de as en is zeer veel kleiner dat t 0 , zodat het hier ontwikkelde 

formalisme in het hele gebied van interesse blijft opgaan. 

X· • ••. b • k J·]· 7 S), 23 ) .... ·k ..... ·. . R1erb1J 1s ge ru1k gemaa·t van = • K · , ver·regen u1t neutton-
scattering. Dit lijkt een betrouwbàardere waarde dan de 6.3 K van ref. 24 
welke uit susceptibiliteitsmetingen is afgeleid. We gaan bij deze biere
kening van dezelfde formules uit als Hennesy c.s. Desondanks zeggenzij 
een waarde te vinden die 1. 7 keer de experimentele breedte is, dus .2.àtt\ 
~ 2300 G; Hoe zij hieraan komen is ons volstrekt on!luidelijk~ 

~*Deze waarde is nogal aan de hoge kant (zie Hfdst.VI) 
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Fig.JJ Voorbeeld hoe Gulley et al?) 
een interpolatie maken 
tussen short-time expansie 
en diffusiebenadering van 

\f-1 (t") . 

Helaas hebben wq nie.t de beschikking over short-time expansies ~n TMMC 

of CMC, zodat wij gedwongen zijn hier onze toevlucht te nemen tot de minder 

elegante oplossing die hierboven gepresenteerd is. 



Hoofdstuk VI He tingen 1n CMC en a-Rb, vergelijking met de theorie 

VI. I Kristallografie en meetmethode 
. . 25) 26) 

Resonantielijnen zijn opgemeten in de 1sostrukturele ' mangaan-

zouten CsMnC1
3

.2H
2
0 (CHC) en ol.-RbMnC1

3
.2H

2
o (al..-Rb); De kristallen. zijn 

orthorombisch met ruimtegroep Pcca. Hun aslengten zijn opgeg'e\ren in tabel 

2. De magnetische mangaanionen liggen op de bijzondere positie (O,y,!), 

met y=0.467 in CMC en 0.460 in Ol-Rb, en vormen door een grote superexchange 

Vla een Cl
1
-ion ketens in de a-richting. 

CMC I ~-Rb 

kristalstruktuur orthorombisch 

ruimtegroep Pc ca 

as lengten (f.._) a 9.060 9.005 

b 7.285 7.055 

c 11.455 11.340 

Mn-posities 0.000;0.467;0.250 0.000;0.460;0.250 
(x/ a; y /b ; z I c) 

Tabel 2 Kristallografische gegevens van de isostrukturele mangaan

zouten CsMnc1
3

.2H
2
0 25 ) en -RbHnC1

3
.zH

2
0 26 ) 

De struktuur, loodrecht op de ketenrichting, wordt in fig.14 getoónd. 

Het rooster van magnetische ionen is orthorombisch, afgezien van de kleine 

zig-zag in de ketens, welke we verwaarlozen, zodat we de theorie van hoofd

stuk lil en IV direkt mogen toepassen. (Dit veroorzaakt naar schatting 
2 fouten in At
0 

van hoogstens 5%). 
~--~------------------~~-
~, / 

'ÇG -~--Q"' ---
Cln I 

1,1 1 

h::---J~--0 
"- / 0 ' ..- -.... 

(k<i,;o) r ____ ". 

Fig.14 Representatie van CMC. Projektie op een vlak loodrecht op de keten
as (: c-as). Waarschijnlijke superexchange paden voor interketen 
~opp~li~gen J 1 en J 2 zijn aangegeven, hetgeen de getoonde askeuze 
1mpl1ceert als J 1 ~ J . Deze vallen niet samen met de kristallo-

f
. 2 

gra _lsche assen. · 



So 

is het waar.:schijnl~jkdat J
1
»J 

2
• 'Het 

interketen superexchange pad loopt,naar alle waarschijnlijkheid via ' 

';tln..;.O.,.Gl-Mn, zowel voor J
1 

als J
2

. Een eenvoudige r..;. 10 afhélnk~Iijkheid27 ) 
voor J

1
, 
2 

vari de ·Hn.-Mn afstand r zo\.1 een verhouding J 1/J2
::oll en} voorspel

len voor CMC resp; ei -Rb. Antiferromagnetische órdenin:g vindt plaats bij 

T= 4.89 28), 29 ) resp. 4.56 K JO). , 
N 

De metingen zijn uitgevoerd in ~,..band bij kamertemperatuur met behulp 

van een standaard Varian..,.spektrometer,welke de eerstea;fgeleide van de 

absorptielijn geeft. De modulatiefreq4entie was 400 Hz. Het uitgan~wsignaal 

werd vervolgens geÏntegreerd, wat een bij zonder goede signaal-ruis verhou

ding levert. Om drift in de basislijn te vermijden werd een kompensatie-,. 

spanning toegevoegd. Halfwaardebreedten en lijnverloop van de,lijnen werden 

met de hand in de geregistreerde profielen opgemeten. De resultatenvoor 

de halfwaardebreedten zijn tot op 3 à 4% nauwkeurig. Deroetingen van·de 

profielen I (v.:>) zijn aan nogal wat onnauwkeurigheden onderworpert~ V()Qral 

bij kleine waarden van I(I.V), op meer dan 5 keer de halfwaardebreedte kan 

de meetfout oplopen tot meer dan 20%. Bovendien zijn de gemeten lijnen 

· assymetrisch, in tegenstelling tot de me tirogem in ref.JO waarbij men geen 

assymetrie heeft kunnen konstateren tot zelfs 14 keer de halfwaardebr;eedte. 

Dit is waarschijnlijk te wijten aan de grootte van de. gebruikte samples 

(CMC .:!:_ 15mm
3

, ct -Rb !. smm
3
), waardoor enige dispersie optree4t. Als, meet

punt is derhalve steeds het gemiddelde van I( ~.J0+w) en I(w
0
-t.)) genomen. 

Vooral in de figuren met I(w
0

)/I(VJ) geeft dit een grote onnauwke.urigheid 

1.n de ligging van de kurven. 

Als kontrole op de meetmethode hebben we het eendimensiona~eTMMC 

nagemeten in een rotatie door de ketenas en dit in fig. IS en 16 vergeleken 

met de resultaten van Dietz et a1. 9 ). We mogen hieruit konkl4deren dat orize 

metingen praktisch even goed zijn als de "best-data-points'' in hun resul

taten, welke bepaald zijn door een lijnprofiel punt voor punt te registre

ren, waarbij de oscillator-frequentie telkens opnieuw werd ingesteldop de 

trilholteresonantie. De lijnvormen wijken amper af (fig.lS) • Opvallell.d in 

deze figuur is overigens de bijzonder goede eendimensionaliteit vanTitMC. 

Voor G. ""Ü (de ketenrichting) liggen de meetpunten pat op de theoretisèhe 

kurve ( ~(t)= exp[-( à' t) 312
]) terwijl bij de magische koek 8=~4° (wáar 

2 ·· .. ··. . . . . . . . . . . . . •.. ... . . ···•·•·• 3cos 9 -1 =0 ) de lijnvorm praktisch Lorentzisch is. Pe hoekafhankelijk-

heid van de halfwaardebreedte wordtgoed beschreven. door. die var1 het 



51 

tig. IS Lijnprofielen in TMMC: De dl.chte tekens zijn de meetpunten uit dit 
werk, de open merktekens zijn van Dietz c.s. (ref.~5.De getrokken 
lijnen zijn de theoretische _kurv~n voor h~t ideaal-eendimensionale 
geval. De stippellijn is all~en bedoeld als steun voor het oog~ 
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Door ons bepaalde hoekvariat~e van de halfwaardebreedte in TMHC~ v~7§eleken met 
de metingen van Diet.z et al. De getrokken kromme is 500(l-3cos 8) , welke het 
zuiver sekuliere ~erloop aangeeft (cf ~ VI.I). 

"' ,.. 



sekuliere deel van de dipoolinterakties, nl. .1.~H 1 ; 2 ""(3cos 29 -1)
413 

(cf II.4 C) Alleen in de buurt van 54° zijn niet-sek~liere delen van 

invloed op de lijnbreedte. 

VI.2 Meetresultaten en interpretatie in CMC 

De susceptibiliteit van CMC (spin S/2) is gemeten do6r Smith & Fried-

b 31) . . . I 3 . d d . . . . I 32) erg , waarUI.t Z1J J k = .0 K v1n en oor vergel1Jk1ng met F1sher s 

exakte resultaten voor een klassieke spin heisenberg antiferromagneet, en 

met interpolaties voor grote, eindige spin. Schattingen voor de groptte van 

J 1 bij verschillended.-waarden uit de Néeltemperatuur (4.89 K) met behulp 

van vgl.S.21 worden in tabel 3 gegeven. Skalyo et a1. 33 ) hebben neutron

scattering experimenten uitgevoerd in CMC onder de ordeningstemperatuur en 
-3 vinden J 1 + J 2 = 6.8 •o J uit het spingolfspektrum voor qz=O. De schattingen 

in tabel 3 liggen allemaal hoger, maar zijn van dezelfde grootte orde .. 

