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1 Samenvatting 

Het magnetisch gedrag van antiferromagnetische verbindineen 

wordt onderzocht met behulp van resonantiemetingen. In dit verslag 

\.JOrdt een opstelling besproken waarmee antiferromagnetische resonantie 

( A.F'.M.R. ) metingen kunnen worden uitgevoerd. In tegenstelling tot 

een I~.S .R. opstelling wordt h·i er geen gebruik gemaakt van een trilhol te 

en A.F.C. s.vstoem. !lier stant tegenover dnt een brflod fn>kwmlt.·iol:ebhHi 

beschikbaar is: 18 tot 60 Gll7., kontinu instelbaar. llo opstelling is 

getest door metingen aan Col3r2 .6H2o. Hieruit blijkt dat de gev<.,eligheid 

van de opstelling goed is: ·een signaal-ruisverhouding van 50 : 1 wordt 

gemakkelijk gehaald. 
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2 IN'LEIDING 

In de onderwerpgroep magnetisme wordt, in het kader van het 

onderzoekprogramma, studie verricht aan modellen die het magnetisch 

gedrag beschrijven van antiferromagnetische verbindingen. De ecnvoud:igste 

vorm waarin een antiferromagnetische verbind:ing in de geordende 

toestand kan voorkomen, wordt beschreven door een twee-subrooster model. 

Elk subrooster bevat de helft van het totaal aantal magnetische momenten. 

Bij '1' = 0 K staan :in een subrooster, tengevolge van mat_{neU sche wissel

working, allo magnot:i Be he momt 'nten para.Ll el; de momtmt<m u:i t het ene aubro(,H-

ter zijn tegengesteld gnrjcht aan dH momHnten uit het andere sub-

rooster. Klassiek beschreven bestaat de magnetische wisselwerking uit 

een kombinatie van exchange en anisatrapie velden. Door instralen van 

elektromagnetische golven kunnen de momenten in resonantie worden 

gebracht. Bij antiferromagnetische resonantie ( A.F.M.R. ) gaan we 

ervan uit dat de momenten uniform precederen rond hun evenwichtspositie. 

Uit het gemeten verloop van de resonantiefrekwentie als funktie van het 

uitwendige veld, worden de exchange-en anisatrapie parameters bepaald. 

De resonantiefrekwentjes liggen voor een aantal verbimbngen in het 

mikrogolf gebied. In de onderwerpgroep bestond de wens om dergelijke 

metingen te kunnen verrichten. Er is een mikrogolf opstelling tot stand 

gekomen die speciaal is ontworpen voor A.F.H.R. metingen. In dit verslag 

wordt de werking van deze opstelling besproken. 

Het verslag is alsvolgt ingedeeld: 

In hoofdstuk 3 wordt de A.F.M.R. frekwentie berekend van een twee

subrooster antiferromagneet. Hoofdstuk 4 geeft. een beschrijving van de 

meetopstelling. In hoofdstuk 5 worden resultaten van metingen gegeven 

die gedaan zijn aan CoBr2 .6H2o. In hoofdstuk 6 worden enkele suggesties 

gegeven die de opstelling kunnen verbeteren. 



2 THEORIE 

2. 1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een voorbeeld gegeven van een klassieke 

beschrijving van antiferromagnetische resonantie. In deze beschrijving 

wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de magnetische momenten van 

een twee-subrooster antiferromagneet uniform precederen rond htm even

wichtsposi tie, wanneer een osd llerend magneetveld met de .i ui ste frekwentie 

aanwezig is. Het zal blijken dat het theoretische verloop van de resonantie 

frekwentie sterk afhangt van het totale veld dat op de magnetische 

momenten werkt. We volgen echter steeds dezelfde methode bij het opstellen 

van de bewegingsvergelijkingen. In § 3.2 staat als inleiding hierop de 

beschrijving van de paramagnetische resonantie. In § 3.3 wordt als 

voorbeeld de berekening van de A.F.M.R. frekwentie gegeven van een 

twee- subrooster antiferromagneet met uniaxiale anisotropie. 

2.2 PARAMAGNEJISCHE RESON~N1l~ 

....;). 

Een dipool met magnetis_:h moment f, die plaatsgebonden is, 

ondervindt in een magneetveld H een koppel: 

(3.2.1) 

.....a 

Voor .f< geldt: (3.2.2) 

waarin ~het impulsmoment is. Quanturnmechanisch kan worden aangetoond dat 

- 1--.lo 

~ = i y- (3.2.3) 

waarin K de giromagnetische verhouding is. Uit ( 3.2 .1), ( 3.2 .2) en _. 
( 3.2 • 3) volgt de bewegi ngsvergeli j king van r 

J.....l ~ j 'i.J:.)J- = f )C ~ (3.2.4) 

-We nemen aan dat het magneetveld H uit 
.- C:wt 

oscillerend veld H, L bestaat 

en een oscillerend deel ~jt L''ut 

...... 
een statisch veld H0 en een - -en~ uit een statische waarde~o 

Vergelijking (3.2 .4.) gaat dan 

over in: 
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--~-~- ----~~--~ 

(3.2.5) 

......a .._l I ....LI -I> -l 
Stel: I ~ 1 j <<. ( J./0 IJ j ~~ << IJo en Ho en fo evenwijdig aan 

de z-as. Hierdoor gaat (3.2.5), met verwaarlozen van de kleine termen 

....& --Ó)"- X H 1 over in: 

(3.2.6) 

Oplossingen voor b f 1 1 ~ J1 , J fz. worden berekend met de regel van 

Cramer: 

~() J.{,'j -fl~ 0 

fo J.l,'fC 
. 

Jr.!:l. 0 i' . 
fJ-~ (111x. J./" - 'f H.~) 0 0 Ll.) 

bfx T -- . - Ho1 
- J:i:. 

