
RAAD OP ATOOMKRAG

MAGNETIE5E EN ELA5TIE5E EIEN5KAPPE

VAN DIE ANTIFERROMAGNEET

URAANMONONITRIED

deur

C F VAN DOORN ^ '

Proefskrif voorgele ter vervulling van die

vereistes vir die graad Doktor in die

Natuurwetenskappe (PhD) in Fisika aan die

Randse Afrikaanse Universiteit met promotor

dr P de V du Plessis, Januarie 1976.

(Eksperimentele gedeelte in die Departement
Fisika, Randse Afrikaanse Universiteit uitgevoer.

f-£LINDABA

PRETORIA

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

OKTOBER 1976



E R R A T A

bl 6 Vervang ý. . deur }. . in vergelyking (1-1-3).

bl 34 In die twaalfde reël vervang T T deur T~T .

bl 40 In die eerste reël vervang h deur h

™:! bl 42 In die veertiende reël vervang h deur ti

fe§;;
bl 46 Vervang TT deur TT in vergelyking (2-5-3).

bl 81 Beide die grafiekskale in figuur (2-15-5)

^fv t ; strek van 0,1 tot 1,0.

ff ;̂ bl 105 Vervang /.. deur J.. in vergelyking (3-6-1)

$3§ . asook in die tweede en derde reëls.

If'fe.- bl 107 Vervang / deur j in vergelyking (3-6-2).

i|4', . bl 137 In die tweede reël vervang y. . deur

iè't' X[ll0]T '

í'»•"'.



SAMEVATTING

I

Die magnetiese en elastiese eienskappe van antiferro=

magnetiesF uraanmononitried-enkelkristalle word in hierdie

proefskrif bespreek na aanleiding van metings van die tem=

peratuurverloop van die magnet.iese susseptibiliteit, elek=

triese resistiwiteit en elastisiteitskonstantes.

Die elastisiteitskonstantes CJ^I C]_2 en C44 is vanaf

kamertemperatuur tot 4 K, deur ultrasoniese metings van die

vyf maontlike golfsnelhede in die [lOO]- en [llO]-rigtings,

gevind. Verder is daar ook vir konsistensie getoets. Vi

Anomalie van ongeveer 3% in die verloop van Cj_l kom by 5 tot

6 K onder die Néel-temperatuur T̂ j (sa53 K) voor. Dok, begins

nende by Tpj, is daar Tn renormering van C44 gevind wat ewe=

redig aan die kwadraat van die subrooster-magnetisasie is.

Beide hierdie resultate stem kwalitatief goed met Viljoen (1974)

en Lemmer en Viljoen (1975) se modelberekenings ooreen wat

spin-fonon-wisselwerkings insluit.

Ten einde hierdie anomale gedrag verder te ondersoek,

is die elektriese resistiwiteit op Vi monster gemeet wat uit

dieselfde kristal afkomstig was waarop die elastisiteit ge=

meet is. Geen anomale gedrag is by die temperatuur waar C-Q

sy anomalie toon, gevind nie. By Tpj kom daar egter wel "h

diskontuïteit in die temperatuur-afgeleide van die weerstand

voor.

Die moontlike effek van Vi magneetveld op die resisti=

witeit, asook op die elastisiteit, is sonder enige meetbare

effek nagegaan.

Die rnagnetiese susseptibiliteit is met Vi Foner-magne=

tometer tussen 4 en 1 000 K gemeet. Bo die magnetiese or=

deningstemperatuur gehoorsaam die paramagnetiese susseptibi=

liteit Vi gewysigde Curie-Weiss-wet. Deur van die eksperi=

l;1!'-



menteel bepaalde Weiss-konstante, spinwanorde-resistiwiteit

en die Knight-verskuiwing gebruik te maak, is daar gepoog om

uitsluitsel oor die ioniese toestand van die 5f-uraanioon in

UN te gee. h Berekening is gemaak, wat die verhoudings van

die s'usseptibiliteite langs die [100]-ren fllD]-rigtings, in

die geordende gebied, goed weergee.
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HO0F5TUK 1

p|1 INLEIDING

|fí; 1.1 ALGEMENE INLEIDING IN VERBAND MET MAGNETISME

'SV'Í • Eksperitnenteel word gevind dat alle stowwe wanneer

|^i' dit in 'n eksterne magneet veld H geplaas word, 'n magnetiese

|^ moment vertoon. Die magnetisasie M van 'n stof word nou

lp as die magnetiese moment per eenheidsvolume gedefinieer,

$ff terwyl die magnetiese susseptibiliteit per eenheidsvolume

?$•'•' • qecee word deur

| . x = fi (i-i-i)

fï ,, Afhangende van stowv.'e se magnetiese susseptibiliteitsgedrag

fc kan hulle geklassifiseer word as diamsgnete, paramagnete,

%' ferromagnete, antiferromagnete en ferrimagnete. Verdere
ïV

|/ * klassifikasies is metamagnetisme en parasitiese ferro=

f: •
fj: magnetisme, maar laasgenoemde klassifikasies sal in die

|?
,'j1 verdere bespreking verontagsaam word.

Indien gevind word dat 'n stof 'n klein, maar negatiewe

susseptibiliteit toon, word dit as 'n diamagneet geklassifi=

seer. Voor ons die oorsprong van diamagnetisme beskryf,

gaan ons eers na wat die oorsprong van.'n permanente

magnetiese moment by 'n atoom af molekule is. Beskou 'n

vrye atoom met 'n enkele elektron wat in 'n geslote baan om

die atoomkern beweeg, en wat 'n konstante hoeveelheid draai=

momentum besit. Volgens die elektramagnetiese teorie

is daar, as gevolg van die bewegende lading, fn magnetiese

1 5



moment met die baanbeweging vereenselwig. Die elektron

PI
|j| • besit egter nie net draaimomentum weens sy baanbeweging

nie, maar ook vanweë sy spin en dit verocrsaak ook Vi

magnetiese moment. Die elektron se totale draaimomentumWí
is die vektorsom van die baan- en spindraaimomenta,en
indien die atoom meer as een elektron besit, strek hierdie

sommasie oor die draainomenta van alle elektrone. Die

resultante magnetiese moment is gelyk aan Vi soortgelyke

vektorsom wat oor al die afsanderlike magnetiese rnomente

?s> strek. In die praktyk sal die vrye atorne van die meeste

Si •
Qr elemente, vanwei ongepaarde elektrone, Vi eindige hoeveelheid
||; . draaimomentum besit. Oar die algemeen egter, ward die
ÏC
f-í." vrye atome saamgebind om molekule te vorm en is die
i'-ii
pj chemiese binding gewoonlik sodanig dat die resultante spin-
i" *'. ,

1"-' en baandraaimomenta van die molekule nul is. 5odanige
u
\k' molekule is diamagnete. Aangesien die magnetiese moment

f" wat die atoomkern gewoonlik besit, baie klein is, word dit

f',-. • in hierdie bespreking as weglaatbaar btsskou.

;%: Indien Vi eksterne magneetveld nou oor Vi monster,

'L bestaande uit diamagnetiese molekule, aange.l^ word,

'(. veroorsaak dit, dat die vlak van elke elektronbaan stadig

«O ora die xigting van die veld begin presesseer. Hierdie

!••; presessie, wat as Larmor-presessie bekend staan, is in so Vi

í rigting dat dit neig om die aangelegde magneetveld

:l ooreenkomstig die wet van Lenz op te hef en wel as volg;

A' Die presessie veroorsaak dat elke elektron Vi hoeveelheid

'ƒ;. baandraaimomentum bykry, sodanig dat die ooreenstemmende

''••''• ' magnetiese momente teengesteld aan die aangelegde veld is.

16
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Dus volg dit uit vergelyking (1-1-1) dat die susseptibiliteit

negatief is, wat 'n kenmerkende diamagnetiese gedrag is.

Eksperimenteel word ook gevind dat hierdie susseptibili tei"1.

feitlik temperatuur-onafhanklik is. In die geval waar

die magnetiese moment van 'n molekuul nie nul is nie, vind

die elektronbaanpresessie nog steeds plaas en gevalglik kan

ons sê dat alle stowwe diamagnetisine besit, onafhanklik van

enige ander magnetisme wat dit bykomend mag vertoon (Bleaney

en Bleaney 1959, Kittel 19SB).

(b ) £a_rarnaĵ n̂ et_isine

Paramagnetisme kom by materiale voor waarvan die

molekule 'n permanente magnetiese moment besit, maar wat áf

op sodanige afstande vanmekaar is dat hulle geen wissel=

werking met mekaar uitoefen nie, of waar die effek van

termiese agitasie die wisselwerking tussen die magnetiese

dipole aorskadu. Dus is hierdie momente in die afwesigheid

van 'n eksterne magneetveld willekeurig gerig. Gevolglik

besit die monster a's 'n geheel geen resultante magnetiese

moment in enige rigting nie. In die aanwesigheid van 'n

eksterne magneetveld, bestaan daar egter 'n neiging vir

die afsonderlike atomiese of molekulêre dipole Dm parallel

aan die veld gerig te word. Dit lewer 'n net^o magnetisasie

wat in die rigting van die eksterne vsirl, -; ook eweredig

daaraan is. Meting van die magnetiese E'isseptibiliteit

lewer 'n klein, maar positiewe waarde. Aangesien die

termiese energie by lae temperature kleiner is, is dit vir

die dipole dan makliker om hulle, vir 'n gegewe magneetveld,

parallel aan die veld te rig, as wat dit die geval vir

hoe temperature is. Hierdie gedrag word deur Curie se wet

weergegee (Bleaney en Bleaney 1959, Chikazumi 1964).

17
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i

X = ?

waar C Vi konstante en T die absolute temperatuur is.

Hierdie wet geld egter streng gesproke net vir stowwe

waarvan die molekule (of atome) ver genoeg vanmekaar is,

sodat onderlinge wisselwerkings tussen hulle weglaatbaar

klein is. In materiale waar hlerdie wisselwerkings egter

nie weglaatbaar is nie, word gevind dat die susseptibiliteit

die sogenaamde Curie-Weiss-wet volg, naamlik

C

T - e
(1-1-2)

waar 9 as die Weiss-konstante bekend staan.

(c) Fe r.roma_gne.t i sme_

Eksperimenteel word gevind dat daar Vi aantal vaste

stowwe bestaan waarvan die magnetiese susseptibiliteit

baie groot en positief is, en hierdie stowwe word as ferro=

magnete geklassifiseer. Uit so Vi ondersoek volg dit ook

dat die magnetisasie M nie eweredig aan die eksterne

magneetveld H is nie, maar dat dit in klein velde aanvanklik

vinnig toeneem om dan later Vi versadigingswaarde in haër

velde te bereik. Dit is merkwaardig dat sagte yster

byvoorbeeld, gemagnetiseer kan word tot waardes wat van die

orde van 1G keer groter is as die aangelegde magneetvelde

wat hiervoor nodig is - *n aspek wat deur die Weiss-teorie

verduidelik kan word, soos later sal blyk. Dit volg

verder, dat daar wisselwerkings tussen die atotniese

magnetiese momentt in Vi ferromagneïtiese monster bestaan.,

wat neig om die momente parallel aanmekaar te rig, selfs

in die afwesigheid van Vi eksterne magneetveld. Ten spyte

ia



van hierdie spontane magnetisasie-eienskap, word daar

dikwels gevind dat die monster as Vi geheel geen netto

magnetisasie vertoon nie. Hierdie spontane magnetisasie

verdwyn egter bo Vi sekere temperatuur wanneer die termiese

energie hoog genoeg is om die rigtende wisselwerkings tussen

die momente. te oorkom. Hierna bestaan die materiaal uit Vi

versameling dipole met willekeurige rigtings, soos dit ook

die geval in Vi paramagnetiese monster is. Die oorgangs= f?

temperatuur of ordeningstemperatuur waar die ferromagnetisme ||

na paramagnetisme oorgaan, staan as die Curie-temperatuur

bekend. Uit metings van die Tnagneto-megan^ese verhouding

en ferromagnetiese resonansie-eksperimente op ferromagnetiese

stowwe, wat tot die ysterg.roep van elemente behoort, is

vasgestel dat die grootste bydrae tot die magnetiese moment

in hierdie stowwe van die elektronspin afkomstig is, en dat

die baanbeweging van die elektron gewoonlik slegs Vi klein

bydrae lewer. Daar word aanvaar dat die baanbeweging van

die elektron deur die nie-uniforme kristallyne elektro=

statiese veld "gevries" is, deurdat die tydgemiddelde van

die draaimomentumkomponent L gel^k aan nul is. (Chikazumi

1964, Kittel 1968.)

Ten einde bogenoemde eienskappe van Vi ferromagneet te

verklaar, het Weiss gepostuleer dat Vi ferromagnetiese monster

spontaan in Vt groot aantal ferromagnetiese gebiede verdeel word,

elk in homself spontaan gemagnetiseer en met willekeurige

oriëntasie. Die resultante magnetiese moment oor die hele

monster geneem, is dan nul. Deur Vi voldoende eksterne

magneetveld' in *n bepaalde rigting aan te lê, word gevind dat



dia magnetisasie parallel aan die eksterne veldrigting

gerig word, totdat Yi versaaigingswaarde bereik word.

Hierdie versadigingswaarde is gelyk aan die spontane

, magnetisasie binne in elke gebied. Dit vind plaas deur

beweging van Bloch-wande (wat die grense tussen gebiede is)

en deur rotasie van spins weg vanaf die sogenaamde magneties

maklike asse (sien later). Die rede vir hierdie gebiede

se ontstaan, is dat die magnetostatiese energie van die

monster deur die vorming van geslote gebiede, verlaag word.

$0 . (Kittel en Galt 1956, Kittel 1968.) Om verder die spontane

liff parallele oriëntering van die magnetiese momente te verklaar,

|í; t het Weiss die bestaan van Vi sterk interne molekulêre veld

<;,:' in Vt ferromagnetiese stof gepostuleer. Volgens Heisenberg

|i: het hierdie sterk molekulêre veld sy ontstaan in die

§i kwantummeganiese uitruilkragte tussen die elektronspins

IS
i|; van die verskillende atome. In die Heisenberg-model word

|í!" aanvaar dat die elektrone wat vir die magnetisme verantwoordelik

|| r is, goed by die atome gelokaliseerd is. Die effektiewe

ff koppelingsenergie tussen twee resultante spindraaimomente

S. en 5. van twee atome i en j kan geskryf word as (Kittel

1968)
E .. = - 2i. . 'S. . 'S. (1-1-3)
uit ij ï j

Hier is fr. . as die uitruilintegraal bekend. Daar is verskeie

ander meganismes wat gebruik word om die uitruilwisselwerking

tussen die spins mee te verklaar. Hierdie meganismes word

egter meer volledig in Hoofstuk 3 bespreek.

Die molekulêre veldmodel verklaar die temperatuur=

verloop van die magnetisasie van ferromagnete redelik,

behalwe in sekere temperatuurgebiede waar die vergelyking

K
•f,
I



met eksperimentele magnetisasiewaardes nie goed is nie.

Vir sulke temperatuurgebiede word verskillende benaderings=

metodes dan gebruik. Een van die metodes wat dikwels by

lae temperature gebruik word, is die van spingolwe wat die

|fec£7 eerste keer deur Bloch in 1930 ingpvoer is en kortliks op

ÉT**;'; die volgende neerkom (Morrish 1965, Kittel 196S): In die

j |:,3 grondtoestand van Yi ferromagneet is alle spins georden en

\£f"J parallel aanmekaar gerig. As die temperatuur effens

| |vfi verhoog word, gaan die spinsisteem na Vi opgewekte toestand,

('t?".:'\ waarvan die eenvoudigste een, die een is waarvan die totale

;;-.['> « magnetiese moment vanweë slegs een spinafwyking verminder
?- '" •.

^f , is. Weens die uitruilwisselwerking sal hierdie spinafwyking

•:'''••• soos Vi golf deur die hele ferromagneet beweeg en dit staan

í*••, as h spingolf bekend. Namate die temperatuur verhoog word,

(&. vind meer spinafwykings plaas sodat meer spingolwe opgewek

'?\ word. Hierdie spingolwe kan as kwasi-deeltjies beskou

Í, • word, en word magnone genoem. In verdere berekenings van

t -." die magnetisasie word die metode van tydafhanklike Green-

funksies ook dikwels toegepas. Viljoen (1974) het ook

hierdie tegniek in berekenings van magneto-elastiese effekte

in magnetiese materiale gebruik,soos uit Hnofstuk 4 sal

blyk. Daarin word eksperimentele resultate van die

elastisiteitskonstantes dan ook voorts met die teoretiese

berekenings van Viljoen vergelyk.

(d ) A_nt_iferrsmajgnet.isme. §_n_Fe_rr̂ imacijiê t̂ siTie

Uit neutrondiffraksie-eksperimente word gevind dat die

magnetiese wisselwerkings in sommige materiale sodanig is

dat die dipole subroosters vorm wat in hulleself ferro=

magneties georden is, maar wat met naasliggende subroosters

teengesteld (antiparallel) gerig is. Indien die anti=

ir \ r
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parallel gerigte moments ewe groot is, staan hierdie

magnetiese struktuur as Vi antiferroniagneet bekend en benit

ook V> ordeningstemperatuur wat as die Neel-temperatuur T^

bekend staan. Bo T., verloor die stof sy spontane anti=

ferromagnetiese spinordening en gaan dit tot paramagnetisme

oor. Verder word gevind dat die magnetiese susseptibiliteii

van 'n antiferromagneet positief is en Vi kenmerkende vorm met

verloop van temperatuur het. Indien die antiparallel ..jeriqte

momente nie tswe groot is nie, en ons dus Vi netto spontane

magnetisasie van die stof kry, word die stof as Vi ferri=

magneet geklassifiseer. (Morrish 1965, Kittel 1968.)

V) Paar indirekte eienskappe van magnetiese materiale

word vervolgens bespreek. Indien Yi ferromagnetiese

enkelkristal, soos yster, gemagnetiseer word, word daar

eksperimenteel gevind dat Vi kleiner magneetveld in sekere

rigtings, die sogenaamde maklike rigtings van die kristal,

nodig is om versadiging te bereik, as in ander rigtings,

soos in figuur (1-1-1) getoon.

Magnetisasie
M

Eksterne Magneetveld H

FIGUUR (1-1-1)

Magnetisasiekrommes vir Vi yster-enkelkristal langs
verskillende rigtings.



Hierdie verskynsel staan as maqnetokristallyne F<-.ÍSO hropitj

bekend. Kristallyne anisotropie-energie in 'Ü sckere

riqting word nou gedefinieor as die hoeveelheid arbeid

( JHdM ), wat bykomend verrig moet word, om die magnetÏTasie

in genoemde rigting te rig» bo en behalwe die wat vir

magnetisasie in 'n maklike rigting van die kristal nodiq i';

(Morrish 1965). Ten einde 'n wiskundige uitdrukking vir

die anisotropie-energie te verkry, word dit gewaonlik

uitgedruk in die vorm van 'n trigametriese magreeks van die

haeke wat die magnetisasierigting met 'n hoofas van die

kristal vorm. Byvoorbeeld, as a^, a_ en CX̂  die rintinr(f,=

kosinusse tussen die magnetisasierigting in 'n kubiese

kristal en die kubiese kristalasse is, is die anisotropie-

energie per eenheidsvolume

Ea = Kl(°'ia2 + a2a3 + Ct3ai) + K2°ia2a3 + (1-1-^

waar K. en K- die sogenaamde eerste en tweede anisotrapie-

konstantes is. Hierdie konstantes is temperatuur-,

magneetveld- en drukafhanklik. 'n Moontlike verklaring vir

die ontstaan van anisotropie by die 3d metale, is dat 'n

deel van die baandraaimomentum nie deur die elektrostatiese

veld "gevries" is nie en vanweë die spinbaan koppeling

saam met die spinrigting sal roteer, met 'n gevolglike

verandering in die oorvleueling van die galffunksies van

naaste magnetiese atome. Dit bring op sy beurt 'n

verandering in die uitruilenerr^ ~, soos gegee deur

vergelyking (1-1-3) te weeg, wat djs strenggesproke nie

isotropies is nie (Kanamori 1963, Chikazumi 1964, Kittel en

Galt 1959).
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Magnetostriksie is die verskynsel dat "h magnetiese

kristal spontaan vervorm weens die magnetisasie van die

kristal. Die oorsprong van magnetostriksie lê daarin

dat die anisotropie-energie van die vervormingstoestand

van die kristal afhanklik is. Dit is bekend dat as Vi

kristal vervorm word, sy elastiese energie kwadraties ten

opsigte van die vervorming verhoog word. Daarenteen ic die

verandering in anisotropie-energie met vervorming linear

ten opsigte daarvan. Gevolglik word gevind dat die kristal

vanweë bogenoemde met Vi eindige hoeveelheid vervorm sal

word.

Vi Andere indirekte eienskap van Vi magnetiese stof ir>

sy elektriese geleivermoë of resistiwiteit. In die

algemeen kan die totale resistiwiteit van Vi' vaste stof in

verskillende komponente verdeel word, naamlik resistiwiteit

as gevolg van die wisselwerking van die geleidingselektronc

met roosterpuntvibrasies, onsuiwerhede, en in magnetiese

materiale, die bykomende wisselwerking met magnone wat 'n

groot bydrae kan lewer. Hierdie wisselwerkings word egter

meer volledig in Hoofstukke 2 en 3 bespreek.

1'2 DIE MAGNETIE5E EIEN5KAPPE VAN DIE URAANVERBINDING5 VAN

DIE TIPE UX (WAAR X ELEMENTE VAN GROEPE VA EN VIA AAIMDUI)

Aangesien hierdie proefskrif oor die magnetiese en

magneto-elastiese eienskappe van die uraanverbinding

uraanmononitried handel, word magnetiese eienskappe vir

soortgelyke verbindings kortliks in hierdie paragraaf

bespreek.

Die elektronstuktuur van die aktiniede protactinium,

uraan en neptunium met atoomgetalle 91 tot 93 word gewoonlik

gegee deur
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[R ] 5fn6d17S2• n

i waar R die elektronstuktuur van radon voorstel en waar
" • ' * n

' «f
' y n die waardes 2, 3 en 4 vár bogenoemde aktiniede onderGkeidfjlik

6

.„ aanneem. Dit is die gedeeltelike gevulde 5f-skil wat aan=

leiding tot die magnetiese gedrag var. die aktiniedlegerinqs

en aktiniedverbindings gee. Aangesien die meeste aktiniEric

hoogs radioaktief en moeilik bekombaar is, is die meeste

eksperimentele verk ten opsigte van die uraanlegerings en

uraanverbindings :jedoen.

Die metaal uraan is 'n paramagneet wat nie magneties

" orden nie, maar 'n supergeleier onder 0,6 K word. Daar

word egter gevind dat verskeie uraanverbindings, veral die

met die elemente van groep VA (IM, P, As, Sb, Bi) en van

groep VIA (5, Se, Te) van die periodieke tabel, magneties

orden. In die verdere bespreking maak ons van Grunzweig-

Genossar e.a. (196S) se uitkensimbole gebruik, naamlik dat

v 'n element van groep VA en vi 'n element van groep VIA

aandui. Uit die literatuur volg dit dat die uraanverbindings

van die vorm Uvi en U^v. ferromagneties is, terwyl die van

die vorm Uv, Uv_ en UOvi antiferromagneties is. In die

verdere besprekings beperk ons, ons tot die uraanverbindings

van tipe UX, waar X elemente van v of vi is en waarvan UN

een van die verbindings is,

'n Paar algemene èienskappe van hierdie verbindings is

die volgende: Kristalle van die materials het 'n metaal=

agtige voorkoms, en blyk goeie geleiers van elektrisiteit

te wees. Hierdie verbindings is stabiel in lug behalwe

I
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TABEL (1-2-1)

Vfe •

t.
U-U(A)

U-X(A)

UN

3,45

2,44

UP

3,94

2,79

UAs

4,07

2,88

U5b

4,38

3,10

UBi

4,49

3,IB

US

3,8B

2,77

USe

4,07

2,87

UTe

4,35

3.G8

m
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die verbindings USb en UBi wat pirofories is. Al die

UX-verbindings is uiters bros. Enkelkristalle is moeilik

bekombaar, sodat die meeste eksperimentele werk tot up hede

j„„, met poeiers of gesinterde poeiers gedoen is. Die kristal=

|wf> struktuur van hierdie verbindings is almal van die kubiese

|% NaCl-tipe en hulle gemiddelde U-U- en U-X-afstande

||!'£ (Grunzweig-Genosrar e. z,. 1968, Kuznietz e.a. 1969) word

&&£ in Tabel (1-2-1) weergegee. Grunzweig-Genossar e.a. (196B)

gt;'» het daarop gewys dat indien die konvensionele anioonstrale

f|: van die U-X-afstande afgetrsk word, dan word "uraanioon=

1";̂  • strale" verkry wat feitlik konstant vir al die UX-verbindings

is. Verder dui die "uraanioonstrale" so verkry op Vi

4 +
U -ioontoestand vir die meeste van die UX-verbindings.

Grunzweig-Genossar e.a. (1968) het dit dan ook in hulle

bespreking van die UX-verbindings as die ioontoestand van

genoemde verbindings aanvaar. In die besonder word Vi

"uraanioonstraal" van 0,962 vir UN op hierdie wyse gevind

wat met konvensionele uraanioonstrale van 1,03 vir U +,

0,93 vir U + en 0,B9 vir U + vergelyk kan word. Uit

Tabel (l-2-l) volg dit verder dat die U-U-afstand in hierdie

verbindings aansienlik groter is as die U-U-afstand in
o

a-uraan (2,77 A). Volgens Kuznietz (1971) bring hierdie

vergrote afstande die magnetiese ordening in die UX-

verbindings teweeg. (Soos reeds gemeld, is uraanmetaal

magneties or.georden.)

Die magnetiese eienskappe ven die UX-verbindings is in

Vi oorsigartikel deur Grunzweig-Genossar e.a. (1968) opgesnm

en bespreek,en later deur Kuznietz e.a. (1969) en Kuznietz

en Grunzweig-Genossar (1970) aangevul. In Tabel (1-2-2)

' & •

i

1
f
'¥

•i

•

*
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TABEL (1-2-2)

15

Ê

TN(K)

e(K)

"g^B^

UN

-53

3,0

-300

0,75

UP

-122

3,3

0

2,00

UAs

-128

3,5

30

2,20

USb

215

3,8

95

2,85

UBi

285

4,0

115

3,0

Tc(K)

US

~180

2,2

180

1,7

USe

160

2,5

160

2,0

UTe

104

2,6

104

2,2

í.
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verskyn die Neel-temperacuur.T.. (of die Curie-temperatuur

T ), paramagnetiese moment n , die Weiss konstante 6

*.) en geordende magnetiese moment n , soos deur neutron=

diffraksie fay 4,2 K verkry, en soos deur genoemde outeurs

saamgestel. Die relatiewe hoe" oorgangstemperature in die

UX-verbindings dui daarop dat daar sterk magnetiese

wisselwerkings in genoemde verbindings voorkom. Verder

blyk dit dat die versadigings-magnetiese moment per atoom,

by al die UX-verbindings in die ferro- en antiferromagnetiese

geordende toestand, aansienlik van die veel hoer magnetiese

!$'• » moment per atoom verskil,soos wat in die paramagnetiese gebied

Si
|&- verkry word. Die magnetiese sowel as die elektriese

|g eienskappe van hierdie verbindings is deur Grunzweig-

\f. Genossar e.a. (1968) in terme van 'n model bespreek, wat Dp

%, die volgende aannames berus.
f-"
pi (i) Die verbindings bestaan uit U +-katione (5f -

M
1%, konfigurasie), omring deur vu~- en vi "-anione.
<3 „ Daar is gemiddeld Z geleidingselektrone per

?*. atoom, (ongeveer 1 in Uv-verbinding en ongeveer 2

lr. in Uvi-verbindings) en die gee rekenskap van die

>'. goeia elektriese geleivermoë.

'< (ii) Daar word aanvaar dat die 5f-elektrone gelakalisser

j/, , is, en dat die wisselwerking tussen hulle deur die

;;. Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY)-tipe wissel=

;=, werking geskied, wat deur middel van die geleidings =

»';• elektrone plaasvind.

';V Uit hierdie model en die RKKY-berekenings volg dit dat die

';;. Uv-verbindings 'n tipe I antiferramagnetiese struktuur en die

; Uvi-verbindings 'n ferromagnetiese struktuur het, wat met die
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waarnemings ooreenstem. Die effek van die kristalveld by

die uraanverbindings word geag groter te wees as d i ' by die

Íjv'.í *y seldsame aardmetale waar dit as *n perturbasie op die spinbaan-

koppeling beskou word, maar om kleiner te wees as by die 3d

SlisS metale waar die baanbydrae tot die magnetiese moment feitlik

'§':'•'i heeltemal onderdruk is. Die benadering van Grunzweig-

i-?"i' Genossar e.a. (1968) is, om ten spyte van bogenoemde, nog

;̂;.., steeds die voorstelling te behou dat J Vi goeie kwantumgetal is,

*%> maar om na te gaan hoedat die sterk kristalveld die 5fn-

tji.)' grondtoestand verander. Genoemde outeurs het verder die

\v< • effek van die kristalveld op die magnetisasie en susseptibiliteit

!'>. bereken en Vi kritiese bespreking van die probleme en beperkings

?'• van hulle model gegee.

v< Hierdie model kan onder andere egter nie die baie hoë

; _ elektron- soortlike warmte van die UX-verbindings (UN * 49

;:' mJ mol"1 K (de Novion en Costa 1972), U5e a; 86 mJ mol"1 K~2

j. (Takahashi en Westrum 1965)) verduidelik nie. Die hos

i' elektron- soortlike warmte kan skynbaar net deur die teen=
; »

'~ woordigheid van Vi 5f-elektronband by die Fermi-vlak

« ' verduidelik word en hiervolgens is die 5f-elektrone nie

:' gelokaliseer nie. (Kuznietz 1971, de Novion en Costa 1972.)

; Berekenings deur Davis (1971) staaf laasgenoemde siening,

naamlik dat die U 5f-elektrone nie sterk gelokaliseer is nie

! en dat dit selfs Vi mate van bandegedrag toon. Hierdie

,j bevindings is verder deur Vi fotoëmissie-eksperiment van

Eastman en Kuznietz (1971) ten opsigte van DS gestaaf.