Tabel 3 

~ J/J 

1 S. & 
10 

-'ll c:\S 
-I I. Lj 10 

10 
-lil. 

~.0 
-t 2.b 10 

10 
- 'SIJ.. 3.t, 

10-~ y.2. 

- 3 
IC 

-l 
IQ 

10 
-.2 

10-2. 

10-.2 

I 0-2. 

10 
--'. 

Schattingen bij verschillende waarden van 

d. =J 2/ J 1 uit de Néel temperatuur voor de 

grootte van de interketenkoppeling J 1 in 

CMC (J=3.0 K31 ), TN=4.89 K28 )• 29 ) ). Deze 

zijn gebaseerd op de Tahir-Kheli uitdrukking 

voor J 1 (vgl.S.21). 

Theoretische lijnprofielen, met het veld langs de keten gericht .(6=0) 

berekend met de J
1
-waarden van tabel 3, worden gepresenteerd in fig.I7. 

Voor de berekening van de bijbehorende At~-waarden is gebruik gemaakt van 

de schalingsprocedure op TMMC (§V.4). In deze figuur Z1Jn ook onze meet

punten van de lijnvorm bij 0 =0 uitgezet. Het is duidelijk dat door de 

groeiende onnauwkeurigheid bij toenemende ~moeilijk een konklusie te trek

ken valt omtrent de keuze van ol-waarde, zeker wanneer men bedenkt welke 

onnauwkeurigheden de schaling op TMMC en het verwaarlozen van diverse ter

men in de korrelatiefunktie introduceren. Derhalve is deze procedure her-

. f' 18 d . 10) . haald met 1n 1g. e met1ngen van Hennesy et al.. , d1e tot 14 maal de 

halfwaardebreedte het lijnprofiel hebben opgemeten, met een verschil in 

I(I.Vo+LU) en I(LU 0-LV) wat kleiner is dan d.e getekende cirkels. Hieruit 
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Deze zijn in tabelvorm gegeven. in tabel 8 (Appendix VI). 
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Fig.l8 Lijnvorm in CMG langs de keten (9=0). Meetpunten uit ref.IO Zijn 
aangegeve~. door ~irkels; de verschillen. tussen pun~e~ in w-w

0
< 0 en 

'·'-'"o> 0 zqn kle~ner dan de getekende enkels. Kru~sJ es geven enkele 
. van onze hoogste meetpunten aan. ~e getroKKen kurv~n zijn de theore

tische profielen, welke voldoen aan de Néeltemperatuur-formule 
(cf. tabel 4). Deze zijn in tabelvorm gegeven in tabel 8 (Appendix VI) 
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blijkt dat onze metingen vrij hoog uitvallen~ Ge-zien hun speciaal ontwor

pen apparatuur voor het opmeten van lijnprofielen tot ver in de vleugels, 

z:tJn we geneigd hun metingen als meer betrouwbaar te beschouwen. Wel wordt 

door onze metingen de opmerking in ref. I 0 weerlegd, dat be.neden ongeveer 

tien maal de halfwaardebreedte geen àfwijking van het Lorentzisch verloop 

gekonstateerd zou kunnen worden. 

Ook uit de metingen van Hennesy c.s. lS geen direkte konklusie te 

trekken omtrent de grootte orde. van al.. • De theoretische kurven vallen alle 

sneller af dan de gemeten lijn. Wel is. het verloop globaal hetzelfde voor 

~leine ol-waarden ( at..:E. \o-
2). Hierbij mag men nog opmerken dat door het 

meenemen van nietsekuliere termen in de dipoolinteraktie, de lijnen een 

meer Lorentzisch verloop zullen krijgen en derhalve meer naar de experimen

tele lijn zullen naderen. De grootte van dit effekt is moeilijk te schatten. 

De uiteindelijke doorslag geeft derhalve de voorspelling voor de 

halfwaardebreedte. Deze staan samen met andere grootheden voor de theore

tische lijnprofielen van fig.I7/18 in tabel 4 gegeven. 

a. 2 
At

0 
t
0 

(s) ( 2 .ti H I /2 \heorie 

I 2. 73 7.5 10 
-ID 

426 G 
-I -I -1o 10 4.56 lo 2.3 10 363 

lo-l. -I -11 
1.39 IO 9.9 10 29I 

l()_.,,.l 
8.08 

-1 
7. I 

-11 
247 10 t() 

- 3 -2. -I I 
to 5. 19 IO 5.3 10 221 

Tabel 4. Karakteristieke grootheden van de theoretische lijnprofielen 

welke voldoen aan de Néèltemperatuur-uitdrukking (vgl.5.21). 
2 . 

De waarden van At
0 

en derhalve van, de theoretische halfwaarde-

breedten bij 6=0 zijn verkregen v:ta schaling op TMMC (§V .4) 

Deze waarden ZlJn te vergelijken met (2Ó. H112 ) . =230 G bij exp. 
8=0. Centraal veld 3450 G. t 0 is berekend met de waarden van 

J 1 uit tabel 3. 

Als een gemiddelde van de argumenten voortkomend uit zowel lijnvorm-

1 1 . · b d 11' :t's k 11 -"-- 10-
512 . ·voor a s lJn ree te voorspe :tngen, onze · euze geva en op ~ 

de korresponderende waarden van de interketen exchangekonstanten vinden 
-2 -4 

wij derhalve J 1=3 lo Jen J 2 ~ 10 J, een faktor 5 hoger dan de waarde van 



33) Skalyo etal. · .. 

gentere uitspraak 

Het is op het moment echter niet verantwoOrd een strin

te dQen··dan ~étö312 • 
Voor de berekening van de hoekafhankelijkheid van de halfwaar<}ebreedte 

-5/2 
gaan w.e uit van c:J.. = 10 • Daar het ondoenlijk is voor elk meetpunt in drie 

rotaties de halfwaardebreedte exakt uit te rekenen via bereker1ing van het 

lij.nprofiel, wordt deze be~:ekend uit de bekende uitdruls.king (fig .11, hoofd

stuk V) voor de afwijking van w
112

van de breedte 1n 

(vgl. 5. 14) als funktie van At~. Het resultaat voor de rotaties door 

hoofdvlakken van het kristal wordt, samen.met de experimentele 

presenteerd in fig.J9,20 en 21. Hierin staat ook het verloop aangegeven 

wat Hennesy gevonden zou hebben met onze Ol-waarde, d0 ordat hij interketen 

dipoolinterakties ten dele verwaarloost. 

De berekende waarden op de a.; en c-as stenunen goed overeen met [let 

experiment. Door het· rechttrekken van de ketens en verwaarloz.en van niet

sekuliere bijdragen mag men nauwelijks kleinere afwijkingen verwachten dan 

5 à 10%, zeker bij een veldrichting die niet samenvalt met .een der k'ristal

assen, Gezien het hoekverloop van enige verwaarloosdetermen in onze uit

drukking voor o/
0

(-c) (vgl.4.13) is het waarschijnlijk dat de waarde op de 

b-as hoger komt te liggen wanneer men deze termen meeneemt. Doorde nume

rieke komplexiteit en tijdgebrek is dit nog niet gebeurd. Het "gat" inde 

berekende kurven bij koeken van ongeveer 50° is voornamelijk een gevolg 

van het weglaten van de nietsekuliere delen van de dipoolinteraKties .i . 
Desondanks is de aanpassing door het meenemen van sekuliere interketen 

interakties aanmerkelijk verbeterd. 

x Hennesy JO) heeft via een tweede schalingsprocedure op TMMC, de grootte 

van de .niet-sekuliere delen in de dipoolinterakties van ionen op de 

centrale keten geschat. Hij vindt dat de invloed op de lijnvorm bij 9=0 

verwaarloosbaar is. (Voorzichtigheid is geboden bij het trekken yan kon

klusies omtrent de halfwaardebreedte . ) Het effekt bij 9=540 (het .. 

resultaat is hier uiteraard weer axiaal) is natuurlijk niet te verwaar

lozen. Zelfs bij deze magische hoek berekenen zij nog een licht niet':"' 

Lorentzisch karakter in het lijnprofiel. Daar het ons waar.schijnlijk 

weldra mogelijk is dergelijke termen exakter uit te rekenen, is deze 

korrektie hier achterwege gelaten. 
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(uit Néeltemperatuur). gerekende waarden in Tabel 9. 
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VI.3 Metingen in at-Rb 

Aangezien ~-Rb isostruktureel 1s met CMC en de ionafstanden weinig 

·ermee verschillen, verwachten we eenzeLfde hoekafhankelijkheid van de lijn-

breedte. Inderdaad vertonen de experimentele kurven een gelijk verLoop 

(zie fig.22,23 en 24). 