J 
(W -Ho 0 - K' i . 
J.lo 

,~ 0 7 i& 0 0 j 

onder de voorwaarde dat CJ # KHo 
Analoog geldt voor b J 'j 

Uit de derde vergelj jk:ing van ( 3.2 .6) volgt: Ö f z = 0 

De amplltude lófl vinden we ujt: I §f I = v(R4.. ~ p. ) ~+(~i f~) t '_, 

zodat: (3.2.7) 
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waarin: J-1 f :. J J.l, x\ 1- 1-11 ':1'2. ....). ....lo 

Uit (3.2.7) volgt dat alleen de komponenten van f/1 die loodrecht op Ho 
staan, een bijdrage leveren tot IJfl. Voor t.J-= "'•: V#o is het stelsel 

( 3.2 .6) niet oplosbaar. J!}t/ zou dan onbeperkt toenemen. Hadden we Ül 

stelsel(3.2.6) een term meegenomen die de demping beschrijft die de 

dipool van zijn omgeving ondervindt ( spin-rooster relaxat:ie ) dan 

blijft J.!f/ begrensd. We vinden dan: 

I Jf I 'V ~=='=::=::; 
... './{;: -H.')' i-A' 

JI;-. \ neemt bij l.J: "'-'• zijn maximale waarde aan. We noemen lJ0 de 

resonantiefrekwentie. 

We kunnen nu het volgende konkluderen. Als we alleen ge!nteresseerd 

ZlJn in de berekening van de resonantiefrekwentie dan kunnen we even 

goed de noemer van (3.2.7) gelijk aan nul stellen. Deze noemer volgt 

uit de determinant van het bij (3.2.6) behorende homogene stelsel: 

(3.2.3) 

Dit stelsel vinden we uit vectorvergelijking (:3.2.5) waaruit de term 
--' 't. H1 .e '"' is weggelaten: 

I J.Ji -1 ïf i rJ..t = r x "0 (3.2.9) 

In de volgende paragraaf gebruiken we vergelijking (3.2.9) als uit

gangspunt voor de berekening van de A.F.M.R. frekwentie. 
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3.3 ANTIFERROMAGNgTISCHE RESONANTIE 

Bij de berekening van de resonantiefrekwentie wordt in het 

volgende model uitgegaan van een twee-subrooster antiferromagnnt~t met 

uniaxiale anisotropie langs de z-as. Neem aan dat T = 0 K. ln figuur 

3.3.1 is de schematische opbouw van de subrooster magnetisaties weer

gegeven. 

~L 
% 

figuur 3.3.1 Opbouw van de subrooster magnetisaties • 

....J "'"""" Neem aan dat de energief voor het momentenpaar M, en H1 geschreven kan 

worden als: 

E = À R:. Ft,_ -I~ (Ct/) t 'f 1-U'J
1 ii:-f)- H" (FI, +H2.) ( 3.3.1) 

~>O, '>O 
De termen uit (3.3.1) stellen achtereenvolgens voor: de exchange-energie, 

ani setropie-energie en de Zeeman-energie. Uo is het uitwendig magneetveld. 

Bij de A.F.M.R. berekeningen worden de volgende grootheden 

gebruikt: -A) Hal,l. 
B) ]..,, 

C) ÄJ.. 

effektieve veld, werkend op F/, resp. ~ . 
susceptibiliteit // z-as voor Jjfo J <. J.ls ~ -susceptibiliteit met H.l z-as. 

WsF= spinflopveld. 

D) XsF - -, susceptibiliteit met H" 1/ z-as en J H. '> Hsn H,F : spinflopveld. 

E) Hsr- spinflopveld. 

Hieronder worden uitdrukkingen gegeven voor deze grootheden. 

~ 

.A) Hf.J,L . ~ 
De vergelijking waarmee J./.,J.L wordt berekend, luidt: 

b f = - (He, . l> M,) - ( H:~ . ~ M,_ ) ) 
J.l.=o (3.3.2) 

Er wordt verondersteld dat J M, J = / H;, I = M0 konstant is. 

~ f. = À s (M, ~ tt,_)_ N c.."r s ~ r- 1.. c.r;~-fJ J C-4>~- "J . 



Met 

en 

Uit (3.3.2) en (3.3.3) volgt: 

--" ' ~ H.a., =- >-.~ +- M,." ~z. 
M.' 

) 

(3.3.3) 

De effektieve velden zijn geschreven als som van exchangeveld en 

anisotropieveld. Zonder uitwendig veld is E. minimaal wanneer ~ = o 
...a ~ 

zodat H, en H1 antiparallel en evenwijdig aan de z-as staan. 

B) "f..tl 
Bij T = 0 K is '/... 11 = 0 Toch is in sommige berekeningen uit dit 

hoofdstuk X11 in rekenine gebracht. Dit is bedoeld om het effekt 

van"'' in de berekeningen aan te duiden bij T f. 0. In deze bereke

ningen blijft gelden dat T ~ T , waarin T de ordeningatemperatuur 
~ n n 

is. AlsH0 //z-as staat en{Ho/<.1-lsr: , dan is: 

~ (....... --.l ) ~ M = M, + Mt. = Ä11 Ho 

c) X.L - ~ Een uitwendig veld in de y-richting buigt fvf, en H1 in de y-richting 
~ - ~ 

uit. De hoek r volgt uit: H, x Ht, = 0 in de statische toestand. Ht 
. ~ ïT" _. I 

staat voor het totale veld He, + 11 0 dat op M1 werkt. 

;.-l 

H t 1 = ( 0.> H 0 - À Mo rX.. 'f _, À M o c" f + L C4) f) 
M. 

U i t ( ~ x Ht 
1 

) -: 0 volgt: 

ÀH0tU..fCo>f + ./et>1A..<fCt11fr ?d1otnt....fC.f -H,J.IoC~»f = 0 
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zodat: 

D) "f.tF 

2.AMo'· + A 
.Z.Ho~'f x.J.- ----Ho 

.....a ~ - ';t 
Stel: J./0 11 z-as, /11 en HL // z-as. Wanneer l Ho I> J.l s r wordt, 

...J. --' 

springen /'11 en/11. naar een energetisch voordeliger situatie: de 

spinflopfase, weergegeven in figuur (3.3.2). 

~L 
2. 

figuur 3.3.2 

de spinflopfase. 

In deze situatie is: 

M. = (o) f1otJÁ,...f, Hoem~) 

Mt = ( 0) - 1'1 0 ~'f ) M 0 CA> f) 
~ 

Ht, = (o, A. Ho ~f J -A.M. C#JY' + ft C6)'f + H.,) 
Het resultaat is: 

CJncD = M., Ho 
I 1 ÀM,;L. - .t 

zodat 

E) HsF. 
Het spinflopveld wordt berekend door de energie van de antiferro

magnetische en de spinfloptoestand gelijk te stellen. Gebru:i k 
~ 

relatie (3.3."!). t./
0 

// z-as. 