Hulle het gevind dat die volgende snergievlakke vir UC

bestaan: Vi Breë p-valensband wat onder b betreklik smal

geleidingsband van aansienlike f-d-karakter gelee is.
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Laasgenoemde lê weer op sy beurt net ander die Fermi-energie

> ep. Verder dui die fatoëmissie spektra van die geleidings=

U *JJ band wat na-aan Gp in US gelee is, ook 'n hoë toestandsdigt=

heid aan. Dit is in ooreenstemming met die hoë elektron-
c

fe. soortlike warmte. Dus wil dit voorkom dat die 5f-elektrone

%•> in US kollektief van aard is en aan die elektriese geleiding

^ sowe! as aan die uitruilmeganisme deelneem. Daarteenoor

3-* vind Wedgwood (1972) uit sy neutrondiffraksie-ondersoek van

•ij,* U5 dat die magnetiese mament grootliks op die uraanatoom

w gelokaliseer is, en dat die grondtoestand minstens uit 80 %

* Russell-Saunders-koppeling bestaan. Laasgenoemde siening

word ook deur 5henoy e.a. (1972) gehuldig nadat Mossbausr-

spektroskopiestudies ten opsigte van UP, USb en U5 gedoen

* is.

s , Indien daar aanvaar word dat 'n deel van die energie=

f'; vlakke van die 5f-elektrone met die van die kollektiewe

.;'•' 6d-7s-geleidingselektrone oorvleuel, kan 'n temperatuur-

i> afhanklike verspreiding van elektrone tussen die 5f-vlakke

en die geleidingsvlakke verwag word (Robinson en Erdös

* • 1973). Ten einde hierdie afhanklikheid in aanmerking te

neem, het genoemde outeurs 'n elektrondelokalisasie-model

ontwikkel waarin die 5f-elektrone in die uraan-ione gedeelte^

lik delokaliseer met 'n afname in temperatuur. Hierdie

model gee 'n goeie beskrywing van die magnetisasie aa funksie

van temperatuur vir UP en UAs, waarvoor daar spronge in die

magnetisasie voorkom, terwyl die vergelyking vir ander

UX-verbindings nie so goed is nie. Die gevolgtrekking

waartoe etlike outeurs (de Uovion en Costa 1972, Troc 1975)

onlangs gekom het, is dat die 5f-elektrone, veral in die
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&$ \ . geval van UN, skynbaar in 'n mate 'n kollektiewe elektron=

* gedrag toon en wel vermoedelik vanweë 'n sterk verbastering

f^ t.j) tussen die elektronbande en die Fermi-vlak wat in 'n smal

4 5f-band lê. Robinson en Erdös (1973) beoog om hulle

<t+ bsrekenings uit te brei om die geval van verbastering tussen

"ƒ band- en gelokaliseerde toestande in te sluit. Hulle aq so

i 'n berekening van belang by die studies van UN te wees.

X 'n Ander faset van die UX-verbindings wat met bngenoemde

<" saamval iín waaroor daar nog heelwat onenigheid bestaan, is

die ionisasietoestand van die uraanioon. Grunzweig-Genossar

p
 fc e.a. (1968) aanvaar die U -toestand soos alreeds genoem.

Chan en Lam (1971) daarenteen het voorgestel dat die

ionisasietoestand in die Uvi-verbindings U (5f elektrnn-

t konfigurasie) is, terwyl die elektronkonfigurasie vir UP

en UN 5f is. In tabel (1-2-3) verskyn 'n aantal elektron=

konfigurasies wat deur verskeie auteurs voorgestel is.

7 Opsommend kan gesê word dat daar hoofsaaklik twee

benaderings deur outeurs gevolg is om die magnetiese eienskappe

van die UX-verbindings mee te verduidelik. Ofskoon die

eerste van hierdie benaderings, nie kristalveldeffekte

}} verontagsaam nie, benadruk hulle nogtans die belangrikheid

£•• van die indirekte uitruilwisselwerking deur middel van die

0 geleidingselektrone, beskou hulle die 5f-elektrone as goed

y gelokaliseerd,en neem hulle die totale draaimomentum J

' j[ as 'n goeie kwantumgetal. Die tweede benadering beklemtoon

',': die effek van die groot kristalveldsterktes wat in die

C.Z < aktiniede teenwoordig is en vereis gevolglik tussenkoppeling

%.:• eerder as eenvoudige Russell-Saunders-koppeling (Chan en

!C Lam 1971).
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TABEL (1-2-3)

Outeur(s )

Curry (1965)

Curry (1966)

Troc e.a. (1967)

Grunzweig-Genossar
e.a. (1968)

Chan en Lam (1970)

Wedgwood (1972)

Robinson en Erdös
(1973)

Troc en Lam (1974)

Troc" (1975)

Inligting waarop
konfigurasie berus

Neutrondiffraksie

Neutrondiffraksie

Neutrondiffraksie

U-U-afstand, kristalveld=
berekenings

Kristalveldberekenings

Neutrondiffraksie

Teoretiese berekenings

Magnetiese susseptibiliteit

Magnetiese
susseptibiliteit

Elektron—konfigurasie

5f2

Alle Ux-
verbindings

• ;

US

UP
UAs

UN

5f3

UN

UP

UAs

UN, UP

UP
UAs

Alle Uv-
v/erbindings
behalwe UN

5f4

US, U5e, UTe
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% • 1.3 ENKELE BEKENDE EIEN5KAPPE VAN URAANMONONITRIED

§& Uraanmononitried het V» metaalagtige, gryskleurige

5W, *• > voorkoms. Dit is bros en kristalle splyt maklik langs

^, {l00}-vlakke. DN is stabiel in lug en selfs by hoe"

j ^ temperature is suurstof skaars daarin oplosbaar (Benz e.a.

g~ 1970). Volgens Tsgawa (1974) bly dit stoigiometries vanaf

^ lae temperature tot ongeveer 1 100 °C. Al ons eksperimente

|J, f is tot laer temperature as voorgaande beperk. UN het die
«f

kubiese NaCl-tipe kristalstruktuur (Mueller en Knott 195B)
ii

o
* en Vi kamertemperatuur-roosterparameter van 4,8B97 A

» (Kempter en Elliot 1959). Marples (1970) het die rooster=

parameter se verloop met temperatuur noukeurig met X-strale

tussen 4 K en 300 K bepaal. Uit hierdie resultate het dit

} geblyk dat daar geen verandering van die kristalstruktuur

' onder die magnetiese ordeningstemperatuur T.. plaasvind nie.

Gevolglik sou ons verwag dat daar geen tweelinggebiede

(twin domains) in UN sal voorkom nie. Hierdie verwagte
v

gedrag verskil van die meeste ander antiferromagnete wat

wel V) kristalstruktuur verandering ondergaan, soos NiO,

^ ' waarin die kristal b rhombohedrale vervorming ondergaan.

Aangesien daar vier ekwivalente [lll]-rigtings is waarlangs

die kristal kan vervorm, word daar tweelinggebiede onder

T.. gevorm (Slack I960, Roth I960). Die aanwesigheid

van tweelinggebiede en groet vervormings by antiferro=

magnete kan die vertolking van eksperimentele gegewens

ten opsigte van die magneto-elastiese eienskappe aansienlik

• bemoeilik. (Van Tonder 1970.) By die huidige ondersoek

het die verwagte afwesigheid van tweelinggebiede op grond
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van Marples se X-straalstudies as 'n sterk motivering gedien

om te besluit om die magneto-elastiese eienskappe van UN

eksperimenteel te ondersorsk.

Die elastiese eienskappe van UN is deur verskeie

outeurs (Honda en Kikuchi 1969, Padel en de Novion 1969,

Whaley e.a. 1969, Padel e.a. 1970, Hall 1970) op poli=

kristallyne materiale van verskillende digthede by kamer-

of hoer temperature bepaal. Die enigste elastisiteitsrneting

op enkelkristalle, is 'n meting by kamertemperatuur deur

!*• Guinan en Cline (1972). Vanweë bogenoemde oorwegings en

die beskikbaarhsid van geskikte enkelkristalle van UN is

daar besluit om die elastisiteit by temperature onder

kamertemperatuur te ondersoek en veral onder T.. waar die

resultate met modelberekenings, wat magneto-elastiese wi°5sel =
Fí

werkings insluit, vergelyk kan word. Viljoen (1974) het

£-; sodanige berekenings gelyktydig met ons dksperimentele

jLi ondersoek uitgevoer. Ons ondersoek en resultate word volledig

•f in Hoofstuk 4 bespreek, waar die aandag veral op die

[ onverwagte anomale gedrag in die klanksnelheid by temperature

1-- *• • net onder T., gevestig word, en daar getoon word dat die

Í' anomale gedrag deur die berekenings van Viljoen (1974) en
i

Lemmer en Viljoen (1975) verduidelik kan word.

Ten einde bostaande anomale gedrag van UN onder T.,

verder te ondersoek, is die elektriese resistiwiteit as

'n funksie van temperatuur gemeet. Die monster wat hiervoor

gebruik is, is uit dieselfde kristal gesny waarop die

elastisiteit gemeet is. Dit het geblyk dat daar geen

¥ anomale gedrag in die resistiwiteit by temperature onder

I"., voorkom nie. Ons sal egter aantoon dat b_y T., daar wel
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h duidelike anomalie in die resistiwiteit bestaan. Die

'A eksperimentele metode en resultate van die resistiwiteits=

••' ondersoek word volledig in Hoofstuk 2 bespreek en hieruit

sal dit blyk dat die resistiwiteit as gevolg van die elektrone

4 se wisselwerking met die magnone, onder T.. ook Vi verband met

ft^* die subrooster-magnetisasie toon.
k •••'

f.,.., Deur middel van neutrondiffraksiestudies op Vi UIM-

fe enkelkristal het Curry (1965) afgelei dat die magnetiece

E". momente van die uraanatome in Vi kubiose vlakn^rtricje
r

'I-''- antiferromagnetiese struktuur van die eerste soort orden

(!;' (Goodenough 1963) met die spins in enige van die ekwivalente

i/. <100> rigtings gerig. (Verwys figuur (3-2-2) Hoofstuk 3.)

}V Verskeie studies van die rnagnetiese susseptibiliteit van UN

y, is al gedoen. Die eerstes was tot die tempcratuurgebit;d

|ú 80 K tot 300 K beperk (Trzebiatawski e.a. 1962, Allbutt e.a.

f
j. ' 1964). Meer onlangs het die metings van Raphael en de Novion
I; (1969), Ohmichi e.a. (1972) en Troc (1975) verskyn. Al hierdie
',V metings, wat met'poeiers of gesinterde poeiers gedoen is,

K

;.' lewer resultate wat, soos uit Tabel (3-12-1) van Hoofctuk 3

'",•• blyk, onderling redelik vanmekaar verskil. Deur susseptibili =

I teitsmetings op h enkelkristal van UN oor Vi wye temperatuur-

:. gebied ( 4 - 1 000 K) te doen, is daar onder andere beoog om

{ verdere uitsluitsel oor hierdie verskille te probeer gee.

r
r _ Daar sal ook verder deur die resis tiwiteitsresulta te met die

. rnagnetiese susseptibiliteitsmetings en met resultate van

';' ' Knight-verskuiwing op UN (Kuznietz 1969) te korreleer,

; gepoog word om rneer lig op die ioantocstand v-in die uraanatonin

'•'• in UN te probeer werp. Al hierdie aspekte word volledig in

, Hoofstuk 3 bespreek.
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i l <
Nadat al die eksperimentele werk in hierdie ondersoek

Ü
reeds afgesluit was, het daar Vi nuwe publikasie deur Marples

e.a. (1975) verskyn waarvo.lgens UN wel Vi klein tetragonale

vervorming van die kubiese NaCl-tipe kristalstruktuur

ondergaan in teenstelling met die vroeëre resultate van

Marples (1970). Volgens die latere publikasie verskil die

tetragonale roasterparameters c en a met D,065 % van mekaar

by 4,2 K terwyl die — -verhouding by hierdie temperatuur

0,99935 beloop. Die vraag ontstaan of hierdie klein

i
?.,"• vervorming moontlik aanleiding tot die verkreë resultate

I'*' kan gee en hoedanig dit by die verduideliking daarvan in

fí t ag geneem moet word. Verder moet ons ook nou die bestaan

'f-
:;;;' van tweelinggebiede aanvaar. Uit statistiese oarwegings

f
f> sou ons verwag om Vi gelykopverdeling van gebiede met die
r.; ' drie moontlike oriëntasies in die kristal te vind. Soos
|:; uit ons magnetisasie metings (Hoofstuk 3) en uit die
f';
I'.
•f neutrondiffraksieresultate van Curry (1965) sa.l blyk, wil
f'. dit voorkom of so Vi aanname redelik is. Metings van die
'ïr

'•; termiese uitsettingskoëffisiënt van UN op ons eie monsters

;-- ' lewer egter Vi resultaat wat nie in ooreenstemming met die

X-straal metings van Marples e.a. (1975) is nie (indien Vi

gelykopverdeling van gebiede verwag word). By elastisi=

teits- en weerstandsmetings moet korreksies vir dimensionele

veranderings met temperatuur toegepas word. Hierdie

korreksies is gelukkig klein in vergelyking met die

veranderings wat ondersoek is en Vi ad hoe-besluit is geneem

om ons eie uitsettingskoëffisiënt-resultate daarvoor te

gebruik.
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I
1 ' Wat die invloed «wan tweelinggebiede op die "anomale
-Í

% eienskappe" van die materiaal betref, wil ons in 'n
*k * vooruitskouing daarop wys dat dis resultate wat ons ten
f
x opsigte van hierdie eienskappe verkry het, in twee groepe

j1* verdeel kan word: Eerstens is daar die sogenaamde "anomale?
I

gedrag" verkry wat eintlik verwag kon word. Voorbeelde

hiervan is die transversale klanksnelheid langs die (100)-

rigting en die resistiwiteit, nie te na aan T., nie, wat

in een of ander verwantskap met die kwadraat van die

i subraoster-magnetisasie staan. Dit is die tipiese gedrag
'(V.

» wat vir 'n uitruilmagnetostriksie-verskynsel of vir die spin-
wanorderesistiwiteit verwag kan word. Die feit dat 'n

t

tetragonale vervorming plaasvind, mag effekte hê, maar
t

i aangesien die vervorming so klein is, verwag ons nie dat dit

die gedrag wesenlik sal beïnvloed nie. Tweedens, het ons
ir

resultate vir die longitudinale klanksnelheid verkry wat

werklik as anomaal beskou kan word,- naamlik dat daar eers

'n skerp anomalie by 'n temperatuur van ongeveer 5 K onder T.,

voorkom. Indien ons aanvaar dat die uitsettingskoëffisiënt

k of raosterparameteranomalie by T.. intree (en ons metings

toon dit wel sonder twyfel a a n ) , dan is dit duidelik, en

ons gaan later meer breedvoerig daarop in, dat hierdie

werklike anomale gedrag nie deur die aanwesigheid van 'n

kristalvervorming verklaar kan word nie.

Ons wil voorts daarop wys dat die effek van 'n aange=

legde magneetveld by metings van elastisiteit en weerstand

* nagegaan is, maar dat geen meetbare invloed in beide gevalle

waargeneem is nie. Dit is bekend dat by 'n antiferromagneet
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soos NiO waar tweelinggebiede voorkom, hulle geëlimineer

kan word deur Vi magneetvelc aan te lê. Die feit dat geen

meetbare effekte met Vi aangelegde veld by bogenoemde metings

, waargeneem is nie, wil dus daarop dui dat die moontlike

p-; effekte van tweelinggebiede verontagsaam kan word.

p 1.4 DIE URAANM0N0NITRIED-ENKELKRI5TALLE

$jg. Die uraanmononitried-enkelkristalle wat in hierdie

te ondersoek gebruik is, is deur die Battelle Memorial Institute,

|S> Columbus, Ohio (VSA), volgens ons opdrag vervaardig. Die

f- kristalle is volgens die verslag van Battelle (1970) as

F volg voorberei. Uraanmetaal, waaruit die isotoop U-235

-; t verwyder is, is onder hoë druk en temperatuur met stikstof

;• verbind. Die verbinding wat op hierdie wyse verkry is,

>"• het uit UN en U-N- bestaan. Ten einde die U-,N_ te laat

•r ' ontbind, is die verbinding 8 ure lank, in Vi vakuum van " !

Í-- -5 — J

j~V 10 torr, by Vi temperatuur van 1 500 °C verhit. Die verkreé
)'•

%• kristalle se oppervlaktes is met mikrograaffoto's ondersoek,

r t wat getoon het dat hulle net uit UN bestaan. Volgens die

V- vervaardigers was die kristalle wat van hierdie besondere

\ ' projek verkry is, van buitengewone grootte.

- Ons het die kristalle almal noukeurig ondersoek om te

: bepaal watter kristalle die geskikste vir die verskillende

i . eksperimente van die ondersoek sou wees. Daar is twee

5. kristalle vir die elastisiteitsmetings uitgesoek, waarvan

j. * een die heel grootste kristal was wat ontvang is. Vir elk
h
: van die magnetiese susseptibilitsitsmetings en lineêre
\. uitsettingskoëffisiëntmetings is daar ook Vi kristal uitgesoek.

]'•;, • Elke uitgesoekte kristal se digtheid is met behulp van die
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gewigsverliesmetode bepaal. As verplasingsvloeistof is

:&- tolueen gebruik wat spesiaal vir digtheidsbepalings vervaar=

* -3

dig is en wat 'n digtheid van 0,865 ± 0,001 g cm by 20 °C

l~í t gehad het. Die digtheid van byvoorbeeld die grootste UN-

|rP- monster wat vir elastisiteitsmetings gebruik is, was 14,312 +

^f:¥ - 3

Jfjï 0,002 g cm by 20,1 °C nadat al die nodige voorsorgmaatreëls

f&;-j gedurende die digtheidsbepaling getref is. 'n Teoretiese be=

U | rekening van die digtheid van UN by kamertemperatuur, waarin

f0_ die atoomgewig en roDSterparameter van UN gebruik is, het 'n

i* teoretiese digtheid van 14,317 g cm" apgelewer. Die opper=

'fj vlaktes van die kristalle is ook verder met 'n metallurgiese

jF t mikroskoop ondersoek, ook nadat snitte deur kristalle tydens

£,.' voorbereiding van monster gemaak is. In geeneen van die

I
|j- gevalle kon enige gate af barste waargeneem word nie. Gevolg =
|K ' lik dui die goeie ooreenkoms tussen hierdie waarde en die

ik, eksperimenteel bepaalde waarde daarop dat die monster waar=

|f skynlik stoigiometries was.

'p t Daar is ook verder bepaal wat die uraaninhoud van die

[: monsters was deur die metode van Krige (1959) toe te pas wat

(' • kortliks die volgende behels het. Stukkies van die monster

f, wat tydens monstervoorbereiding afgesny is, is noukeurig in

? 'n platinumskuitjie geweeg. Hierna is dit in 'n oond by

i- . 800 °C, in 'n suiwer suurstof atmosfeer, tot U^Og geoksideer.

f; Die skuitjie is hierna weer geweeg en uit die gewigstoen~ame

l: ' is die uraaninhoud bereken. Daar is gevind dat die atoom=

•• verhouding U/N vir die grootste monster wat vir die elastisi=

>; teitsmetings gebruik is, gelyk aan 1,010 _+ 0,002 was.

f . In die volgende hoofstukke word die verskillende eksperi=
\ mente wat in hierdie ondersoek gebruik is, breedvoerig bespreek.
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Ü '
|| . ELEKTRIESE RE5I5TIWITE IT
|l 2.1 INLEIDING
f-t «
fy Die belangrikste eksperimentele feite ten opsigte van

£':; • die elektriese geleivermoë van Y\ metaal wat deur Vi teorie"

|;; verduidelik moet kan word, word deur Dekker (1969) as volg

I
í£ opgesom:

ft (a) In ooreenstemming met Ohm se wet, is die stroom=

.̂: ' digtheid in die statiese vloeitoestand regstreeks

,;•:. eweradig aan die elektriese veld.

f, * (b) Die spesifieke resistiwiteit van metale by kamer=

C temperatuur wissel tussen 10~ en 10 ohm-cm.

i{' (c) Vir temperature baie laer as die Debye-temperatuur

f'; is die verandering in resistiwiteit na gelang van

f; temperatuur verandering eweredig aan die vyfde mag

van die temperatuur (T ).

• (d) Vir die meeste metale vermeerder die resistiwiteit

met Vi toename in druk.

(e) Die resistiwiteit p_ van Vi metaal wat klein

hoeveelhede onsuiwerhede bevat, kan geskrywe word as

PT = P Q + p(T) (2-1-1)

waar p 'n konstante is en toeneem met V) toename

in onsuiwerheidsinhoud en p(T) die temperatuur=

, afhanklike deel van die recistiwiteit is. Hierdie

vergelyking staan as Matthiessen se reël bekend.
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S'S- (f) Bo die Debye-temperatuur 8 is die verhouding van

0' '
Eí$ die termiese tot die elektriese geleivermoe eweredigw.
§p% . aan die temperatuur T. Die eweredigheidskonstante

|f;' is.jngeveer dieselfde vir alle mstale. Dit staan

$!?; * as die Wiedemann-Franz-wet bekend.

j%"- (g) Bokant ongeveer ^ neem die resistiwiteit van die

}Jj; meeste metale lineêr toe met Vi toename in temperatuur.

*v',' Verder volg vir Vi groot aantal metaalelemente

t;í (byvoorbeeld Au, Na, Cu, Al, Ni) dat hulle gereduseerde

|J resistiwiteit P/Pg teen gereduseerde temperatuur

ff ' T/6 op dieselfde universele kromme lê. Hierdie
í\* *

'fr gedrag het, soos later sal blyk, Vi teoretiese
iP , fundering. (Bloch-f ormule. )

f': Vervolgens bestee ons aandag aan Vi paar teorieë wat

tf; ontwikkel is en gaan ons na of hulle bogenoemde eksperimentele

feite kan verklaar.

2.2 KLASSIEKE TEDRIEë VAN ELEKTRIESE GELEIVERMOë

Kort na die ontdekking van die elektron is daar besef dat

die vloei van Vi elektriese stroom in Vi metaal deur die beweging

, van elektrone veroorsaak word. Verskeie teoretici, onder

andere Drude, het op hierdie grondslag Vi teorie vir geleiding

in Vi metaal ontwikkel wat hier kortliks vir die spesiale geval

van Vi isotropiese metaal bespreek word. (Dekker 1969.)

Neem as voorbeeld Vi metaal wat n geleidingselektrone, elk

met Vi lading -e, per eenheidsvolume bevat. Dan word die

straomdigtheid I as gevolg van Vi eksterne elektriese veld

• E , gegee deur

Ix = -ne<vx> (2-2-1)
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waar (v ) die gemiddelde snelheid van die elektrone in die

x-rigting is. In die afwesigheid van Vi eksterne veld is die

jý! • snelheidsverspreiding isotropies en is (v ) gelyk aan nul.

fl . x

fe Vanaf Vi makroskopiese oogpunt kan die elektriese geleivermoë
|t; a en die resistiwiteit p van Vi metaal gedefinieer word as

II 1
ëf I = OE = - E (2-2-2)
|i: x x p x

|"í Vi Vrye elektron met massa m, sal onder die invloed van E Vi

'fj« versnelling a = -eE /m verkry en dit wil voorkom asof sy

snelheid met verloop vwn tyd onbepaald sal toeneem. Ten

" einde egter aan die stat.isse vloeitoestand te voldoen wat

Ohm se wet voorskryf, moec daar kragte teenwoerdig wees wat

die beweging van die elektrone teenstaan en wat saam met E

tot Vi gemiddelde snelheid (v ) lei. Die oorsprong van

bogenoemde kragte lê in die wisselwerking tussen die gelei=

dingselektrone en die roosterpunte. Dit kan as volg bcskryf

word: Laat die waarskyr.likheid dat Vi elektron met die ronster

in die tydsinterval dt hots of verstrooi word, -™ wees, waar

T Vi konstante is wat eenvoudigheidshalwe as onafhanklik van

• die elektron se energie of rigting gene-em word. Verder word

aanvaar dat Vi elektron qedurfinde 'n bats ing al s\, wcmentun

verloor en dat sy snelheid na die öotsir.g willekeurig is.

Dan is die veranderingstsenpc van die gemiddelde snelheid

in die x-rigting slegs as -gevolg «an íïifj veld en os gevolu

van botsings onderskei.tóellk.

f 5<"x> I
L 9t J veic

et x
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bots

In die statiese vloeitoestand is

Die gemiddelde snelheid word dus gegee deur

- er E

waar (v (n)) die gemiddelde snelheid by t = o is.

Gevolglik word T die ontspantyd genoem. Word daar aanvaar

dat die elektrone in metale hulle soos In ideale gas gedra

en dat {v ) die gemiddelde snelheidskwadraat van die elektrone

in alle rigtings is, volg

4- m<v
2> = 3/2 KT (2-2-7)

L" ,'

bc-:
Uit vergelykings (2-2-1), (2-2-2) en (2-2-5) volg dit dat die

geleivermoë gegee word deur

2
O = —-— (2-2-6)

Indien die veld E afgeskakel sou word vind ons dat |:

(v ) deur skeiding van die veranderlikes in vergelyking

(2-2-3), eksponensieel met verloop van tyd verminder

= <v ,(o)> e
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Dus is (v > eweredig aan T. Deur die gemiddelde vrye

padlengte Z as Z = ( V ) T te definieer word die geleivermoë

gegee deux

2

Bft (2-2-B)

|i,- Indien daar aanvaar word dat n die aantal atome per eenheids =

|;?4 volume en / die interatomiese afstand is, gee bestaande ver=
£,-";-'
!*"•';. gelyking die regte ordegrootte vir die geleivermoë van

Í! ;' byvoorbeeld silwer by kamertemperatuur.

í't . Wat die geleivermoë by lae temperature betref, word die

•/• volgende gevind: Dm rekenskap van die eksperimentele feit

:.' te • kan gee dat die geleivermoë omgekeerd eweredig aan die

f temperatuur is, terwyl vergelyking (2-2-B) oënskynlik voorspel

:'l ' ±
; dat a eweredig aan TT is, is dit nodig om te aanvaar dat l

''•'- by lae temperature tot baie groter waardes toeneem. Dit

t
is uit V) klassieke oogpunt moeilik te begryp. Verder vind

ons eksperimenteel dat die geleivermoë van die meeste metale

onder druk toeneem, terwyl h mens uit bostaande model sou

verwag dat indien die atome nader gepers word, die gemiddelde

vrye padlengte, en dus die geleivermoë, verminder sal word.

Dus lewer bostaande model nip op bevredigende wyse verklarings

vir al genoemde eksperimentele bevindings nie. Dit was

Lorentz wat ingesien het dat die verdelingsfunksie vir die

snelheidskomponente en ruimtelike koördinate van elektrone

in Vi toestand van statiese vloei van elektrisiteit, van dié

in termiesa ewewig sal verskil waarin die vloeitoestand

afwesig is. Hy het vervolgens Bolzmann se transports

vergelyking (Ziman 1967) gebruik om die verdelingsfunksie
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¥," te vind, maar al die eksperimentele feite kon nog steeds

j|i/ nie bevredigend verklaar word nie.
ík---- •
!#.: * 2.3 DIE 50MMERFELD TEDRIE VAM ELEKTRIE5E GELEIVERMOë

|r Die volgende voorwaartse stap het in 192B gekom toe

?•'•••
p-: Sommerfeld die destydse pas ontwikkelde Fermi-Dirac-
$<•~'

Í •-" kwantumstatistiek op die elektrangasversameling toegepas het.

't- ' Hy het egter nie die wisselwerkingsmeganisme tussen die

jj.v. elektrone en rooster verder ondersoek nie, maar het aanvaar

•>••-' dat Vi ontspantyd gedefinieer kan word wat slegs 'n funksie

!• "•• van die elektronenergie is en sy tearie as volg ontwikkel

••• • (Dekker 1969):

Laat p ,p en p die momentumkomponente van Vi elektron
wees.J Dan aangesien daar volgens Pauli se beginsel net

3
twee elektrone met teengestelde spin in h volume h van die

momentumruimte t_egelaat word, volg dit dat die aantal

elektrone geassosieer met Yi element dp dp dp in momentum=
x y 2

ruimte gelyk is aan (2/h ) dp dp dp . Hier is h Planck

se konstante. In termiese ewewig en in die afwesigheid

van eksterne velde word die gemiddelde aantal besette

toestande gegee deur (2/h )F Cp)dp dp dp waar F die Fermi-

Dirac-verdelingsfunksie in terme van die totale momentum p is.

Indien Vi elektriese veld E langs die x-rigting aangelê word,

word gevind dat die aantal elektrone, in Vi toestand van

stabiele stroom, wat met die element dp dp dp geassosieer is,

aan (2/h JFípJdp dp dp gelyk is en word die stroomdigtheid
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wat Vi veralgemening van (2-2-1) is. Die term F dra nie

tot die stroom by nie aangesien dit sferies simmetries ten

opsigte van "p is, sodat die stroom deur die afwyking

(F - F ) van die Fermi-Dirac-verdelingsfunksie bepaal word,

Boltzmann se transportvergelyking vir elektrone in Vi

gesamentlike elektriese veld E en magneetveld H is

(Ziman 1967, Dekker 1969)

= - e(Ë + - \7AÏÏ).grad F + ~.grad_ F
bots c ' p r

waar \7 die snelheidsvektor en r die posisievektor is.

In die afwesigheid van Vi magneetveld en met die elektriese

veld in die x-rigting, vereenvoudig hierdie vergelyking na

= . e E |

bots x LÖpx

Verder word aanvaar dat daar Vi ontspantyd T bestaan sodanig

d a t

% (2-3-2)

ir-!; waar die laaste benadering vir klein velde geldig is soos

p; geWQonlik gebruik word sodat (F - F ) betreklik klein is.

1~V Fisies beteken dit dat daar aanvaar word dat I lineêr

•.'• afhanklik van E is. Deur gebruikmaking van die elektron=

'%?- 2 2 2
}r/. energie e = (p + p + p )/2m word vergelyking (2-3-2)
?;,-=,;. ^ y 2

fi; geskryf as
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(._.

(F - F )
° = ev E

T XX

.,,,,,. en deur instelling hiervan in vergelyking (2-3-1) volg

íH^ Met die ontspantyd T en ^—— slegs funksies van e, kan deur

•Sr.' 2 v 2
g.;,\ die vervanging van v met -jr- en dp dp dp met 4TTp dp,

0- vergelyking (2-3-3) tot Vi enkele integraal in e gereduseer word,

Indien F teen e geteken word soos in figuur (2-3-1), vind
° SF

ons die volgende: Die funksie , ° het Vi groot waarde slegs

naby die Fermi-energievlak 6p en dit volg dat die elektron=

digtheid net in die energievlakke naby aan Ep toeneem.