Bij het bepalen van enkele lijnprofielen, gegeven 1n fig.25, bleken 

deze allemaal een langzamer verval te vertonen dan Lorentzisch, hetgeen 

fysisch onmogelijk is. Daar de resonantielijn op g=2 is gelegen, .hebben we 

waarschijnlijk te maken met een samengestelde lijn, ten gevOlge van de 

slechte kwaliteit van het kristal, die min of meer inherent is aan de 
. h d 26) groe1met o e . 
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hoofdstuk VII Samenvatting en suggesties 

Wat de theorie betreft: 

We hebben een overzicht gegeven van het lijnvormformalisme zoals ont

wikkeld door Kubo & 'Iomita6), toegepast op exchangenarrowing in drie- en 

eendimensionale paramagneten bij hoge te'!llperatuur. Speciale aandacht ~s 

vervolgens besteed aan niet exakt eendimensionale systemen. Metingen van 

halfwaardebreedte-variaties en lijnprofielen zijn gedaan als funktie van 

de veldrich~ing in de isostrukturele anfiferromagneten CsMnc1
3

.2H
2
o en 

öl.-RbMnCl3.2H 2o ver boven de Néeltemperatuur, welke een .ketenstruktuur ver

tonen. 

Een model voor deze strukturen ~s dit jaar gepubliceerd door Hennesy, 

MeElwee & Richards 10 ), waardoor het mogelijk ~s uit de lijnvorm en~half
waardebreedte een schatting te geven voor de grootte van de (kleine) 

exchange-interakties J 1 2 
tussen ket.ens onderling. Hiervoor moeten de 

' ·. 
exchange-interaktie binnen een keten J ('>>J

1 2
) uit bijv. susceptibiliteits-

' metingen of neutron-scattering, en de Néeltemperatuur bekend zijn. Deze 

theorie beperkt zich echter tot de sekuliere dipoolinterakties tussen ionen 

op één keten, zodat de hoekafhankelijkheid van lijnvorm en halfwaardebreedte 

axiaal verondersteld worden. Om de diskrepantie met de metingen in CMC en 

d.. -Rb te verklaren, hebben we deze theorie verder verfijnd, door ook seku

liere dipoolbijdragen van buiten de keten in de berekeningen mee te nemen. 

De hoofdterm in deze uitbreiding bleek reeds een aanmerkelijk betere 

aanpassing te leveren voor de breedtevariaties. Een verder verbetering is 

op korte termijn te verwachten, w.anneer meer termen van het sekuliere deel 

en niet-sekuliere bijdragen van de dipoolkoppeling uitgewerkt worden. 

Voor de bepaling van. de theoretische lijnvorm en breedte zijn een 

aantal numerieke methoden ontwikkeld, waarmee een profiel tot vijftien 

maal de halfwaardebreedte in 30 ~ 40 sekonden te berekenen is. Daar zowel 

de vorm als de breedte echter sterk afhankelijk zijn van de grootte van de 

schalingskonstante op 'IMMC, is een nauwkeuriger uitwerken van deze scha

lingsprocedure een eerste vereiste, zolang men nog geen gebruik maakt ~an 

short-time expansies van de spinkorrelaties. Bij dit laatste zou de aan

name van een exakt lineaire keten een goede benadering zijn. 

Wat de experimentele methode aangaat: 

Aangezien het de eerste keer is dat op deze manier in onze vakgroep 



lijnvormen gemeten worden, iS de meetmethode nog aanzienlijk te verbeteren. 

Vergelijking met ref.9 toont echter aan dat de methode in principe vrij 

goed werkt, maar voor grote waarden van W wordt de onnauwkeurigheid 1n de 

meetpunten erg groot. Derhalve verdient het aanbeveling te bezien of door 

enkele ingrepen, drift in de basislijn en dispersieve komponenten 1n het 

signaal verwijderd kunnen worden .. Een ·methode hiervoor is het digitaal 

registreren op ponsband van zowel het signaal van de. lege trilholte als dat 

van trilholte + sample. Indien men zijn meetresultaten in deze vorm beschik

baar heeft, kan men. vrij simpel numerieke korrekties aanbrengen. 

Voor een volgend experiment zou het interessant Z1Jn v1a deze methode 

te trachten verschillen te detekteren tussen de huidige metingen en die in 

CsMnBr
3

.2H20, isostruktureel met CMC, waarvan de spinordening slechts van 

die in CMC afwijkt door het feit dat. deze langs de b-richting in CMC 

antiferromagnetisch is en in CsMnBr
3

.2H
2
0 ferromagnetisch. 



We beschouwen een magnetisch sample m een oscillerend magneetveld _, -
HJt) =. 1-1 1 co~C~t) 

Het geÏnduceerde magnetisch mamént is dan 

tt { c) =- ( X.' (.Q~:lcvtJ+ X.'' si- c~t)) H; V .2 

waar V het volurne vanhet sarnplé 

is de kornplexe S(lst:eptibiliteit, in het aLgemeen een 

De magnetische responsie van het systeem op het uitwendig veld in 
. . . 

eerste Orde, kan men nu op twee manieren berekenen nl. 

l) met een relaxatiefunktie-methode 

2) met een meer direkte toepassingvan gewone storingsrékening. 

Hier wordt de eerste aanpak gekozen. --
De relaxatietensor ~ (t) wordt door Kubo 6 ) gedeninieerd als. de funktie 

die de tijdsverandering van deresponsie beschrijft, nadateen kÖr1stai1te 

uitwendige storing op t=to plotseling verwijderd wordt.x(staprespoJ.lsl.~) 
. . ...... 
Laat nu een konstant magnetisch veld H

1 
aangelegd zijn van t::::-oo tó~ t=t0 . 

De dichtheidsmatrix xx is dan tijdsonafhankelijk en een Boltzmartyerdeling 

p'.::; A.4 
Q.xp [ -(!> (){ 0 - -~ • M ) J 
Tc e.xr [- r->t1to- \41.11 )J 

Hierin is (b=l/kT, waarbij k de Boltzrnankonstánte . )f 
0 

is de Hami ltoni-

aan van het systeem zonder uitwendig veld. De noemer is de par-l:-itiefunktie. 

Voor t :;> t
0 

zal pCt) de volgende bewegingsvergelij):ting volgen 

'-~J(-t) = [~0 .~tn] A.S 

Zodat op tijden groter dan t
0 

de tijdsafhankelijke dichtheidsrna:trix. wordt 

-~(t-t0)){(>/\\ . L(t-t0)''ltcJ1\. 
e. . . ·. f' e.. A.6 

x Anderen gebruiken als rela:x:atiefunktie wel de responsie 
vormige storing, welke de ti~dsafgeleide is van de hier (t). 

xxVoor een uiteenzet.ting over c:le dichtheidsrnatrix en zijn eigenscha:ppen 
wordt verwezen naar het hoa'fdstl.lk---The Densi ty Matrix in ref.l2-. 



' ........ 
De verwachtingswaarde van M wordt dan 

' __.. __, 
< M ( t) > = Ir ~ l-\:) M , :::: Tr f' t1l t) A.7 

waarin M(t) de \oieisenbergrepresentatie is van het magnetisch moment, 

gedefinieerd als 
~ 

M(-t) .:: 
l.( t -t0 ) '1{o /"ti. _.. - ~lt -to) \<o /~ 

Q. , Mo e_ A.8 

Deze heeft als bewegingsvergelijking 

'~ d 
~ 

[Mlt), ~o] M (t) - A.9 
L, è>t -

met als beginvoorwaarde 

M ( to) 
-..> 

:::: Mo A.IO 

Om de lineaire responsie te vinden, wordt een eerste orde benadering voor 

J' gezocht, welke te schrijven blijkt als 
~ À.~ "...... __. - -..\.. 'lto 1 , ~ ( ÏÎ 2 ) 

f'::: Po { 1 + ! cLl Q.. 
0 

H, ( M - <. Mo >) 12... I -1- V M1 , A.ll 

Hierbij is fo de dichtheidsmatrix van het ongestoorde systeem nl. 

~0 .::. A.l2 

en 

A.l3 

het magnetisch moment met de ongestoorde Hamiltoniaan '1{'
0

. Voor de lineaire 
_,. 

responsie <,M(t)> vindt men door substitutie van vgl. II in 7 
- ~ ~ À. '1{ __" __.. - - .l'lt--

.( M(t)> :o < H 0 > + [ d.l Tr fo Q. H1 (M- ~No>) e.. M(t-to) A.l4 
0 

~ 

Men kan nu de tensor ~ definiëren uit 
rv 

<(. M(t)>- < M0 > = 1fJU f (\:-to) 

(1 À.~ . -~){0_.. . 
~(t-to): J d.À. <. e; 

0 (M- C:::M0 -:;.)e_ H(t-to) 
0 

zodat 

Via cyclische verwisseling van de operatoren in het spoor kan men dit 

ook schrijven als 

A. IS 

A.l6 

,....._ P' - _" 
~ (t -to)= [ < M M \t-to+\.~À.)-::;. cl.l - {l:J <. Mo ><. Mo> A.l7 

,-.._, 

De relaxatietensor is de getransponeerde van deze ~ .en wordt gedefini-

eerd door 
--" 

< Ml t) > - <. M 0 > ::=. ~ ( t- t o) ~,U:) A.l8 

Gemakkelijk is nu af te leiden dat de elementen van deze tensor zijn 

~ l-t--to)=- 5(!><:: M,.lt--t0 -l.t-.À.)M'j>cV_- ~ c::M"~c:::H0 > 
)( 'j 0 

A.l9 



...... _.. 