A .F'. toestand: 

'f:O 

t:(, :: ( 0, o) H. + jX11 Ho) 

it. = (DI OJ H. - 1. Au H.) 

zodat 

S.F. toestand: 
.-..l. __.. 

H, ) M.. c(/)r 
ESJ=" -}.(- M.'o~tr +Mot calr)- ~etntf -1HoH., Cln'f 

1. M t '' t. .: - À.Mo - o rto 
1ÀHo

1
- '[ 

H~F" volgt nu uit E = E · 
A.~. s.s;-

(3.3.7) 

We gaan nu de A.F.M.R. vergeljjkjngen opstellen. Voor elk van de sub-
-Jo. -

roosters M, en /11 bestaat een bewegingsvergelijkjng analoog aan (3.2.9). __. --' ~ ~ 

1-/ wordt vervangen door het totale veld HL dat op H, resp. H.t. werkt: 
0 ~~~ 

~ -l ~ 

J./t I = He., + 1-/o 
en 

De bewegingsvergelijkingen worden dus: 

-l 

i olM ~ ("'""' - ) f it 1 = M 1 ~ He, + H., 
--" ~ c ......l.) t !t: H1 = M1 x He, .,. Ho 

6d.t 

(3.3.9) 



Door optellen resp. aftrekken van de vergelijkingen (3.3.9) volgt het 

stelsel: 

Hierin is: 
~·~ ~ 

M= fi, +M1 
......ll ......J. .......l 

H = H,- Ha. 

Met (3.3.4) en (3.3.11) volgt: 

~ ~ ~ l ~ 
u" +- Hn = -AM ,.. - Mz ~ z. rJ ... , ..::t H.z. 

0 

......l ~ JM' k M' ~ H11 - H.. = -A +- z Qz ... , ~' H; 
Voer i..n:~ 1:. _!_ en substitueer (3.3.12) in (3.3.10): 

Hot 

Met stelsel (3.3.13) gaan we resonantiefrekwenties berekenen. 

Hierbjj worden de volgende si.tuaties onderscheiden: 

~ 

1) Ho // z-as en Ho < HsF 
-.) 

2) Ho // z-as en H. > HrF 

3) Ho 1. z-as. 

(3.1.10) 

(3.3.11) 

(3.3.12) 

-l ~ 

Q/Áf. Splits M en M 1 in een stati.sche- èn een oscillerende komponent volgens: 

~ _.. ~ ,·ut 
H . = XII Ho e :& + J ~ .e 

(3.3.14) 

10 



~ ---1, 
waarbij: I ~lko. I(< Mo ~ IJ tk- 1 <<Ho · 
Substitueer (3.3.14) in (3.3.13) en schrijf stelsel (3.3.13) in kompo

nenten uit. Als voorbeeld wordt de x-komponent uitgewerkt; de overige 

komponenten worden op analoge wijze opgesteld. 

j ~ Jw..i"t = ~ -,H. f{ f ~~{1<"1/, fhz) +ft 1,5 -..,'{LH,+ S ... ;) zod>lt 

~~lot,: h~(H.+f.t'x,.H.) + h)'l'H, 

De kwadratische termen b 'k~ b IM.z. en $liC.; dMt~ zijn verwaarloosd. 

De overige komponenten worden: 

• 
~ J~Z, : 0 
f 

i.J:l á "VM../ = ,5 "''3(t >... M, + t' H,) + J w.,' (H.- À :X.,,~{,+ fX,,r Ho) 
f 

~ & '111) I = h.(-ti\H, -l'H.) + ~ .... .' (-H. +À}." I!, -i ~"L 'H.) 

Analoog aan stelsel (3.2.8) wordt de determinant van de coefficienten

matrix nul gesteld. Hieruit worden oplossingen voorGJ gevonden: 

-~ (1+ i l 1~ 11)H0 0 t'Ho I' 

-{_1 + f l 'x") ij. • 
-l'Ho -LW 

7 0 

(lA+ l ')Ho (1-i\~,, r i X,, L ')Ho 
:0 

0 _" . ..., 
7 

-(!À+ 'J Mo 0 -(1-Ài,,-t- :J.X./1!')11. _,_ .. .., 
f 

11 



ll 

Stel: a = I {I 
I + 1 X 11 

b = ,_ ÀXo ti x."f' 

c .. ( z. À+ L 1) L 1 
Mo 1. 

... 
Dan volgt als oplossing een vierkantsvergelijkj ng j n !::! 

jL 

t~ ((a.'+t') H.' +tv+ (a.L H.' -c)'= o 

!::..' = (a: 4-t L) H: +Je ± j re~ +.8ïH.' +te]._ <t(o.~H:- c / 
11 2 

Deze oplossing wordt sterk vereenvoudigd wanneer T .= 0 K is. Dan is nl. 

1.. 11 = 0 zodat a..:::: 1 en 

De oplossing is dan: 

~ = {? ± Ho = · J J. À l + .r. \ 
r V M: (3.3.15) 

De aanname H.< HSF gaat met (3.3.7) over in: H. < jlÀ & 
lz. --
Ho'" 

Nemen we aan dat l<< .tÀN0 dan vereenvoudigt (3.3.15) tot: 

en 

Deze oplossing is in figuur 3.3.4 grafisch weergegeven • 

....) 

J.l. // z-as en Ho '> Hs F' · 
....L ......) 

We gaan uit van figuur 3. 3.2. Neem aan dat de uitbuiging van M, en H1. 
naar de z-as klein is, dan gAldt: 

~ ~ 

H' = 1 H. e~ 
(3.3.16) 

.-1 ~, 

Substitueer (3.3.16) in (3.3.13) en splitsM en M weer in een 

statische en oscillerende komponent: 
..... --" ---1 ,· lo) t 
H : ÄSF Ho Q..,_ + ~ ~ .4. • 
..-J __. ,wé 
M1 : tH. ~ + ~ ...... L 



Uitschrijven van stelsel (3.3.13) in komponenten levert dan: 

• 
~ J "'z. = 
j 

0 

ij d "'K.' ", h~(-LA+ L ') 11. + h~' ( H.- AÄs".ll• 4-l L.'J.IF H.) 

~ J' ""~ 1 
= ~ 11(/ ( -11. f ÀJ(rr H. -i! 'x st H.) 