Dus is net die ontspantyd van elektrone naby aan Gp belangrik

vir elektriese geleiding. Gevolglik kan tot Vi goeie
3/2 3/2

benadering e T(e) deur er T_ vervang word, waar T_

die ontspantyd by Cp is. Verder is I r—— de =—1

en word vergelyking (2-3-4)

r 3/T - l6TTe(2m) 2
x ~ 3h3 x F F

h2 f3n1 3

Uit Fermi-Dirac-statistiek is 6p = -s— 's—1 vir vrye

elektrone waar n die aantal elektrone per eenheidsvolume is

en dus word bostaande vergelyking

2

= i - ° - -^ (2-3-5)
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FIGUUR (2-3-1)

Fermi verspreiüingsfunksie in Vi stroomdraende metaal,
Die vol lyn dui Fo aan en die gebroke lyn F.
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|.i>:: HiBrdie vergelyking is van dieselfde vorm as vergelyking

1 * (2-2-6).
|s> * Die ontspantyd Tp kan ook in terme van die effektiewe

f'.-":. strooiingsdeursnee van 'n atoom geskrywe word. Vir (\l

fe strooiingssentra per eenheidsvolume en met 'n effektiewe

M strooiingsdeursnee A(0) per eenheidsliggaamshoek is (Matt

Ï-Ï en Jones 1958)

t>' I h k F N Pn

jí'ý Tp. ~ 2rrm J o ~ J ~

fe" = ~2rün At
Y -

!V; waar A, die totale effektiewe strooiingsdeursnee per atoom

If. . en kp die Fermi-golfvektor is. Dan kan vergelyking (2-3-5)

LV geskrywe word as

hkrN
At (2-3-7)

I: . 2.4 DIE OORSAKE VAN WEERSTAND

Tot dusver is nog geen aandag aan die werklike uorsake

van weerstand (resistiwiteit) bestee nie, met ander woorde

wat die fisiese meganisme is wat Tp, en dus p, bepaal. Uit

die basiese vergelyking (2-3-5) volg dit ook dat eienskappe

soos die temperatuurafhanklikheici en drukafhar.klikheid in

die hoeveelheid Tp verskuil moet wees. Die hoeveelheid

Tp word as volg ondersoek (Dekker 1969): Daar word aanvaar

dat die strooiing van elektrone isotropies is en 'n

gemiddelde vrye padlengte Z^ tussen strooiings van elektrone,

met Fermi—energie e., word ingevoer

1 VF
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ïif
|íií Hier i s v r d ie sne lhe id van 'n e lek t ron met energie e p .

Dus word vergelyking (2-3-5)

ne -tr

a = *- (2-4-1)
mvp

Deur die eksperimentele waardes van a en eF te gebruik, kan

|| -t_ bereken word. Vir byvoorbeeld 'n aantal monovalente

g^ metale by baie lae temperature lewer sulke berekenings

1« -tp-waardes wat van ongeveer 'n millimeter grootte is.

f-<'': Hierdie lang gemiddelde vrye padlengtes kon nie in klassieke
IS
írí* terme begryp word nie en is eers opgelos met die ontwikkeling

if» * van die bande-teorie van metale, wat vervolgens kortliks be=

?;• spreek word.

fj In Sommerfeld se vrye-elektron-model wat sever vir

s;| die elektriese geleiding in 'n metaal gebruik is, is daar

{•.:'. aanvaar dat die elektron, massa m, vry in 'n konstante

i;.
|;i potensiaal, wat gerieflikheidhalwe as nul geneem is,

f
£. • kan beweeg en dat dit konstante momentum tik besit waar
ff,-' tl = •=;—, h Planck se konstante en k die golfvektor is. Die
k .
'i. vrye-elektron-golffunksies neem die volgende vorm aan

Y (x) = elkx (2-4-2)

Dit stel loopgolwe in die x-rigting voor wat momentum tik dra.

Ten einde aan die voorwaardes te voldoen dat die golffunksie

eindig en kontinu is, word periodiese randvoorwaardes Y(x) =

Y(x + L) ingevoer, waar L die lengte van die eendimensionele

metaal is. Deur toepassing van hierdie voorwaardes op Y,

volg dat (Raimes 1963)

, g = 0, + 1, + 2 (2-4-3)
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Tik2 112 2 2
en is die energie e. = -s— =« n (2g) . In die Sommerfeld-

k *m 2 ml/
model is die periodiese Blektrostatiese veld wat in 'n werk=

„• like metaal aanwesig is, veronagsaam. Ten einde hierdie

veld wel in aanmerking te neem, word 'n elektron beskou wat

'f|S\ in 'n eendimensionele rooster beweeg, (Raimes 1963). Die

|j' elektrostatiese veld word as 'n potensiële energie V(x)

ffs ingevoer wat 'n periodiese funksie van x is soos in Figuur

gi (2-4-1). Die periode daarvan is a en die lengte van die

jj|; rooster is L - Ga, waar G 'n heelgetal is. Deur toepassing

|f' van periodiese randvoorwaardes is die vorm van die golffunksie,

JÍ- » indien V(x) konstant is, dié van vergelyking (2-4-2) met k

fj,'; deur vergelyking (2-4-3) gegee. Deur die periodiese veld

|f wel in aanmerking te neem, kan verwag word dat die golffunksie

IV van dieselfde vorm as dié in vergelyking (2-4-2) sal wees,

f4 behalwe dat dit deur die veld gemoduleer sal wees. Daar

fv kan verwag word dat die modulerende funksie vanweë die

|f . periodiese randvoorwaardes dieselfde periode as dié van die

I
!- rooster sal hê en dat die golffunksie die vorm sal hi

t *
f Yk(x) = e

ikxuk(x) (2-4-4)

waar

uk(x) =s uk(x+a) (2-4-5)

Bloch het bewys dat die golffunksies van 'n elektron in 'n

periodiese veld wel van hierdie vorm is. Dit staan as die

Bloch-teorema bekend. Dat k nie uniek deur vergelykings

« (2-4-4) en (2-4-5) gespesifiseer word nie volg direk daaruit

dat e1 u. (x) geskryf kan word as
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I FIGUUR (2-4-1)

Potensiële energie van ti elektron in V»
eendimensionele rooster

AeZ{k)

FIGUUR (2-4-2)

Energie van Vi elektron in Vi eendimensionele rooster as
funksie van k : (a) vrye elektron V{x) = 0 (b) klein
periodiese veld
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» ikXuk(x) = e i ( k + 2 T T n / a ) x [e - i 2 T T n x / a
U k (x ) ]

§£j; < Bonder dat die p e r i o d i s i t e i t van d ie f u n k s i e tussen hakies

%• " verander . Hier i s n 'n h e e l g e t a l en dus vo lg d i t dat k met

tv'i
f{ „ k+(2Trn/a) vervang mag word en dat k se waarde tot 'n interval
%:'-;. van lengte 2n/a beperk kan word, nar.mlik

ï1"- L' T T ̂  a _-. T T
j? r.; a a
Êi,
'§y, Hierdie interval staan as die fundamentele gebied van k of

?4{ die eerste Brillouin-sone bekend. Die golffunksies word

K . geskryf as

t:; Yk,(x)
 = ell<Xuki.^x' (2-4-6)

,'v- •

"K
f- waar u, .(x+a) = u, . (x). 'n Gepaste keuse van die kwantum=
ji. getal t lewer 'n stel toestande; een stel vir elke k waarde.
r'

\:'~ ' Die energie e.(k) van hierdie toestande is 'n kwasi-kontinue

J.;, funksie van k soos uit figuur (2-4-2 (a)) gesien kan word,

waarin die eerste drie Brillouin-sones vir 'n vrye elektron

(V(x)=0) geteken is. In hierdie geval raak die energiekrom=

mes van opeenvolgende sones aanmekaar by k=D of k=± •$.

1 Indien daar 'n klein periodiese veld teenwoordig is soos

uit figuur (2-4-2(b)) blyk, is dit egter nie die geval nie.

Dan bestaan daar eindige energiegapings tussen die sones

soos deur AB, CD en EF aangedui. Daar bestaan verder geen

toestande met energieë wat in die gapings lê nie. Opsommend

kan gesê word dat die energieverspreiding nie meer langer

kwasi-kontinue soos in die geval van die Sommerfeld-model,
«

is nie, maar dat dit uit kwasi-kontinue bande van energies

# vlakke bestaan wat deur verbonde energie gebiede vanmekaar
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ffê
|ift geskei word. Hierdie teorie staan as die bande-teorie van

!|? * metale bekend.

§tt= \ Voordat verder op die oorsake van die elektriese
£i' resistiwiteit ingegaan word, word die invloed van die
'§\ bande-teorie op die beweging van elektrone eers kortliks

Ui • ondersoek (Kittel 1968, Dekker 1969). Beskou 'n elektron.

f»! met golfvektor k in 'n metaalrooster. 5y groepsnelheid word

;i;' gegee deur

%x _ dju
& ~ dk

t

£\ waar uu die draaifrekwensie van die de Brogliegolwe is.

'ti In die algemeen is e = tiuu en dus word die elektrDnsnelheid
ï> * gegee deur

h k

In die geval van vrye elektrone is e = -s— en word vergelyking

(2-4-7) vir hierdie geval

Tik p
V = = ^

mm

waar p = fik die elektronmomentum is. In die bande-teorie

is S in die algemeen nie eweradig aan k nie soos uit figuur

(2-4-2(b)) gesien kan word. As 'n ekstsrne elektriese veld

E aangelê word, is die verandering in energie de van die

elektron vanweë die arbeid op die elektron verrig in 'n

tyd dt:-

de = eEvdt

eE [de
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Verder is de « I^7-Jdk en dus is die veranderingstempo van

die golfvektor as gevolg van die veld

dk,
dt

of

eE
n

dk

(2-4-B)

Ten spyte van onder andere die rooster en energiebande volg

dit hieruit dat die verandering van die golfvektor met tyd

net as gevolg van die eksterne veld plaasvind. Die versnelling

a van die elektron word gevind deur vergelyking (2-4-7) met

betrekking tot tyd te differensieer.

a =
dv
dt

eE
n 2

d2c

rik2

1 d 2

dk

e

-
dt

(2-4-9)

deur vergelyking (2-4-0) te gebruik. Die versnelling van

'n vrye elektron van massa m in 'n elektriese veld word

gegee deur

eE (2-4-10)

Deur vergelyking (2-4-9) en (2-4-10) te vergelyk, volg dit

dat die elektron deur die rooster beweeg, asof dit 'n effek=

tiewe massa m* het, waar

(2-4-11

Dus word die effektiewe massa deur —i- of deur die vorm

van die e teen k kromme bepaal soos in figuur (2-4-2(b)).

In figuur (2-4-3) word 'n m* teen k kromme vir 'n tipiese
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t

+TT

FIEUUR (2-4-3)

Die effektiewe massa m* as Vi funksie van k



I
geval gegee waaruit volg dat m* positief of negatief kan Ui!;

wees. Dikwels word die effektiewe massa met die massa m van f|<

die vrye elektron vergelyk en wel as volg |k,,

,2 i'fJv
f _ J2 J L d e . &••),

k " m* " t i 2 dk2 . fi
Die faktor f. dui aan in watter mate die elektron in toe=- $"<•••'

fa
stand k, "vry" is; daar is al effektiewe massas waargBneem |%.

wat kleiner as 0,01 m is (Kittel 1968). Dit is verder ook |v.

gebruiklik om die elektronenergie in die sogenaamde |;.:{

effektiewemassa-benadering te skryf, naamlik , t0{
l ÍS'

Uit ons bespreking van die bande-teorie volg dit nou |;i

dat elektrone wat in 'n perfek periodiese roosterpotensiaal

beweeg, geensins daardeur beïnvloed word nie. Die periodiese

rooster het dus geen effek op die elektrone nie, behalwe '\ lè?

dat dit hulle effektiewe massa kan verander. Dus volg dit ff

dat die werklike oorsaak van resistiwiteit daarin gelee ý5

is dat daar afwykings in die periodisiteit van die rooster= f>
't;

potensiaal voorkom. Hierdie afwykings in die periodisiteit il

van die roosterpotensiaal word veroorsaak deur: >\
'X. ,

(i) Roosterpuntvibrasies :h._

(ii) Roosterfoute (soos leemtes, tussenruimtelike atome II,

en ontwrigtings) en Dnsuiwerhede. í

(iii) Spinwanorde. Í;

Elk word vervolgens kortliks ondersoek. i\.
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I ; . 2.5 RCI05TERPUNTVIBRA5IES

f.' • Alle ander meganismes wat aanleiding tot resistiwiteit

fS t gee, word vir die oomblik as weglaatbaar beskou en alleenlik
f* -.*

£-; die weerstand as gevolg van roosterpuntvibrasie word ondersoek.

* Die resistiwiteit as gevolg van hierdie meganisme word die

roosterresistiwiteit p genoem. In 'n volledige teoretiese

ondersoek na p is dit nodig om die invloed van roosterpunt=

vibrasies (fonone) op die beweging van die elektrone na

te gaan. Dit is 'n ingewikkelde probleem wat volledig deur

Ziman (1967) bespreek is, maar wat hier slegs op 'n kwalita»

tiewe basis bespreek word. Die fonone veroorsaak steurings

in die periodiese roosterpotensiaa.l en gevolglik beweeg die

• elektrone nie meer in 'n perfek periodiese potensiaalveld

nie. Dit op sy beurt veroorsaak dat 'n elektron, sê in

toestand k, in 'n ander toestand k' oorgaan. Met ander

woorde kan gesfi word dat 'n elektron in toestand k met 'n

•• fonon met golfgetal q 'n wisselwerking het (gerieflikheids=

halwe ook 'n strooiing genoem) en in 'n toestand k' oorgaan.

• Hoe hoer die temperatuur van die rooster styg, hoe groter

sal die roosterpuntvibrasies word sodat 'n groter steuring

van die periodiese roosterpotensiaal verkry word. Die elek=

tron word dus nog meer beïnvloed in sy beweging by hoë

temperature vanweë sogenaamde fononstrooiing. Ten einde

hierdie temperatuurafhanklikheid te ondersoek, word aanvaar

dat die roosterpuntvibrasies deur 'n Einstein-tnodel gegee

word (Dekker 1969). Laat f die vibrasiefrekwensie van die

atome in die model wees, M die atoommassa en x die verplasing
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van 'n atoom uit sy ewewigsposisie langs die x-rigting. Die

bewegingsvergelyking van so 'n atoom is dan

2
M ̂ -4 + bx = 0

dt

waar b = 4n2f2M (2-5-1)

Vir temperature T heelwat groter as die Einstein temperatuur
hf

8,- = -s-, word die gemiddelde potensiële energie van die atoom

gegee deur

*b<x2) = ± K T (2-5-2)

waar (x ) die gemiddelde afstandkwadraat in die gegewe rigting

en K Boltzmann se konstante is. Uit bostaande vergelykings

volg dit dat

T

f; Daar kan aangetoon word dat die strooiingswaarskynlikheid
i/ #•

»; van 'n elektron met 'n fonon, regstreeks eweredig aan die

£ kwadraat van die atoomverplasings is (Mott en Jones 1958).

f; '
Is Maar die resistiwiteit p is regstreeks eweredig aan die
•ï « strooiingswaarskynlikheid (Verwys byvoorbeeld Ziman 1967).

'(., Dus volg dit uit vergelyking (2-5-3) dat

— = p = (konstante) — - — 5 (2-5-4)
CTr r M(6 F)

k L.

met ander woorde, 'n lineêre verandering van p met 'n

verandering in temperatuur word verkry. In werklikheid word
g

'n lineêre temperatuurverloop gewoonlik reeds bo ̂  in die

* meeste metale verkry, soos reeds in paragraaf (2.1) gemeld.
Sover het ons fn kwalitatiewe bespreking van die
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resistiwiteit vanweë roostervibrasies gegee, sonder om op

• die fynere besonderhede van die berekening van die

', roostervibrasie-invloede op die elektron beweging in te

gaan. In Bloch se model waarin bogenoemde berekeninge

pf * wel gedoen word, word die roostervibrasies in terme van

||v 'n Debye-model beskrywe. Die wisselwerkings tussen die

elektrone en roosterpuntvibrasies word as swak beskou en in

terme van elektron-fononstrooiings beskrywe. 'n Verdere

aanname wat gemaak word, is dat die rooster- en elektron*

i?
£!§ sisteem wesenlik in termiese ewewig bly. Ons gaan nie

fiÁ( verder op die Bloch-teorie in nie, maar gee vervolgens net

».-. die bekende Bloch-formule wat die roosterresistiwiteit p

||' * van 'n metaal, as 'n funksie van temperatuur, baie goed

íf beskryf, naamlik

I'p.
pr = *[l

rB-\
waar p. 'n konstante is en Jg 7 'n Debye-integraal van die

algemene vorm

Jx n ,
z dz

0 (ez-l)(l-

en 9 die Debye-temperatuur is. Vir 'n volledige bespreking

van die Bloch-teorie en verbeterings daarvan kan die leser

,,t die boeke van Ziman (1967) en Wilson (1953) raadpleeg.

Die gedrag van p by hoë en lae temperature word

vervolgens met behulp van vergelyking (2-5-5) ondersoek.

By hoe temperature is die integraal

i4

'5 = i P S
Tel4

= t Y en word vergelyking (2-5-5)
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P r « J p e (T»e)

Hierdie resultaat stem ooreen met vergelyking (2-5-4) aange=

,* sien die Einstein- en Debye-frekwensies by hoë temperature vir

alle praktiese doeleindes dieselfde is en dus dat GwGp- is

(Mott en Jones 1958).

By lae temperature is die boonste grens van die

integraal prakties oneindig en neig J,- na 'n bepaalde numeriese

waarde, naamlik J_(<=) = 124,4 en word vergelyking (2-5-5)

f
H

pr w 497,6 [J] pe (2-5-6)

Die resistiwiteit is nou regstreeks eweredig aan die vyfde

mag van die temperatuur en daal dus baie vinniger as by hoë

»

Ï01 '

s, temperature. Hierdie T -wet se ontstaan kan op die volgende

oorvereenvoudigde manier ingesien word. Eerstens, in die

Debye-model is die soortlike warmte van die metaalroost

3
by lae temperature regstreeks eweredig aan T en is die

Debye-model is die soortlike warmte van die metaalrooster

j£ by lae temperature regstreeks eweredig aan T en is die -*

?.j fonondigtheid en die waarskynlikheid vir elektronstrooiings

regstreeks eweredig aan T . Verder het elke fonon net 'n

klein hoeveelheid momentum, wat gemiddeld eweredig aan T is,

sodat die elektron by elke botsing sy rigting met net 'n

klein hoekie van die ordegrootte -r verander. Die botsings

se invloed op die res.istiwiteit het egter 'n doeltreffendheid

wat van die kwadraat van die hoek afhanklik is, naamlik

rn2

I-r , op voorwaarde dat die hoek klein is (Ziman 1967).

Dus is die totale effek eweredig aan T . Hierdie resultate

is in ooreenstemming met die eksperimentele gegewens van

paragraaf (2-1).
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f:;: 2.6 RE5ISTIWITEIT VANWEë RDD5TERF0UTE EN ONSUIWERHEDE

jt>.- In 'n metaal kan atome op sekere van sy roosterpunte

pv .* ontbreek. Dit staan as leemtes bekend. Sodanige leemtes
£''••
K kom by eindige temperature, weens termodinamiese redes,
i£ *
jf spontaan in 'n kristal voor. Die vrye energie word naamlik
p- verlaag deur dJe rangskikkingsentropie van die kristal.

íí-' Verder word ook gevind dat die aantal leemtes d eksponensieel

f E

i'---

f E Kj
V. met temperatuur toe neem, naamlik d =*• N e~ waar E die
f": • o v

energie is om 'n leemte in die betrokke materiaal te vorm en

N die totale getal atome in die kristal (Kittel 1968). Dit

is ook moontlik dat 'n atoom 'n tussenruimtelike posisie

kan inneem wat gewoonlik nie met atome gevul is nie. Hierdie

atoom staan as 'n tussenruimtelike atoom bekend. Aan hierdie

verskynsel in 'n kristal is daar ook 'n karakteristieke energie

verbonde. Afgesien van roosterfoute se termodinamiese

oorsprong, kan hulle ook op ander wyses geskep word, onder

andere deur die materiaal met elektrone of neutrone te

bestraal. Leemtes en tussenruimtelike atome veroorsaak

dat die roosterpotensiaal se periodisiteit verander met

'n gepaardgaande toename in resistiwiteit, soos reeds

bespreek. Die periodisiteit van die roosterpotensiaal

word ook verander indien die metaalrooster vervorm word

soos gebeur indien daar ontwrigtings in die kristal aanwesig

is.

Indien 'n metaal onsuiwerhede bevat, word gevind dat

die veld in die omgewing van die or^diwerhede in die algemeen

van dié na aan die suiwer metaalataom verskil. Sulke

onsuiwerhede het dus weer tot gevolg dat die periodisiteit
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van die roosterpotensiaal versteur word en hulle dien as

bykomende strooiingssentra. Dus word die elektrone in 'n

.* onsuiwer metaal verstrooi deur die orisuiwerheidsatome,

roosterpuntvibrasies en deur roosterfoute, indien aanwesig.

f';;; Indien die resistiwiteit as gevolg van onsuiwerhede en

|'̂  raosterfoute deur p aangedui word, word die totale resis=

igf'i tiwiteit as gevolg van roosterfoute en roosterpuntvibrasies

||t. gegee deur (Kittel 1968):

|j P = PD + Pr (2-6-1)

if1'-
f Hierdie verband staan as Matthiessen se reel bekend en word

ii; • eksperimenteel gestaaf. Vanweë die klein persentasie

fè- onsuiwer atome wat gewoonlik aanwesig is, word gevind dat

f. p vir alle praktiese doeleindes temperatuur-onafhanklik

fi. '

b 2.7 EFFEKTE WEEM5 5PINWANDRDE

Eksperimenteel word gevind dat die elektriese resisti=

f', , witeit van magnetiese materiale, SODS die 3d-metale, heelwat

hoer as cjie van die alkali en edele metale is. Ten einde

hierdie//verskynsel te verduidelik het Mott 'n model voorgestel

waarin die s- en d-elektronbande met mekaar oorvleuel (Mott

en .Jones 1958). In hierdie model beslaan die aogenaamde

magneties'c d-elektrone 'n smal energieband met 'n hoë

toestandsdigtheid. Die s-elektrone daarenteen is in 'n

band, byna soortgelyk aan dié vir vrye elektrone. 'n Hoë

toestandsdigtheid impliseer 'n klein -jr—waarde en dit volg uit

vergelyking (2-4-7) dat die d-elektrone se snelhede klein is

en nie veel tot die elektriese stroom bydra nie. Vanweë die
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hoë toestandsdigtheid in die d-band, is daar egter 'n groot

waarskynlikheid dat s-elektrone, wat hoë snelhede besit en die
i

H • grootste gedeelte van die stroom dra, in leë d-toestande

verstrooi sal word. Dít het tot gevolg dat hulle snelhede

verminder word met 'n gepaardgaande vermindering in gelei=

vermoë. Hierdie proses vind bo en behalwe die gewone fonon=

wisselwerking plaas, soos reeds bespreek en dit is hierdie

ekstra s-d-wisselwerking wat die hoer resistiwiteit tot gevolg

het. Hierdie wisselwerking hang egter van die magnetiese

ordening van die d-band af en dus ook van die temperatuur.

* Die kritiek op hierdie model deur onder andere Kasuya

(1956), is dat die magnetiese elektrone in sommige magnetiese

materiale, soos in die seldsame aardmetale, nie 'n band vorm

nie, maar gelokaliseer is, sn dus dat die voorgestelde

s-d-wisselwerking nie kan plaasvind nie. Die model kan ook

nie die kenmerkende vermindering van die resistiwiteit by
•

die magnetiese oorgangstemperatuur bevredigend verklaar

nie.

Kasuya het die elektriese geleivermoë vervolgens onder=

soek: Die s-elektrone (in die geval van die seldsame

aardmetale, die s- en d-elektrone) het hy as die elektriese

stroomdraers of geleidingselektrone beskou, terwyl die

ongevulde binneskilelektrane, of magnetiese elektrcne, as

byna gelokaliseerd geneem is (Kasuya 1956).. By absolute

nul is laasgenoemde elektrone in hulle grondtoestand met

volkome orde in die magnetiese spinsisteem. 'n Eeleidings=

1 elektron kan dan deur die rooster beweeg sonder dat daar

enige wisselwerking met die magnetiese elektrone plaasvind
i

en die resistiwiteit is dus nul. By eindige temperature
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veroorsaak die termiese energie dat sommige van die magnetiese

elektrone ontkoppel word met 'n gepaardgaande ordeversteuring.
i

»* Hierdie versteuring veroorsaak dat daar 'n wisselwerking tussen

die mannetiese en geleidingselektrone plaasvind wat dan as 'n

eindige hoeveelheid elektriese resistiwiteit waargeneem word.

Genoemde resistiwiteit staan as spinwanorde-resistiwiteit 'p
m

bekend. Eksperimenteel word gevind dat dit met temperatuur tot

by die magnetiese oorgangstemperatuur toeneem en dan konstant

word. Kasuya (1956) het in sy model 'n wisselwerking beskou

wat vandag as die Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY)-

• wisselwerking bekend staan. Hierdie model kan die temperatuur=

|:| verloop van die eksperimentele resistiwiteit van die oorgangs=

ís *
ts£ metale redelik verduidelik, maar kon nie vir die seldsame aard=

S-
Iff metale gebruik word nie, omdat daarin nie voorsiening vir die
i
pi magnetiese moment vanweë die baandraaimomentum gemaak is nie.
í'î  Die spinwanorde - resistiwiteit van sommige seldsame
!£; • aardmetale en die legerings AuMn en Au^Mn, is deur De Gennes
jfe en Friedel (195B) teoreties ondersoek deur ook die RKKY-

f$ »
ïi wisselwerking tussen die magnetiese en geleidingselektrone
p- » te gebruik, naamlik
f"

t HT = Y T 6 (ÏÏ - ÏÏ ) ËT -S (2-7-1)
%; 1 Li P H p
|' waar S die spin van die p-de geleidingselektron in posisie

t R is, terwyl S„ die gelokaliseerde spin van die magnetiese
)•. _

js . ioon in posisie R is. Verder staan T as die koppelingskonstante
'il

\l bekend. Genoemde outeurs het verder aanqetoon dat daar aanvaar
!-*' *
í * kan word dat die strooiings tussen ione en geleidingselektrone,
;.. by hoë temperature elasties is. Gevolglik kan die effektiewe

I •
'; strooiingsdeursnee A(0), deur vergelyking (2-7-1) in aanmerking
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te neem, geskrywe word as (De Gennes en Friedel 1958)

w -y<V>ie>
(2-7-2)

waar die Born-benadering gebruik is. Verder is m* die

f« effektiewe elektronmassa en word die momentumverandering van

die elektron gegee deur f\K. Die spintoestande van die totale

sisteem voor en na strooiing word deur |a> en |P> onderskeidelik

-angedui, terwyl w die waarskynlikheid gee om die sisteem

in termiese ewewig in 'n toestand |ct> te vind. Vir 'n enkele

magnetiese ioon word bogenoemde vergelyking

A
/\ f CL \ — a \ t J i- . n \ / r \ £ \ l r t ' n r r /r- . i \1"J-

E ' R
i2

waar A_ = -£• l ^ f 5(5+1) (2-7-3)

K

f- ' en S 'n spin by R=G is.

|i . Volgens genoemde outeurs vereenvoudig hierdie vergelyking

S' verder indien die direkte wisselwerkings tussen magnetiese

'v. » ione self veronagsaam word na

"• A 2

-
, ( n, o 5(5+1) - <S^ (? , ,,
A ( 6 ) " 4ÏÏ SÍS+1) V2-7-4,

Die ontspantyd Tp word deur vergelyking (2-3-6) gegee as
, Tikp-N »TT
- = — — A(G)(1 - cos P )2ns in9d9
TF m Jo

Deur van vergelyking (2-7-3) en (2-7-4) gebruik te maak, word

die ontspantyd vir 'n magnetiese ioon geskrywe as

Die algemene uitdrukking vir die elektriese resistiwiteit is
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volgens verge lyk ing (2-3-5)

P = m

•ff » In hierdie geval sal die spinwanrrde-resistiwiteit dan gegee

s£ word deur

É ftkFN r »ri 2 _ 2

i> kj:
Toepassing van vergelyking (2-4-12), naamlik eF = g » en

k_ = 3iTn omskryf bostaande vergelyking na (De Gennes en

Friedel 1956)

2
TNm|r { ïï2} (2-7-5)

By temperature nie ver onder die magnetiese oorgangstempera=

tuur nie, het genoemde outeurs hierdie vergelyking met

u " redelike sukses op gadolinium en AuMn toegepas, maar by lae

K' , temperature is die ooreenstemming met die eksperiment baie

p swak. Uit vergelyking (2-7-5) word gevind dat daar 'n

|:'; . eindige spinwanorde-resistiwiteit vir 'n eindige S-waarde

by D K bestaan, maar dit is strydig met eksperimentele gege=

wens. Dit kan egter verwag word aangesien daar by lae

temperature nie meer aan die model se voorwaarde van elastiese

strooiing voldoen word nie. Verder word by die seldsame aard=

,» metale byvoorbeeld dikwels gevind dat daar 'n skielike toename

van die resistiwiteit voorkom na gelang die temperatuur deur

d.ie Néel-temperatuur daal. Dit word deur 'n maksimum by

laer temperature gevolg waarna die resistiwiteit geleidelik

verminder. Hierdie verskynsel kan ook nie deur bogenoemde

ï model verduidelik word nie, en 'n verdere meganisme moet

gevind word om dit te verduidelik. 'n Meganisme wat gebruik
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is om hierdie verskynsel te verduidelik, is die model van

nuwe Brillouin-sonegrense wat by die magnetisse oorgangs=

temperature geskep word. (Mackintosh 1962, Miwa 1962, Elliott

p , en Wedgwood 1963). 'n Verd-ere belangrike effek wat inaggeneem

moet word, is kritiese verskynselswat dominant in die omgewing

van die oorgangstemperatuur kan wees (Suezaki en Mori 1969,

Craven en Parks 1973, Sousa e.a. 1975). Hierdie modelle word

egter later volledig bespreek by die vertolking van die

fí * resistiwiteitsresultate van UN.

fe
|, t 2.6 UITBREIDING VAM MATTHIE55EN SE REëL

I' Soos in die vorige paragraaf gevind, lewer die spin=

ff--- «
g wanorde in 'n magnetiese materiaal ook 'n bydrae tot die

f; resistiwiteit van die materiaal. Dm dus die totale

f' resistiwiteit te vind, moet Matthiessen se reël, vergelyking

|/ (2—6-1), uitgebrei word om bogenoemde bydrae in te sluit en
SÍA'

I*1" , word dit as volg geskrywe

I
ff' ', P = PQ + Pr + Pm (2-8-1)

'Í; . waar p die spinwanorde-resistiwiteit is. In figuur (2-8-1)

word die bydrae van elk van genoemde resistiwiteite tot die

totale resistiwiteit, met temperatuurverloop, vir 'n tipiese

ferromagneet aangetoon.

Om uit eksperimentele resistiwiteitsresultate die

waarde van die spinwanorde-resistiwiteit by die magnetiese

oorgangstemperatuur te vind, is dit gebruiklik om as volg te

, werk te gaan. Die lineêre gedeelte van die resistiwiteits=

kromme in die paramagnetiese temperatuurgebied word na T = 0

geëkstrapoleer. Deur die resistiwiteit p van hierdie waarde
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FIGUUR (2-B-1)

Die resistiwiteit as funksie van temperatuur vir 'n

tipiese ferromagneet. Die bydrae van elk van die verskil=

lende tipes resistiwiteite tot die totale resistiwiteit

word ook aangetoon.

af te trek, word die verlangde spinwanorde-resistiwiteit ge=

vind (Dekker 1965). Ons dui hierdie waarde van die spinwan=

orde-resistiwiteit by die magnetiese oorgangstemperatuur deur

(p ) , aan. 'n Verdere verfyning op hierdie metode kan

egter gebruik word, naamlik om die lineêre ekstrapolasie

vir die fonongedrag nie tot by 0 K te neem nie, maar om

met behulp van die Bloch-formule, vergelyking (2-5-5), die

lae temperatuur afplating van die fonon-resistiwiteit in ag

te neem. Daar moet egter vermeld word dat die linfiêre ekstra=

polasie in die geval van UN nie gevolg kon word nie aangesien

die xesistiwiteitskromme eers lineêr by temperature hoer as

300 K word. Ons het egter op 'n ander metode, wat volledig

in paragraaf (2.15,4) beskryf sal word, die waarde (P-)- i,

vir UN gevind.
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2.9 MQNSTERVQQRBEREIDING VIR WEER5TAIMD5METINGS

Die uraanmononitried-monster wat vir die weerstands=

metings gebruik is, is uit 'n stukkie kristal voorberei wat

vantevore uit die groter kristal gesny is, waarop ons die

í?fi elastisiteitsmetings gedoen het. X-strale is gebruik om

IR'
"w die kristal met behulp van die standaard Laue-terugweer=

kaatsingsmetode to oriënteer. Die monster is met 'n

5ervomet-vonkerosiemasjien tot 'n reghoekige stafie afgewerk.