~ (t-t
0

) .is dus de gezochte responsiefunktie. Vergelijking 19 staat bekend 

als de Kubo-vergelijking. Voor he.t klassieke geval, d.w.z. als de energie

verschillen tussen de verschillende nivo's van.het systeem veel kleiner 

zijn dan kT, dus als 

A.20 

gaat vgl.I9 over ~n 

é_I))(.~lt-to).=- 0[<M)(.(t-to)Mj >- .t...Mo>t.] A.21 

~ 

Ais responsie op een willekeurige storing H
1 
(t 1 ) vindt men nu 

< M U:J > - <. M () > :: -Lt; { :t' ~ ( t - tI ) H I Ct I ) cl tI 

__. It. d _. = ~(o)H 1 Lt)- J ~(-t-t')d.-,~,(1:.') eH' A.22 
-Oo . \:; 

De respons~e op een oscillerend veld 

levert nu uitdrukkingen voor X 1 en )/._" via vergelijking 

met 

oftewel 

I W f!JQ X. ::: X o- - · ~( t) <:.~ (.wt) cA.t 
V o 

x_" .::. J& JPo~ (*) C.O':.LWt) c.A.t 
V o 

'Xo=- ~(o)/V 

met vgl.2 

A.23 

A. 24 

A. 25 X..* = X'- LX"= Xo - L.w J'~(t) e...-~wt clt 
V o ~ : 

Vergelijking 25 is de meest algemene formule om de relaxatietensor ~ te 

koppelen aan de susceptibiliteit. 

B. Het \vîener-Khinchin theorema 

In het vervolg zullen we uitgaan van een sample bij hoge temperatuur, 

d.w.z. we gebruiken de klassieke uitdrukking voor~ . 

~x.~({):: (b [ < \ Mx.{l-;) H':l ~ >- <:. H 0">:t.] A.26 

In deze vergelijking ~s { M (t)H ) het. ges}'mmetriseerde produkt van l x yJ . 
M (t) ep M 

x y 

A. 27 

wat het quantunnnechanisch analogon is vanhet klassieke produkt, zodat 

het gemakkelijker en redelijker is met vgl. 27 te rekenen in plaats van 



met :vgl.21. Veider nemen we aan dat de verwachtingswaarde van het magnetisch 

moment in het ongestoorde geval nul is, dus 

< M 0 -;. :: 0 A. 28 

Voor lineair gepolariseerde straling wordt de absorptie dÓor het magne.tisch 

systeem gegeven door 

('\~IJ.~ H·x..''."H) V \,;~(._ \.2_ I .S I 
A.29 

met -x_ 11 het symmetrische deel van 'X.". Deze vergelijking is fenomenologisch 
s 

verkregen uit vgl. 2. Natuurlijk is het resultaat ook quanturmnechanisch 

af te leiden, door de overgangswaarschijnlijkheid uit te rekenen met gewone 

storingsrekening. 

Met vgl.24,27 en 29 kunnen we de absorptieko~ffici~nt 

x_'' ( w) 
)l)(. 

A.30 

bepalen. Dit levert 

A.31 

w 2. Oe> 

::- f 
'J..nY -oo 

-~Wt 
~(t) e.. oU A.32 

met ~ (t)=~ (t), de relaxatiefunktie. Dus A(W)/w
2 

1s essenti~el de 
XX 

Fouriergetransformeerde van de relaxatiefunktie ~ (t). Uit de definitie 

van ~(t) volgt dat deze even is in t. Het nadeel van ~(t) is, d~t deze 

grootheid geen klassiek analogon heeft. Derhalve gebruikt men veelvuldig 

de volgende benadering van het probleem. 

In feite kan men M (t) ook beschouwen als een stoc.hastische grootheid 
x 

met als gemiddelde waarde nul. Men kan deze dan ontwikkelen in een 

Fourierintegraal 
I 

....... ~wt 
M.,clt.) := - f V\-l(w) e. olw :tt-t -Oe:> 

A.33 

met 
00 - l-1.0 t 

Yv\Lw) - f Hx (.t) e.. clt - A.34 
-00 

Volgens de stelling van Parceval geldt nu 

I>C :{ 

f ( M,JO) ctt 
-oo 

A.35 

Voor de tijdsgemiddelde verwachtingswaarde van (M (t))2 . d 
. x Vln en we 

<. ( M"-lt))~ >Av =~ -'. <j( M)((t))<ol.f >-= !L j';-(w)ol\.0 
T-)o..T -oo 11.o- A.36 



met 

A. 37 

I(w) is de spektrale dichtheid v.an het stochastische proces. Evenzo kan 
34) men nu bepalen 

~ 

< Mx{-1:) 1'1,<(\;+-c)> :::. L ~.::: J Hxl-I:)H,.\-t.-r-c) d"t" > A.38 
~V 'i"-) .00 1 

- 00 

Men vindt hiervoor 
eo 

< M'J.l-t) t-1,<(-\:+"t)>~IJ::: ~ J I(w)c.os(w""C')olv.) 
0 

en de inverse transformatie levert 
Oo 

'I.l~)::. ) <::. Hx.lt) H.xlt+'C) ~l'lv C.Osl"'ft)c\:'C 
0 

A.,39 

A.40 

Symmetrisch maken van de integraalvermenigvuldiging in vgl.37 verschaft 

ons uiteindelijke resultaat 

A.4I 

Vg1.41 staat bekend als het. Wiener-Khinchin. theorema en geeft de relatie 

tussen de eerste brde responsie en de evenwichtsfluktuaties van het systeem. 

Kombinatie van vgl.24 en 41 levert een verband tussen de spektrale dicht

heid, welke de evenwichtsfluktuaties van het systeem aangeeft, en. de 

susceptibiliteit welke de dis!)ipatieve eigenschappen van het systeem bevat. 

nl. ,, 
X, (w) = A.42 

Deze kombinatie staat bekend als het fluktuatie-dissipatie theorema. 

,.· 



Appendix II Het verband tussen de relaxatiefunktie en korrelatiefunktie 

Uitgangspunt voor de afleiding van een verband tussen de.relaxatie

funktie ~(t) en de korrelatiefunktie lp("t') is vgl.2.27 

p-t ( t ) = f.> <:: H)("'-tco M; '?' 

waarbij Mot(t) gegeven wordt door vgl.2.25 en 26 
x 

t1 ~ ( t ) ::. e., \.wol t N; (-\; ) 

De laatste vergelijking is te schrijven als 
L() ".t. * ".t 

t."'"- 11 (t) ~ '1-L- (t) H (-t) ot x. - ""'r x. 

door de volgende konventie in te voeren 

o..*"b ::. [a..,~] 

Hierin Zl.Jn a en b operatoren. Dit maakt het mogelijk te schrijven 

.Q.,~a..*b ::. e.. Set b e.-SCl =. {_ ~"' (o...*)Yl b 
n hl 

Hierin is bijv. (u*/6::. [a.,[a.,b1J 

2.27 

2.26 

2.25 

B. I 

B.2 · 

B.3 

s 1s een parameter,en derhalve kan men de vergelijking met een konstante 

operator a 

integreren als 

Evenzo kan men, als a een funktie is vans, de vergelijking 

d'i. Ç(~)=- [QL~), }(s)J .::. Q(~>* ÇCc;) B.4 

integreren tot 

B.S 

exp
0 

l.S een naar machten van s geordende exponent. Gebruik makend van deze 

notatie, is de oplossing van vgl.l te schrijven als 

"al.r [ ç 1 t . * J] ot Hl( d) =. ~Po 1 -i..~ L ":Hct~p(t') d.t' · Mx B.6 

Met behulp van vgl.2.26 wordt vgl.2.27 dan 

col a1. i.w t f r t * } ~ (t)=. ~ (o) Q.. 
01 < exrl) -i.~~ -,etiif(t')cLt.' > B.7 

De verwachtingswaarde voor een operator is hierin gedefinieerd 
J:f!>d.A. Tl"" p Nl{--l(-\.~À) A N: 
6 

als 

B.8 



Men kan de geordende exponent ontwikkelen in kumulanten of semi-invarianten, 

wat resulteert in een machtreeks naar t in de exponent. Men vindt dan x 

~<>t{t) =- ~'1o)e.xr [i.~-t -.:. <'Met~~*>- ~c 2 J~t, f~t.t <:"'l(d.lfLt/'ltc:l.irl~z)11>+··JB.9 
l,"\. P'\; 0 0 

De eerste twee termen in de exponent geven de plaats van de resonantielijn 

aan en worden voortaan weggelaten. Oe ontwikkeling wordt verder na de derde 

term afgebroken. Wanneer men nu de opsplitsing van 1td. , gegeven door vgl. 
~p 

2.19 en 2.20 gebruikt, wordt de derdé term: in vgl.9 ook opgesplitst. Bij-

v.oldoende hoge syrrrrnetrie van het systeem ten opzichte van de richting van 

het aangelegde veld, zoals het geval'in paramagneten bij hoge temperatuur, 

verdwijnen de kruistermen met verschillende ol.. B.9 wordt dan 
o1. i'f,ol. [ / ft: -i..w T 

(f; (t):. ::±:" (o)e.x:r. - z... (t--c)e,.. r ll) t-c>ctr-J ::t. !( 0 1 ~b' B .1 0 

waarin 
, h.P-rl. '*."" ~( * 

'+'ct.l(L-r) =--:;;,.:::. ''Ct'p t+"C) 4"\J..'r \;) > 

:: ~f.>olÁ Tr f H;~(-i.\A.)[~~;(-I:H), [1<J.i~(t), M;t] J 
.i:.. 