. 
~ ~ ~z' = Ó llotx 2. A Ho 
j 

Gebruik makend van (3.3.6): XI~= .2.~ _ k 1 volgt dat Ho(t-ÀX1 t-! '
1 
X )-o . F' .a. s; -

Nulstellen van de determinant geeft als oplossing: 

t. w 

Voor r ~<. f vereenvoudigt ( 3. 3.17) tot: 

1À. 

~ = V Hol. - 1 À ~ ' met y 
Zie ook figuur 3.3.4. 

t.~.J. Ho ..L z-cu. 

L z. 

~ 

) (3.3.17) 

(3.3.18) 

Figuur 3.3.3 
...,). ....a. 

M 1 en M .. onder :invloed -vn.n J.j, // y-as. 

De richting dje Ho in het xy-vlak heeft, is om symmetrie-redenen niet 
-' 

belangrijk. Stel: H,//y-as. 



Neem aan dat de uitbui.ging zo klein is dat geldt: 

Stelsel (3.3.1'3), uitgeschreven in komponenten, ontstaat op volkomen 

analoge wijze als onder ad 1 en ad 2; met als resultaat: 

. r· ,, J ~ I 'IM i:!~ 11t}C = ~ *& - H. + l~c. x.L H. + (J "'!J 1c o 
j 

c:~ r 1 I ( ! I H ) r ~ *~ = (J hot~ - • 

Nulstellen van de determinant geeft twee oplossingen: 

1) 

2) 
" ? = H.' ( 1- f L IJ. J. ) + L. I H.' { t À + 1..') 

Met k 1{t LÀ vereenvoudigen deze oplossingen tot: 

1) !::. = r;;I' 
i 

(3.3.19) 

(3.3.20) 

111 

In figuur 3.3.4 z~ijn de resultaten (3.3.15), (3.3.18), (3.3.19) en (3.3.20) 

in een grafiek weergegeven. 



figuur 3.3.4 Weergave van de A.F.M.R. frakwenties van een twee

subrooster ant.iferromagneet met uniaxiale anisotropi e 

langs de z-as. T = 0 K. 

We kennen nu het verband tussen j en H, bij gegeven À en ~ • Het name de 

doorsni.jding van de lijnen met de?-enH0 -as is van belang. Als nl. het 

verloop eksperimenteel is bepaald, dan volgt er het produkt Ak uit. 

15 

In formule (3.3.5) en (3.3.6) is te zien datÀ ujt een susceptibHiteits

meting volgt. Een kombinatie van de resultaten uit beide eksperimenten 

levert dan K afzonderlijk. Uit dit eenvoudige voorbeeld volgt het 

aandeelJdat A.F.M.R. metingen hebben bij de berekening van de interaktie

parameters. 

De gegeven berekeningen ZJ_Jn van toepassing op een eenvoudig 

modelsysteem ( À konstant en slechts een anisatrapieparameter l ) . Uit de 

literatuur zijn uitgebreider berekeningen bekend. Nagamiya
2
en Foner3 geven 

berekeningen waarbij meerdere anisatrapieparameters worden gebrujkt. 
t Date maakt voor de beschri 5 ving van de effekt i eve velden gebruj k van 

tensoren. 
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figuur 4.1.1 Blokschema van de opstelling, zoals die is ontwikkeld 

voor het doen van A.F.M.R. metingen. 



L Ml::l~'rOPSTE.LLING 

4.1 INLEIDING 

Bij A.F.M.R. wordt mikrogolf ( m.g. ) vermogen geabsorbeerd door 

het te onderzoeken kristal. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke 

wijze we deze absorptie meten. Figuur 4.1.1 geeft het blokschema van de 

komplete A.F.M.R. opstelling. De m.g. komponenten zijn dü getekend. 

In werkelijkheid zijn het klystron tot en met de E.Hrtuner horizonta"il 

op een plank gemonteerd. De golfpijp gaat achter de E.H.-tuner via een 

bochtstuk naar de insert. De insert bevindt zich in een k~ostaat die 

vertikaal tussen magneetpolen is opgehangen. De magneet is over 360° 

draaibaar. Op deze manier zijn metingen tot 1 Kmogelijk in velden tot 

18 kGauss. Een andere insert kan in de superspoel worden aangebracht. 

Zo kunnen metingen worden verricht tot 1 K in velden tot 100 kGauss. 

De veldrichting kan hier niet worden veranderd. De laagfrekwent 

apparatuur en de beveiliging zijn bij elkaar in é~n instrumentenrek 

gemonteerd. 

4.2 MIKROGOLFOPSTELLING 

Om mikrogolven te transporteren, wordt in de techniek gebruik 

gemaakt van golfpijpen. Uit de wetten van Maxwell volgen vergelijkingen 

die het golfpatroon van elektdsche en magnetische velden in een golf

pijp beschrijven. Er volgen twee resultaten uit die voor ons van belang 

zijn. 

A) Als de wanden van de golfpijp ideale elektrische geleiders zijn, 

treedt er geen verzwakking op van mikrogolfvermogen, indien de 

frekwentie boven een minimumfrekwentie f ligt. Voor f geldt: 

f 
V 

= 2a 

v: de voortplantingasnelheid van de elektromagnetische golf in lucht. 

a: de lengtemaat van de rechthoekige dwarsdoorsnede van de golfpijp. 

B) Voor frakwenties tussen f en ongeveer 2f .is het golfpatroon ( mode ) 

in de golfpijp zo eenvoudig mogelijk ( TE 01 mode ). 

We gebruiken de TE 01 mode zoveel mogelijk. Een gevolg hiervan is dat 

er dan voor het totale frekwentiegebied ( 18-60 GHz ) meerdere m.g. 

17 



opstellingen nodig zijn, ieder met zijn eigen afmetingen van de gebruikte 

golfpijpen. Het frekwentiegebied is opgedeeld in drie gestandaardiseerde 

frekwentiebanden: 18-26, 26-40 en 40-60 GHz. De principiele werking 

van de m.g. opstellingen is voor de drie banden gebjk. Er volgt nu 

een beschrijving van de fuz~tie van de m.g. komponenten. 