Die afmetings en die oriëntasie was soos volg:

Lengte 0,893 + 0,001 cm
m
fff§; t Wydte 0,052 ± 0,001 cm
$f- Breedte 0,052 ± 0,001 cm

Ü ,
ÉSj. Oriëntasie Die lang as van die stafie en die [100]
§§ kristallografiese rigting was binne tweew
|#> grade parallel aanmekaar

Die monster is uiters noukeurig afgewerk en daar is gesorg
!&• ' dat die wydte en breedte van die stafie oor sy hele lengte

Pi, binne bogenoemde afmetings was. (Soos met 'n skuifmikroskoop

U * bepaal).

'si; 0m moontlike foute in die weerstandsmetings weens

p; kontakweerstande te voorkom, is die potensiaal-kontakpunt=

tf. metode gebruik. (Verwys volgende paragraaf vir beskrywing

i'i van metode). Ma heelwat proefnemings om die beste metode

<•'•'• te vind om die geleidingsdrade aan die monster was te heg

\i-, sodat die kontakweerstande weglaatbaar klein is en die

t-~, drade nie met temperatuur veranderinge loskom nie, is daar

í; as volg te werk gegaan. 'n Masker is van dun aluminium=

•í;~ plaat laat maak met gleufies daarin soos in figuur (2-9-1)
V- *
j'f * aangedui. Nadat die monster se oppervlak eers goed
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0,03 cm—« 1—0,04 cm

FIGUUR (2-9-1)

Aluminiummasker vir opdamp van goudkontakpunte op
UN monster

, i

I-
¥1
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Opgedampte —.'
goudkontak-
punte

0,893 cm

4 2

0,599 + 0,001 cm

0,052 + 0,001 cm

0,052 +_ 0,001 cm

FIGUUR (2-9-2)

UN monster met opgedampte goudkontakpunte

1
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;•;] • • skoongemaak is, is vier goue kontakpunte, in 'n opdamp-

ij * apparaat deur gebruikmaking van die masker, op die monster

» opgedamp. Hierdie kontakpunte word in figuur (2-9-2)

geïllustreer. Vervolgens is vier versilwerde geleidings=

drade van suiwer koper met elektries geleidende silwerepoksie

(EPO-TEK H31) deur verhitting by 100 °C aan die kontakpunte

vasgeheg. Die drade aan kontakpunte 1 en 2 is gebruik om

stroom deur die monster te stuur, terwyl die drade aan

kontakpunte 3 en 4 gebruik is om die potensiaalverskil tussen

hierdie kontakpunte te meet.

2.10 DIE POTEMSIAAL-KONTAKMETODE VIR WEERSTANDMETINGS

r Om groot foute in die wEErstandsmetings as gevolg van

kontakweerstande te verhoed, gebruik ons die potensiaal-

kontakpuntmetode (Dunlap Jr. 1959). Hierdie metode word

in figuur (2-10-1) geïllustreer waarin daar van vier

kontakpunte gebruik gemaak word. Die potensiaalverskil word

nou tussen die binneste kontakpunte, wat 'n afstand D van

t mekaar is, gemeet, terwyl die kontakpunte aan die entpunte

van die monster gebruik word om die elektriese stroom daardeur

te stuur.

Vir 'n opstelling soos in figuur (2-10-1) word die

elektriese geleivermoë a per definisie gegee deur

o . ^ = i (2-10-1)

waaruit die resistiwiteit p direk verkry word. Die

potensiaalverskil V_ wat gebruik word, is die gemiddelde

waarde soos vir beide stroomrigtings deur die monster verkry.

j Hierdie prosedure skakel so ver moontlik foute as gevolg van
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Potensiaal-
verskil Vn

Stroom I

Deursnee-oppervlakte A

FIGUUR (2-10-1) .

Opstelling vir weerstandsmetings deur die
vierkontakpunt-metode

tl
't;

P

I--;

Anker vir
drade

Lenspapier vir
elektriese
isolering van
monster

Elektriese geleidings- en
termokoppeldrade

Monster

Gleuf in koper
waarin termokoppel-
punt net onder monster
gemanteer is

Koperblok

K-j

FIGUUR (2-11-2)

Koperblok waarop UN monster gemonteer is
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termoëlektriese effekte en gelykrigtende effekte uit wat

• in die monster mag voorkom. By die voorbereiding van die

*. monster is die volgende p.raktiese oorwegings in gedagte

gehou: Uit vergelyking (2-10-1) volg dit dat hoe kleiner

die deursnee-oppervlakte A is, hoe groter sal die potensiaal=

verskil tussen die kontakpunte wees en dus hoe kleiner sal

die persentasie meetfout daarin wees. Daarenteen kan dit nie

t<? klein gemaak word nie, aangesien die persentasie meetfout

wat met die bepaling van A verband hou, te groot word en is

daar tot 'n vergelyk gekom wat die grrjotte van A betref.

.pi Ten einde te sorg dat die grootte van A oor die afstand Dw *
ff- tussen die kontakpunte nie wissel nie, kan hierdie afstand|te
í&í * nie te groot gemaak word nie, terwyl wat betref die poten=

|g- siaalverskilmetings, dit verkieslik so groot as moontlik moet

$. wees. 'n Verdere oorweging wat ook in gedagte gehou is, is
M: •
§!í dat D, in vergelyking met die deursnee van die kontakpunt=
íg'- •

If
\il * . - oppervlakte op die monster groot moet wees, anders moet
rif- teoreties berekende korreksies aan die potensiaalverskil=
! * • *

p'- ' - metings aangebring word (Dunlap Jr. 1959).

Ï
fe • 2.11 EK5PERIMENTELE DP5TELLING VIR WEERSTAND5METING5
if. Die eksperimentele opstelling wat gebruik is om
'/<' •

K ' weerstandsmetings mee te maak, word aan die hand van figuur

'(';'• f (2-11-1) beskryf. 'n Konstante stroombron, Yew no 2854, is

)ií' gebruik om 'n elektriese stroom van 22 mA deur die monster

p' _* te stuur. Vir hierdie betrokke stroomwaarde was die

:.:: ' apparaat spesiaal gekalibreer en was sy akkuraatheid beter

f-- " . as 0,05 %. Die potensiaalverskil tussen kontakpunte 3 en 4
'il:-

f-"! , is met 'n hoë-akkuraatheidspotensiometer, Yew no 2723, gemeet.
''••;'' Hierdie instrument het 'n oplosvermoë van ü,l \j,V. Die stroom
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13 4 2
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YEW No 2854

konstante stroom-
bron

FISUUR (2-11-1)

Eksperimentele opstelling vir weerstandsmet ings
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deur die potensiometer word deur 'n tweede konstante stroom=

bron, Yew no 2B54, met dieselfde akkuraatheid as die eerste

," verskaf. Die afbalans van die potensiometer is met 'n

Hewlett Packard 419-gelykstroomnulvaitmeter met 'n oplos=

|i.l vermoë van 0,1 \j.\l waargeneem. Die totale berekende absolute

m
akkuraatheid van hierdie opstelling was beter as 0,1 %. -Hierdie

-;, waarde is ook eksperimenteel nagegaan deur 'n baie goeie

standaard weerstand met 'n nominale waarde van dieselfde

ordegrootte as die van die UN-monster te meet.

Die monster self is elektries geïsoleer en op 'n

BS
f?' « koperblok gemonteer. Soos in figuur (2-11-2) gesien kan

I';- word, is die goud - G,07 at. % yster-teen-chromeltermokoppel

>)'••; se punt direk onder teen die monster gemonteer, met net die

|; elektries isolerende lenspapier tussen hulle. Hierdie

Í- koperblok is in 'n hol kopersilinder gedruk, wat op sy

v/. beurt weer met 'n stuk dunwandige roesvrye staalpyp verleng
Ï'J
f*-'. •
jj • is en waarmee dit in die heliumkriostaat laat sak kon word.

h
|? m Hierdie kriostaat en sy temperatuurreëlaar is dieselfde een

tv. soos in Hoofstuk (4.8) beskryf word en wat met vloeibare

?•; t helium of stikstof gebruik kan word. Die termokoppelspanning

'.; is met 'n Fluke-syfervoltmeter, model BBOO A, met 'n

oplosvermoë van 1 |jV gemeet. Dit lewer 'n temperatuurlesing

wat relatief akkuraat tot 0,1 K by heliumtemperatuur en

0,05 K by kamertemperatuur is.

2.12 TERMOKOPPELKALIBRERING

Die goud - 0,07 at. % yster-teen-chromeltermokoppel

wat van uitgegloeide drade vervaardig en wat met teflon

geïsoleer is, is van die firma 5igmund Cohn (New York)
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verkry. Ten einde die termokoppel se akkuraatheid na te

, gaan, is die temperatuuryerskil tussen die twee vaste

temperatuurpunte van vloeibare helium en suiwer smeltende

ys met die termokoppel gemeet. Daar is gevind dat die

" gemete temperatuurverskil effens van getabuleerde waardes

ftf (N.B.5. Boulder, Colorado, V.S.A.) verskil het en die

termokoppel is daarna gekalibreer.

Die termokoppel en 'n gekalibreerde gallium-arseniede-

1«: diode is op 'n koperblok gemonteer sodanig dat die diode en

ffe termokoppel deur 'n 0,2 mm-koperwand van mekaar geskei is.

^ Hierdie diode is dieselfde diode waarvan die volledige
ï?" %

K' gegewens in hoofstuk 3 verstrek is en wat vir die magneti=
V'-

%.- • sasiemetings gebruik is. Die koperblok is in ons kriostaat

fa (dieselfde as in vorige paragraaf genoem) gemonteer met die

[•: termokoppel-referensiepunt in 'n heliumgevulde dewar terwyl

4<> * die spannings van die termokoppel en diode met twee

f?>" • , syfervoltmeters met 'n oplosvermoë van 1 pV elk gemeet

~̂ is. Met behulp van 'n temperatuurreëlaar (verwys Hoofstuk 4)

tv. • is temperature Lussen 4 en 300 K gekies. Na elke

'£:' temperatuurverstelling is daar lank genoeg gewag vir

'f. termiese ewewig om in te tree en is die termokoppel- sowel
t'.

P_ as die diodelesing geneem. Met inagneming van die dampdruk-
P
;"* afhanklikheid van die vloeibare heliumtemperatuur, is die

/,* * korreksies bereken. Hierdie korreksies is teen die termo=

\Í, koppellesing gestip en 'n "beste" reguit lyn deur difc
f", '

p ' punte getrek soos deur 'n kleinstekwadraat-pasmetode gevind
f.'1 • •' •

;:
:^ . is. Hierdie metings is drie keer herhaal en daar is gevind

f/ dat die helings en afsnitte van die verskillende lyne
i-,

v ,
;,;. * onderling minder vanmekaar verskil het as die akkuraatheid
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waarmee die meetinstrumente die termokoppel- en diode=

spannings kon meet.

In figuur (2-12-1) word 'n verteenwoordigende korreksie=

grafiek gegee. Alle temperature is vervolgens met behulp van

hierdie grafiek gekorrigeer.

2.13 WEER5TANDSMETINGS

Eerstens is daar ondersoek ingestel na die geldigheid

om Ohm se wet op UN toe te pas. By die vaste temperatuur

van vloeibare stikstof is daar verskillende grootte strome

van tussen 10 mA en 50 mA deur die monster gestuur en is die

ooreenstemmende potensiaalverskille vir elke stroom gemeet.

Die weerstand vir elke stel metings is deur middel van Ohm

se wet bereken. Daar is gevind dat die berekende weerstande

mat nie meer as 0,08 % onderling met mekaar verskil het

nie, wat binne die berekende akkuraaxheici van 0,1 % van

die apparaat is. Hierdie metings is by kamertemperatuur

herhaal en het die berekende weerstande in hierdie geval met

nie meer as 0,02 % van mekaar verskil nie. Daar is dus

aanvaar dat Ohm se wet wel vir UN geld.

Vervolgens is die weerstand as 'n funksie van tempera»

tuur gemeet. Van 4 tot BD K is vloeibare helium as

afkoelmiddel in die kriostaat gebruik en vanaf 75 tot

300 K vloeibare stikstof. Die temperatuurreélaar is op 'n

gekose temperatuur gestel en lank genoeg gewag totdat die

monster termies by die gekose temperatuur gestabiliseer

het, soos van die termokoppellesing afgelei kon word.

Die potensiaalverskil tussen die kontakpunte op die monster

is vervolgens twee keer gemeet, eerstens met die stroom in
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die een rigting en die tweede keer met die stroom in die

*jfeeV * teenoorgestelde rigting en is die gemiddelde waarde geneem.

Die potensiaalversk.il is ook gemeet met geen stroom deur die

monster om vir die termoëlektriese effekte, wat baie klein

was, te kon korrigeer. Die termokoppelpotensaaal is met 'n

syfervoltmeter met hoë impedansie gemeet en die nodige

kalibrasiekorreksies van paragraaf (2.12) is aangebring.

'n Aparte eksperiment is gedoen ten einde die weerstand

4ft' in die omgewing van die magnetiese oorgangrXt:"r-<'=T>!ítuur noukeurig

; 5 > ; na te gaan. Die monster is tot by die temperatuur van

H-
f$ , vloeibare stikstof afgekoel en daarna is daar ongeveer 'n

?v half liter vloeibare stikstof in die monsterkamer van die

fa- kriostaat gegooi (Verwys figuur 4-10-1). Met 'n groot

$ti pompkapasiteit-vakuumvoorpomp is daar toe deur 'n
fsf naaldklep versigtig op die vloeibare stikstof gepomp.
I-i Op hierdie wyse kon so 'n lae temperatuur as 43 K verkry

?'£•' word en deur verstelling van die naaldklep kon enige
%
% temperatuur tussen 43 en 75 K binne beter as 'n twintigste

p' van 'n graad verkry word. Deur gebruikmaking hiervan is die
}£•

h. weerstand om en by die magnetiese oorgang ongeveer elke

i. twintigste van 'n graad gemeet.

f;
;:• 2.14 EK5PERIMENTELE RE5ULTATE VIR DIE UIM-ENKELKRI5TAL

í:;:' . Deur die apparaat te gebruik en die metodes toe te

Í,": pas soos in die vorige paragrawe beskryf, is die volgende

jJ-'.- .* elektriese resistiwiteitsresultate vir die UN-enkelkristal

verkry.

In figuur (2-14-1) word die elektriese resistiwiteit

• as 'n funksie van temperatuur aangedui. Die deel van die
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i.
kromme wa'. m hierdie figuur deur die sirkel A aangedui word,

word op 'n vergrote skaal in figuur (2-14-2) weergegee. In

hierdie en in alle verders resultate is die termiese

i
ff uitsetting van die afstand D en deursneeoppervlakte A met

f||? temperatuur in die berekening van die resistiwiteit uit

f?;i vergelyking (2-10-1) in aanmerking geneer». Na inagneming

fft van die uitkansellering van dimensies in vergelyking (2-10-1),
§§;, is die korreksies vir die termiese uitsetting met behulp van
If
"ffí-; y die uitsettingskoëffisiënt gedoen soos deur onsself vir UN
ft bepaal (Verwys Hoofstuk 4).
Ü * Die kromme in figuur (2-14-2) is op twee maniere

I? gevind. Eerstens op die manier soos hierbo beskryf deur

!E
il' die potensiometer by elke temperatuur te balanseer en die

fa lesing te neem, en tweedens deur die potensiometer-afbalans
ft.'
p. , op 'n baie gevoelige registreerder te plaas en die afbalans
§
ii se verandering met temperatuur sodoende te registreer. In

# • die resistiwiteitsmetings op die UN-monster was die absolute

i
f?' • akkuraatheid van die resultate nadat alle moontlike foute in
f?
fe aanmerking geneem is, binne 3 %. Die relatiewe fout vir die
*•'
'f-\ ' resistiwiteit se verloop met temperatuur was beter as 0,05 %
f vir 'n enkele stel lesings vir die tempratuurgebied 4 tot

;>,, 300 K. Om ' n aanduiding van die herhaalbaarheid van die

>. ^ metings te verkry, is die resistiwiteit by elk van die

•! drie vaste temperatuurpunte van vloeibare helium en -stikstof

'f- w' asook by kamertemperatuur (297,5 K) vyf keer bepaal. Hierdie

f* herhaalbaarheid word in figuur (2-14-1) by genoemde tempera=

% * ture as ± twee standaardafwyking (+_ 2S) of 95,4 % sekerheids=
'-'-'t.

i'1 * grens aangedui.
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Jpj • 2.15 BESPREKING VAN RE5ULTATE

i|*|í * 2.15.1 Algemene bespreking

11?! '* Uit figuur (2-14-1) volg dit dat die temperatuurver=

Elf? loop van die elektriese resistiwiteit van UN in die algemeen

fit »
Pi- van dieselfde gedrag en vorm is as dié wat vir materiale
II
|t|;, gevind word wat magneties orden. As voorbeelde meld ons •
ifc hier die resistiwiteit van ferromagnetiese gadolinium (Nigh
fíf?

pï e.a. 1963), yster en nikkel (Meaden 1965) asook at.tiferro=

ë|i magnetiese AuMn (Bindloss 196B). 'n Vergelyking oor die

III hele temperatuurgebied tussen ons resistiwiteitsresultate

||:; , en dié van Moore e.a. (1970) en Ohmichi e.a. (1972), wat

ff albei gesinterde stafies UN bestudeer het, toon 'n redelike

B .
«ir algemene ooreenkoms, veral by hoë temperature. Indien ons

p- egter die gemete resistiwiteit van UN in besanderhede nagaan,

word die volgende verskille gevind. Uit figuur (2-14-2) blyk

dit dat 'n draaipunt in die kromme by 'n temperatuur van 53,3

K voorkom. By verdere afkoeling word verdere struktuur in

die kromme gevind naamlik dat daar 'n toename in die resis=

tiwiteit is en dat 'n piek by 52,6 K gevorm word. Bogenoemde

outeurs het egter nie hierdie bevinding waargeneem nie.

Ohmichi e.a. (1972) vind slegs 'n hellingsverandering in

die resistiwiteitskromme by 52 K, terwyl Moore e.a. (1970)

se resistiwiteitskromme 'n effense piek by 59 K en 'n

draaipunt by 60 K toon.

Uit figuur (2-14-1) vind ons ook dat geen beduidenis

van enige anomale gedrag in die omgewirig van 47-48 K voorkom

nie, soos wat wel by die elastisiteitskonstantes die geval is.

(Verwys Hoofstuk 4), Geriefshalwe word die resistiwiteits=

r-

ÍS'.
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gedrag in die magnetiese geordende temperatuurgebied vervol=

gens afsonderlik van diá in die paramagnetiess gebied be=

spreek.

2.15.2 Gedrag in geordende gebied

Deur ons resistiwiteitsresultate vir UN in die magne=

tiesgeordende gebied met dié vir ander antiferromagnete te

vergelyk, word gevind dat die verloop van die resistiwiteits=

kromme in die omgewing van T.., soos hierbo beskrywe, nie

uniek vir UN is nie, maar ook in verskeie snder antiferro=

magnete voorkom. Voorbeelde hiervan is die volgende: Chroom

se resistiwiteitskromme, wat deur Arajs en Dunmyre (1965)

gevind is, vertoon 'n struktuur in die omgewing van T..

wat ten opsigte van vorm byna identies aan dié van UN is.

Hierdie outeurs aanvaar dat die resistiwiteit by T 'n

minimum waarde het en vind so 'n waarde vir die Néel-

temperatuur van chroom wat uitstekend met die neutron=

diffaksiebepaling ooreenstem (Bacon 1961). Verder kom 'n

piek dan ook baie duidelik in hulle resistiwiteitskromme

by 5 - 6 K laer as T̂ , voor. Bindloss (1968) hvc 'n

soortgelyke struktuur vir die resistiwiteit langs die a-as

van 'n tetragonaalvervormde enkelkristal van AuMn gevind

wat ook 'n piek laer as T_. vertoon het. Die metings wat

Bellau en Coles (1963) van mangaan en sommige mangaan=

legerings gedoen het en deur Nagasawa en Senba (1975) beves=

tig is, toon ook 'n piek by temperature veel laer (tussen

20 - 30 K) as T^.

By die swaar seldsame aardmetale vind ons 'n soort=

gelyke resistiw.iteitsgedrag. Disprosium en holmium byvoor=

beeld, wat onderskeidelik benede 179 K en 133 K, nelies met

-K.
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die magnetiese momente in die basisvlak orden, toon vir die

resistiwiteit langs die c-as 'n gedrag wat baie.soortgelyk aan

dié van bogenoemde antiferromagnete is. In hierdie gevalle

kom die pieke by ongeveer 16B K en 116 K onderskeidelik vir

Dy en Ho voor, wat duidelik onder die oorgangstemperatuie is.

Dit blyk dus dat vir vele antiferromagnetiese materiale

daar 'n piek in die resistiwiteit by temperature laer as 7.,

voorkom en by hoer temperature deur 'n minimum in die resisti=

witeitskromme gevolg word. Die temperatuur waar hierdie minimum

punt of draaipunt in die resistiwiteitskromme voorkom, is

aanvanklik deur verskeie outeurs as die Néel-temperatuur beskou

(Bellau en Coles 1963, Arajs en Dunmyre 1965, Nagasawa en 5enba

1975). (Daar moet egte'r op gewys word dat die Néel-temperatuur

volgens die huidige siening by 'n effens laer temperatuur voor=

kom en gevind word deur die afgeleide van die resistiwiteit

teen temperatuur te teken. Die Néel-temperatuur word dan

geneem waar hierdie kromme divergeer. Daar sal egter later

vollediger op hierdie aspek ingegaan word.)

Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat daar bykomende

effekte in die resistiwiteit van UN asook by die ander anti=

ferromagnete en heliese strukture voorkom wat nie deur Kasuya

(1956) of De Gennes en Friedel (1958) se formulering verduide=

lik kan word nie. Gevolglik gaan ons ander teorieë na ten

einde bog'snoemde resistiwiteitsgedrag aan die hand daarvan te

probeer verduidelik.

Coles (1958) was een van die eerste persone wat daarop

gewys het dat daar effekte in die elektriese resistiwiteit by

antiferromagnetiese ordening mag vocrkom, wat by ferromagnetiese

ordening afwesig is. Hy skryf hierdie effekte in antiferro=
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magnete aan die verandering in die periodisiteit van die

uitruilwisselwerking by die ordeningstemperatuur toe.

Dit was Mackintosh (1962) en Miwa (1962) wat voorgestel het

dat hierdie verandering in die periodisiteit tot gevolg het

dat die Brillouin-sones nuwe grense verkry wat met 'n ver=

steuring in die Fermi-vlak-oppervlakte gepaard gaan. Mackin=

tosh (1962) het vervolgens die resistiwiteit van die seldsame

aardmetale kwalitatief in terme van die effek van die nuwe

Brillouin-sonegrense verduidelik terwyl Miwa (1962) dit kwali=

tatief op erbium toegepas het.

Bellau en Coles (1963) het hierdie idee verder uitgebou

en 'n konstruksiemetode ontwikkel waarvolgens hulle op 'n

kwalitatiewe wyse die temperatsjurverloop van die resistiwi=

teit van mangaan en sommige mangaanlegerings verduidelik het.

Daar kan oorweeg word of hierdie konstruksie ook op die

resistiwiteit van UN toegepas kan word, maar sal daar aange=

toon word dat dit nie geskik is nie, aangesien dit 'p element

van willekeurigheid bevat. Dit word vervolgens kortliks

bespreek.

In die konstruksie word aanvaar dat die magnetiese

momente in die materiaal wat ondersoek word by die atome

gelokaliseerd is, en dat die koppeling tussen hierdie

momente deur indirekte wisselwerking via die geleidings=

elektrone geski.ed. Aangesien die geleidingselektrone in

die antiferromagnetiese ordering anders gepolariseerd sal

wees as vir f erromagnetiese orden.inn, sal die periodisiteit

van die uitruilwisselwerking vanmekaar verskil. Dit veroor=

saak nuwe Brillouin-sonegrense in die antiferromagnetiese or=

dening met :n gepaardgaandes invloed op die resistiwiteit.

Bellau en Coles (1963) het in hulle geval aanvaar dat indien
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mangaan 'n ferromagneet met gelokaliseerde momente sou wees,

sy resistiwiteit as funksis van temperatuur deur 'n kromme

soortgelyk aan die in figuur (2-15-1) gegee sal word wat die

verloop van 'n tipiese ferromagnset, soos gadolinium (Nigh

e.a. 1963) aandui. Mangaan is egter antiferromagneties en

dus het Bellau en Coles (1963)aangeneem dat die nuwe

Brillouin-sonegrense die polarisasie van die geleidings=

elektrone op sodanige wysu wysig, om daardeur die resistiwi=

teit te verhoog. Hierdie resistiwiteitswaarde sal dan hoer

ais die resistiwiteitswaarde vir 'n ferroraagnetiese ordening by

'n ooreenstemmende temperatuur wees. Gevolglik het Bellau

en Coles (1963)ten einde die werklike antiferromagnetiese

resistiwiteit van mangaan te vind, 'n hipotetiese ferro=

magnetiese resistiwiteitskromme gestip wat soortgelyk aan dié

in figuur (2-15-1) is, en het hulle verder aanvaar dat hierdie

kromme met 'n faktor F vermeerder moet word, om so die wexklike

antiferromagnetiese resistiwiteit te verkry. Hierdie faktor dien

om bogenoemde effek van die nuwe Brillouin-sonegrense op die

resistiwiteit in aanmerking te neem.

Die energiegapings tussen die Brillouin-sonegrense is

egter ternperatuuraf hanklik. Bellau en Coles (1963) verwag

dat hierdie afhanklikheid van soortgelyke vorm sal wees as

die intensiteit van neutronverstrooiing wat deur die energie

gapings in neutrondiffraksie veroorsaak word en wel van die vorm

soos in figuur (2-15-2). Terselfdertyd het hulle aangeneem

dat die faktor F se temperatuurverloop dieselfde as dié

van die energiegapings sal wees.

Deur genoemde aannames te gebruik en 'n sekere faktor

F te kies, kon Bellau en Coles (1963) die resistiwiteitskromme
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van mangaan ander ï betreklik goed weergee. Die F-faktor en

die neutrondiffraksiegegewens het terselfdeirtyd 'n redelike

ooreenkoms vertoon. Die vraag ontstaan nou hoe die hipotetiese

ferromagnetiese resistiwiteitskromme se verloop bepaal kan

f f V . ' •

&' '.'• word. Bellau en Coles (1963) neem hipotetiese f erromagnetiese

•J'S? resistiwiteitskrommes met verskillende amplitudes vir mangaan

0^: en elk van sy legerings. Die outeurs het hierdies kromme vir

fly!, mangaan arbitrêr lineêr tussen T.. en ongeveer 0,1 T.. geneem.
|g;'; Die gereduseerde temperatuur tot waar die kromme lineêr is

jfjjí verskil egter ook vir elk van die legerings. In 'n moontlike

fc' »
?;;f toepassing van die' konstruksie op UN sou ons nie 'n hipote=
|;!-

: . tiese ferrcmagnetiese resistiwiteitskromme wat lineêr tussen
'kfc.
Ut T.. en 0,1 T^ is (of selfs tot veel hoer as 0,7 T^) kan trek

0.
I*" nie, vanweë die vorm van die eksperimentele resistiwiteits=,

$•:'.' • kromme. Ten einde te vermy dat die eksperimentele en

I'.;1 t "ferromagnetiese" krommes in hierdie geval kruis, moet die

?'.' • lineêre gedeelte van die "ferromagnetiese" kromme tot 'n

f;.;' . gebied beperk word wat nie laer as ongeveer 0,7 T., is nie.

*;V Deur ons UN-resistiwiteitsresultate te gebruik, kan ons

t' nou aantoon dat 'n perfekte pas tussen die faktor F en die

i;,1 neutrondif f raksiegeyewens , vir enige willekeurige hipotetiese

•'"'" f erromagnetiese resistiwiteitskromme, wat soos hierbo getrek is,

if verkry kan word. Deur die neutrondiffraksie-intensiteit van UN,

;., figuur (2-15-3) te gebruik, (Curry 1965), en ook te aanvaar dat

(}• die faktor F soortgelyk met temperatuur verloop, kies ons 'n
j'v willekeurige faktür F (skaal A in figuur (2-15-3)). Deur van
», a
i ' . *

L', hierdie gekose faktor F en die eksperimentele antiferromag =

>íf' * netiese resistiwiteitskromme in figuur (2-15-4) gebruik te maak,

f-';' bereken ons die "ooreenstemmende" hipotetiese f erromagnetiese
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resistiwiteitskromme (Kromme A in figuur (2-15-4))• Deur !n

tweede willekeurige faktor F, (skaal B) in figuur (2-15-3) te

• kies, kan 'n tweede hipotetiese kromme (deur B in figuur (2-15-4)

4 aangedui) gestip word. Dp soortgelyke wyse kan 'n hipotetiese

kromme C ook verkry word, en blyk dit dat 'n willekeurige aantal

hipotetiese krommes, wat almal van die ferromagnetiese resisti=

witeitsv/orm (Verwys figuur (2-15-1)) is, op hierdie wyse verkry

kan word. Ons kan egter hierdie berekening in die omgekeerde

«j. volgorde uitvoer. Deur enige willekeurige hipotetiese ferromagne=

tiese resistiwiteitskromme te beskou, kan ons 'n faktor F bereken

wat 'n temperatuurverloop het, wat identies aan dié van die

L # neutrondiffraksiegegewens is. Dit illustreer dat 'n groot aan=

^ tal hipotetiese ferromagnetiese resistiwiteitskrommes volgens

" die metode van Bellau en Coles (1963) willekeurig gekies kan
-£,
f . word om 'n faktor F te gee wat in ooreenstemming met die neutron=

diffraksiegegewens is, en wat die eksperimentele antiferromag=

netiese resistiwiteit redelik goed weergee. Gevolglik is die

°* * metode as onbevredigend beskou en nie gebruik nie.