1 ~~ d.A. 1(- .f M;-'· (- ~ ~,\) H; B. 11 

Voor hoge temperaturen wordt dit (h~ 0) 

IV-1((1:.):. Tr- ft\.~« C~ct.-/(t+-c),["l{Jif'lt),!i~]J 
..._, t Ir- 9 H ;._ N.; 
-cl.[ -'(( . [ r o~.] /-4-2 ·H~~.._.-t - <.H~ "b<ct..i.r t-+1:), '1fcA..;f(t),l'1l() > 11. <.x,,)(,> B •. I2 

Vrij algemeen is dit nog te vereenvoudigen tot 

\t'..Ll(L-r):: <. [ M~"\ ){;,~(t+-c)}[1tc~.\(t),h~}·/~ 2< M;o~.tt: > B.13 

6) . 2 
Kubo gebruikt voor 'iJ"''r (-c) de notatie b-.'( f._ y ('"C') • V gl.I 0 met 13 ~s de 

relatie waaraan in de titel van deze appendix gerefereerd wordt. 

x Voor een uitgebreide uiteenzetting over deze ontwikkeling ~n kumulanten 

wordt verwezen naar het hoofdstuk A stochastic theory of line shape and 

relaxation, vanR. Kuba,§7 e,y. in ref.12 en naar ref.JS. 



Appendix lil Uitdrukking van 'Yr ("t') in vierspinkorrelatiefunkties 

We zullen ons hier bezighouden met het .uitwerken van vgl.3.3. De 

noemer is vrij simpel nl. 
2 .,..t l "l ML 

~l<::M+M_.,. = "h <:: "" -t-H'j,.-=- 2.~ <. or. > 

C. I 

Hierin geeft N het aantal s.pins onder beschouwing. De tellers vergen meer 

werk. Met behulp van vg1.2.3I en 2.36 kunnen we schrijven 

< [ H ~ ,'1tctlr '( c·n J[ ){cl~~ , H _ J > 

- ~ 'te't..1 ~ct st, ~o\~;l((-r)][1to~.;/, f sj-J > 

- { te.
1 

~ 1 ~ <-[ t. S~, tktLJ [~M"'!y• t Ç] > * 'F ~ F -r 
"·'""'"' L 0 J J J(l ....,.., 

::. ~ 0(.1 ~ 1 i. Fk.;ï=~._'6'<[ ts;+se~J,{I<.\1_v}[~~nL,\~..":+~~)]> c.2 
k I....,..., o o 

Dit is uit te werken als 

i '(~1 ~~ ~"' F~c..{F~=r <:: (-c.-r{ki\_Y+- 1 )1f.(-c_)'{~~d .... _1
) > c.3 

Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende formules 

[ ( ~:+ sj-), Hdy J =- c-~(ldr-• c.4 

c ts~+-r )/),tin_)("J.::-c_y{t:H-~+· c.s 

waarbij de numerieke koëfficiënten ZlJn 

'( -2 -I 0 2 

-4 3/2 2 0 

Invullen van deze waarden levert de gezochte uitdrukkingen voor 'rr (T). 

Achtereenvolgens krijgen we: 

\'Jo l"c) ::: ~ N- l [ ç (I) +')]-I~ F" ~ F u < t k fl, ( t) f ""'~ 1 > :-r ~l f ... , ~...... . -1 

I( ""'"' 

:: n t\l-1. [ Sl s +I) r· i. Fl(~ F 
0 

< t s~ ("r )s;c-r)~ Sk
2 

(T)S .. Lt~\S~S~ tS -a. s~ l >c. 6 
'bl. kf ..... '"l I ......... t . ...., 

Voor een rotatie-invariant systeem- zoals het geval is voor verwachtings

waarden bij hoge temperatuur- kan worden aangetoond dat Jl} 

< [ s~ t-r) sf (-r:) +- s~ ( t) s; (·d] [ s! s~ + s.: s~] > 

= b L.. Cs: c-d sttr)- ~ S"~Jr). ~ln][s! s~- -i S:.. S:] > 
1" ...... -< sk" h:.) s~-t-c) s~ s: > C.7 



..... 
• 

We vinden derhalve 

'-Vol "t"):. H Ye .... ~ 1lJ-
1l SlS+I )1:,~"' rk.~\ .. -"'~ ( ~ (.0~2 êke -I)( ?.Co~ 1G""~- I)< s;~) s;tc) s~ s~ > c. 8 

Voor de andere \p~ (-r) 's krijgt men 

\\J_,_l"t) :.0 ( c
2

=0) C.9 

1.\' _ ,L-c) =- ~ N -l ( !)( s4- l)f '.J ..... F k.;' F...'... < s: ('t") s; tt") s.: s~ > c. 1 o 

= ~ Yc."'."'-1 N-1 [ C;,t~~\)1"' *" 
8 
~ > -1 :-~1\ld)( · L'f-... \ + + __ 
~ .... ., \ë r ...... lsk..ekec.~êk~ e. · s"""e ... .,eosê ..... e.. ;dkC"t>\Ct:)S .... S •. .>c.ll 

1.\),l-c-)::. b'(c.'1~1 N- 1 [StS-l-l)]- 1 -"' 

Nu geldt 
';-z.S 4 -.ll·.(.+- c- ... 3 Z.·2 .--..... "' "' ::~ ..... s., + -> ...... s"' ) -= î \ s ...... s ... - ~ s""'. s.._) 

zodat vgl. 12 te schrijven valt als 

C.l5 

En tenslotte 

w'llt).: {re.'ik1 1\l- 1 [Sl~+,)fi. ~: ~.-·\. is~l't)S;t-d+S:tclS;trl]~s..:s~ + S~$.._~1> c 16 ' ke"""' ""'"' l ·.. . 

Met vgl.7 vinden we hiervoor 
l 'l. 7 . -1 l -1 

~!Ll't)=:~2 tt)=îY~t'i~ 1\l. [S()+l))~c:t ... FkeF ..... .., < s:tdS:('t>S..:S~> 
- 2l Ye'i ~ 1 r-.. )''[ç(s-..')1.-·' *

~~ 

i. <,\· .... :-:. ( s~'2 ê~ce e lL~Ke )l s~ ze....,., e.- H'i'..,.,_) < s~ tr> ~ .t L-c) s..::. ~: > 
ke ....... 

c. 17 

C.l8 

Daar de sommaties van j,k,l en m over dezelfde ionen Vlaatsvinden kunnen 

we \.1' l ('r) en \t' -J (T) nog samen nemen tot 

'+'::t. l "t") 'S '\I I l \; ) + 4' _1 ("t') :. 

= ~\o Ye~""-1 N-l [ S(s+, )r' * 
~~.Y1 rl<ë

1 
r ... :

3 
(SW\el(f cose~ee ~ c:~l(e)( s~~ ...... cos G,..., e-i.~ ..... )<S~t,;)S;trl.S".:s:>c. 

19 



Appendix IV Ontwikkeling varu Ft 
q 

H 

A. Afleiding van èen vorm voor F
0 
q 

We gaan uit van vgl. 4. 3 welke luidt 
·....l -~ 

b . f_ -s ( 1 ~ ...; 1 ) - L q :r.;j 
fq :: . r.:j r.-j - ) ( r-,j. e '~) e D.I 

j 

met de eenheidsvektör êH in de richting van het aangelegde veld, gegeven 

door zijn komponenten 

D.2 

De sommatie in vgl. I wordt beperkt tot de magnetische ionen 1n een blok 

rond het centrale ion i, zoals aangegeven 1n fig.4. De uitvoering ervan is 

gemakkelijk, wanneer men gebruik maakt van 

c..oq e + t\) =- - c.os c e•j) 
'l D.3 

en 

D.4 

Men vindt dan simpele uitdrukkingen voor F~, als de bijdragen samengenomen 

worden van ionen die door inversie ten opzichte van ion i in elkaar over

gevoerd worden. Wemaken derhalve de volgende onderverdeling 

ionkoÖrdinaten 

I (~ a,O,O) 

II (0,~ b,O) 

III (O,O,~c) 

VI (O,~b,:!:_c) 

b . ·d · F0 1J ragen 1n 

~a..·~ ( , - :. s ~ l. e c..o5 l<p) cos 9x. Q 

:: 2. Q-!. ~I (OS '\x. Cl 

2..1::.-) t 1- ~s~2 es~2 lf) c.Dr,. 'hlo 

: ~ \o-~ t::t C.O!. 9~b 

te..-) (l-'?>c.o~ 2 6) c.osql!c. 