Het klYstron 

Het klystron genereert mikrogolven. Het is een zendbuis met vier 

elementen: kathode, stuurrooster, anode en reflektor. Geven we de kathode1 

stuurrooster en anode de juiste spanning, dan is het afgegeven m.g. 

vermogen afhankelijk van de reflektor-kathodespanning, weergegeven in 

figuur 4.2.1. 

geabsorbeerd 

m.g. vermogen A 

1 

t8 

---11 ...... reflektor-kathode 

spanning \V) 

figuur 4.2.1. Het m.g. vermogen dat door het klystron wordt afgegeven 

als funktie van de reflektor-kathode spanning. Het 

aantal zgn. modes is niet beperkt tot vier. 

De frekwentie van het afgegeven vermogen is op overeenkomstige plaatsen 

in de modes gelijk; de frekwentieband is voor een mode 25 tot 50 MHz 

breed. De anode van het klystron is een trilholte. Hierin wordt het m.g. 

vermogen opgebouwd. Door de afmeting van de trilholte te veranderen, is 

de frekwentie over een gebied van 4 tot 8 GHz te varieren ( mechanische 

tuning ) • 



De verzwakkers 

De taken van de instelbare verzwakkers zijn: 

1) Het vermogen regelbaar maken dat naar het kr1 stal gaa.t. 

2) De verzwakkers voorkomen dat klystron, frekwentiemeter en richt

koppeling elkaar verstemmen. 

3) Ze beschermen het klystron tegen m.g. vermogen dat uit de opstelling 

terugkomt. 

We hebben akspres klystrons gekozen die een faktor 1000 meer m.g. 

vermogen afgeven dan we nodig hebben voor de metingen, zodat een flinke 

verzwakking kan worden aangebracht. Dit is met name van belang om 

verstemming te voorkomen. 

De frekwentiemeter 

Met de frekwentiemeter meten we de m.g. frekwentie. Bij juiste afstemming 

wordt ongeveer 10% van het aangeboden vermogen geabsorbeerd. deze 

absorptie is op de oscilloskoop zichtbaar te maken. De frekwentie kunnen 

we dan op de schaal van de frekwentiemeter aflezen. 

De E~ • H • i1.!.llirr 

Na de richtkoppeling moet een deel van het m.g. vermogen worden gere

flekteerd en een deel worden doorgelaten naar de :insert. De reden hiervan 

zal worden besproken bij "detektie". De verhouding van doorgelaten en 

gereflekteerd vermogen is afhankelijk van de impedantie van de insert 

en van de impedantie van de richtkoppeling, gezien vanuit de E.H. tuner. 

We kennen de impedanties niet, bovendien zijn ze frekwentie-afhankelijk. 

De E .• H. tuner is een instelbare impedantie-aanpasser zodat bovengenoemde 

verhouding voor elke frekwentie regelbaar is. 

De richt~oppeling 

De richtkoppeling laat de mikrogolven uit de tweede verzwakker onver

zwakt door naar de E.H. tuner. Het uit de E.H. tuner terugkomend m.g. 

vermogen wordt door de dchtkoppeling voor i deel naar de detektie en 



voor i deel naar de tweede verzwakker geleid. Hoewel dit een verlies 

van gevoeligheid betekent, wordt zo voorkomen dat de E.H. tuner en 

de detektie elkaar verstemmen. 

De insert bestaat uit een golfpijp waarvan het laatste stuk dem(~ntabel 
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is: de kristalhouder. De insert is op het eind van de kdstalhouder 

kortgesloten zodat het opvallend m.g. vermogen wordt gereflekteerd. Het te 

onderzoeken kristal wordt in de kristaL'louder, tegen de wand op i golf

lengte afstand van het eind, gemonteerd. Het hoogfrekwent magneetveld 

heeft hier maximale amplitude en loopt evenwijdig aan de wand. Bij 

A.F.M.R. absorbeert het kristal m.g. vermogen zodat dan minder vermogen 

uit de insert terugkomt en dus ook evenredig minder vermogen naar de 

detektie gaat. 

De detektie bestaRt uit een detektiediode gemonteerd in een afstembare 

houder. De diode zet het opvalJende m.g. vermogen om in een gelijkstroom 

zodat het meetbaar wordt. A.F'.M.R. signalen meten we dus door een afname 

van de gelijkstroom. In de appendix wordt afgelei.d dat de afgegeven 

gelijkstroom, bij klein vermogen bij benadering evenred:lg is met het 

opvallend m.g. vermogen. De ruisbijdrage van de diode is minimaal wanneer 

deze op een bepaalde ruststroom wordt ingesteld ( 10 tot 100j4t ). Deze 

ruststroom instelling wordt verkregen uit het m.g. vermogen dat door de 

E.H. tuner wordt gereflekteerd. Met de afstembare houder is voor iedere 

frekwentie een optimale aanpassing tussen diode en golfpijp in te stellen. 

In de volgende paragraaf wordt uiteengezet op welke wijze de gelijkstroom 

ver.ander:ingen van de diodestroom worden gedetekteerd. 

fv_3 __ Det&ktie methode 

Stroomveranderingen zijn, ten gevolge van resonantie, meestal te 

klein om rechtstreeks te meten omdat storingen het signaal vaak maskeren. 



Een betere detektie methode berust op het principe van de fasegevoelige 

detektie. In figuur 4.3.1 is de m.g. absorptie A uitgezet als funktie 

van het uitwendige magneetveld B. 

geabsorbeerd 

m.g. vermo~n 

1 

----f\1\; 
----~•P uitwendig veld B 

b - bo sin wt 

figuur 4.3.1 Geabsorbeerd m.g. vermogen als funktie van het uitwendige 

veld. 

Op het statische veld B is een klein wisselveld b = b0 sin'-' t gesuper

poneerd. De sturing hiervoor is afkomstig uit de referentie oscillator 

van de synchrone versterker. ( Er is gekozen voor een frekwentie van 

275Hz). Bevindt het statische veld zich tussen B
1 

en B2 dan veroor

zaakt het wisselveld b een periodiek wisselende absorptie ( frekwentie: 

275Hz ), die gesuperponeerd is op de statische absorptie. Als b0 voldoet 

aan b
0

<< B2 - B1 dan blijkt uit figuur 4.3.1 dat de absorptie verandering 

sinusvormig verloopt en de amplitude evenredig is met dA/dB in het punt P. 