2.15.3 Elliott en Wedgwood se Tsorie

Soos reeds genoem, was dit Mackintosh (1962) en Miwa (1962)

wat voorgestel het, dat die nuwe Brillouin-sonegrense in die

seldsame aardmetale vir hulle anomale resistiwiteitsgedrag

verantwoordelik is, en dit op 'n kwalitatiewe wyse

ondersoek het. Elliott en Wedgwood (1963) het hierdie

" effek breedvoerig vir die swaar seldsame aardmetale ondersoek

en met ̂ ksperimentele resultate vergelyk. Ons opsomming van

hulle teorie word vervolgens gegee (Elliott en Wedgwood 1963,

Elliott 1963, Taylor en Darby 1972). Elliott en Wedgwood maak
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in hulle resistiwiteitsteorie die volgende aannames:

(i) Die 4f-elektrane is goed gelokaliseerd terwyl die

geleidingselektrone in 'n eenvoudige geleidingsband met

energie e(k) is.

(ii) Die wisselwerking tussen die geleidingselektrone en die

magnetiese ione word deur die volgende Hamiltoniaan gegee'

(Vergelyk ook r.iet vergelyking 3-7-2)

Jr H = ± £ r 6 (7 -ÏÏn) Ö-Sn (2-15-1)
> n
f ' - -

' t waar a die spin van die geleidingselektron by r en R die

r- posisie van dití magnetiese ioon met spin S is. Verder

1 staan V as die koppelingskonstante bekend, terwyl die delta=

t̂ * funksie 6 'n benadering is, wat vir alle elektronstrooiings

t 'n konstante strooiingsdeursnee gee.

^ Die seldsame aardmetale se spinordening kan in twee

F • tipes verdeel word, maar wat ook gelyktydig kan voorkom en
waarvan die eexste beskrywe word deur:

Tipe I. <SZ> = MS cos {q-R + cp) (2-15-2)
« — ^ • — n n
*

wa?r q die modulasiefaktor parallel aan die c-as is (wat in

die z-rigting geneem word). Die modulasiefaktor beskryf die

golfvormigtí verandering van die moments langs die c-as.

Verder is cp die fasehoek. Die magnetiese struktuur bestaan
r

dus in hierdie geval uit 'n sinusvormige struktuur langs

die c-as wat dan ook die hoë temperatuurmagnetiese struktuur

:.; r van Er en Tm is. Die tweede tipe spinordening word beskrywe

'-' deur:
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Tipe II. <S*> = M'S cos (q*^) (2-15-3)

<5y> = M'S sin (q"-R )
n n

Hierdie is 'n heliese struktuur en kom in die hoëtemperatuur=

p j fase wan Tb, Dy en Ho voor. Die hoek tussen die spins in

jgfeV opeenvolgende lae is qc. Verder dui M en M' onderskeidelïk

ift: die gereduseerde magnetisasie in die twee tipes aan.

p|fe Die bestaan van 'n wisselwerking van die vorm van

Jfef:" vergelyking (2-15-1), tussen die gelokaliseerde en geleidings =
$i *
IJi; elektrone, sal veroorsaak dat enige ordening van die magnetiesew
jc{ f momente 'n uitwerking op die geleidingselektrone sal hê. Vir
gi" 'n tipe spinordening soos in vergelyking (2-15-2) of (2-15-3),

f$
p% * word gevind dat ' .i nuwe uitruilwisselwerking op die geleidings=

|-J elektrone inwerk, waarvan die periodisiteit van dié van die

t'< kristalrooster verskil. Die gevolg hiervan is dat energie=
ÍÉÍ~ * gapings in die energiespektrum van die geleidingselektrone
g> 4 • ontstaan en wel as volg: Die elektrontoestande met golf=
&
f.;. vektor k word deur genoemde uitruilwisselwerking aan dié
V-;.- . met golfvektox k' gekoppel. Aangesien

S-ö = MSa z cos (qz +'cp) + 4-M'S[a +e"
i q z + a _ e l q z ]

volg dit dat die volgende matrikselemente van vergelyking

(2-15-1) nie nul is nie.

<k"+|H|ïï' + > = + irSM k" - ïï' = i<n + q

<k"+|H|k"'-> = rSM' k" - k< = i<n + q (2-15-4)

ÏÏ||ÏÏ k" - ïï' = l<n - q

Hier dui K 'n resiproke roostervektor aan en is die spin
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L
' toestande van die geleidingselektron \±) ten opsigte van die

c-ass gedefinieer. Uit die eerste vergelyking van (2-15-4) volg

• | »* dit dat die eerste tipe ordening bande met dieselfde spinpola=

i
v*i risasie meng en is hierdie menging die grootste as e(K) =

ï e(K') is, dit wil sê

^ 17 = -k' = + 4-(i<n + q)

« Dit het tot gevolg dat nuwe Brillouin-sonegrense in elke

t spin-subband gevorm word, en loodreg op die c-as by _+ 4" 1

i is. Die energiegaping by hierdie grense is T5M. Op 'n

° soortgelyke wyse word uit die laaste twee vergelykings van

L (2-15-4), wat op 'n spinordening tipe II van toepassing is

• gevind dat die energiegaping in elke gevd 2FSM' is. Wanneer

si beidetipes spinordenings teenwoordig is, word die elektron=

1 energieë oor die algemeen deur 'n enkele nuwe sonegrens

,, • gemodifiseer en gegee deur: (Elliott 1965, Taylor en

Darby 1972).

e'Ü) = j4e(k) + e(ïï + 7 + i) + l~{e(i<) - e(l< + ÏÏ + q)}

(2-15-5)

Die energiegaping by hierdie sonegrens is

L = rSH±|F(Kn)|.

waar M2 = M2 + 2M'2 + 2M'(M2 + M ' 2 ) ^ (2-15-6)

Die struktuur faktor

F(Kr

waar die som oor die posisie van die atome in =lke sel gaan

K ) JE
n
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H T en 'n belangrike rol speel in die voorsiening wat vix die

|\ r ingewikkelde vorm van die Fermi-vlak gemaak moet word vanweë

die normale Brillouin-sonegrense. Vir spinordening tipe I is

i|J| » M1 = 0 en M = M terwyl vir tipe II is M = 0 en M + = 2M' of 0.

pSt; Die effek van hierdie nuwe Brillouin-sonegrense op die

fHf; elektriese resistiwiteit word vervolgens bespreek. Die gelei=

vermoëtensor a. . in terme van die ontspantyd T is (Ziman 1967)

^ . a.. = -V1- ƒ v.d£. (2-15-7)
mm 1J

 4TT fi * J

lift f waar v. = r- • ̂ r 'n kamponent van die elektrongroepsnelheid

IF; a

.̂. is, en die integrasie oor die Fermi-vlak strek. Die onver=

m *
|>ÍÍ steurde vry-elektron Fermi-vlakke met konstante energie is
||", deur Elliott en Wedgwood (1963) as sferies beskou, terwyl die
m:
$g~ versteurde energieë as gevolg van 'n enkele nuwe sonegrens
W
i-íí deur vergelyking (2-15-5) gegee word. Dit is egter gerief lik
it *
kfi om hierdie vergelyking om die nuwe sonegrens se posisie sê

£:" , z = t uit te brei deur x * |k - l\ te skrywe.

?-•; Verder word ook 'n nuwe parameter p, met die dimensies

\'ï' , van 'n golfvektor, in terme van reeds bekende hoeveelhede

v* gedefinieer waarmee die energiegapings gespesifiseer word.

Dan kan vergelyking (2-15-7) vir die z-rigting geskrywe word

as (Elliott en Wedgwood 1963):

i_O p n

a = —ZL (f x2 Fl l ,-i 1 dx +
zz ,3 U L .2 + p

2)T-l

l^l1 * ,2 * 2.* Í"*) (2-15-6'
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Hier is kp. die posisie van die Fermi-vlak in die z-rigting

en c die onversteurde waarde. Die integrasie-grense hang

van A en die posisie van die ou Fermi-vlak, ten opsigte van

die nuwe sonegrense, af. Die drie moontlike posisies word

in figuur (2-15-1) aangedui (Elliott 1965). 'n Saortgelyke

uitdrukking kan vir a gevind word. Dns beperk ons egter

vervolgens net tot a aangesien dit die c-asgedrag van die

seldsame aardmetale is wat analoog aan die gedrag van

antiferromagnetiese UN is.

Eeval (a)

Geval (b)

Geval (c)

FIGUUR (2-15-1)

Sferiese vry-elektron Fermi-vlak deur 'n enkele nuwe

Briliouin-sonegrens versteur: Geval (a) Nuwe sone=

grens verdeel Fermi-vlak in twee dele, Geval (b) Fermi-

vlak raak sonegrens, Geval (c) Fermi-vlak raak nie

sonegrens nie, maar is vervorm.
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Vergelyking (2-15-8) vir die geleivermoë kan vereen=

voudig word deur dit in 'n magreeks van — f enej£ie_gjjDin£J
Sp L Ferma-energieI

uit te brei. In die algemeen kan vergelyking (2-15-8) dan

geskrywe word as

czz = o°z (1 - 6) (2-15-9)

Vir die drie verskillende gevalle word 6 gegee deur

Geval (a) 6 = — — •£-

Geval (b) 6 = 1 -\-£-\ + -^ ±- —
LkpJ ö kF ef

r A i2

Geval (c) 6 = 0 1 —

Hieruit kan gesien word dat die grootste effek in die geval

voorkom waar die sonegrense die Fermi-vlak in twee dele sny,

dit wil sê wanneer 6 eweredig aan A is, en wat ook gegee word

deur 6 = £G(M+ + M_)

waar G =

ï

Die sominasie gaan oor al die nuwe Brillouin-sonegrense wat

die Fermi-vlak sny. Deur vergelyking (2-7-5) vir die twee

tipes spinordening uit te brei, word die totale resistiwiteit

Pzz in die z-rigting gegee deur (Elliott en Wedgwood 1963,

Elliott 1965, Taylor en Darby 1972):

o r Jmaks
Pz2 = "f2 TT 2-15-10

1 - G(M + M''")t

waar vergelykings (2-8-1) en (2-15-6) gebruik is en waar (p ) . .
TT) 1713 K S

die spinwanorderesistiwiteit by die magnetiese oorgangstem=

peratuur is.

L

M
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OSS; .
JS;-; Die tellergedeelte vah vergelyking (2-15-10) kan kort=

|;.;K liks fisies as volg vertolk word. Die term p is die resis=

Mi',1 - tiwiteit vanwee onsuiwerhede en roosterfuute in die monster
-•it" A
£>'- ':'-

if;::' en is, soos reeds in paragraaf (2.6) genoem, tempsratuur-

S;" onafhanklik. Die bydrae tot die totale resistiwiteit vanweë

iSj;;.- roosterpuntvibrasies word deur p gegee en waarvan die

III' r

s$\ temperatuurvexloop deur die Bloch-formule (vergelyking (2-5-5))

'(£{*. gegee word. Die term -%-M en M' in die uitdrukking (1 -

ff"í -J"M - M' ) word as volg verkry. Ter verduideliking neem

f-í-V ons erbium se magnetiese struktuur, tussen 20 en 55 K wat

i% * beskou kan word as bestaande uit 'n superposisie van twee

[•'f tipes magnetiese momentrangskikkings, naamlik mamente langs

si die heksagonale c-as en momente in die basisvlak. Die

V?, momente langs die c-asrigting bestaan opeenvolgend uit vier

f?.,', magnetiese lae waarin die momente "op" en vier magnetiese lae

^ waarin die momente "af" wys. Hierdie momente se grootte

|-' . verander egter van laag tot laag soortgelyk aan 'n sinusgolf,

'.'.'• • en word deur vergelyking (2-15-2) gegee. Deur die gemiddelde

momentgroottekwadraat hiervan te neem, reduseer die vergelyking

'-'• tot 4"M . Daareenteen is di3 magnetiese moment van die verskil=

lende heliese lae in die basisvlak vir alle lae ewe groot en

lewer 'n gemiddelde momentgroottekwadraat die term M' .

'f/ • Elliott en Wedgwood (1963) het vergelyking (2-15-1G)

op Dy en Ho toegepas en kwalitatiewe ooreenstemming met die

voorkoms van die resistiwiteits piek in bogenoemde gebied

; verkry.

i, * Daar word egter uit neutrondiffraksiestudies van

erbium gevind dat daar 'n vervierkanting (squaring)van die
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S^. sinusgolf vormige veranderende magnetiese momente in die

jjp"*' magnetiese ordeningsgebied tussen 20 en 50 K daarvan plaas=

'friy * vind (Elliott 1961), wat al hoe groter word by afname in

Ql É temperatuur. So 'n vervierkanting van die momente in die

»;;,-' lae langs die c-asrigting lewer 'n struktuur waarin daar vier

£JÍA lae bestaan waarin al die momente "op" wys en waarin die •

fýy momente ewe groot is. Die volgende vier lae se momente wys

i;;̂  weer almal "af" en is ook almal ewE groot. Met ander woorde,

te; 'n tipe "antiferromagnetiese" ordening langs die c-as, maar

?•_-'. met "subroosters" wat uit vier opeenvolgende magnetiese lae

'iè- bestaan in plaas van die een magneetlaag "op" en die volgende

i£ laag "af" soos dit die geval in 'n egte antiferromagneet is.

t|, As die gemiddelde magnetiese momentgroottekwadraat in hierdie

5.' geval geneem word, verander die term -j-M in vergelyking (2-15-10)

:;" . tot M en kan vergelyking (2-15-1G) geskrywe word as

p + p + (p ) . (1 - M2 - M'2)r m maksp + p + (p ) .
o r m maks / -, -.e •, •, \p = ^""^2 s—r (2-15-11)

Deur hierdie vervierkanting in ag te neem, is 'n redelik

goeie ooreenstemming met die eksperimentele gegewens van Er

verkry (Elliott en Wedgwood 1963).

2.15.4 Toepassing van Elliott en Wedgwood se teorie op UN

Aangesien UM 'n antiferromagneet is, is die moontlik=

heid ondersoek om bogenoemde teorie op die elektriese

recistiwiteit van UN toe te pas. Die magnetiese spin=

struktuur van UN bestaan uit ferromagnetiese lae wat

byvaorbeeld in die (lüO)-vlak gelsë is en waarvan die

magnetiese moments in naasliggende lae teengesteld aan=

mekaar gerig is (Verwys figuur (3-2-2)).
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f-'-jsjV In UN word nierdie momente in gebiede opgedeel, wat heel=

|'Ï>' waarskynlik gelykop tussen die ekwivalente oriëntasierigtings

fjrs' . van die monster verdeel is (soos on later sal motiveer).

z0\ Die magnetiese momente op enige subrooster in elk van hierdie

lf'*\ *
|»'-S1 gebiede is ewe groot. Vir die gebiede waarin die momente
!-!'•- parallel aan die elektriese stroomrigting is, ondervind die

ffftí elektrone dieselfde soort strooiing as wat die geval in Er

&?'•''

föjy in die c-asrigting was nadat die vervierkanting van die sinus =

j;>' golf in aanmerking geneem is. Vir die geval waarin die

/;;•:• momente loodreg op die stroomrigting is, verwag ons 'n

>f;' * soortgelyke gedrag as vir voorgaande heliese geval in Er

'jV sodat die volgende uitdrukking op UN toepaslik behoort te
hl wees:

|, P = P° + Pr * ( ° m ! m ^ S U " M } (2-15-12)

if

ill1', Die waarde van G vir UN sal bepaal word deur die wyse

M: waarop die Fermi-vlak deur die nuwe Brillouin-sonegrense

<;•• • gesny of versteur word. In die lig van die beperkte in=

'( ligting wat tans oor die elektronstruktuur van UN in die

vaste toestand beskikbaar is, is teoretiese berekenings van

V die parameter G waarskynlik nie geregverdig nie. Ons sal

;' egter wel empiries nagaan of vergelyking (2-15-12) die

resistiwiteitsgedrag, soos in UN verkry, kan beskryf.

:.; Die resistiwiteit p is as volg uit vergelyking

'. • (2-15-12) bereken. Die resistiwiteit p , vanweë raaster=

'.'•'. foute en onsuiwerhede, word beskou om gelyk aan die totale

..' • resistiwiteit by 4 K te wees. Die fononbydrae tot die

;; _ resistiwiteit, naamlik p , is met behulp van die Bloch-

formule (vergelyking (2-5-5)) as 'n funksie van temperatuur
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bereken. In hierdie formule is die Debye-temperatuur 9 = 289 K

|?vï ^ geneem, soos deur ons uit die elastisiteitskonstantes bepaal.

#?4-f (Hoofstuk 4 ) . Deur p en p van die totale resistiwiteit af

&,'•..;•• te trek, is die spinwanorderesistiwiteit p vir temperature

§":- • onder T., gevind. Die waarde (p ) , is ap die volgende

\;,; IM m maks =

í wyse gevind. Vi "Log-log"-grafiek [1 - {gereduseerde p )]

'Í01-: teen gereduseerde neutrondif f'raksie-intensiteit, soos uit

'ijfcl';. die meting van Curry (1965) op UN verkry en in figuur

ÍX'-'-': (2-15-3) weergegee, lewex Vi reguitlyngrafiek soos in figuur

'£*£;-"• * (2-15-5). Die helling van die reguit lyn, soos uit Vi

;'•;?'•v kleinstekwadrate-pasmetode verkry, is 1,009. Hierdie helling

v^; sal in die verdere bespreking as gelyk aan 1,0 beskou word.

i£"- . Voorts is dit bekend dat die neutrondif f raksie-intensitei t

|cj' aan die kwadraat van die subroostermagnetisasie gelyk is

§S'; (Bacon 1 9 6 2 ) . Dus volg dit dat p eweredig aan (1 - M ) is
waar M die gereduseerde subroostermagnetisasie is. Dit word

verder bevestig uit figuur (2-15-6) waarin die gereduseerde

p en (1 - M ) as funksie van temperatuur geteken is.

Gevolglik kon V, grafiek van p teen M gestip word, wat "n

reguit lyn is soos deur Vi kleinstekwadrate-pasmetode gevind

(Figuur (2-15-7)). Aangesien die subroostermagnfitisasic by

die magnetiese oorgangstemperatuur T.. nul is, is hierdie

reguit lyn na M = 0 geëkstrapoleer om sodoende (p ) . by

TJJ te vind, naamlik 78,3 liQ-cm. Hierdie waarde stem goed

met die waarde ooreen wat met behulp van vergelyking (2-8-1)

bereken is. (In laasgenoemde berekening is die p waarde

met die Bloch-formule verfyn.)

Ten einde die teoretiese resistiwiteit p uit verg£; =

lyking (2-15-12) te kan bereken, moet die Néel-temperatuur

r

L
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bekend wees en dit is as volg gevind. 5oos reeds in para=

graaf (2.15.2) genoem, is die huidige siening wat op

teoretiese berekenings van kritiese effekte deur Fisher

En Langer (1968), Suesaki en Mori (1969) en andere berus,

dat die Néel-temperatuur verkry word deur 'n grafiek >/an

•g*r teen temperatuur te teken. Die Néel-temperatuur word dan

geneem waar hierdie kromme divergeer (Akiba en Mitsui 1972,

Craven en Parks 1973, Sousa e.a. 1975). In figuur (2-15-8)

is die afgeleide -Ty vir UN in die omgewing van die Néel-

temperatuur as 'n funksie van temperatuur geteken. Daar»

uit vind ons dat die divergensie by 'n temperatuur van

52,95— 0,10 K plaasvind.* Deur hierdie temperatuur met die

Néel-temperatuur te vereenselwig, vind ons dat dit goed met

die Néel-temperatuur T.. = 53,1 +_ 0,2 K ooreenstem soos uit

•ns magnetiese susseptibiliteitsmetings verkry.

Ons sal egter nie die eksponente van die kritiese

gedrag van die resistiwiteit in UN vind nie aangesien dit

'n vereiste is dat die temperatuur tot minstens 'n honderste

van 'n graad bepaal moet kan word (Verkieslik nog beter,

naamlik tot 'n duisendste van 'n graad (Rao e.a. 1975)).

Met bogenoemde gegewens bekend, is p as 'n funksie

van temperatuur bereken. Vir 'n waarde van G = 0,135 is 'n

redelike goeie ooreenstemming tussen die eksperimentele

en berekende resistiwiteit in die omgewing van T., verkry,

*(0ns kan hierdie figuur (2-15-8) se grafiek met soorgelyke

grafieke vir gesinterde UN-pDeiei deur Moore e.a. (1970

en Ohmichi e.a. (1972) vergelyk er- vind dat ons grafiek in

beide gevalle met dié van bostaande outeurs verskil).
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Jiff:-' . soos in figuur (2-14-2) aangetoon. 5ODS gesien kan word,

lip: is gepoog om die hoogtes van die eksperimentele en

•£*; berekende pieke ewe groot te maak, maar dan word gevind dat

te:- - hulle met ongeveer 0,1 K ten opsigte vanmekaar verplaas is.

i?
'•£*'•' Daar kan verder op gslet word dat ons teoretiese lyn bokant
fet

Tjy nie met die eksperimentele resultate saamval nie. Ons

was dit egter te wagte aangesien ons, soos reeds genoem, nie

r kritiese effek in aanmerking geneem het nie. In figuur (2-15-9)

word die temperatuurverloop van beide die eksperimentele

en berekende rtisistiwiteit vir die hele magnetiesgeordende

temperatuurgebied getoon. Daar moet egter op gewys word dat

hoe kleiner die waarde van E geneem word, hoa beter is

die ooreenkoms tussen die eksperimentele en berekende

f.,' resistiwiteite, en by G = 0 val hierdie krommes byna saam
'M-
4?' ' • soos in figuur (2-15-6) gesien kan word. Ons vind egter
p$ • verder dat by waardes van G kleiner as 0,12 die piek in

i~ ' die omgewing van T.. verdwyn. Daar is gevolglik 'n

(.,. • kompromie tussen eersgenoemde en laasgenoemde gedrag

Jf, getref, sodanig dat die E wat gekies is die piek by T sowel

L; , as die resistiwiteitsgedrag by laer temperature die beste

|" weergegee het.

2.15.5 Die Elektriese Resistiwiteit in paramaqnetiese gebied

In die paramagnetiese gebied van UN tussen die tempe=

rature T.. en 300 K verloop die elektriese resistiwiteit met

temperatuur soos in figuur (2-14-1). Hierdie resultate,

• soos met 'n enkelkristal verkry, is feitlik dieselfde as

dié van Moore e.a. (1970) en Ohmichi e.a. (1972) wat albei

gesinterde poeiers bestudeer het en dus bevestig ons

resultate die vorige werk in hierdie temperatuurgebied.
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<Ê£;i . 'n Kenmerkende eienskap van die resistiwiteit van UN in hier=

fsp,' t die teinperatuurgebied is dat dit nie lineêr met temperatuur

i-I* 1- '

S!:' toeneem soos wat dit die cjeval met die meeste ander

S-Vf ' magnetiese materiale bo hul oorgangstemperature is nie.

SC1- Moore e.a. (1970) en Ohmichi e.a. (1972) vind dat die resis=

#J' tiwiteit eers vanaf ongeveer 300 K lineêr met temperatuur

!# toeneem. Hierdie kenmerk van die resistiwiÍeitverskil van

il-
|ý? die magnetiese susseptibiliteitsmetings wat ons met UN gedoen
'<-X' •; - 1

|:;;' het an wel deur dat 'n grafiek van (susseptibiliteit) as

3f. funksie van temperatuur 'n reguitlynverband toon, met ander

'fv woorde, die aantal effektiewe Bohr magnetone verander nie in

f;r die temperatuurgebied 100 tot 300 K met temperatuur nie.

ï (Verwys na Hoofstuk 3).

Ij), 'n Verduideliking van voorgaande resistiwiteits gedrag

% in die paramagnetiese gebied is deur de Novion (1971) in terme

IÍ.' • van kristalveldteorie gegee. Die uraan-ione is naamlik bo en

ft?
|i ' behalwe die magnetiese uitruilwisselwerking ook aan die elek=

tv " trostatiese veld van die naburige anione en geleidingselektrone

£ 'onderworpe'. Hierdie veld staan as die kristalveld bekend en

veroorsaak 'n splitsing in energie van die ontaarde grond=

toestande. Deur die kristalveld in ag te neem, het Rao en

Wallace (1970) die spinwanorderesistiwiteit van CeAl-,

bereken en 'n redelike goeie pas met die eksperimentele

gegewens verkry. Hierdie metode is ook deur De Novion (1971)

gebruik om die spinwanorderesistiwiteit p van UN in die

tempc ^tuurgebied 60 tot 300 K te bereken. Hy vind dat

die berekende p vir die energie f:. . = 103 K (Ei* is die

energie tussen toestande T. en F.) redelik mat die

eksperimentele waardes van Moore e.a. (1970) ooreenstem.

i
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Aangesien ons eksperimentele resistiwiteitsresultate van

'n enkelkristal en die vorige werk wat met gesinterue poeiers

gedoen is in hierdie temperatuurgebied goed ooreenstem en die

poeieiresultate reeds deur De Novion vertolk is, word daar

geen verdere aandag in hierdis proefskrif daaraan bestee

nie.

Ten slotte word dit genoem dat die moontlike invloed

van 'n magneetveld op die resistiwiteit ondersoek is. Met

die monster in 'n veld van 20 Q00 oersted is die resistiwi=

teit by 4 K, net onder, by en net bo T asook by 300 K bepaal.

Daar is gevind dat geen meetbare verskil tussen die resisti=

witeite, soos met en sonder die magneetveld gemeet, waarge=

neem kon word nie. Hierdie toets is onder andere uitgevoer

om na te gaan of die voorkoms van die klein tetragonale

vervorming wat UN volgens Marples e.a. (1975) ondergaan,

en die gevolglike vorming van tweelinggebiede, nie 'n

invloed op die resistiwiteit het nie. Dit is byvoorbeeld

bekend dat sodanige gebiede in 'n antiferrotnagneet soos

NiO waar 'n rhombohedrale vervorming langs (lll)-asse

voorkom en tweelinggebiede gevorm word d'jur betreklike klein

aangelegde magneetvelde (5 ODD. oersted) verwyder kan word

(Roth I960, Slack I960). Gevolglik wil dit voorkom asof

die effek van moontlike tweelinggebiede by UN ten opsigte van

sy resistiwiteitsgedrag onbelangrik is indien ons aanvaar dat

magneetvelde van dieselfde orde tweelinggebiede in UN

verwyder.

I
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K: • DIE MAGNETIE5E EIEN5KAPPE VAN URAANMONONITRIED

13 • 3.1 INLEIDING
$!•••

jr;;;í Die magnetiese susseptibiliteit van uraanmononitried

?'£•• is die eerste keer deur Trzebiatowski e.a. (1962) genieet.4

j?.;V Genoemde metings is met ooeiermonsters, met 'n digtheid van

|;i: 14,12 g/cm , in die temperatuurgebied 83 tot 290 K gedoen.

£;• Hulle vind dat UN, vix hierdie temperatuurgebied die Curie-

?£' Weiss-wet (Verwys Hoofstuk 1).

%ï- *
f-- x = T - 6
li-
\js gehoorsaam met 'n Weiss-konstante 6 = -310 K. Hieruit lei

•;•• hulle af dat daar 'n sterk antiferromagnetiese koppeling

;i: tussen die spins bestaan. Verder vind hulle 'n effektiewe

|«' aantal Bahr-magnetone p = 3,08 in die paramagnetiese gebied.

%>. . Didchenko en Gortsema (1963) kom uit hulle metings tot die

'>'.: • gevolgtrekking dat UN 'n ferrimagneet is. Allbutt e.a. (1964)

•:.' bevestig egter Trzebiatowski e.a. (1962) se resultate en vind

í • uit meiings tussen 1D0 en 30D K dat 0 = -325 K en dat die

'' aantal Bohr-magnetone p = 3,11 is.
'•: Curry (1965) het voorts met behulp van neutrondif f raksie,

) aangetoon dat die magnetiese momente in UN onder 53 K in 'n

kubiese vlaksentriese antiferromagnetiese struktuur van die

\ ' eerste soort orden (Goodenough 1963). Hierdie soort spin=

:. struktuur word in figuur (3-2-2) aangetoon. 5o 'n struktuux

':,' -ï kan beskou word as bestaanc'e uit ferromagnetiese lae wat

Í, , byvoorbeeld in die (ODl)-vlak gelee is. Hierdie laag se

; magnetiese momente is met naasliggende lae, in die [0013-

L
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en [OOlJ-rigtings, teenoorgesteld gerig. Aangesien daar drie

Bkwivalente (OOl)-rigtings in die kubiese kristal is, word

verwag dat daar 'n ewekansige waarskynlikheid bestaan dat

drie verskillende georiënteerde antiferromagnetiese gebiede

in die geordende kristal sal voorkom.

Etlike verdere ondersoeke van die susseptibiliteit van

UN met poeiermonster is gedoen: Raphael en De Novion (1969)

het susseptibiliteitsmetings tussen 4 en 1 0(10 K met gesinter=

de UN-poeiers gedoen. Hulle vind dat die susseptibiliteit by

hoë temperature van die Curie-Weiss-wet afwyk en het 'n

gewysigde Curie-Weiss-wet ingevoer naamlik:

x = xo

waar x 'n tentperatuur-onafhanklike term is en hoofsaaklik

vanweë Pauli- en Van Vleck-paramagnetisme ontstaan. Deur

hulle resultate aan hierdie vergelyking te pas, vind hulle

die waardes 9 = -160 K, p = 2,06 en x = 34,9 x 10" e.m.e.

cnT vir die temperatuurgebied 60 tot 550 K. Ohmichi e.a.

(1972) het hierdie metings tussen 4 en 1 100 K ook met ge=

sinterde UN-poeier gedoen en vind vir die temperatuurgebied

onder 600 K dat 8 = -247 K en p = 2,93; vir die gebied

bo 600 K vind hulle 6 = -383 K en p = 3,20. Heel onlangs

het Troc (1975) die susseptibiliteitsmetings vir die

temperatuurgebied 4 - 1 000 K herhaal, maar weer eens is die

metings met gesinterde poeiers gedoen. Troc het dié metings

ook aan die gewysigde Curie-Weiss-wet gepas en vind die

waardes 9 = -200 K, p = 2,5 en xo = 21,7 x 10 e.m.e. cm"3.

Uit bostaande is dit duidelik dat daar groot verskille

tussen die gerapporteerde 6- en p-waardes is asook die nodig=

I
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/ t heid om die konstante \ te gebruik en indien wel, wat die

, *• waarde daarvan is. Aangesien al die werk met poeier of

gesinterde poeiermonsters gedoen is, mag die groot verokille

's •• in 9- en p-waardes moontlik aar onsuiwerhede in, of stiogio=

metriese afwykings van, die poeiermonsters te wyte wees.

Gns beoog deur susseptibiliteitsmetings met 'n enkei=

r kristal van UN vir die temperatuurgebied 4 tot 1 000 K, te

^ doen, om:

• (i) die waardes van G en p duideliker uit die paramagnetiese

resultate vas te lê en om uitsluitsel oor x ^ E kan gee;

(ii) deur die temperatuur- en oriëntasie-afhanklikheid onder

» Tp. te ondersoek, meer inligting oor die geordende gebied

<j- self in te win.