- ~ r = :t C.. 1 ~ CC S. '\z.C 

D.s-

f- l. ( o..1+'•:n ... ,,_ [ a...1 + b1
- ~(a. s~e c.os 'f:t bs.,;..e~~'(> )~j co~ ( 9J(ct -:t 'b b) 

· 1. ( t 2)-s'z$ [ tr L1f'] · · 
~ "1 0.-\-\o l a.,.,+Q]z cosq ... Ctc.osq':lb+ a.loJ"s~9x.Cl'-..:..<i~'bJ 

~ q ( ~ · t)·s;. r. 1. 1 · ·( · 6. 2J 
~ ,.(. C\. +C. 2 LO.. H _, 0..')'-oC.OS'f:t. C.Co~ê) Co<:.(9x:Q.± CJz.C..) 

-St ç -l 2 r · 1 r J 
:'1(o..1~c}·) 2 1. ,C\. rt+C. 7.J C.CYS9x.o.cos9~C.+ -----S~9x.C\5~9z.C.1 
L. -~I [ · tJ f Hb1+c.1.) 2 b1+t.l-~(lo5.;..e\..;.,1f!:.C.<..OS~) c.os(q~b-±qz.c) 

=- l.j t bl.+c .. 
1 )-~11 f l ba. h + c.' h] t6~ 9~ b c.o!. 9z. C.-4- ---- s~ 9!:1b c;.~ 'liC.} 



_,, [ l . .. 't] 
~~ tlctl.~'ot+C}) 1 ca,1 +\,:,1+c} -3 Q.SW\êU>~'f±bs~~!>..:_'f 1: C.<.O~t)l M 

~ ~ 

* c.o<:.(Cf"OI.±'\:)'=>~ 'lzC.) 

::. ~ ltk'~':>'+c:l. )-51ti [().2 ~··~1ft +c.
1h + Q..bh1 c.os.(~"OI.±. 9':\~)c.os~'Z. c. 

waar~n f 1= 1- ~ 'S.~l~ (O!~t\f 

f = , __ ~ ")..,;,..~e-:,~ 2 \f 
2 

+ -·- Sk.. (~"Q't q~ h) s~ eb c. 

f = ' - ~ c...o<:, z e 
3 

f = 3s~l-e-:,~2lf 
4 

D.6 

.Wanneer men aanneemt dat cos q c ~I, s~n q c ~0 voor die waarden van q c 
z z z 

welke een redelijke bijdrage leveren in de integraal van vgl.4.1,. dan kan 

.men zowel de termen I en V, II en VI als IV en VII samennemen. Het resultaat 

wordt dan eenvoudig 

0 F = Acoslq a)+ Bcoslq b)+ C + Dcos(q a)cos(q b)+ Esinlq a)sintq b)D.7 
q . x y x y x y 

met als koëfficiënten 

- ~ r 1 ~s, ( 1 l) 
A= .2. ct ' I + '-i l C\. l.~ <.. ) 2 

11 5- I ~ i- 5 l c.. 

D= 4("-1+~')-s,~ (),o.l-+ Çt~::n + 8(~1+~1-t-c..t)-s,l ( ~."-"~+ 5zbt+53c...t) 

E= ~~s (Q.'l+~:::."l.)-'5"'1 t'-1 + & ~b (o,.'-+"bl.+c.l.fS''l ~'1 

D.8 

Hierin zijn f
1 

t/m f
4 

hoekafkankelijke faktoren, welke reeds gedefinieerd 

zijn in vgl.6. De derde term in vgl.7 is afkomstig van de ionen op de 

centrale keten. De eerste twee termen geven de bijdragen van de dichtat

bijgelegen ketens in de a- resp. b-richting en de laatste twee termen vormen 

de bijdragen der hoekketens (zie fig.4). 

Het deel van I F0 )2 wat even is in zowel q als q , wordt met vgl. 7 
q x y 

\F~\:~e.r. =. C.t+ A' c.o~tlqx.cx) +Y,lc,.o</(q~~:;,)+Dtcc~t(~"")c.o~~(9_,':>)+E2.s~2(9x4>S~t(q!)"b) 
-+ 2. (A( C.O~(~lC.~) + ~(_ c..o~(~'jl:;,)) 

.J;. "l. ( A~+ C.D) (o<:. C'lx.G.> c.os.Lq'j ':>) 

4- Q. \ F\ 0 cc~/ ( 9 "C\) c.o s ( '\ 'j ~:>) +- ~ D c.o st'\ " 01. ) c.o ~ 1(q 'j b }) . 

D.9 

Deze uitdrukking wordt invg1.4.I gebruikt. 



.D. 10 

D. 11 

De sommaties worden weer beperkt tot het blok van fig.4 en we nemen de 

ionen op dezelfde rnanier samen als in de afleiding van F~. Voor de bereke

ning van F
1 

rnaken we nu gebruik van 
q 

c.o~( e;~ + t1): - co~ ( Sij ), ~~ (S;j + n)::- c"~( e.'j), e L(~;j·+n) = _ e. Ï.\f;j 
D. 12 

en 

D. 13 

Men kan rnathematisch bewij z·en dat behalve het minteken in vgl. 13 .10 •• geen 
I~] 

enkele invloed heeft op het eindresultaat. De exponent wordt derhalve 

gesteld. De bijdragen in vgl. 10 z~en er dan als volgt uit 

ionkoÖrdinaten 

I (~a,O,O) 

li (0 .~b ,0) 

lil (0 ,0 ,~c) 

IV 

VI (0 ,~b ,~c) 

bijdragen in F
1 
q 

2 o..- ~ 'i.~ e c.o ~ 'f l , ,_ ~ ~ ~ ~ c.o ~;. l ~ ) ''1 s """' q ll C\ 

1. ~.:,- ~ ~V:.E:> s..:..._~ l 1- ~~ lê ~".;".1 ~) "t s~ ~~b 

û. Jlt 

-SI 1 t '~ f 2. (Q 1+c...1) t [o.:c,..;...:..ec.o~~± <-c..o~eJLo..t+c -(a.~~ec.o.s~.:tc~se)J .. 
.:!:. S~'bcGl 

L l.. (loz+c. < )-s,t [ s ~~~<;.":...~ ± c.ecse1 [ ~:>1+c.,. - (bf.~e~;..f±.<..co~e)~ ''z,. 
+ . 
- s""'~'Jb 
i.{_ 2.(01.:~,+':>"+<})-sh [ a.~...;...e<.oS'fL.Los.~S5W..~ ±. c.ecseJ"' 
±:t. 

[ o.. t+~;,\ .. c. 1 - (o..~~Sc.()~~ i- b ~~BS~'f ::t ((OS-ê ) 2]\..:....l'l~CU:.9:s b) . 

Hierin is de aanname cos q c ~ 1, sin q c ~0 
z z . 

al verwerkt. Door de lastige 

wortelvorm in de uitdrukkingen zit er niets anders op dan 1 
F term voor term 

q 



8o 

uit te schrijven. Dit resulteert in een vorm 

F
1
= A'sin(q a)+ B'sinlqyb)+ D'sinlq a)cos(q b)+ E'cos{q a)sin(q b) O.tS" q x x y x . y 

De koëfficiënten zijn n:u vrij 

gegeven door vg}.l4. Voor het 

ingewikkelde uitdrukkingen en zijn impliciet 

deel van ··IF 1
\
2 wat even is. inq en q. vindt . q . . . . x y 

men 

IF~ l;uf- = F\'2 ~\.,}(~!(") + P.>'\~ t(~'1':l) +D'lç..;..~""")ccPl('9'3~.,)+ E' z co~ 1{'\x.GI.)~~ '2 <'\':1 ':>) 

~ z.A'o' s~~ql(")c..oc:.(q'l~;,) ~ z.l.!.'t:.' c.oS(q"~) ~~ t('\'jb). 
D. 16 

Deze uitdrukking wordt gebruit in vgl.4.17 

2 .·. 
berekening van F kunnen we kort Z1Jn. Daar 

e.. l.ll'f;.i +rt) :. ~ 2~4l;j 
Over de 

wordt vgl.ll op precies dezelfde wijie behandeld als vgl.l. Dit resulteert 

voor F
2 in exakt dezelfde uitdrukking als gegeven in vgl.7 en 8, waarbij 
q 

men 1n vgl.8 in plaats van de hoekafhankelijke funkties f 1 t/m f
4 

moet 

lezen 

' 2 e ' l,o 
I - Sw. S""" 't 

D. 17 



Appendix V. 