De stroom die de detektiediode afgeeft, bestaat uit de som van een 

gelijkstroom I en een wisselstroom i. I wordt veroorzaakt door de rust

stroominstelling en de statische waarde van de absorptie. Bij voldoend 

klein m.g. vermogen is de diodestroom evenredig met het opvaLlend m.g. 

vermogen zodat i dan evenredig is met de absorptieverandering. De stromen 

I en i worden gescheiden door een schakeling wa.a.rva.'1 het principe is 

~1 



2.1. 

weergegeven in figuur 4 . .3.2. 

gelijkstroommeter 

detektie 

diode L c synchrone 

versterker 

figuur 4 . .3.2. Schakeling voor de scheiding van gelijkstroom en 

signaalstroom. 

De gelijkstroom wordt gemeten door de gelijkstroommeter en gaat via de 

zelfinduktie L terug naar de diode. De stroom I wordt alleen bepaald 

door het m.g. vermogen en de diodekarakteristieken omdat de invloed van 

de gelijkstroomweerstand van de spoel ( 12 !l.) en de stroommeter ( 0,014fi) 

is te verwaarlozen t.o.v. de diodeweerstand. De LC kring is afgestemd op 

275 Hz zodat de wisselstroom een spanning over de kring veroorzaakt ( De 

impedantie van de kring is op de resonantiefrekwentie reäel en bedraagt 

8200 1l ) . Deze spanning meten we met de synchrone versterker ( Lock-in 

versterker PAR model 128 A ) en wordt als funktie van het uitwendig veld 

B, geregistreerd met behulp van een X-Y schrijver. 

4.4 Beveiliging 

A) Tem~er~tuurkontrole van de klYstrons. 

Een voorwaarde voor het goed funktioneren van de opstelling is 

een stabiele m.g. frekwentie. De stabiliteit is gewaarborgd als de 

voedingaspanningen van het klystron konstant zijn en de bedrijfsteropera

tuur niet varieert. De spanningen worden geleverd door een gestabiliseerd 

voedingsapparaat ( OKI model KS-7 ) en zijn binnen 0,02 % konstant. De 

bedrijfsternpsratuur eist speciale aandacht omdat zelfs de ge: .. ~ ngste 

veranderingen hierin een goed meetbare frekwentiedrift veroorzaken. 



Het bleek noodzakelijk te zijn om de klystrons in een oliebad te dompelen 

zodat snelle temperatuurvariaties ( tocht ) 1n elk geval geen invloed 

hebben. Rond het oliebad is een koelspiraal gewikkeld, zodat het vermogen 

dat het klystron dissipeert ( 30 tot 60 Watt), kan worden afgevoerd. 

Toch willen we de temperatuur van het klystron tijdens het meten kennen, 

omdat de 80 °C niet overschreden mag worden. Hiertoe is een thermometer 

gemaakt welke erop berust dat de collektorstroom van een transistor een 

maat is voor de temperatuur# Het principeschema'*ervan is weergegeven in 

figuur 4.4.1. 

V 1SV 

voltmeter 

figuur 4.4.1 Principeschakeling van de transistorthermometer. 

De stroom door de transistor wordt bepaald door de spanningsbron V en R1• 

De operationele versterker zorgt dat de emitter op een konstante sparu1ing 

v0 staat ( v0 = 1,25 V ). De schakeling is zodanig van opzet dat de 

collektorstroom I evenredig is met de temperatuur van de transistor. 
c 

In onderstaande berekening wordt aangegeven hoe de transistor moet worden 

ingesteld om het evenredige verband tussen temperatuur en collektorstroom 

te verkrijgen~ We gaan hiertoe uit van de schakeling in figuur 4.4.2. 

T _j 

figuur 4.4.2 Schema van de gelijkspannings

instelling van de transistor. 

V'= V - V 
0 



Het verband tussen I en de basis-emitterspanning Vb van de transistor c e 
luidt: 

waFtrin: c{en n transistorkonst.anten zijn 

q de absolute waarde van de lading van het elektron 

k de konstante van Boltzmann 

V do bandafstand (in Volt) van silicium bij T • 0 K go 
W•~ verondersteLLen dat voor de bani sstroom Ib geldt: Ib <<Ie 

Dan is: Vbe = V' - IcR1 

Uit (4.4.1) en (4.4.2) volgt: 

dt -
Met J. Ie aT en (4.4.3) is: -::. 

~ cLT 
ii Ie.. 

d.V I I 

T- - V+ \',o -1- IeR, +-
oLIe. Ie cl.T 

:. 

cLT T IeR, +-

We willen: I evenredig met T. 
c 

AT -'!, 

~ttRT -
Cf, 

(4.4.1) 

(4.4.4) 

Anders gesteld: Ie. = dIe. , wat geoorloofd is omdat uit (4.4.1) volgt: 

I = 0 als T = 0. c 

T cLT 

Dan volgt uit (4.4.4): 
I 

Td.V -V'+-\l 
d..T ~o 

1 -

Uit (4.4.5) volgt: 

Jv, == 

d.T 

I 

V - V,.o 
T 

('Y\-1)!.. 
~ 

(4.4.6) 



De oplossing van (4.4.6) is: 

(4.4.7) 

waarin G e1m integratiekonstante is. 

Uit (4.Lt.'7) vol{',L dat V' nog afhankoli.ik hl van de temper·atuur. \~t) kumltm 

C zo kiezen dat ( ~~ )T::. Tn. = 0 , waarbij 'l'n de temperatuur ü; ·in 

het midden van het gebied waarin we werken. ( 273 ~ T ~ 373 K ) • Dit 

betekent dat V' een spanningsbron met konstante waarde wordt. Uit 

(L1 .4.7) volgt da.c'1: 1 
C ::: -T. ( e = 2,7818 •• ) 

.(!. n 

Substitutte van C in (4.4.7) levert: 

(4.4.8) 

Een gebruike11jke waarde voor n is: n = 1,5. Kiezen we T = 323 K dan is 
n 

zodat V 1 ~1,13 V. 

Deze waarde zal in de praktijk voor iedere transistor verschillend zijn. 

Dit is het gevolg van de spreiding in de transistor karakteristieken. 

Het is daarom niet erg dat V' ,in de schakeling uit figuur 4.4.1, 0,12 V 

groter is dan uit de berekening volgt. De gevoeligheid ~~ van de 

transistor berekenen we op de volgende manier. We gaan uit van figuur 

4.4.1. BijT= 273 ~loopt er geen stroom door R
3

. Dit is met R2 afgere

geld. Er geldt dan: 

De gevoeligheid vertoonde geen meetbare spreiding tussen verschillende 

transistoren van hetzelfde type. 