3.2 DIE MOLEKULêRE VELDTEORIE VAN AMTIFERR0MAGMETI5ME

Voordat die eksperimentele ondersoek en resultate

bespreek word, word die magnetiese eienskappe van 'n anti=

t ferromagneet eers aan die hand van die molekulêre veldteorie

nagegaan. Ons gee die teorie vir die eenvoudigste geval,

. naamlik vir 'n binnesentriese kubiese rooster met twee

subroosters soos deur Néel in 1936 en Van Vleck in 1941

ontwikkel en deur Morrish (1965) en Smart (1966) saamgevat.

i' ,, Laat soos in figuur (3-2-1), A die subroosteratome op

•; • die hoeke, en B die subroosteratome op die binnesentriese

•-.• ,. posisies van die kubus aandui. Die spinrigtings van die

•.; atome is soos aangetoon. 'n Atoom by A het dan as naaste

i.«: ., bure net atome by B-posisies en as tweede naaste bure weer

net atome by A-posisies. Dieselfde volgorde qeld vir 'n

'§ 1
fi atoom by 'n B-posisie. Vir 'n vlaksentriese kubiese
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«„.,- roosterstruktuur (soos wat UN besit) is genoemde rangskikking

egter nie moontlik nie. Hierdie struktuur bestaan uit vier

* subroosters waarvan die beskrywing van die magnetiese eien=

|:>V skappe in terme van bogenoemrie teorie veel moeiliker is.

1^. Gevolglik word die eienskappe van die eenvoudiger geval van

ifU;-;' 'n binnesentriese struktuur eerste beskryf, voordat ons die

ftfti. uitbreidings verstrek wat op UN toepaslik is

'i^i 'n Atoom by enige A-posisie se spin sal onder die

'ff,t!' invloed van uitruilkragte wees vanweë die spins by B-posisies

IjíT' asook vanweë spins by ander A-posisies. Net soos in die

;,< t Weiss-teorie word die effek van die uitruilkragte in terme

k" van 'n molekulêre veld geskryf. Die molekulêre veld ÏÏ „
£•''•• lïln

f*i: wat op 'n atoom by 'n A-posisie inwerk is,

ü
i-i "•

>̂j waar Mfl en M n onderskeidelik die maqnetisasie van die

%• . subroosters A en B is, terwyl w A„ en w^ A onderskeidelik die

v t molekulêre veldkoëffisiënte van die • jastebure-wisselwerking

'f';; en tweede naastebure-wisselwerking voorstel (Morrish 1965).

k; , Netso is die molekulêre veld H g wat op atome by B-posisies

h' inwerk

A'angesien dieselfde soort atome by posisie A en B voorkom,

is w^£ = w_g = w. en w^„ = w_^ = w„. Indien 'n eksterne veld

II aangelê word, is die velde H« en H„ wat onderskeidelik op

'n atoom in die subroosters A en B inwerk



FIGUUR (3-2-1)

Vi Liggaam gesentreerde kubiese antiferromagneet

I
v'f

W Uraan atome

O Stikstof atoms

FIGUUR (3-2-2)

Die magnetiese struktuur van UN (Curry 1965)
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sar ..
pi--- '

. H

H„ = H

(3-2-1)

Die aandag word daarop gevestig dat die tekenkonvensie wat in

vergelyking (3-2-1) gevolg word, dié van Smart (1966) en

Chikazumi (1964) is. Net soos die temperatuurverlaon van

aie magnetisasie van h ferromagneet deur Vi Brillouin-funksie

beskryf word (verwys byvoorbeeld Chikazumi (1964)), sal die

magnetisasie van elke subrooster by Vi temperatuur T gegee

word deur

* [£L±-1 coth iljJJ.

waar

en

wsar

XA =

c o t h _±

. i coth Jj
(3-2-2)

J_

XB = B
O-2-3]

Hierin is N die totale getal magnetiese atome per eenheids=

volume, terwyl \s„ die Bohr-magnetongetal, g die Landl-

faktor en K Boltzmann se konstante is. Die faktor 4" kom voor

omdat slags die helfte van die totale aantal dipole in 'n

gegewe subrooster voorkom. In bostaande vergelykings is J

die totale draaimomentum-kwantumgstal.

3.3 DIE MAENETI5A5IEGEDRAG BD DIE MAGNETIESE

ORDENINGSTEMPERATUUR

By temperature hoer as die magnetiese ordeningstempera=

tuur, Df Neel-temperatuur T.., is die spins nie meer antiferro=

magneties georden nie, maar in willekeurige rigtings. Deur

die aanlê van Vi magneetveld kan die spins egter wel effens
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in die rigting van die veld gedraai word en word 'n netto

magnetisasiewaarde gemeet. Hierdie waarde is egter nog

steeds veel kleiner as die versadigingswaarde. Aangesien

x nou klein in die Brillouin-funksie B.(x) is, kan hierdie

funksie in 'n reeks uitgebrei word:

.2

-* (x «1)

•> Verder, aangesien H, MA en M„ in hierdie temperatuurgebied

i parallel aanmekaar is, kan vergelyking (3-2-1) geskrywe

word as

en H_ = H + w_M„ + w.M„

Deur bogenoemde en die eerste term van die reeks te gebruik

word vergelykings (3-2-2) en (3-2-3)

' Ng2n2J(J + 1)
MA = 1 ^ (H + W lM A + w2MB) (3-3-1)

MB = kï (hl + W2MA + W1MB> <3-3-2J

Die totale magnetisasie word gegee deur die som van verge=

lykings (3-3-1) en (3-3-2).

M = MA

P
L

+

i
™

MB =

[2H

.,22,
Ng MgJ

3K

IJ +

T

l ) " 2

1)

2

3 IC

[2H

ff

+ (W1 + w 2)M]

(3-3-3)

en waar M -„, die effektiewe magnetiese moment per atoom,

gegee word deur
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l 2U= g2UgJ(J + 1) (3-3-4)

Dus is

Pfe
£(wa + w2)] = ^2)

M ï . M C

m of
 H = -—w t „

fe->. Per definisie word die magnetiese susseptibiliteit x gegee
M

deur x = ff en ^11 hierdie geval is

X = T~I~9 (3-3-5)

Dit staan as die Curie-Weiss-wet bekend. Hierin is

+ w2) (3-3-6)

en dit word die Weiss-konstante genoem.

|§r Uit vargelyking (3-3-5) sien ons dat indien 'n grafiek

van )( teen T getrek word, dit 'n reguit lyn met helling

-p lewer wat die T-as by T = 9 sny. 5oms kom 'n afwyking

vanaf die reguitlyngedrag voor. Dit word deur die bydrae

van 'n temperatuur-onafhanklike term x veroorsaak wat

hoofsaaklik vanweë die Pauli-paramagnetisme en Van Vleck-

paramgnetisme ontstaan (Van Vleck 1941, Kneller 1962).

Hierdie term \ word gevind deur die susseptibiliteits=

resultate aan 'n gewysigde Curie-Weiss-wet te pas

X = Xo

Deur 'n grafiek van (x - X )~ teen T te trek, word 'n

reguit lyn nou wel weer verkry.

Deur vergelyking (1-1-3) in Hoofstuk 1 te gebruik en

'T-

H
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S daarin deur (g - 1) ïï te vervang (in uraanverbindings kan

beide spin- en baandraaimomenta Vi bydrae maak en aangesien slegs

J en nie S nie, Vi konstante van beweging is, moet die projeksie

van 5 op J geneem word), gevolglik f. . = (g - 1) /. . te stel en

die koppelingsenergie in terme van die molekulöre veld te skryf,

word gevind dat die molekulêre veldkoëffisiënte gegee word

deur (Smart 1966)

2z. . i. .
w. .
ij

(3-3-B)

waar z. . die aantal j-de naaste bure van Vi atoom i en ƒ•. . die

uitruilintegraal is. Deur vercielykings (3-3-3) en (3-3-8) te

gebruik en in ag te neem dat daar •=• atoms per subrooster is, kan

vergelyking (3-3-6) nou geskrywe word as

9
+ 1)

In die algemeen is

Q 2J(J + 1)
(3-3-9)

waar z die aantal m-de naaste bure van die betrokke atoom is,

ƒ die uitruilintegraal tussen die m-de bure en IM' die aantal

verskillende groepe bure is waarvoor f ^ 0 is.

Aangesien uraanmononitried h vlaksentriese kubiese struktuur

het met Yi magnetiese struktuur van tipe een ordening (Curry 1965),

word vergelyking (3-3-9) vir hierdie ordening ontwikkel. Uit

figuur (3-2-2) is dit duidelik dat Vi magnetiese atoom vir hierdie

tipe ordening twaalf naaste magnetiese bure (op afstand a//2) en

ses tweede-naaste m^gnetiese bure (op afstand a) het. Dus reduseer

vergelyking (3-3-9) vir naaste en tweede-naaste bure na

2J(J + 1)
e (3-3-10)

r
L
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i 3.4 DIE NéEL-TEMPERATUUR T^

«>Ï Onder die Néel-temperatuur T.. in geen eksterne magneet=

A, * veld word gevind dat beide subroosters spontaan gemagnetiseer

*• is en wel in dieselfde mate. Soos reeds genoem sal die sub=

rooster by T.. hierdie spontane magnetisasie verloor en ten

einde hierdie temperatuur te vind, word vergelykings (3-3-1)

;̂ en (3-3-2) gebruik.Vir H = 0 word genoemde vergelykings

of
£ i n ÍÍ i a

(3-4-1)

Uit hierdie vergelykings volg dit dat die determinant van

die koëffisiënte van M^ en M„ vir eindige waardes van M.

en Mr, nul moet wees. Deur toepassing van hierdie waarde,

word gevind dat

TN = 2 (W2 " V (3-4"2)

Vir die algemene geval waar die struktuur uit n-sub=

roosters bestaan, word vergelyking (3-4-1) vervang deur

n r n
2 M. (1 - ^r 2 w..) = 0 (3-4-3)
i=l 1 n T j-1 1J

MA = 2T ("

w C
( 1 " TT ]

w C

" - £ • MA -

' 1 M A

M A -

• ( 1

+ w2

w2C

TT

w i
±_

MB

H.

C

)

B =

MB

waar M. die subroostermagnetisasie van 'n laag i stome voorstel

en w.. die moleUulÊre veldkaëffisiënt van die wisselwerking

tussen atome i en j-de naaste bure is. Weer eens, ten

' s
einde die oorgangstemperatuur te vind, en aangesien die M.

eindige waardes het, word vereis dat die koëffisiënte van

'sdie M. nul moet wees. Deur toepassing hiervan word die

J
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oorgangstemperatuur gevind (Smart 1966, Goodenaugh 1963).

Deur vergelyking (3-4-3) op 'n vlaksentriese kubiese

struktuur met tipe I magnetiese ordening, waarvoor n = 8

is, toe te pas, word gevind dat T.. gegee word deur

TN = C(w2 - ivi^

Deur vergelykings (3-3-3) en (3-3-8) te gebruik, word

hierdie vergelyking

T - 2 J ( J + 1} (2 i _ i 2 f 1

Vir twaalf naaste en ses tweede-naaste magnetiese bure, is

2 j ( j + 1] - 4^) (3-4-4

In ferromagnetiese materiale word tot 'n eerste benadering

gevind dat die Weiss-kcnstante en die ferramagnetiese Curie-

temperatuur saamval. Daarenteen word in antiferromagnetiese

materiale gewoonlik eksperimenteel gev'nd dat die Weiss-konstan=

te 6 aansienlik van die Neel-temperatuur T., verskil

en dit word deur vergelykings (3-3-6) en (3-4-2) gestaaf.

Verder volg dit uit vergelykings (3-3-10) en (3-4-4) vir die

vlaksentriese kubiese struktuur met tipe I ordening, dat

TN " 9 - " 3K 1 6 i l

Hierdie vergelyking kan voorts in terme van die susseptibili=

teit yT by die Née

(3-3-5) te gebruik.

—

teit yT by die Néel-temperatuur geskryf word, deur vergelyking

o E 2J(J + i) ,fi# n /L H)

- 6 - — p- 16^ (3-4-5)
N
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£?','"
!£'• 3.5 DIE MAGNETIESE 5U55EPTIBILITEIT ONDER DIE IMëEL-

|SV TEMPERATUUR
* •

In die afwesigheid van 'n eksterne magneetveld en by

. temperature laer as die Néel-temperatuur, word gevind dat die

subrooster-magnetisasies M^ en M„ antiparallel aanmekaar is.

Ter wille van die bespreking word aanvaar dat daar 'n seke're
^í -

;>•ƒ voorkeurrigting of sogenaamde maklike rigting in die kristal=
fcJ- _ _

%• rooster bestaan en dat M. en MD met hierdie rigting, sê

ïvr , die z-rigting, saamval. Df anders gestel, ons aanvaar dat

f¥; die anisotropie van eenassige simmetrie is, soos byvoorbeeld

f,- in die geval van die "klassieke" antiferromagneet MnF,, wat

;,. die subroostermomente langs die c-as van die rutielstruktuur

fV het. UN het egter 'n kubiese kristalstruktuur met die

••V subroostermomente langs enige van die drie ekwivalent <1GO>-

'il rigtings. Die algemene bespreking wat volg, sal nogtans op

};\ die UN-geval van toepassing wees mits ons 'n gelyke verdeling

van momente langs die (lOO)-rigtings kan aanvaar en die

" ooreenstemmende magnetisasiekomponente in die magneetveld=

rigting bereken. Sodanige uitbreiding en berekening word
in paragraaf (3-12-2) gedoen.

Dm die parallelle susseptibiliteit Xll v a n 'n enkelkristal

te bereken indien die eksterne magneetveld H parallel met die

» maklike rigting is, word as volg te werk gegaan (Morrish

1965, Smart 1966). Laat H parallel met HMA en antiparallel

met H„_ wees. Dan,.uit vergelykings (3-2-1), (3-2-2) en

(3-2-3) en met inagneming van die rigting is

XA
 =

J I - I
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en xB = K T° (-H - w2MA + v^Mg)

met H = D, is H, = -Mn = M en volg dit uit bostaande dat

is, waar

B r

Aangesien net dié gevalle beskou word wáár die aangelegde

magneetveld heelwat kleiner as die molekulêxe veld is, kan

'n goeie benadering van vergelykings (3-2-2) en (3-2-3) verkry

word deur die Brillouin-funksie B .(x) in 'n Taylor-reeks om

die punt H = ü uit te brei. Deur slegs eerste-ordeterme te

beskou, word gevind dat

~ £H + W1MA " W2MB - wlMo "

g(B
BJ(xo) - -YY- [H + w2

B'(x )
J
1,° • (3-5-2)

waar B'.(x ) die afgeleide van die Brillouin-funksie met
u O

betrekking tot sy argument is. Die subrooster-magnetisasies

M. en M„ word onderskeidelik verkry deur vergelykings (3-5-1)

en (3-5-2) elk met •J'gHoJN te vermenigvuldig [Verwys vergelyk=

ings (3-2-2) en (3-2-3)3. Die resultante magnetisasie M van

weë die aangelegde veld is

M = MA - MB = 2KJ
a C2H + (wx + W2)MA - (Wj + w2)Mg]

J o

L J
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Weer eens is die susseptibilitsit x = "17 •

K T B' (x )

•f 3J "[ B, (
'LJ + IJ Ü J* (3-5-3)

i»;'. deur van vergelykings (3-3-3) en (3-3-6) gebruik te maak.

!;/•; Uit vergelykings (3-2-2) en (3-2-3) word gevind dat

;, j,. indien die temperatuur na nul strewe, B.(x) na een strewe

, • en dus B' .(x) na nul. Dus volg dit uit vergelyking (3-5-3)

e.) dat Xll dan na nul sal strewe. Na gelang die temperatuur

.' ' styg, so styg Xll totdat by die Néel-temperatuur,X|] gelyk is

'/.', aan die susseptibiliteit soos deur vergelyking (3-3-5)

V' gegee. (Vir T > T^ kan B'j( x
0^ deur ^ • vervang word.)

;'• Die magnetiese susseptibiliteit vir die parallelle geval
it'''

ï5. • kan fisies as volg vertolk word. By nultemperatuur word

geen torsie op enigeen van die twee subroosters deur 'n

-•, * eksterne magneetveld uitgeoefen nie, aangesien daar perfekte

'..' tnagnetiese orde vir elke subrooster bestaan. Geen netto ge =

induseerde magnetiese moment word dus verkry nie. By hoer

temperature vind spinomkerings op elke subrooster plaas en die

netto effek hiervan kan beskou word as om tot 'n subroostermag=

netisasie te lei wat in In steeds wyer keëlsnee om die

rigting van die gemiddelde moment wissel. Vi Aangelegde mag=

neetveld veroorsaak dat Yi torsie op die spins uitgeoefen word,

wat veroorsaak dat die keëlsnee vir die spins parallel aan die

' veldrigting verklein word, terwyl die keëlsnee vir die spins

teengesteld aan die veldrigting vergroot word. Dit lei na Yi

L J
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netto magnetisasie wat met temperatuur toeneem.

Die loodregte susseptibiliteit Xl v a n h enkelkristal

met die eksterne magneetveld loodreg op die maklike rigting

word as volg gevind (Morrish 1965). Die veld oefen Vi torsie

op die subroostermagnetisasies uit,soos in figuur (3-5-1),

wat deur die molekulSre veld teengestaan word.

Vir ewewig van sê M„ is

A(H = D

S' ï

(.'t J

d i . MgAH

MpHcoscp + w^MnMp sin2cp = 0

H - MsinScp
coscp

M.sin2cp met tp klein

Die magnetisasie M in die veldrigting is
I

M = M.sintp + MDsincp
n D

= 2M.sincp aangesien i s

R 1
. . Die susseptibiliteit Xl = ff = ~ — = konstante

wat temperatuur-onafhanklik is. Uit die Curie-Weiss-wet,

vergelyking (3-3-5), volg dit dat by T = T.., \ = - — is,

en dus dat vir alle temperature onder T.., is \i gelyk aan

die susseptibiliteitswaarde by T.,.

Indien die molekulêre veldteorie se voorspellings met

eksperimentele gegewens vergelyk word, vind ons die volgende:

Vir Vi enkelkristal van MnFj vind Bizette en Tsai (1954) Vi

besonder goeie ooreenkoms van xil e n XI f"6* ^is teoretiese

krommes. Vir ander fluoriedes, soos FeF^ (Stout en Martarresse

1953), is die ooreenkoms nie so goed nie. Foner (1963) vind
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FIGUUR (3-5-1)

Afwyking van subrocster-magnetisasies uit die maklike rigting
vanweë aangelegde magneetveld

FIGUUR (3-5-2)

Aangelegde veld

Oombliklike toename in die magnetisasie, by die kritiese
v/eld H, , vanweë spinomswaaiing
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vir Cr-,0- dat Xll en Xl betreklik goed met die teorie vergelyk=

' J II 1

* baar is, behalwe vir twee afwykings. Eerstens is Xl n i e

f;.|: * heeltemal temperatuur-onafhanklik nie. Yi Verduideliking

stíH hiervan word deur spingolf-effekte (Kubo 1952) gegee waarvoor
W-^ daar in die molekulêre veldteorie geen voorsiening gemaak is

éif.- nie. Verder word gevind dat Xll nie nul by 0 K word nie en

.̂'i dit word aan tweede-orde Zeeman-bydraes toegeskryf (Silverstein

§J£Ï-' • en Jacobs 1964).

'í',.\, Yi Verdere aspek van die molekulêre veldteorie vir anti=

rf-i. ferromagnete wat vermelding verdien, is die kwessie van spin=

fv ;• ' omswaaiing (Spin flop) vanaf die rigting parallel aan die

veldrigting, na die loodregte rigting. Vir die eenassige

antiferromagnetiese kristal wat beskou word, kan die anisotro=

pie-energie per eenheidsvolume na analogie van die ferromag=

netiese geval (verwys vergelyking (1-1-4)) geskrywe word as

fý
E
a =

of E a = -4-K(cos2eA + cos
2eB)

Hier is 6« die hoek tussen M^ en die maklike rigting (z-rigting)

en 9D dié tussen MD en die maklike rigting. Verder dui K die

anisotropiekonstante aan, en vir die subroostermagnetisasies

langs die z-rigting, is K > 0. Indien h eksterne magneetveld

H oor die kristal, parallel aan die z-rigting, aangelê word,

is die verandering in die vrye energie per eenheidsvolume

-4X11H , terwyl met H loodreg op die z-rigting, is dit (K -

) (Morrish 1965). In die algemeen word egter cevind

dat vir antiferromagnete by temperature T < T^, Xl groter as

\i| is. Dus bestaan daar In kritieke veld H, waar die energie

I
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| van die twee gevalle dieselfde is, en is

2 ~>
Hk = K "

of H. = 2K i (3-5-4)

Dus vir H langs die rnaklike rigting volg dit dat die sub=

rooster-magnetisasies vir H<H, vanweë energie-oorwegings

parallel aan die maklike rigting is, terwyl hulle vir H>H,

loodreg op die maklike rigting is. Hierdie verandering, by

H = H. , van die rigting van die subrooster-magnetisasies

staan as 'n spinomswaai bekend en word as 'n skielike

sprong na 'n hoer waarde, in die magnetisasiekromine

waargeneem, soos in figuur (3-5-2) aangetoon. Eksperimenteel

is gevind dat vir lae Neel-temperature en baie hoë magneet=

velde dit die maklikste plaasvind (Jacobs 1961, Foner en Hou

1962).

3.6 UITRUILWISSELWERKINGS

So ver is daar weinig oor die oorsprong van, sowel as

oor die verskillende soorte uitruilwisselwerkings tussen

magnetiese spins gesê, behalwe in Hoofstuk 1 waar die

Heisenberg-model kortliks bespreek is. In die volgende

twee paragrawe bespreek ons die verskillende uitruilwissel=

werkings kortliks en dan meer in die besonder dié wat op

antiferrotnagnetiese ordening van toepassing is.

In die Heisenberg-model van direkte uitruilwissel=

werking word die effektiewe koppelingsenergie tussen die

spindraaimomenta S. en S. van twee atome i en j gegee deur

vergelyking (1-1-3) naamlik
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E . = - 2 ^ /S..S. (3-6-1)

p;~j * waar f. . die uitruilintegraal is. Vir Vi antiferromagneet,

j£T • is .̂ . < D sodat die energie Vi minimum is. Soos reeds in

y, Hoofstuk 1 genoem, kan die algemene gedrag van ferromagne=

|-2 •* tisme redelik deur hierdie uitruilwisselwerking verduidelik

|-i. word. Daar word egter gevind dat die uitruilwisselwerking

||!: in Vi antiferromagnetiese verbinding anders moet wees as die

yh vir ferromagnetisme en wel om die volgende redes.

jíí'." Neem byvoorbeeld MnO, wat h NaCl-kristalstruktuur het.

'f-: *
êS. Uit neutrondiffraksie-eksperitnente word gevind dat daar Vi
j.,; t ' sterk antiferromagnetiese wisselwerking tussen naaste Mn -

5|.' ione is. Die naaste Mn -ione is egter 4,43 A vanmekaar,

;;• en dit volg dus uit die sogenaamde Bethe-Slater-kromme

•Í . (Bozorth 1964) dat die. regstreekse uitruilwisselwerking

'/ tussen die Mn -ione baie klein is en nie vir die sterk anti=

J?; ferromagnetiese koppeling verantwoordelik kan wees nie. Vi

F> Indirekte uitruilwisselwerking deur middel van die 0 -ioon

K moet skynbaar vir die antiferromagnetiese koppeling verant=

£•. woordelik wees (Morrish 1 9 6 5 ) . Hierdie soort wisselwerking

Í: staan as superuitruilwisselwerking bekend en fungeer kortliks

'; ' as volg (Goodenough 1963, Anderson 1963, Chikazumi 1964 en

I. Morrish 1 9 6 5 ) .

;'j, Beskou Vi sisteem wat uit twee Mn -ione, s3 M, en M_

' bestaan, en wat deur h 0 -ioon geskei word. Die suurstof-

f . ioon het in die grondtoestand die elektronkonfigurasie

: 2s 2p , en sy p-orbitale se vorm is sodanig dat hulle met die

• ' twee Mn-ione se d-orbitale oorvleuel. Die moontlikheid bestaan

r
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fe nou dat een van die suurstof se p-elektrone na die een metaal-

*é~~- ioon, sê M. , oorgedra kan word. Die sterk uitruilwisselwerking

1~- in die mangaan-ioon self, neig nou om die spin van die oorge*
if> . draagde elektron sodanig te rig, dat die mangaan-ioon se

].'; magnetiese moment vanweë spin 'n maksimum is en om sodoende

igr aan Hund se reel te voldoen (Kittel 1968). Terselfdertyd

?."'• sal die ander ongepaarde p-elektron van die suurstof-ioon

t^-' op dieselfde wyse as hierbo na dis ander metaal-ioon M_

;? > oorgedra word. Die twee elektrone wat in die p-orbitale van

'••" die suurstof-ioon was, moet egter volgens Pauli se beginsel

;'. teenoorgestelde spins hê. Dus moet die twee Mn-ione se

k
|v> . magnetiese momente antiparallel aanmekaar gerig wees om aan

A Hund se reël te voldoen, en word die antiferromagnetiese

lv ordening in MnO deur die superuitruilwisselwerking verduidelik.

i> In hierdie geval lê M.-O-M2 in 'n reguit lyn, maar daar
f.V'

|;v bestaan ook 'n groot aantal antif erromagnetiese verbindings
')•:' • waarvan die katioon-anioon-katioon-wisselwerkingshoek nie

:j '̂  180 is nie, maar kleiner en in 'n paar gevalle selfs 90 .

v Volledige besonderhede hiervoor kan in Goodenough (1963) se

boek gevind word.

Zener (1951a, b, 1953) en Vonsovsky (1946, 1953) het

'•.• vir die uitruilwisselwerking tussen magnetiese spins ook 'n

;• , model voorgestel. In hierdie model, wat elemente van Heisen=

;. berg se gelokaliseerde model en die kollektiewe elektron=

'{. * model van Stoner (193Ba, b, 1939) bevat, word die
|i. magnetiese 3d-elektrone as gelokaliseer by die atome
;: ', beskou, terwyl die 4s-elektrone as kollektiewe elektrone

in die geleidingsband voorkom. Volgens Zener word die

f totale spin-energie per atoom gegee deur
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fv- Die eerste term -̂ -ctS , gee die direkte uitruilwisselwerkings=

J>; energie tussen onvoltooide 3d-skille van naaste bure. Die

term -|3S .5 gee die uitruilwisselwerkingsenergie vanweë die

spinkoppeling tussen die ongevulde 3d-skilelektrone en die

geleidingselektrone. Die toename in die kinetiese energie

van die geleidingselektrone vanweë hulle polarisasiB word

deur die laaste term -^yS gegee. Hier is 5 en 5 , onder=

skeidelik die gemiddelde waardes per atoom van die spin=

komponente in die magnetisasierigting van die 3d- en 4s-

elektrone, en word in Bohr-magnetone uitgedruk. Verder is

a, P en y elk koppelingskoëffisiënte en word daar aanvaar

dat a altyd positief is. Dus het die direkte uitruilwissel=

werkingsenergie altyd 'n antiferromagnetiese koppeling tot

gevolg, terwyl die koppeling in die Heisenberg-model, in

teenstelling hiermee, ferro- of antiferromagneties mag wees,

afhangende van die mate van oorvleueling.

*r Wanneer die spin-energie 'n minimum ten opsigte van

S is, is

c Y d

en die minimum energie

p
_ lc'

L spinJminimum 2L Y d

Vergelyking hiervan met vergelyking (3-6-1) gee

i = i {̂ r - «} (3-6-2)

Hieruit sien ons dat afhangende daarvan of die eerste of tweede
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íSlv term die grootste is, word ferromagnetisme of antiferro=

fey" magnetisme verkry. Die sukses van hierdie teorie 1Ê daarin

í-ís dat dit die magnetiese gedrag van die Heusler-legerings goed

'£%• verklaar. Bogenoemde wisselwerkings tussen die geleidings=

|'-f?.. elektrone en gelokaliseerde magnetiese momente, soos in die

fff- geval van die seldsame aardmetale, is deur Ruderman, Kittel,

ip Kasuya en Yosida teoreties verder ondersoek en word vervolgens

5(4. kortliks bespreek.

fi- 3.7 DIE RUDERMAN-KITTEL-KA SUYA-Y0SIBA-WI5SELWÈRKIMG -

•"•','•' .• Vir die wisselwerking tussen 'n geleidingselektron en

ff' 'n magnetiese elektron het Ruderman en Kittel (1954), Kasuya

'gr (1956) en Yosida (1957) aangetoon dat dit gegee word deur

ij.; die Hamiltoniaan

n — — n ̂  | r — n | J D D ^ sj — f — -L y

•;,;. waar 5 die spin van 'n geleidingselektron by r is en R

*• die posisie van 'n atoom n met spin S is. A(r - R ) is

\. die uitruilintegraal. Indien aangeneem word dat die

'V magnetiese elektrone goed gelokaliseerd is, soos in die geval

l van die seldsame aardmetale en in 'n effens mindere mate, ook

:. die aktiniede, (Grunzweig-Genossar e.a. 196B), kan die

" uitruilintegraal volgens Wagner (1972) vervang word deur die

: funksie

"•• ' A(|7 - ÏÏJ) o T6Ü - Rn)

;V waar F 'n konstante met die dimensie'van energie vermenigvuldig

'. met volume is (Kittel 1966) en as die sf—koppelingskonstante

; bekend staan. , Verder is 6 die delta-funksie. Dus word
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vergelyking (3-7-1)

-rs(r - (3-7-2)

Vir gadolinium het Kasuya (1956) in sy berekening nie

onderskeid getref tussen die spin S en die totale draai=

momentum J nie, aangesien daar vir Ed geen baandraaimomen"tum=

bydrae is nie. De Gennes (1958) het voorgestel dat vir die

ander seldsame aardmetale, waar ons wel spinbaankoppeling

kry, S gegee word deur sy projeksie op die totale draai=

momentum J , naamlik
n

Í"Ï5-.

5 = (g - 1)J (3-7-3)

en dus word vergelyking (3-7-2)

-r(g - l)6(r - Rn) (3-7-4)

Hierdie wisselwerking tussen 'n magnetiese elektron

gelokaliseer by R met golffunksie, SB fir - R ), mag 'n

verstrooiing van die geleidingselektron by r van een

toestand tot 'n ander veroorsaak. Dus veroorsaak die spin

op atoom n 'n spinpolarisasie van die geleidingselektrone in

sy omgewing (Elliott 1965). Trouens, as n (r) en n (r) die

digthede van die geleidingselektror.e met magnetiese kwantum=

getalle m = +•? en m = -•£• op 'n afstand r vanaf atoom n
GS SS

voorstel, kan daar aangetoon word (Kittell 1966, Yosida

1957) dat

Is;

n+ " n_ = - - l)/4eFV
2]mj.nF(2kpr)

waar Z die getal geleidingselektrone per atoom, V die atoorn=

volume, E , die Fermi-energie, kp die Fermi-golf-vektor, m.
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die totale magnetiese kwantumgetal van atoom n is en waar

§>j ' F(p) = (pcosp-sinp)/p (3-7-5)

í.-;l die Ruderman-Kittel-funksie is. Hierdie is 'n ossillerende

t'i
•pf funksie met sy eerste nulwaarde vir 2k Fr = 4,49. As gevolg

,-'-'•"' van hierdie spinpolarisasie neem die spin S van atoom in die

f'~ bestaan van spin S van atoom n waar en het ons 'n ef=

ïv'vr- fektiewe uitruilwisselwerking van langafstandorde. Uit

;,!''•- perturbasieteorie van die tweede orde word gevind dat die

'~,sl. indirekte uitruilwisselwerking tussen twee spins wat op 'n

•'''-'..' ' afstand R vanmekaar is, gegee word deur (Rocher 1962)
jr Hmn = [9nZ

2r2(g - l)2/4cFV
2]F(2kFRmn)J^JR (3-7-6)

5;- • Deur hierdie indirekte uitruilwisselwerkings tussen

, ;-";'•• spins te gebruik en deur dit met die reeds bespreekte

%•'• • molekulêre veldteorie (paragraaf 3.2 en 3.3) te kombineer,

tj: ' vind De Gennes (1958, 1962) en Rocher (1962) dat die Weiss-

','P konstante deur die volgende vergelyking gegee ward.