A. Numerieke berekening van J 1(x) en J
2

(x) 

Voor de berekening van de relaxatiefunktie ~(t) moet de konvergente 

integraal 

J I (x) = (exp [- (I+ J..L)y3 J 10 (y3) 10 ( ci.\3) dy E.l 

lopènd berekend worden. lö is een gem.odificeerde Besselfunktie van orde 

nul. Voor kleine waarden van x wordt J 1(x) direkt berekend uit de defirti

erende formule, waarbij we steeds de laatstberekende waardè J
1

(x
0

) gebruiken, 

waaraan de integraal over het gebied x0-x wordt toegevoegd. Voor grote x is 

deze methode te tijdrovend. De int~gratie verloopt dan veel efficiënter als 

]~ E.2 

Voor de integraal wordt een assymptotische ontwikkeling (A.O.) opgesteld, 

waarmee we J
1

(oo) eenmalig met hogè precisie berèkenen. Onze eerste taak 

hierbij ~s het vinden van een A.O. voor de integrand. We gaan daarvoor uit 
19) van de bekende A.O. voor 1

0 
· 

Io(z) ~ T~:z.)''-l [' + 81z + ll96';z), + tc~~)3 -r ~(z-"Û E.3 

Om de A.O. van een produkt te krijgen mag men de expapsies van de faktoren 

uit het produkt vermenigvuldigen, zodat we voor de integrand in vgl.! 

vinden z . -..Ltz 
Elz.)=lT

0
Cz.)e- )(I0 (d. 1 Z)e. )~ 

1 r. 1.._ot1. + ',3ot"i+lot
1

+9 
,t~Z ~ + 8ciz .2. ( 8tX. 1 z. >1 

.. .· 16) 
Daar een A.O. ge~ntegreerd mag worden , is het mogelijk met behulp van 

deze uitdrukking een assymptotische benadering te geven voor J
00

E(x 3) 

J 1(oo) - J 
1
(x). Zonder veel moeite vindt men hiervoor 

1 loo) -1l\() ~ ..2__ Lr.!...._...!..~ +...!... ~"•2-ol'-+~ .._ns..t'-+2.7..1.-.+l.l~l+.zZ.S+]E.S 
' I :tnoL'iz .2. s Sol..\)1..1> & .z.(8cLtx.l)a. ll"d,Cllo1.'x.'J3 

Hierbij blijft de relatieve fout tengevolge van het afbreken van dè 

expansie onveranderd. 

Daar per definitie d..~ 1, ~s deze bij vaste waarde van cJ.\ ~n vgl.4 

het grootst voor d.. =1. 1
0 

(z)e -z is in tabelvorm bekend3
7), zodat we de 

relatieve fout in de vierterms""bntwikkeling kunnen berekenen, met als 

resultaat 
z~2. 



Derhalve kàn men voor de relatieve fout ~n vgl.5 voor willekeurige ..t~ 1 

stellen 

E.6 

Hieruit wordt dan bij een vereiste nauwkeurigheid van de integraal het 

assymptotisch punt xA berekend, waarbovenmen de assympt.otische ontwikke

ling mag gebruiken. 

Het berekenen van de integraal 

J.t l~)::. (e.xp[-(l+d..t)~1 I 0 l~j)I 0 (."tZJ)~ E.7 
0 

~s iets moeilijker, daar hierin een logarithmische divergentie optreedt. 

Voor kleine x gaan we weer ui vande definiërende formule. Voor grote x 

wordt uit de assymptotische expansie van de integrand (vgl.4) de eerste 

term afg~splitst, waarna we J
2

(x) berekenen als 

'd. \.X.)::. ). 1 lx 0 ) +- - 1 
k \ ~ ·'\. + J l(. Q(~) l"lu. 

.2. !ttt.~ Xo} )(.
0 

I .) --J E.8 

Met behulp van vgl.4 wordt de A.O. vo'or g(y) 

~ ( ~) =- E ( ~) - .2. ~~ ~ .~ 

I [l+otl + ~~~~:t.tl;.~ +2..2.S~'+Z1~'i-+2]..Ll+HS'+-·--]·· E.9 

.:t l'\ <X. J ( a ot l 'j) .2 ca ot. 2 'j ) b ( g ot 1 ~ ) 
2

. . 

Ook nu 1s de relatieve fout tengevolge van het afbreken na de derde term 

bij vaste waarde van <J..z y het grootst voor oot =I. Numerieke. berekening 

levert hiervoor als resultaat 

r.e.~. ~o~-Vt f: - 1- ~ 
4lol2'j) 

E. I 0 

Voor de laatste integraal in vgl.8 kunnen we vervolgens dezelfde werkwijze 

toepassen als voor J
1
(x), waarbij we nu vinden 

oo I - '1 1 +2.2..Sol '. + 2':lcol..'t +~tolt-+. 22~ ... + · .. ··]· 
) Q( )rl..u ~ . l'+~l-~- ~e>l. +.lol. +'l_ 1 
)(. <!' ~ --"J 2.rd8.L1 x:.) ~ (8ot t.,x) 18 ( &oJ..Z.x) :!> E.ll 

met de ~el~tieve fout van vgl.IO. 

B. Berekening van I(W) 

Om het lijnprofiel I(Lû) te berekenen, moet voor een série waarden 

van LU. steeds opnieuw de integraal 
00 _.:_...:~t 

I ( w) = f ~U:) e.... cLt 
0 

E.l2 

uitgewerkt worden, waarin ~Ct) op zijn 6eurt weer de integralen J 
1 

en J
2 

bevat. Daar komt nog bij dat bij toenemende w dè. funktie }<t), zelf een 

gladde funktie van t, steeds sneller gemoduleerd wordt, zodat. bij een 



geëiste nauwkeurigheid elke rechtstreekse integratieprocedure een steeds 

kleinere integratiestap vereist. Derhalve 1s een procedure ontwikkeld, 

welke gebruik maakt van de 1 gladheid 1 van ~ (t), waar~n. de integraal over 

een stap 6x exakt vermenigvuldigd wordt met zijn modulatiefaktor ter plaatse. 

Om een indruk te geven hoe t:i.jdrovend het integratieproces is, zelfs na 

het toepassen van deze procedure, de volgende gegevens. ·Gemiddeld zijn voor 

de berekening van I(w) in een punt 200 aanroepen van bovenstaande inte

grand nodig, waarbij dan ongeveer 10.000 aanroepen van de integrand uit J
1 

en 13.000 aanroepen van de integrand uit J 2 voorkomen. Op ~e ~urroughs eist 

dit een rekentijd van ongeveer 30 sekonden, zodat d~ berekening van een 

lijnprofiel in 30 punten ongeveer IS minuten zou kosten. 

Op deze manier berekenen wè I(W) voor de grootste vereiste W -waarde 

waarbij de gebruikte waarden van ~(t) in een array opgeslagen.worden. Deze 

worden bij volgende integraties met andere t.0 opni.e'uw gebruikt,. wat als 

bijkomend voordeel heeft dat de precisie bij afnemende LU groeit. Op deze 

manier nemen de volgende berekeningen tezamen nog slechts enkele sekonden 

1n beslag. 

De in dit verslag berekende lijnvormen hebben een precisie van beter 

dan lo-
4 , waarbij de nauwkeurigheid van ~(t) minstens 10-s geëist wordt. 

De integratieprocedures zijn zowel getest o~ een Lorentzisch als een 

Gaussisch verloop en blijken ruimschoots aan d.e opgegeven precisie te 

voldoen. De halfwaardebreedten (breedten op halve tophoogte) zijn via een 
-4 

interpolatieproces berekend met een nauwkeurigheid van 10 •• 



Appendix VI Tabellen 

Tabel 5. Berekende .waarden bij d..=l en ol= 10-
2 , van het argument -F(t) 

(vgl.5.6) in de exponent van ~(t), genormaliseerd op I voor t-.O. 

t/t0 

0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 

0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 

2.0 
3.0 
4.0 
5.0 

6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 

20.0 
30.0 
40.0 
50.0 

60.0 
70.0 
80.0 
90.0 

Deze uitdrukking is danoiÎ.afhankelijk van At~. Deze waarden zijn 

gebruikt in fig.8 ! (Precisie ,o-8) 

-F(t)/ [4/3 At~ (t/t0 ) 312j 
-2 ct =I al. = 10 

0~9846 5046 0.9922 3380 
0.9587 7998 0.9787 2320 
0.9289 0473 0 . .9624 3485 
0.8978 8278 0.9447 0617 
0.8672 8976 0;9263 7572 

0.8379 7016 0.9079 9435 
0.8103 2774 0.8899 2027 
0.7845 0525 0.8723 7735 
0.7604 9754 0 .'8554 9580 
0. 7382 2111 0.8393 4151 

0.5840 0144 0.7149 7617 
0.4972 4522 0.6356 6623 
0.4403 6865 0. 5799 4304 
0.3994 5608 0.5379 3501 

0.3682 1449 0.5047 1195 
0.3433 4794 0.4775 2342 
0.3229 4448 0.4546 9891 
0.3058 0930 0.435.1 5640 
0. 2911 5241 0.418.1 5919 

0. 209.4 1441 0.3181 4729 
0.1720 5391 0.2690 7614 
0.1494 9322 0.2382 4434 
0. 1339 8475 0.2164 6731 

0. I 224 8275 0.1999 8349 
0.1135 1358 0. 1869 1951 I 

0.1062 6575 0. 1762 2057 
0.1002 5065 0.1672 4005 
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Tabel 6. Berekende waarden van de verhouding tussen de halfwaardebreedte 