De operationele versterker zet de stroomtoename van de transistor 

om in een evenredige spanning. Welezen de temperatuur op de voltmeter af. 

De schaal is geijkt in graden Celdus. 



B Beveiliging van___§Y.gch.rone versterker en detektiediode. 

De klystrons die in de opstelling worden gebruikt, wc:rken met een 

anode-kathode spanning tot 2,5 kV.Het kan gebeuren dat er een gasrest 

vrijkomt in het klystron. Dan kan door deze hoge spanning gemakkelijk 

doorslag optreden. Als de stroom de 0,9 A te boven gaat, schakelt de 

voeding automatisch af; dat gebeurt na ongeveer 10~s. Echter, de stijg

ti,id van de doorslagstroom is veel kleiner dan 10 )JS. Dit houdt in dat 

er gedurende korte tijd een grote spanning kan komen staan over de vrij 

lange leiding van voeding naar klystron ( ongeveer 10 meter ). 

Figuur 4.4.3 geeft het bedradinr,sschema van de schakeling die is toe

gepast. 

klystron 

detektie 
0 V anode 

voeding 

11'----- -- --- ----+-4 
--+--":"'"~--f opst~~lln;u 

-2 KV kathode 
golfpijp 

synchrone versterker 

figuur 4.4.3 Schematische weergave van leidingen van voeding naar 

klystron en van detektiediode naar synchrone versterker. 

(leidingen die niet ter zake doen, zijn weggelaten) 

We zien in figuur 4.4.3 dat de mikrogolf opstelling galvanisch verbonden 

is met de anode. Hetzelfde geldt voor de ingangen van de synchrone verster

ker. Treedt er nu een doorslag op, dan komt de spanningspiek die op de 



anode staat via de mikrogolf opstelling op de ingangen van de synchrone 

versterker terecht. De laatste bleek daartegen niet zonder meer bestand. 

Het probleem is volledig opgelost geworden door het tussenvoegen van 

twee RC filters ( zie figuur 4.4.4 ) . Belangrijk is dat ze vLak b.i.j de 

ingangen worden aangebracht. 

synchrone 

versterker 

detektie 

figuur 4.4.4 Schema van bet detektie circuit met beveil:igings net

werken. 

De HC tijd is zó klein gekozon ( 'd?)A.s) dat de A.F.M.H. sjgnal("l1 getm 

meetbare verzwakking ondervinden. De kondensator van 910 pF dient ter 

bescherming van de detektiedjode. 
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5 METING~:N AAN CoBr
2

.6H
2

0 
------·------------------

.h_L_._IN.Li'~IDING 

Het ligt voor de hand om als test voor de opsteJ~ing een verbinding 

te kiezen waarvan de A.F.M.R. signalen bekend zijn. We stellen dan de 

m.g. frekwentie, uitwendig veld en temperatuur op de gegeven waarden in 

en besteden verder alleen aandacht aan alle instelmogelijkheden van de 

opstelling. CoBr
2

.6H
2
o is zo'n verbinding en de A.F.M.R.s:ignalen liggen 

binnen het bereik van de opstell:i ng. Het :i.s gelukt om goede meP.trn:n.ll.

b.tüm to krijgen. 

Als vervolG hierop zijn A.F.M.R. mHUnt',nll gedrwn wn·n·mHo de 

voorkeursrichting van de magnetische momenten van CoBr2 .6H2o is gekontro

leerd. De voorkeursrichting is in de literatuur bekend;maar recente 

susceptibili tei tsmetingen van HijmMs et al1
1
• leverde een voorkeurs-

e rjchting op die ongeveer 10 afweek van de literatuurwaardP. Bij een 

vaste m.g. frekwentie is in het acvlak (§ 5.2) de grootte en de richting 

van het uitwendige veld beiJaald waarbij A.F.M.R. ort:reedt. De grootte, 

uitgezet als funktie van de r:i r.hti ng, levert. een rotatied.ia~ra,":l op. 

De r:i eld . .i ng wa11r:l n het uitwendige veld mi.nicncui.l is, steurt overe·~n met de 

voorkeursrichting uit de metingen van Hijmans et all. 

u __ KRISTALLOGRAFIE 

De kristalstruktuur van CoBr
2

.6H2o is bij kamertemperatuur 

monoklien met Tilimtegroep C 2/m. De roosterafstanden bedragen: a= 11,00 A, 
0 0 

b = 7,16 A, c = 6,90 A,~= 124°. De eenheidscel is getekend in figuur 

5 .2 .1. 

figuur 5 .2 • 1 • 

Kristalstruktuur van CoBr2 ~6H20. 
b De symbolen betekenen: 

• C 2+. o 1.on 

@.0 Br- ion 

Q H20 molekuul 



b 

In figuur 5.2.2 is het ac vlak getekend met daarin de hoofd

richtingen x,y, z van de X tensor die volgen uit de suscepti bil i te i t-
1 

metingen van Hijmans et all. De x r:i.chting valt samen met de voorkeurs-

richting van de magnetische momenten beneden Tn. 

x 
c 

figuur 5.2 .2 Schets van het ac vlak met de hoofdri.chtingen x, y, z 

van de susceptibiliteit. 

Een schets van een CoBr2 .6H20 kristal is gegeven in figuur 5.2.3. 

..-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J_ __ ---
" 

0.. 

f:i guur 5.2 .3 
Schets van een CoBr2 .6H20 kristal. 

Het grondvlak is het ac vlak. 

Het kristal wordt met het ab vlak ( voorvlak ) tegen de wand van de 

golfpijp gemonteerd zoals in figuur 5.2.4. is aangegeven. Het uitwendig 

veld kan in het ac vlak roteren. Met behulp van een zoekspoeltje wordt de 

orientatie van het uitwendig veld ten opzichte van de kristal assen 

bepaald. De nauwkeu:J:>igheid is hij deze met.hode heter dan 2. 0 • 
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kristalhouder 

kristal 

fjguur 5.2.4 Tekening van de kristalhouder met zoekspoel en kristal. 