= C-3nZ2r2(g - D2/4eFV2]J(J + 1)

(3-7-7)

Soos vantevore is K Boltzmann se konstante, terwyl R die

afstand tussen spins by m, wat as die oorsprong gekies is,

en punt n is. Indien ons aanvaar dat die geleidingselektrone

'n eenvoudige geleidingsband beslaan, word hulle Fermi-

2 2energie gegee deur e^ = h kj-/2m* waar m* die effektieswe

massa van die geleidingselektrone en Th = •=— is. Verder

3 2volg dit uit die vrye-elektronteorie dat (2kFa) = 96TT Z

waar a die roosterparameter is.
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Deur van bogenoemde gebruik te maak kan ons vergelyking

(3-7-7) beskryf as

K6 =. [- m*r2(g - 1)2/6n3h2]J(J + l)k^ S F(2krR )
Fn?Éo F o n

(3-7-B)

Die koppellingskonstante F kom ook in die uitdrukkings

vir ander fisiese eienskappe van materiale met gelokaliseerde

magnetiese momente voor soos in die uitdrukking vir die

Knight-verskuiwing, wat uit kernmagnetiese resonansie verkry

word, en die elektriese spinwanorde resistiwiteit.

{a) Knight-verskuiwino

Uit proefnemings met kernmagnetiese resonansie vind

ons dat die magnetiese resonansielyn vanaf die metaalkern

in Yi nie-metaalagtige verbinding, by Vi sekere magneetveld=

sterkte vir Vi gegewe frekwensie plaasvind. Beskou ons egter

dieselfde metaalkern in die suiwer metaalvorm, vind ons dat

resonansie eers by h hoer magneetveld voorkom. Hierdie

vermeerdering in die magneetveldsterkte wat vir resonansie

nodig is, staan as die Knight-verskuiwing bekend. Die

rede vir die verhoging in magneetveld in die geval van

die suiwer metaal is dat die geleidingselektrone, met onge=

paarde spins, by die kern van die metaal Yi plaaslike mag=

neetveld skep wat deur die eksterne veld oorkom moet word.

Hierdie plaaslike magneetveld is egter in die nie-metaalagtige

verbinding so klein dat dit veronagsaam kan word.

Die algemene uitdrukking vir die totale Knight-

verskuiwing in Vi paramagnetiese metaalagtige materiaal word

gegee deur (De Gennes 1962)

K - Ko + aym (3-7-9)

r
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waar K die Knight-verskuiwing as gevolg van die Pauli-para=

magnetisme is en X die molekulêre susseptibiliteit. Die

konstante a word gegee deur

K_(g - 1)
a = fsf -2—,l (3-7-10)

waar K die Knight-verskuiwing in die materiaal wat ondersoek

word se nie-magnetiese isomorf is. (ThN sal byvoorbeeld die

nie-magnetiese isomorf vir UN wees.) Verder is N Avogadro

se getal en ward die uitruilkonstante f „ gegee deur

tsf = - 6nZ \ I ri2*F*oJ (3-7-11)
n^o

Alle ander simbole het dieselfde betekenis as vantevare.

(b) Elektriese spinwanorde-resistiwiteit by T..

In ons bespreking van die elektriese spinwanorde-

resistiwiteit in paragraaf (2.7), het ons aangeneem dat die

geleidingselektrone 'n eenvoudige geleidingsband met energie

tl2k2e = 2m# beset. Die spinwanorde- resistiwiteit onder die

oorgangstemperatuur word deur vergelyking (2-7-5) van

Hoofstuk 2 gegee, naamlik

P = ^ ^ £S(S + 1) - <5>
2]

Hierin het al die simbole dieselfde betekenis as hierbo

omskryf, terwyl N die getal strooiingssentra per eenheids=

volume is.

Ons weet dat alle moontlike oriëntasies van die

magnetiese momente in die paramagnetiese gebied moontlik is,

en dus is (5) = 0 in bestaande vergelyking, en derhalwe

reduseer dit na
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£?.••• • waar (p ) , die spinwanorde-resistiwiteit by T.. en in die

j>.' paramagnetiese gebied is, en dan Vi konstante is. Deur

f'\ ' Vergelyking (3-7-3) te gebruik, kan hierdie vergelyking

f, , ' geskrywe word as (Rocher 1962; De Gennes 1958, 1962,

r ,: Dekker 1965, Lallement 1966).

ir '
y (p j 3TL Nm*r 2 (g - I ) 2 j (J + 1 } (3_.

;.':• Eksperimenteel kan ons (p ) . vind soos in paragraaf (2.8),
í, ' IT! (T19 K S

Í." • ' Hoofstuk 2 verduidelik is. Deur hierdie waarde en die

',(•• Weiss-konstante in vsrgelykings (3-7-12) en (3-7-8) te stel,

kan vir die koppelingskonstante F en die effektiewe massa m*

't'
''} , opgelos word. Die koppelingskonstante T kan egter oak uit
•' die Knights-verskuiwing gevind en so met mekaar vergelyk word.

(";' 3.B BE5KRYWIIMG VAM APPARAAT

;». . Die magnetiese susseptibiliteitsmetings met Vi

: « enkelkristal van UN is met Vi vibrerendemonster-magnetometer

i gedoen wat deur Foner (1959) ontwerp is. So 'n magneto=

meter se werking berus kortliks op die volgende beginsels.

'•• Die monster word aan die een punt van 'n lang stang of

:, staaf vasgeheg, wat op sy beurt weer in 'n magneetveld,

soos in figuur (3-8-1), vibreer. Die ossilerende
r

magneetveld van die monster induseer 'n elektriese spanning

* in die onderste stel vaste opspoorspoele. Terselfdertyd

word 'n tweede elektriese spanning deur die bekende
• referensiemonster in die soortgelyke boonste stel opspoor=

':• , êpoele geïndusBsr. Deur hierdie geïnduseerde spannings



Referensie Monster

•Stangtriller

Magneetpole Monster

FIGUUR (3-B-l)

Skematiase voorstelling van vibrerende-monster
magnetometer
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elk te versterk en met mekaar te vergelyk, kan daaruit

afgelei word wat die magnetiese eienskappe van die gemete

monster is. Voordat die monster egter gemeet kan word,

moet die magnetometer eers ingestel word en wel kortliks

as volg: Nadat die magnetometer op nul gestel is, word die

geïnduseerde spannings sodanig verstel dat hulle presies

1BD uit fase met mekaar is om maksimum apparaat=

gevoeligheid te verkry. Die volgende belangrike instelling

is daardie instelling om die monster in die sogenoemde

saalpuntposisie te kry en wel as volg: Eers word die

monster in die Z-rigting (verwys figuur 3-8-1) verskuif

totdat 'n maksimum spanningsuittree verkry ward. Daarna

word die monster in die Y—rigting (wat loodreg op die

aangeduide X- en Z-rigtings is) verskuif totdat 'n maksimum

uittree verkry word, en laastens word die monster in die

X-rigting verskuif totdat die uittree 'n minimum is. Nadat

die verlangde optima deur herhaling van bogenoemde in elke

rigting verkry is, is die monster in die sogenoemde saal=

puntposisie en kan die metings uitgevoer word. Aangesien

hierdie apparaat in die handel verkrygbaar is, gaan ons

nie verder op die elektroniese werking daarvan in nie.

Die volle reeks apparate wat gebruik is om die

susseptibiliteitsmetings mee te doen, was die volgende

(verwys figuur (3-8-2)). Vi Foner-magnetometer, model FM-1,

deur die Princeton Aoplied Research Corporation vervaardig

en 'n Varian twaalfduim elektromagneet tesaitie met sy

inagneetveldregulerende kragbron, het die kern van die

opstelling gevorm. Ten einde metings by temperature laer

as kamertemperatuur te kon doen, is h Andonian-heliumvloei=



Foner magnetometer
(meganiese gedeelte)

Konstante gelykstroom
kragbron vir GaAs-
diode

Veldregulerende
kxagbron van
magneet

Syfervoltmeter
vir temperatuur-
metings

Temperatuurreëlaar
van kriostaat

Foner magnetometer
(Elektroniese gedeelte

Varian elektromagneet

XY-registreerder

FIGUUR (3-B-2)



L

£ V • ' 1 1 5

g.\ .kriostaat, model D-2DB-V gebruik wat 'n bykomende apparaat

;>. . tot die magnetometer was. Hierdie kriostaat kon aanvanklik

f":. • net met vloeibare stikstof, maar nie met vloeibare helium be=

Sv' dryf word nie. Ons het egter self die konstruksie daarvan

';..-:• verbeter, waarna dit wel bevredigend met vloeibare helium

•'! gewerk het. Temperature tussen 4 en 300 K kon met behulp'

'','••• van 'n temperatuurreëlaar»wat 'n Ga-As-diode as temperatuur=

i;̂- aanwyser gebruik, tot beter as 0,1 K gereël word. Om
!>•"•

;•• t metings tussen kamertemperatuur en 1 D00 K te kon doen, is

'.-.,.; bogenoemde kriostaat deur 'n oond vervang wat in die

')• ' Afdeling Instrumentontwikkeling (Meganies) van die

\\ Universiteit vervaardig is.

p • Aangesien ons die temperatuur van die tnonstex direk

;:ý ' daarop wou meet, moes 'n nuwe stang, waaraan die monster

!r- in die apparaat hang, ontwerp en vervaardig word. Dié

];;• stang word in figuur (3-B-3) getoon. 'n Spesiale nie-

{•. . magnetiese Ga-As-diode (Lake Shore Cryotronics, tipe

ï> • TG-10D FP) met 'n besonder lae magnetoweerstand is as 'n

• temperatuuraanwyser gebruik. Die vervaardigers het hierdie

'1 - besondere diode vanaf 2,0 tot 300 K vir temperatuur gekali=

breer en wel teen temperatuurstandaarde van die Amerikaanse

Nasionale Euro van Standaarde. Die geleidingsdrade, wat die

'V diode aan 'n konstante 10 (jA-gelykstroombron en fn hoë-

impedansie-syfervoltmeter verbind het, was van 'n nie-

i " magnetiese koper-fosforlegering vervaardig. Dm die diode

•• te beskerm, is 'n beskermdop uit 'n nie-magnetiese berillium-

y • koperlegering vervaardig, sodanig dat die diode en monster maar

;. . net 0,1 mm vanmekaar geskei was. Die monster is met sement,

• G.E. 7031, aan hierdie dop vasgeheg. Met hierdie opstelling
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Ga-As
diode

Perspex

FIGUUR (3-8-3)

Onderste stuk van magneto-
meterstang

UN-enkelkristal

Berillium-koper
beskermdop van diode

Teflon gidsring
(vir beweging in die
binneste pyp van die
kriostaat)

Kwartsstaaf

Nie-magnetiese
koper-fosfor draad

Geelkoper

Teflon gidsring

Geelkoper

Koppelstuk vir aan-
sluiting aan boonste
stuk van stang
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t";". kon temperature tot beter as 0,1 K absoluut gemeet word

V' *
p\: aangesien die diode, anders as wat die geval met termokoppels
I!,,"',,'- *•

§*';c » is, geen verwysingspunt het nie.

\xr. Met die doel om mt; tings by temperature hoSr as kamer=

ïfv temperatuur te doen, is 'n tweede stang, soortgelyk aan die

K~:, eerste, vervaardig met uitsondering van die volgende paar

;,~ veranderings. Die perspex-onderdele en teflon-gidsringe is

*̂ : deur onderdele en gidsringe vervang, wat almal uit die

V . sogenaamde "wonderstone"-materiaal vervaardig is. Tweedens,

f\;' aangesien bogenoetnde diode slegs temperature tot by 300 K

j!\" * kan meet, is dit in hierdie stang deur 'n gekalibreerde

J' 20 % rodium-platinum teen 5 % rodium-platinum termokoppel

|r vervang. Die konstruksie van hierdie stang was verder sodanig

dat die termokoppel verwyder kon word terwyl 'n magnetiese

meting by 'n bepaalde temperatuur gedoen is, sodat ons

geen magnetiese bydrae yanweë die termokoppel sou kry nie.

Verdere bykomende apparatuur was onder andere 'n

Hewlett Packard XY-registreerder waarvan die Y-as die

relatiewe magnetisasie van die monster en die X-as die

eksterne magneetveldsterkte geregistreer het, en 'n

diffusiepomp vir die handhawing van hoogvakuum tussen

die wande van die hoë-temperetuuroond.

3.9 MONSTER VIR METING5 GEBRUIK

Die monster wat vir die metings gebruik is, was van
4

byna reghoekige vorm, soos van die vervaardigers ontvang.

Deur X-straalfoto's van al die vlakke te neem, is daar

' vasgestel dat die monster 'n enkelkristal is en dat die

'. monstervlakke met die {100}-vlakke saamval. (Die {100]-
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vlakke is natuurlike splytvlakke in UN). Die riigtneid van

die monster was 14,314 £ 0,002 g cm by 20,3 °C en te bepaal

soos in Hoofstuk 1 beskrywe. Die massa van die monster was

0,39362 + 0,00002 g.

3.ID EKSPERIMEIMTEEL

Die UN-monster is met behulp van X-straal oriëntering

sodanig aan die anderpunt van die magnetometerstang vasgeheg

dat een van die {l00}-vlakke van die monster met die vlak

saamgeval het waarin die magneetveldrigting roteer. Dit was

dus moontlik om die magneetveldrigting met die (lOO)-rigtings

en (HO)-rigtings te laat saamval.

Ret die monster in die magnetometer is dit noukeurig

ingestel en is daar veral gesorg dat die monster noukeurig

in die sogenaamde saal-puntposisie was. Die kriostaat is

hierna met 'n kriogene vloeistof gevul en deur die tempera=

tuurreëlaar te gebruik, kon enige verlangde temperatuur

verkry word.

Nadat daar lank genoeg gewag is, sodat die kristal by

'n bepaalde temperatuur kon stabiliseer, is die susseptibili=

teit as volg gevind. Die magneetveldsterkte is ononder=

broke vanaf 0 oersted tot 20 000 oersted teen 'n tempo van

2 000 oersted per minuut geveeg. 'n Reguit lyn word dan

met 'n sekere helling op die registreerder getrek. Die

susseptibiliteit \ = M/H, by die bepaalde temperatuur, word

dan verkry deur die helling van die lyn te vind. Deur

hierdie lineêre krommes by alle verlangde temperature te

stip, kon ons die susseptibiliteit as 'n funksie van

temperatuur vind. Om absolute waardes vir die magnetiese
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moment en dus vir die susseptibiliteit van UW te verkry, is

die magnetometer met 'n Ni-kristal gekalibreer. Hierdie

kristal, van bekende massa,se magnetiese moment is as 54,39

e.m.e. g by 293 K geneem soos uit '"Handbook of Chemistry and

Physics" (1973-74) verkry.

Volgens die vervaardigers van die Foner-magnetomete'r

kan dit absolute waardes akkuraat tot beter as 2 % meet,

terwyl relatiewe waardes tot beter as 1 % gemeet kan word.

Die maagneetveld van die elektromagneet word tot een deel

in 10 gereguleer. Ons het die veldsterkte ook met 'n

Bell-gaussmeter gemeet en gevind dat dit binne 1 % met die

waarde ooreenstem SDOS deur die reguleerder aangedui. Verder

is die ruimtelike variasie van die veld, in die gebied waar

die monster vibreer, minder as 1 %. Ons het hierdie fout=

grense by alle resultate in aanmerking geneem. Ons het verder

nagegaan of die veegtempo van die magneetveld nie te hoog

was nie en of daar enige histeresiseffekte teenwoordig

was. Ook is die resultate vir die baie klein bydrae tot

die magnetisasie deur die stange waaraan die monster geheg

was, gekorrigeer.

3.11 EKSPERIMENTELE RESULTATE VAN DIE UN-ENKELKRI5TAL

Deur die apparaat en metodes te gebruik soos in die

vorige paragrawe beskryf, is die volgende resultate vir die

UN-enkelkristal verkry.

In figuur (3-11-1) word die magnetisasie as 'n funksie

van eksterne veld met die temperatuur as parameter getoon.

Hierdie is maar 'n tipiese grafiek van 'n hele reeks

soortgelyke grafieke wat met behulp van die XY-registreerder
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FIGUUR (3-11-1)

Relatiewe magnetisasie van Uf\ langs [lQC]-
r ig t ing , in paramagnetiese gebied, a? funksie
uan eksterne veld. Lineêre kromrr.es by
verskillende temperature getoon

0,21

D,14

0,0'f

1 6 DDO 20 00Q

Eksterne rragneetvelo Derated
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verkry is. In figuur (3-11-2) word die susseptibiliteit,

in die antiferromagnetiesfi gebied, as funksie van temperatuur

langs die (100)- en (HO)-rigtings van die monster asook die

paramagnetiese susseptibiliteit tot by kamertemperatuur getoon.

Ons het gevind dat die magnetisasie en dus die susseptibiliteit,

langs die verskillende (lQD)-rigtings in die antiferromagne=

tiese gebied, dieselfde binne die eksperimentele fout is.

Dieselfde geld vir die <110)-rigtings. Die paramagnetiese

susseptibiliteit as 'n funksie van temperatuur, in die

temperatuurgebied 77 tot 1 000 K, word in figuur (3-11-3)

gegee. Daar is gevind dat die magnetisasie in hierdie

temperatuurgebied onafhanklik van die magneetveldrigting is.

In figuur (3-11-4) is die susseptibiliteit, in die

omgewing van die Néel-temperatuur, as 'n funksie van

temperatuur geteken. Daaruit vind ons dat die maksimum in

die susseptibiliteitskrommes, en dus die Néel-tempei-atuur,

by T_, = 53,1 ± 0,2 K voorkom. Hierdie waarde vergelyk goed

met dié waarde soos uit die resistiwiteitsmetings gevind.

3.12 BESPREKING VAN RESULTATE.

3.12.1 5usseptibiliteit in die paramaqnetiese gebied van UN

Soos reeds genoem, is gevind dat die gemete susseptibi=

liteit in die temperatuurgebied bo die Néel-temperatuur onaf=

hanklik van die monsteroriëntasie is.

(a) Curie-Weiss-wet

Vervolgens word ondersoek irgestel om vas te stel of

die paramagnetiese susseptibiliteit van UN die Curie-Weiss-

wet gehoorsaam. Indien dit die geval is, behoort 'n grafiek

P
: t'i
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i

te
U

I

f
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FIGUUR (3-11-Z)

Susseptibiliteit van UN in die ar.tiferrorcag-
netiese En paramagnetiese gebiede langs die
[lOD]- en [llD]-rigtings
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SusseptibiJ iteit van UN in die para-
magnetieSB gebied 77 K to 1 Odd K
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Susseptibiliteit van UN, in die otngewing
van die Néel-temperatuur, as funksie van
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van die resiproke, susseptibiliteit as funksie van temperatuur

•n reguit lyn te wees, soos uit ons bespreking in paragraaf

(3.3) volg.

In figuur (3-12-1) is die resiproke susseptibiliteit

teen temperatuur gestip, waaruit gesien word dat ons 'n

reguitlynqrafiek tot by ongeveer 500 K kry, maar dat 'n

afwyking daarvan by hoer temperature voorkom. Deur die

grafiek net tot by 500 K te beskou, word uit sy snypunt met

die temperatuur-as 'n Weiss-konstante 8 = -292 K gevind. Uit

dieselfde grafiek se helling word die effektiewe aantal

Bohr-magnetone, per atoom, as p = 2,89 bereken. Hierdie

waardes word in Tabel (3-12-1) vir vergelykingsdoeleindes

weergegee.

Om egter die korrekte 8- en p-waardes te vind, moet

ons die hele temperatuurgebied van 1D0 tot 1 DOD K in aan=

merking neem en die resultate volgens vergelyking (3-3-7)

pas. Met behulp van 'n agtereenvolgende kleinstekwadrate-

pasmetode het ons die waarde van xo = B»01 x 10" e.m.e.

cm" gevind wat die beste pas gee. Die gebroke lyn in

figuur (3-12-1) dui die resiproke susseptibiliteit as 'n

funksie van temperatuur aan nadat die temperatuur-onafhank=

like term x afgetrek is. Hierdie lyn is nou 'n reguit lyn

vir die hele temperatuurgebied soos met 'n kleinstekwadrate-

pasmetode gevind. Die korrelasiekoëffisiënt vir hierdie pas

was r = D,999B. Vanaf die afsnypunt van die gebroke lyn met

die temperatuur-as vind ons nou 'n Weiss-konstante 8 = -247 K

en die helling lewer die aantal 3ohr-magnetone per atoom as

p = 2,66. Hierdie waardes word in Tabel (3-12-2) weergegee.

By die vergelyking van ons resultate met dié van vorige
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Resiproke susseptibjliteat as funksie van temperd=
tuur (soliede lj/n). Cïebroke lyn is resiprake
susseptibil iteit as funksie van temperatuur
na aftrekkir.g van \

I I I I I I I • I I
200 30D 4DD 500 -600 700 80D 900 1 D00

Temperatuur Kelum

-.j-..-i.f.v,T.,.-..-,,-,. .ï*-^-.lnr,---.^.s~r~c-invF.^™?;.<i?r~^%^^x&^^^



???í;f,i?=^sfF íF"*^*ï !w?f^i4

TflBEL (3-12-1)

X nie inaggeneem nie

Outeur

Hierdie ondersoek

Trzebiatowski e.a.
(1962)

Didchenko en
Gortsema (1963)

Allbutt e.a. (1964)"

Ohmichi e.a. (1972)

Ohmichi e.a. (1972)

Troc (1975)

Troc' (1975)

Temperatuur=
gebied

100 - 5DD K

83 - 290 K

75 - 370 K

100 - 300 K

T < 600 K

T > 600 K

T < 450

750 - 1 000 K

Weiss-
Konstante e

- 292 K

- 310 K

-

r 325 K

- 247 K

- 363 K

- 250 K

- 700 K

Aantal Bohr-
nagnetone p

per atoom

2,89

3,06

-

3,11

2,93

3,20

2,93

3,6 •

Konstant

-

-

-

-

-

-

-

TN

53,1 + 0,2 K

-

-

52 K

52 K

53 + 1 K

53 i 1 K

Opmerking

Enkelkristal van Battelle Memorial
Institute verkry. Digtheid 14,314
+ 0,002 g cm"3.

^ * 1,010 ± 0,002

Metings met poeiers gedoen. Digtheid
14,12 g cm'3

Uit hulle metings kom hulle tot die
gevolgtrekking dat UN 'n ferri-niagneet
is

Metings met poeiers gedoen

Metings met gesinterde poeiers gedoen

Metings met gesinterde poaiers gedoen

Gesinterde poeiers

Vir hierdie temperatuurgebied verskil
waardes aansienlik van dié van
Ohmichi e.a. (1972)

K5?ïft?'7;?8*ATáriíiw^^
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outeurs, moet ons 'n onderskeid tussen die gevalle maak waar

'n pas wel volgens vergelyking (3-3-7) gedoen is (Ohmichi e.a.

1972, Troc 1975) en meestal ouer werk waarin die effek van

X nie in aanmerking geneem is nie. In Tabel 3-12-1 gee ons

'n samevatting van hierdie, tot dusver bekende, susseptibili=

teitsresultate. Eerstens bespreek ons die resultate waar \

nie in aanmerking geneem is nie (Tabel (3-12-1)). Ons vind

vir die temperatuurgebied T<6DD K die volgende

(i) Die metings deur Trzebiatowski e.a. (1962) en dié deur

Allbutt e.a. (1964) is albei in 'n beperkte temperatuurgebied

gedoen. Die waardes vir 9 en p wat hulle verkry het, vergelyk

onderling goed maar is albei hoer as dié waardes wat tydens

ons ondersoek gevind is.

(ii) Ohmichi e.a. (1972) se susseptibiliteitsmetings is tussen

4 en 1 1Ü0 K uitgevoer, en in hulle vertolking het hulle dit

in twee temperatuurgebiede, naamlik T<6OD K en T>600 K, verdeel.

In die lae temperatuurgebied stem hulle p—waarde goed met ons

ooreenstemmende waarde ooreen. Hulle 9-waarde is egter

heelwat laer as ons 9-waarde.

(iii) Uit Troc (1975) se metings vind ons, vir die tempera=

tuurgebied T<450 K, dat die p- en 0-waardes bykans dieselfde

as dié van Ohmichi e.a. (1972) in die temperatuurgebied

T<6OQ K is en dus dieselfde vergelyking met ons waardes

toon.

Deur egter Ohmichi e.a. (1972) en Troc (1975) se 6 en p, in

die temperatuurgebied T>600 K, met mekaar te vergelyk, vind

ons dat die waardes, en dan veral 9, aansienlik vanmekaar

verskil. Verder is gevind dat die gemiddelde waarde

fe'.w



TABEL (3-12-2)

X in ag geneem

Outeur

Hierdie ondersoek

Raphael en de Novion
(1969)

Ohmichi e.a. (lSr2)

Troc (1975)

Temperatuur =
gebied

100 - 1 000 K

60 - 550 K

70 - 300 K

7 5 - 1 000 K

Weiss=
Konstante 8

- 247 K

- 160 K

~- 24 5 K

per atoom

2,66

2,06

-

2,5

Kcnstante

8,01 x ID6
e.m.e. cm~^

34,9 x 111"*
e.m.e. cm

-

21,65 x 10~6
e.m.e. cnr~3

53,1 + 0,2 K

52 K

52 K

53 + 1 K

Dpmerkings

Metings aan gewysigde Curie-Weiss-
wet gepas (̂ ergelyking 3-3-7 í.
Verdere gegewens dieselfde es in
Tabel (3-12-1)

Gesinterde poeiErs met 2 OOG dele
per niljoen koolstof.

nie. Waarde vir 8 deur ons uit
hulle grafiek verkry

Gesinterde poeiers
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(-283 K) van al die 9-waardes goed met ons 9-waarde in die

temperatuurgebied T<6DD K ooreenstem.

Vervolgens word die resultate vir gevalle bespreek

waar \ o
 w e l in ag geneem is. (Tabel 3-12-2).

(i) Ohmichi e.a. (1972) het in dieselfde publikasie

waarin hulle verskillende 9- en p-waardes gerapporteer het,

afhangende daarvan of die temperatuur kleiner of groter as

600 K is, ook vermeld dat die susseptibiliteit eintlik

volgens vergelyking (3-3-7) gepas behoort te ward. Genoemde

outeurs het dan ook so 'n grafiese pas vir die temperatuux=

gebied 70 - 300 K gegee. Die 9-waarde verkry, vergelyk goed

met . ons waarde, maar die x - e" p-waarde vir die pas word

nie gegee nie. (Hierdie ooreenstemming kan moontlik toevallig

wees, aangesien hulle feitlik dieselfde waarde 0 vir die

temperatuurgebied T<600 K rapporteer waarin nie vir x

gekorrigeer word nie.

(ii) Troc (1975) het susseptibiliteitsmetings met gesinterde

poeiers in die temperatuurgebied 4 - 1 000 K gedoen. Uit

hierdie metings het hy gevind dat die susseptibiliteit by 'n

temperatuur van ongeveer 450 K van die Curie-Weiss-gedrag

begin afwyk. Hierdie resultaat word deur ons werk bevestig

en in ons geval word 'n afwyking by ongeveer 500 K waarge=

neem. Deur sy susseptibiliteitsresultate aan vergelyking

(3-3-7) te pas, het Troc (1975) waardes vir 9, p en xo

gevind wat in Tabel (3-12-2) WBergegee word. Hierdie

waardes verskil almal van ons waardes. Om hierdie verskille

te verduidelik is moeilik. Deur De Novion en Costa (1972)

en Ohmichi en Nasu (1970) se susseptibiliteitsresultate op

die verbindings UC1_ N (Osxül) te gebruik, blyk dit dat 'n
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moontlike verduideliking vir Troc se hnër y -waarde, daaraan

te wyte kan wees dat daar 'n klein hoeveelheid koolstof

|s: moontlik in sy UN-poeiermcnster teenwcoidig kon wees. Aan

|V.f: ' die anderkant vind beide De Novion en Costa (1972) en

|:;i: Ohmichi en Nasu (1970)' dat die Q-wasrds met verandering van

&~ll koolstof inhoud byna nie verander nie: Jus kan die verskil

pi*. t u s s e n o n s 8-waarde en dié van Troc u r e nan m o o n t l i k e

é*Y} koolstof in die monster toegeskryf weid r.ie. Wat die

p2:> p-waarde betref, vind Ohmichi e.a. (2'i?2) dat dit vinnig af=

$;t; ' neem met 'n toename in koolstof inhoud, en hier kan dit dan

'i(: weer 'n moontlike verklaring vir die vtr p-waarde van

ji; Troc (1975) gee.

i{t: (iii) Die waardes vir 9, p en x > sc":' : ;--ur Raphael en De
L •

r," Novion (1969) gevind, klop geheel en - . i Le met ons waardes

!'?; nie. Die rede vir die baie hoer x -'••-•• '- en baie laer
I • o
';•-• p—waarde kan moontlik weer eens aan '" kisin hoeveelheid

koolstof toegeskryf word wat in die iPL'".iei teenwoordig

was. Trouens, dit is De IMovion en Co . (1972) self wat

later hierdie te lae p-waarde aan 2 OHf Jele per miljoen

koolstof toeskryf soos met 'n chemies-1 n.itleding bepaal.

Ons wil terloops daarop wys dat ons p, i.• •.terkristalle deur

nitrering van suiwer uraanmetaal in '» ?,t iksto Fatmosf eer

met hoë druk verkry is, terwyl die mei- I 'J werk in die

literatuur met materiale gedoen is wat txlike ure lank

by hoë temperature gesinter is.

Die gevolgtrekking waartoe ons •. • •• ons metings op

enkelkristalmonsters gekom het, is da; dxa hele temperatuur=

gebied tot by I ODD K geneem moet word tr; dat die gewysigde
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* Curie-Weiss-wet nodig is om die resultate mee te beskryf,

dit wil sê die konstante y_ is 'n vereiste om die

:<:.: susseptibiliteitsmetings te beskryf.