(wii 2) en de breedte (C.V 112 )
1 

van de lijnen in hun Lorentzlimiet 

(vgl. 5. I4), als funktie van At~ en o( • Deze worden in fig. I1 

gebruikt. (precisie ,o-4) 

AtL 
0 

O.OIOO 
0.1000 
0.2084 
0.3390 
0.5000 

0.8000 
I. 0000 
2.3I56 
3.7660 
6.0000 

IO.OOO 
IOO.OO 

Atz 
0 

to-l 

0.0100 
0.0500 
0.1000 
0.2000 

0.7000 
1. 5000 
10.000 

ol..=-

Tabel 7 

; 

-'l.t 
at:d cl. :. 10 

- 1.U•11. I <••N,\ AtL W•/1 /(W•il)L 
0 

0.9992 to-3, 0.9998 
0.99IO 0 .0300.. 0.9915 
0.9812 . 0.1000 0. 9718 
0.9695 0.2000 0.9453 
0.9553 0.3000 0 .92II 

0.9300 0.6000 Q~86IO 

0.9141 1 .0000 o.SOIO 
0.8263 3.0000 0.6403 
0.7564 10.000 0.4593 
0.6814 

0.5967 
0.2926 

I.U•1,1 ( w•")l 
2 At 0 '->•h /4--> 1ft)L 

0.9972 lo- 3 0.9910 
0.9729 ~. IC)- 3 0.975I 
0.9056 0.0100 0.9387 
0.8598 0.0300 0.8876 
0.8048 O.IOOO 0.8I27' 

0.6809 0.2006 0. 7592 
0.5905 0.3000 0.7247 
0 . .3580 I. 0000 0.6033 

3.0000 0.4739 

\0 
- )/1 ct ... IO_.., 

. 

0.0100 
0.0300 
0.0700 
0. 1000 
0.2000 

0.3000 
I .0000 
2.0000 
IO.OOO 

At
0 

I0-3r 

J.lo 
-l 

O.OIOO 
0.0300 
0.0500 

0.0700 
0. 1000 
0.3000 
0.6000 
1.0000 

0.9910 
0.9736 
0. 9429, 
0.9234 
0.8733 

0.8368 
0.7009 
0.6080 
0.393I 

w•11 tcw•"> 
0.9758 
0.949D 
0.9065 
0.855I 
0.8266 

0.8059 
0.7823 
0.6976 
0.6334 
0.5806 

..,;t ::. ló -S/2 

"->11,/Cw ''• ),_ 

0.9788 
~.IC> -l 0.9266 
0.0300 0.8339 
0.1000 0.7629 
0.2000 0.7129 

0.3000 0.6802 
I.OOÖO 0.566I 
10.000 0.3167 

al; 10 

2 .• 
Waarden van At

0 
(als funktie van el) waarbij de halfwaardebreedte 

w 112 nog 0.98 , 0.95 resp. 0.92 keer de breedte (w112 \ in de 

Lorentzlimiet zijn (vgl.5.f4). Deze waàrden zijn uitgezet 1n 

fig.I2 en docir interpolatie gevonden uit tabel 6. 

2 At0- waarvoor (LV 1 I 2) I ( w I I 2 )L= 

~ 0.98 0.95 0.92 

1 0.22 0.57 0.92 
IO -'tl 0.065 0.18 O.JJ 
10- 1 

0.022 0,059 0 .I04 
, 0 -3rlt 

0.007 0.020 0.04I 
10 -.t 0.0022 0.0075 O.OJ5 
10 -~/2 0.0008 0.003 0.0071 
10- 3 0.00029 0.0014 0.0037 



Tabel 8 Berekende ~enormaliseerde linprofielen met (cl. -At~) waarden, 

welke voldoen aan de Néeltemperatuur-formule(vgl.5.21). 

cf. tabel4. Deze lijnvormenstaan in fig.l7 en 18 (precisieto-4 ~ 
., ) ··. -1 2 -2 2 

al. •I ' 
L 

~=U) ot= At0=2. 72715 , At0=0.455632 , At0=0. 139250 

w 112 t 0=2. 7966 w 1 12 t 0 =o. 721 72 .1...) I/:2t0=0. 25516 

\WIW•t:~,) 
~ 'I Cc) I .I(Io)) t...., I W•ta. )2. ICI))/I (\A}) tw /I.V '12. )

1 Ilo) I Ilv.>) 

1.2339 2.2668 1.335.1 2.3739 I. 2046 2.2196 
2.1923 3.4828 2.4007 3.6676 2.1077 3.2344 
5.7544 9.5672 6.1845 9.2350 4.4992 6.1812 
7.5862 13.545 8.7939 13.757 8.281.9 IJ .354 
9.4180 I8.024 IJ .403 I8.737 I2.065 16.967 

11.250 22.955 I4.013 24 .I23 15.847 22.923 
13.082 28.292 I6 .. 622 29.879 I9.630 29. 169 
14.9I4 34.000 I9.232 ' 35.981 23.413 35.672 
I6.745 40.039 21 .84I 42.401 27.195 42 .. 406 
18.577 46.385 24.45I 49. I27 30.978 49:354 

20.409 53.012 27.060 56 .. 134 34.761 56.505 
22.42I 60.581 29.929 64.] 56 38.970 64.678 
24.639 69. 2fd 33.076 73.307 43.649 74.026 
27.08I 79 .ISO 36.537 83.788 48.852 84.727 
29.778 90.542 40.336 95.744. 54.631 96.960 

32.757 103.547 44.516 109.436 61 .041 110.941 
36.051 118.432 49. I12 125.083 68.146 126.928 
39.697 135.470 54. 1 65 142.960 76.019 145.211 
43.740 154.997 59.737 16J.449 84.735 I66.112 
48.213 177.29 5 65.875 186.86I 94.379 190.004 

53. 186 202.917 72.638 213.623 105.042 217.313 
58.699 232.164 . 80. 102 244.273 116.822 .. }48.526 
64.81.4 265.637 88.428 279.697 129.944 284.5I2 
71.617 304.055 94.073 304.346 138.238 307.892 

ei = lo-
5/ 2 ' At~=8. 07981 10 

-2 
' I.UI/ 2t 0=0.15546 

(w/ w ,,~} I ( o) I :I (lol) lWII..Vo/&)1. I(c)/I(~A>) 

I. 4822 2.5I74 49.284 76.615 
2.7073 3.9018 55.461 87.763 
6.9568 9.1913 62.369 100.523 

I0.882 14.502 70.088 115 .. I25 
I4.807 20.097 78.706 131.834 

18.733 25.920 88.321 I50.954 
22.658 31.938 99.037 I72.827 
26.584 38.126 110.9 73 197.85I 
30.509 44.467 .I24.263 226.489 
34.434 50.954 139.050 259. 25J 

38.836 58.381 155.571 296.904 
43.765 66.88I 165.501 320.104 

·. 



16.54 7 
21.165 
25.783 
30.400 
35.018 

39.635 
44 .. 833 

21.815. 
28.365 
35. I 04 
42.006 
49.055 

56.239 
64.469 

Tabel 9 · Hoekafhankelijkheid van de halfwaardebreedte (irt,Gal!ss') in CMC. 

a) experimenteel, b) bere~end met At~ uit vgL4:Î6 (geschaald op 

TIJHC), c) berekend met At~uit de Hennesyvorm vgl;J.44 (ook 

na schaling op TI1MC). De waarden van w
1 

zijn gevondenvia 

interpolatie rnet eèn 4e gra.ads pol;(iloomuit de kurve voor 

w 11 z!cw
112

)L van fig.ll {tabel 6)' bij~= 1o-
5

/
2

. ("f.Il2)L wordt 

gegevendoor vg1.5.14. ( 9.::o~a,-a,s, ~=o~c.-~t.) 

krista.llografisch. a-c vlak 

228 0 246.7 
226 5 241.~ 

8 223 10 226.5 
221 
215 202.4 

202 
192 
179 
169 
163 

20 
25 
30 

35 

40 

172.2 
138.8 
105.9 

76.9 63.6 

55.3 
45 43.6 16.5 
50 

55 

60 

' 
65 
70 

75 

43.1 3.9 
o.o 

53~4 4.3 

72.3 
96.8 

123. I 



156 25 120.9 
153 30 10 l. 7 
146 35 85.3 
146 40 73.6 
146 45 67.9 

Tabel JO Experimentele hoekafhankelijkheid van de halfwaardebreedte 

(in Gauss) ~n ..l_.Rb, (è=Of'+ a.-às, f=O<-!> c'-as) 

krist. a-c vlak 

e t ~lU"'''l. l~r 
I 

4 228 
n 221 0 

12 215 
16 205 

20 195 21 195 
24 185 25 179 
28 176 29 166 
32 !66 33 154 
36 1.59 37 145 

153 41 139 40,.8 . 153 
150 45 137 44.9 150 
150 49 137 49.0 153 
150 53 137 53.1 153 
153 57 144 57~2 J56 

156 61.3 163 
163 65.4 168 
169 69.5 174 
176 73.6 182 
179 n .7 187 

59.4 
62.0 

62.0 
62.0 
62.0 
62.0 
62.0 
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