5, 3 MEETRES1.J1..'J:'ATEN 

Zoals in de inleiding reeds is uiteengezet, is bij de testmetingen 

uitgegaan van de literatuurgegevens van Murray en Wessel4 en van Hijmans et all~ 

figuur 5 • 3. 1 

CoBr2 .6H20 A.F.M.R. 

metingen van Murray 
' 6 ) en Wesselikruisjes 

en van Hijmans et 

all~ (cirkeltjes) 

Î frelw. (G H:z) 

I lO 

H [kOe) 



In deze figuur is met eenD en eenD. aangegeven welke frekwentie in de 

18 - 26 GHz band is gekozen om de opstelling te testen. 

Bij de metingen werd de volgende werkwijze aangehouden. 

Temperatuur en frekwentie werden vast :ingesteld, en de sterkte van het 

magneetveld werd langzaam opgevoerd. Tegelijkertijd werden met een 

XY-rekorder de gedetekteerde signalen vastgelegd. Zie figuur 5.3.2. 

I 

I 
I 

' s-k.o~ 

I 

I 
I 

T-tJlfh k 
f .. 19,99 G t-lz. 

1l~De. 
.., H(kOe) 

figuur 5.3.2 Gemeten :1.F.M.R. signalen van CoBr2 .6H2o. 
Bij de bovenste lijn staat het uitwendige veld langs 

de x-as;bij de onderste lijn is de magneet over 30° 

gedraaid in de richting van de a-as. 

Daarna is onder en boven het spinflopveld het rotatiediagram opgenomen 

( in het ac-vlak; zie fjguur 5.3.3 ). 
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tj.s 

I H (kQ.) 

&.o 

figuur 5.3.3 Rotatiediagrammen, op

genomen bij 19,99 GHz. 

De richting waarin het uitwendig 

veld minimaal is, stemt overeen met 

de voorkeursrichting van de magneti

sche momenten, zoals die volgt uit de 

metingen van Hijmans et all~ 

3l 

1o.s 

H (kOe) 

~.0 



Uit de meetresultaten mag gekonkludeerd worden dat de opstelling goed 

werkt. De metingen van fjguur 5.3.2 hebben een sign~al-ruis verhouding 

van 50. 

Latere metingen tonen aan dat de m.g. opstellingen voor de 26-40 en 

40-60 GHz band eveneens goede resultaten opleveren. 

Voor verdere informatie over de details van de bedienjng van de opstel

Hng wordt verwezen naar de handleiding die hi.ertoe door mij is gt>schre

ven, maar die niet in het vers1Rr; .is opgenomen. 

3~ 
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* In § 4.2 is de funktie van de m.g. komponenten beschreven. 

* 

Daaruit blijkt dat het m.g. signaal dat op de detektiediode terecht 

komt uit een meetsignaal bestaat en een signaal voor de ruststroom

instelling. Het hangt van het faseverschil van de signalen af of het 

gedetekteerde signaal het karakter heeft van absorptie, dispersie dan 

wel een kombinatie van beiden. Dit faseverschil is afhankelijk v.:m de 

instelling van de E.H.-tuner. Het is mogelijk om de E.H.-tuner zo af 

te stellen dat de dispersie (nagenoeg) verdwijnt. In de handleiding 

zijn de praktische details-gegeven. 

De verzwakkers (figuur 4.1.1 ) zijn beiden niet gekalibreerd. 

Toch komt het voor dat het doorgelaten vermogen in grootte-orde bekend 

moet zijn, bijvoorbeeld in het geval ~an kristallen die snel verzadigen. 

Vervanging van de eerste verzwakker door een gekalibreerd type kan 

hiervoor een oplossing zijn. 

Een detektiemethode die de bestaande kan vervangen, gaat met 

behulp van bolometers. In een bolometer wordt een temperatuur-afhankelijke 

weerstand door opvallend m.g. vermogen opgewarmd. De ruststroom wordt 

door een stroombron geleverd. Duidelijk is dat A.l<'.M.H. signalen z:ich 

uj ten in weerstandsveranderingen. We meten ze door de sparirri ng over de 

bolometer toe te voeren aan een synchrone detektor. Het voordeel van 

deze detektiemethode is dat geen m.g. vermogen nodig is voor de rust

stroominstelling. 

De gevoeligheid van de opstelling kan aanzienlijk worden verbe

terd door de kristallen in trilholtes te plaatsen. Een praktische 

moeilijkheid is dat de trilholtes afstembaar moeten zijn omdat de 

opstelling immers gemaakt is voor een groot frekwentiegebied. Bovendien 

moet dan een elektronisch regelcircuit worden gemaakt ( A.F.C. systeem ) 

dat de frekwentie van het klystron stabUiseert op de eigenfrekwentie 

van de tri.lholte. De klystronvoeding bezit hjervoor de mogelijkheid. 



7 APPEND~?; 

In § 4.2 is gezegd dat de gelijkstroom van de detektiediode 

evenredig is met het toegevoerde m.g. vermogen; onder de voorwaarde 

dat het vermogen klein is. HiPronder wordt een berekening f;'egeven 

WaRrin dit iu uiteengezet. 

ltle gaan uj t van de schake li ne j n fj guur 7. 1 • 

. 
(, 

figuur 7.1 

c ~e/ghhoom 
IMQ~er 

principe schakeling van 

een detektiecircuit. 

~~ is de toegevoerde 

wisselspanning. 

We verwaarlozen de weerstand in doorlaatrichting • Voor de diodestroom i 

geldt dan: 

i=i·{~r(~) -t} 
waarin: i de lekstroom van de diode 

q de lading van het elektron 

k de konstante van Boltzmann 

T de absolute temperatuur 

vtf de spanning over de diode. 

indien 

Voor voldoend kleine spanning"f mag de reeksontwikkeling voor i na de 

tweede term worden afgebroken zodat: 
" t . . ct1J1~ , <J V-.F 

t: to {T + 'o 2./.."T" (7.1) 

Substj tueer ~f = A Ctf) W é in ( 7.1). 

Dan is: 

met (4)
1 
~ t- = f .,_ Î C., 2. (..) t wordt (7 .2): 

• ( <J )" \ • (q z. l. i= L0 i 4GtJ~t..Jt + '" i7 A- Ct/)J.wt + L, -) A 
~T 'f k I{ ~T 

(7.3) 



Uit (7.3) blijkt dat de resulterende stroom i uit een wisselstroom

en een gelijkstroomkomponent bestaat. De wisselstroom gaat door de 

condensator en de gelijkstroom door de stroommeter. Belangrijk is dat 

de gelijkstroom f.g ('Ar- evenredig is met A' dus met het toegevoerde 

vermogen . lf 'T 
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