?":'• (b) Uitruilwisselwerkinqskonstantes

ÍO- Uit ons magnetisasiemetings word gevind dat die Néel-

&"• ' temperatuur by T. = 53,1 £ G,2 K voorkom, soos in figuur

J; (3-11-2) en (3-11-4) aangedui. Deur hiervan en van die

IA-

ï-':'.. w Weiss-konstante 9 gebruik te maak, kan die uitruilwissel=

f» werkingskonstantes vir naaste en tweede naaste bure uit

''• vergelykings (3-3-10) en (3-4-4) bereken word.

! '. . Vir naaste bure vind ons dat

i- i) -j^ = -iB,a K

en vir tweede naaste bure is.

% J(J + 1) -jp = -3,6 K

Die uitruilwisselwerkingtKonstante vir naaste bure kan ook

uit vergelyking (3-4-5) en uit die magnetiese susseptibili=

teitswaarde by die Néel-temperatuur qevind word. Hierdie

verband lewer

| j ( J + D ^ = -16,8 K.

wat goed met die eerste waarde vergelyk as ons al die

eksperimentele foute in aanmerking neem. Hierdie waardes

stem betreklik goed met die RKKY-berekende konstantes van

Adachi en Imoto (1970) ooreen wat hulle met behulp van die

0- en TN-data van Trzebiatowski e.a. (1962) en Curry (1965)

bereken het. Hulle het gevind dat •j J(J + 1) -%• = -22,7 K
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Pê •- en f J(j + 1) -i- = _6,3 K.

-fl
;p|: • c. Die uraan-ioontoe5tand

tffe
'0jK Die magnetiese eienskappe van UN is al deur verskeie

£ii outeurs bespreek (Grunzweig-Genossar e.a. 1968, Adachi en

•&?•?. Imoto 1970, 1973, Davis 1971, Ohmichi e.a. 1972, De Novion

|íij en Costa 1972). Hierdie besprekings is of hoofsaaklik op

iffe, die veronderstelling van 'n gelokaliseerde elektrontoestand

f£P , 5f2 of 5f3 of 5f4 (of 5f36d') gegrond óf op 'n kollektiewe

j|;;f' elektronmodel met die veronderstelling dat daar 'n d-f-elektron=

|;i;: r ' • verbastering plaasvind. Die kernprobleem in verband met die

)$[ magnetiese gedrag van UN asook in die ander uraanverbindings,

jí.Jí is die vraag wat die groot verskil in die magnetiese

j-ï moment veroorsaak wat in die paramagnetiese gebied gemeet

:̂„ word, (ons vind 2,6^ Bohr-magnetone in UN) en dié wat in die

f?;- geordtnde gebied gemeet word (Met neutrondiffraksiestudies van

';":';. UN vind Curry (1965) D,75 Bohr-magnetone). 'n Paar beskouings

i-v'
'ie". • word vervolgens kortliks bespreek.
f,';1' Grunzweig-Genossar e.a. (1968) aanvaar dat die uraan=
'S- 2

*-í atoom viervoudig geïoniseer word en dus 'n 5f -konfigurasie

}'•. besit. In hulle bespreking van UN en ander uraanverbindings

•;",. het genoemde outeurs die 5f-band as redelik goed gelokaliseerd

i;;„; beskou, (verwys figuur 3-12-2a), alhoewel nie so goed soos

die 4f-band in die seldsame aardmetale nie en dus dat die

kristalveld 'n invloed het. Deur hierdie invloed in ag te

neem, kon genoemde outeurs 'n redelike verduideliking vir die

aantal Bohr-magnetone se verandering met temperatuur vir die

5f -konfigurasie gee. Deur gebruikmaking van hierdie

"ioniese" model kon Grunzweig-Genossar e.a. (1968) sowel as
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5UÍ. FIGUUR (3-12-2(a))

II
1

ft

I"

Die]

Die elektron-toestandsdigtheid D(e) as funksie van
elektronenergie e vir UN volgens Grunzweig-Genossar
e.a. (1968)

FIGUUR (3-12-3(b);

D(e)

7s

Die elektron-toestandsdigtheid D(e) as funksie van
elektronenergie e vir UN volgens Davis (1971). Die
Fermi-energie word deur eF aangedui
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Adachi en Imoto (1970) redelike goeie welslae met die

verduideliking van verskillende eienskappe van UN behaal.

In teenstelling met Grunzweig-Genossar e.a. (196B), het

berekening^ van Davis (1971) aangetoan dat die 5f- en 6d-7s-

bande in UN, US en ander uraanverbindings met mekaar oorvleuel,

en dat die Fermi-vlak in die 5f-band gelee is, soos in figuur

(3-12-2b) gesien kan word. Eastman en Kuznietz (1971) het

Davis se berekenings deur middel van 'n fotoëmissie-eksperi=

ment bevestig en dit volg dat die kristalveld, minstens in

die geval van US, anders behoort te wees as wat Grunzweig-

Genossar e.a. (1968) voorgestel het. De Novion en Costa

(1972) wys daarop dat die model van Grunzweig-Genossar e.a.

(1968) 'n groot aantal eienskappe van UN kan verduidelik.

Dit kan egter nie die baie groot soDrtlike warmte wat met die

elektrone van UN by lae temperature vereenselwig word, ver=

duidelik nie, en hiervoor word die kollektiewe elektron=

model vereis. In die algemeen kan gestel word dat daar nog

geen magnetiese model vir UN bestaan wat al sy eienskappe op

'n bevredigende wyse kan verduidelik nie.

Vervolgens wil ons, deur gebruikmaking van ons

eksperimentele resultate, probeer vasste.1 wat die elektron=

konfigurasie van die 5f-band is. Verder word gepoog om te

bepaal of die 5f-band gelokaliseerd is, al dan nie, deur vas

te stel of J 'n goeie kwantumgetal is. Dns het as volg te

werk gegaan.x

Die koppelingskonstante T (verwys paragraaf 3.7) is

eerstens uit die Knight-verskuiwing van UN bereken deur ons

eie susseptibiliteitswaardes tesame met die Knight-

verskuiwingsresultate van Kuznietz (1969) te gebruik. In

1!

I

Pi

m

I
"è

L
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FIGUUR (3-12-3)

Persentasie Knight verskuiwing K as
funksie van die molêre susseptibiliteit X
met die temperatuur as implisiete
funksie

M

1.0 +

0.3 +

-0,5 J.
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figuur (3-12-3) word die persentasie Knight-verskuiwing K as

'n funksie van die molêre susseptibiliteit x H gegee. Die

reguit lyn se vergelyking, soos deur 'n kleinstekwadrate-

pasmetode gevind, is

K = 4,35 x M - 2,61 x 1 0 "
3

Deur hiervan en van vergelykings (3-7-10) en (3-7-11) gebruik

4
te maak, is daar byvoorbeeld vir die 5f -konfigurasie gevind

dat

a,
|r| = 1B2.7 eVA J

In hierdie berekening is die Knight-verskuiwing in UN se nie-

VÍ -4

?>• magnetiese isomorf Thl\l, as 10,7 x 10 en die Ruderman-Kittel-

t som SF (2k,-R ) as -3B x 10" geneem (Kuznietz 1969). Die
i'~ f on

j, • aantal geleidingselektrone per atoom is as Z = 0,876 geneem

t • (Kanter 1968).

f: . Tweedens, is die koppelingskonstante F uit vergelykings

(3-7-8) en (3-7-12) onderskeidelik vir die Weiss-konstante

;' 6 en spinwanorderesistiwiteit (p ) . by T.. bereken. Die
', IN 171Q K S IM

'; Ruderman-Kittel-som is as dieselfde as hierbo geneem. 'Jit
Hoofstuk 2, paragraaf (2.15.4), word gevind dat (p )

m maks

\ = 78,3 |an-cm en uit paragraaf (3.12.1a) is 6 = -247 K. Deur

; " die berekenings byvoorbeeld vir die 5f -konfigurasie deur

•;, te voer, word gevind dat
o.

|r| = 145,5 eVA"
o-

1 2 3
Al hierdie berekenings is vir die 5f -, 5f - en 5f -konfigu=

rasies herhaal en word in Tabel (3-12-3) weergegee. Die

koppelingskonstantes is ook bereken deur te aanvaar dat J
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TftBEL (3-12-3)

Cksperimentele spinwanarderesistiwiteit (°Tnïmajcs = 78,3 yfi-cir

Eksperimenteel bepaalde Weiss-konstante 6 = -247 fí

Eksperimenteel bepaalde effektiewe getal
Bohr-tnagnetooe Pefx — 2,66

Getal

elektrone

in

5f-skil

1

(5f -konfigurasie)

2

(5f2-konfigurasie)

3

(5; -konfigurasie)

4

(5f -konfigurssie)

Spektroskopiese
toestande

S

i

1

3
2

2

L

3

5

6

6

J

5
2

4

9
2

4

g

6
7

4
S

6
11

3
5

3ie 5f-band as goed gelokaliseerd beskou en
dat J 'n goeie kwantum getal is (L \ 0)

Teoretipa
berekende

getal Bohr-
magnetone

peff = g/jnrn

2,54

3,5B

3,62

2,68

|r|e«A3

.'* Knight-
uerskuiwing
bereken

730,7

487,1

324,7

182,7

|r|eVA3

uit die
Weiss-kon=
stante en
spinwanorde-
resistiwiteit

bereken

615,9

(487,4)

291,0

(230,3)

191,8

(151,8)

145,5

(115,1)

Die 5f-band oorvleuel niet die 6d-7s-bande
an J is nie 'n goeie kwantum getal nie
(L = 0) J . S

Teoreties
berekende
betal Eahr-
magnetone

peff = 2/S(S+lV

, 1,73

2,B3

3,87

4,90

|r|EVA
3

uit Knight-
verskuiwing
bereken

243,6

243,6

243,6

243,6

|r|eVA3
uit die
Weiss-

konstante
en spin*
wanorde»

resistiMiteit
bereken

300,5

(237,B)

184,0

(145,6)

134,4

(106,4)

106,2

(84,1)



nie 'n goeie kwantumgetal is nie, dit wil sê dat die totale

draaimomentum-kwantumgetal deur S gegee word. Hierdie

berekenings verskyn in die laaste twee kolomroe wan die tabel.

Die effektiewe aantal Bohr-magnetone is bereken deur die

vergelyking Pef* = g ̂  J( J + 1)" te gebruik.

Die maatstaf waarvan uitgegaan word in ons poging bm

die magnetiese konfigurasie van UN te probeer uaspen, is om

eerstens te kyk watter konfigurasies met die eksperimentele

Hohr-magnetonwaarde versoenbaar is. Daarna word gepoog om

vas te stel vir watter van hierdie moontlike konfigurasies

die F-waardes soos (i) uit Knight-verskuiwing vs. sussep=

tibiliteit bEreken en (ii) uit 'n kombinasie van 6 en p , . ,

bereken, die beste ooreenstem. Indien daar 'n enkele

konfigurasie is waarvoor die twee F-waardes baie beter as

vir die ander konfigurasies sou ooreenstem, sou so 'n

konfigurasie voorkeur geniet. Die filosofie hieragter

berus daarop dat berekening (i) en (ii) nie alleen op

verskillende fisiese metings gegrond is nie, maar verder kom

die konstantes soos g en J (of S)jwat van die aanvaarde

ioonkonfigurasie vir die uitdrukkings afhang waaruit (i)

en (ii) gevind wordjof nie in beide voor nie (byvoorbeeld

J word in (ii) gebruik, maar nie in (i) nie), of die g-

waardes wat in (i) en (ii) gebruik word, kom op verskillende

wyses in die uitdrukkings voor.

Uit Tabel (3-12-3) kan ons nou die volgende gevolg=

trekkings maak:

(i) Uit 'n vergelyking van die eksperimenteel bepaalde

getal Bohr-magnetone p = 2,66 met die teoreties berekende

getal Bohr-magnetone, in die geval waar J 'n goeie kwantum=
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|jSi V getal is, word gesien dat

p;!; * (a) Vi uitstekende vergelyking vir vier 5f-elektrone

f:l gevind word;

p, • (b) Vi redelike vergelyking vir een 5f-elektron gevind

iji\' word.

|ï'; Verder (c) lewer die vergelyking vir twee 5f-elektrone 'en

ij;-\ met J nie as h goeie kwantumgetal beskou nie,

p' dit wil sê J = S die derde beste resultate.

flj Die ander berekende p-waardes verskil so veel dat dit nie

,* inaggeneem is nie.

(ii) Uit Vi vergelyking van die koppelingskonstantes, soos

uit die Knight-verskuiwing, die Weiss-konstante en uit die

spinwanorderesistiwiteit bepaal, volg dit dat

(a) Die beste vergelyking word vir een 5f-elektron gevind.

Die verskil is 16 %.

(b) Vir vier 5f-elektrone is die verskil ongeveer 20 $>.

In beide bogenoemde gevalle is aanvaar dat J Vi goeie

kwantumgetal en die 5f-band gelokaliseerd is.

(c) Vir die geval waar J nie Vi goeie kwantumgetal is nie,

dit wil sS J = 5, is die verskil tussen genoemde

waardes 24 % vir twee 5f-elektrone.

In die berekening van die koppelingskonstante is die spin=

wanorderesistiwiteit, soos reeds genoem, as 78,3 |afi-cm

gebruik. Uit figuur (2-14-1) van die elektriese resistiwi=

teit, as Vi funksie van temperatuur, word gevind dat, anders

as in die geval van meeste ander magnetiese materiale, die
r

resistiwiteit bo die ordeningstemperatuur nie lineÊr

toeneem nie, maar kan daar, skynbaar bo en behalwe die

fononresistiwiteitsbydrae, ook nog Vi magnetiese bydrae. tot

die totale resistiwiteit wees. Die resistiwiteitkromme word
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eers by temperature ho'ër as ongeveer 30D K lineêr, waar die

totale resistiwiteit 150 u.fi-cm beloop. Ten einde hierdie

moontlike magnetiese bydrae se invloed op die koppelingskon=

stante te ondersoek, het ons 'n arbitrêre waarde van 125 |iQ-

cm vir die spinwanorderesistiwiteit gekies. Deur hierdie

waarde te gebruik, is die koppelingskonstante vir al die •

gevalle weer eens bereken wat deur die waardes tussen hakies

gegee word. Deur weer eens die twee verskillend bepaalde

koipelingswaardes met mekaar te vergelyk, sien ons dat

alle waardes slegter met mekaar vergelyk, behalwe in die geval

van een 5f-elektron en indien J nie 'n goeie kwantumgetal is

nie, Hierdie konfigurasie word egter nie oorweeg nie

omdat die p ---waarde heeltemal te laag is. Dus skyn dit

dat die spinwanorderesistiwiteit van 78,3 nO-cm die korrekte

waarde mag wees om in die vergelyking van die resultate te

gebruik.

'n Ander baie belangrike oorweging wat in aanmerking

geneem moet word, is dat die bale groot soortlike warmte wat

met die elektrone van UN by lae temperature, vereenselwig

word, volgens De Novion en Costa (1972) aan die nou 5f- band

te wyte is wat deur die Fermi —vlak gekruis word. Hierdie

oorweging kan moontlik vier elektrone in die 5f-band

begunstig.

Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat dit moeilik

is om uitsluitsel te kan gee, maar deur al bogenoemde oor=

weging noukeurig in aanmerking te neem, skyn dit tog of die
4

5f -elektronkonfigurasie in die gelokaliseerde toestand die

gegewens die beste pas. In hierdie verband is dit interes=

sant om daarop te let dat Brodsky en Bridger (1973) uit hulle

I
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|< magnetiese ondPrsoek van die verbinding UCu_ ook tot die
p * 5

W& gevolgtrekking gekom het dat die uraan-ioon in die 5f -
i •
j?;.v, fc konfigurasie is.
fí •.

iiVt Bykomende resultate volgens ander meetmetodes, byvoor=
?,•... ,
&;.'• beeld neutrondif f raksie, Mössbauer-studies en f otoëmissie-
%-.
£.'-', eksperimente is nodig om verdere lig op hierdie aangeleentheid

i-l te werp.

&•;'-''

*V 3.12.2 Susseptibiliteitsmetinqs in die antiferromaqnetiese

p: a

!> gebied van Ul\l

R •" In die antiferromagnetiese gebied van UN vind ons dat

•{': die susseptibiliteit as funksie van temperatuur in die

i-, ^100)- en (llO)-rigtings soos in figuur (3-11-2) verloop.

f; , Drri die verloop van die Krommes te verduidelik, gaan ons as

]>•_ volg te werk.

|' Curry (1965) het uit neutrondiffraksiewerk met UN af=

ï"; . gelei dat dit 'n magnetiese struktuur het soos in figuur
!•" ^ (3-2-2) aangetoon. Daar kan beskou word dat dit uit
« ferromagnetiese lae bestaan wat byvoorbeeld in die (100)-

vlak lê en dan met die magnetiese momente van naasliggende

lae in die [100]- en flOOD-rigtings teenoorgesteld gerig

is.

Aangesien hierdie ferromagnetiese lae parallel aan die

(1D0)-, (010)- of (OOl)-vlakke kan wees, kan ons drie tipes

gebiede in hierdie struktuur kry. Volgens Curry (1965) was

die volumes wat hierdie drie tipe gebiede in hulle monster

, beslaan het, binne 5 % gelyk aanmekaar. Hierdie verdeling

' var( die magnetiese momente word in figure (3-12-4) eii

(3-12-5) aangetoon deur te sê dat een-derde van die totale
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[100]

FIGUUR (3-12-4)

Verdeling van magnetiese momente langs
kristal hoof-asrigtings. Eksterne
magneetveld H aangelS langs [lDü]

FIGUUR (3-12-5)

Verdeling van pagnetiese momente
langs kristal hoof-asrigtings.
Eksterne magneetveld H aangelê
langs [110]
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aantal antiferromagnetiesgeordende momente langs elk van die

drie hoof-asse gelee is. Vervolgens gaan ons eksterne magneet=

velde langs verskillende rigtings aanlê en wel as volg:

(a) Gestel ons 1Ê 'n magneetveld langs die [lOO]-rigting

aan soos in figuur (3-12-4) aangedui. Indien die temperatuur

D K is, vind ons die volgende: Die momente parallel aan die

[lOOl en dus parallel aan die magneetveld, se b̂ 'H-rsio tnt die

totale susseptibiliteit sal nul wees soos uit áxa molekulêre

veldteorie volg (vergelyking (3-5-3)). Die momente parallel

aan die [010]- en [001]-asse is in beide gevalle loodreg op

die magneetveldrigting en sal elk 'n bydrae van een derde van

die susseptibiliteit lewer wat verwag word as alle spins in

die loodregte oriëntasie sou wees. Volgens die molekulêre

veldteorie (paragraaf 3.5) volg dit egter dat die loodregte

susseptibiliteit xi> temperatuur onafhanklik onder die Neél

temperatuur T., is en gelyk is aan die totale susseptibili=

teitswaarde by T . Dus volg dit dat vir bogenoemde verdeling

van die momente in die [100] aangelegde magneetveld die totale

teoretiese susseptibiliteit Xrinn-ij v i r die [10D]-rigtings by

'n temperatuur van 0 K gelyk sal wees aan

°'667 (3-12-1)*[100]T = 1

(b) Lê ons 'n magneetveld langs die [llO]-rigting aan soos

in figuur (3-12-5) aangedui, vind ons vir 'n temperatuur van

0 K die volgende: Die momente parallel aan [GDI] sal weer

eens loodreg op die magneetveldrigting wees en 'n bydrae van

-^Xitot die totale susseptibiliteit lewer. Die momente

parallel aan [100] en [010] maak nou beide 'n hoek van 45



^^

136

met die magneetveldrigting en dus sal elk van hulle 'n

bydrae van 4" Tp Xj* 0* d i e susseptibiliteit lewer.

In hierdie geval sal die totale teoretiese susseptibi=

liteit XriinlT ip ^ie [HO]-rigting by 'n '.:mperatuur van 0 K

dus gelyk wees aan

*[110]T = **1 + f 72 Xj = D'SD4' X! (3-12-2)

By hoer temperaturesal beide XrinnT e n Xriini vermeerder tot

ons die waarde yi by T^ sal bereik soos uit die bespreking

in paragraaf (3.5) volg.

By hierdie bespreking is dit belangrik om d a a n p te

let dat ons aanvaar dat daar geen spinomswaaiinr (spin flop)

plaasvind rie en wel om die volgende redes. ín paragraaf (3.5)

is aangetoon dat daar 'n sekere kritieke magneetveld

H|- = | -s r I bestaan waar die magnetisasie

1 II
skielik na 'n hoer waarde spring, vanweë die magnetiese

momente wat van 'n rigting parallel aan die magneetveld-rig=

ting na 'n rigting loodxeg daarop gaan. Ons het egter vir die

hele magneetveldgebied 0 - 2D DDD oersted waarin ons gewerk

het, gevind dat alle krommes van magnetisasie teen veld

lineêr was. Dus blyk dit dat die aangelegde magneetveld te

swak was om 'n spinomswaaiing te laat plaasvind.

Uit figuur (3-11-2) vind ons dat die susseptibiliteit

by T aan 13,5 x 10~ e.m.e./g gelyk is en dus lewer verge=

lyking (3-12-1), XMgOlT = 9 » D x 1D~ e.m.e/g. Die

ooreenstemmende eksperimentele susseptibiliteitswaarde

XrinniF i n d i e [lOO]-rigting is egter by D K
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X[IDO]E
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Net so volg dit uit. vergelyking (3-12-2) dat XrinnlT

10,9 x 10" e.m.e./g verwag kan word, terwyl die

eksperimentele susseptibiliteitswaarde XriinV ^

[110 ]-rigting, weer eens by 0 K

= B' 4 x 1 0~ e'm'B-/g is-

Skynbaar is die ooreenkoms tussen die eksperimentele en

teoretiese waardes nie goed nie. Ons moet egter daarop

let dat hoewel xi volgens die molekulêre veldteorie

temperatuur-onafhanklik is, eksperimentele waardes van Xl

wel tot 'n mate temperatuur-afhanklik kan wees, en dus 'n

ander waarde by 0 K as by T.. kan hê. (Stout en Matarrese

1953, Nagamiya 1959). Dit kan aan spingolfeffekte te

wyte wess (Kubo 1952). Verder is byvoorbeeld in Cr_0_

gevind dat xtl ni-e by G K verdwyn nie (Foner 1963) - 'n

aspek wat moontlik deur Zeeman-bydraes van die tweede orde

verduidelik kan word (Silverstein en Jacobs 1964).

Om hierdie probleem te oorkom, vergelyk ons dus

eerder die verhoudings van

X [ 1 1 Q ] T / X [ 1 D 0 ] T
 En X [ l l 0 ] E / / x [ 1 0 0 ] E «net mekaar.

Vir eersgenoemde word 'n waarde van 1,21, en vir laasgenoemde

'n waarde van 1,11 verkry. Die eksperimentele verhouding

verskil dus met 8 % van dié van die teoretiese.

Met inagneming van die feit dat die spingolfeffekte

en Zeeman—effekte van die tweede orde, soo= hierbo genoem,

nie in aanmerking geneem kon word nie en dat die anisotropie-
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energie uit ons teoxetiese bespreking in paragraaf (3.5)

weggelaat is (anders as om die maklike magnetisasie=

rigtings vas te lê), meen ons dat voorgaande ooreenkoms

van 8 % 'n redelike versekering van *n gelykopverdeling

van die spingebiede langs die drie (lDO)-asse van UN gee.

Dit klop met wat Curry (1965) mat sy Ul\l-monster gevind

het.

Ui'.

j-r-

PI¥-
t

I
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HOOFSTUK 4

DIE ELASTIE5E EIEN5KAPPE VAN URAAIWONONITRIED

4.1 INLEIDING

In hierdie hoofstuk bespreek ons eerstens die meet=

metode wat gebruik is om die elastisiteitskonstantes van

Uraanmononitried-enkelkristalle mee te bepaal. Vervolgens

sal die resultate met teoretiese berekenings deur Lemmer en

Viljoen (1975) en Viljoen (1974) vergelyk word.

Aangesien die meetmetode waarmee die elastisiteits=

konstantes bepaal is, Vi dinamiese metode is waardeur die

snelheid van elastiese golwe in bepaalde rigtings van die

enkelkristalle gemeet word, word daar eers n teoretiese

bespreking van die voortplanting van elastiese golwe in Vi

anisótropiese elastiese vaste medium gegee. Ons definieer

egter eers die spannings- en vervormingstensore,

4.2 DIE SPANNINGSTEN50R

Enige liggaam waarop eksterne kragte inwerk, of selfs

'n liggaam waarin een deel daarvan, 'n krag op 'n ander

aangrensende deel daarvan uitoefen, is in 'n spanningstoe=

stand (Nye I960). Hierdie spanningstoestand van die liggaam

kan homogeen of nie-homogeen wees, en vervorm die liggaam.

Ons definieer h homogene spanningstoestand as dié toestand

waarin die kragte wat op die oppervlak van 'n element van

vaste vorm en oriëntasie inwerk, onafhanklik van die posisie

van die element in die liggaam is. In ons verdere bespreking

beperk ons ons tot laasgenoemde toestand.
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Beskou Vi eenheidskubus in die vervormde liggaam, dan

word die spanning as die krag per eenheidsoppervlakte ge=

definieer. Die spanning word deur nege tensorkomponente,

T. . met i en j wat die waardes 1, 2 of 3 elk kan aanneem,

beskryf (Nye 1960). Die voetteken i dui die rigting van die

krag aan terwyl voetteken j die vlak aandui waarop die krag

inwerk, albei verwysende na 'n reghoekige assestelsel met

asse OX-, OX^ en GX.,. Die tensor kotnponente waarvoor i = j

is, staan as trekspannings bekend, terwyl die wearvoor i ^ j

is, as afskuifspannings bekend staan. As voorbeeld toon

ons al die komponente van T. . waarvoor i = 2 is in figuur

(4-2-1) aan, dit wil sê, al die kragte in die Xp-ri

f*
t
t

a

Figuur (4-2-1)

Let daarop dat die kragte wab by die trekspannings

betrokke is in pare voorkom. Die kubus ondergaan dus geen

translasie nie. Verder word veronderstel dat geen netto

torsies op die eenheidskubus mag inwerk nie. Hieruit volg
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dus T22 = ^32' ̂ 31 = ^13 enS0V0DI"';s' Dus is die spannings=

tensor simmetries, dit wil sS T.. = T.. en is net ses van

die nege tensorkomponente onafhanklik.

4.3 DIE VERVDRMING5TEN5OR EM HDDKE 5E WET

Beskou twee punte in 'n onvervormde liggaam wat Vi afstand

2 2 2 4"
1 2 3

van mekaar is. Na die liggaam vervorm is, ondergaan elke

punt 'n verplasing.

a . = x ' . - x . (i = 1, 2, 3) .

x'. dui'die nuwe koördinate en x. die DU koördinate aan.

Na die vervorming is die afstand tussen die twee punte

d r = [(dx'^.2 + (dx' 2)
2 + (dx'3)

2]^"

__ _ \
Omdat dx'. = da. + dx. is, volg

1 1 1 a

t

(dr) 2 = E (da2 + dx2 + 2da.dx.) l.
• 1 1 1 1 i'A

- da.da. + H .dx. + 2da.dx.
1 1 1 1 1

waar die Einstein-sommasienotasie, dat wanneer Vi voetteken

in 'n term herhaal word, dit outomaties sommasie oor daardie

voetteken aandui, in bostaande en voortaan gebruik sal ward.

Omdat a. Vi funksie van x. is, is

da.
da. = r dx. en is

d r = ál + ̂ —— dx. Ï — dx. + 2r—- dx.dx.
dx. 1 ox. j dx . i l

1 J J J J

r
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Aangesien die voettekens willekeurig gekies is, mag ons

hulle omruil en kry ons dat

„2 _

waar e..
ij

>= ál + 2ei. dx±dx.

[3a. 9a. 9a,
__i + __J. + __£
3x . 3x . 3x .
. J i i

3a

ïfc

as die vervormingstensor bekend staan en ook simmetries is.

Vanweë die feit dat vervormings in die praktyk klein

is, mag ons die tweede-ordeterm weglaat en word die vervormings=

tensor gegee deur

s . . = i,j = 1, 2, 3)

Hierdie definisie van e. . het die volgende eenvoudige geo =

metriese betekenis, naamlik dat in die geval i = j, e.,

die verandering in lengte per eenheidslengte van Vi reguitlyn=

segment is, wat oorspronklik parallel aan die x..-as was en as

'n trekvervorming bekend staan. In die geval i / j is e. .

gelyk aan twee maal die verandering in die hoek tussen

liggaamsye wat oorspronklik parallel aan die x.- en x.-asse

was en as 'n afskuifvervorming bekend staan (Nye I960).

Vir klein vervormings skryf ons die algemene Hooke-wet

as

f

I
f?'
I

(4-3-1)

(i, j, k, l = 1, 2, 3)

waar die twee tweederangse tensore deur die vierderangse

tensor c... , verbind word, waarvan die komponente as die
IJ KA

elastiese styfheidskonstantes bekend staan (Nye I960).
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Andersins kan ons skryf

(i, j, k, l = 1, 2, 3)

(4-3-2)

waar s. ... die sogenaamde elastiese meegeekanstantes is..
1J K A

Indien ons vergelykings (4-3-1) en (4-3-2) elk sou ontwikkel,

word gevind dat beide uit nege vergelykings elk bestaan.

Elk van hierdie vergelykings bestaan op sy beurtweer uit

nege terme, dus sou ons 'n totaal van een en tagtig c. ...

of een en tagtig s.., „ koëffisiënte verkry.
IJ KA

Vanweë die simmetrie van die spannings- en vervormings=

tensore (afwesigheid van liggaamsmomente) is c., .. = c. ... =

c. ,. wat gevolglik die aantal koëffisiënte van 81 tot 36

verminder (Truell e.a. 1969). 'n Verdere vermindering in

die getal koëffisiënte vind plaas omdat daar 'n elastiese

potensiaal bestaan, of anders gestel, die vervormingsenergie

is slegs 'n funksie van die vervormingstoestand van die

monster en onafhanklik van die pad wat gevolg is om sodanige

toestand te verkry. Dit lewer die simmetrievoDrwaarde

c.. .„ = c . „., . Hierdie voorwaarde verminder die elastiese

styfheidskonstantes van 36 tot 21, wat dan ook die getal

konst'jntes vir die laagste simmetrie, naamlik monoklinies,

is (Nye I960, Truell e.a. 1969).

4.4 ELASTIE5E GOLWE IN ANISDTROPIESE ELASTIESE VASTE STOWWE

Deur die verband tussen spanning en vervorming te

gebruik soos in paragraaf (4.3) afgelei, kan die bewegings=

vergelykir js vir elastiese golwe gevind word (Brown 1967,

I
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Kittel 196B, TruEll e.a. 1969). Beskou die kragte F.

wat op die deeltjies in 'n eenheidskubus inwerk waarvan die

digtheid p is. Die bewecjingsvergelyking van die i-de

deeltjie is

9T. .
r . =
l

... B2a.

2 (i = 1, 2, 3)

Maar

ÏÏ

ST. .

j

Dit word

ST. .
LL
J

uit vergelyking (4-3-1)

(4-4-1)

weens die simmetrie-oorwegings in paragraaf (4.3) genoem.

Beskou nou Vi vlakgolf wat in die rigting van die

golfvektor k (k, , k-,, ko) beweeg. Die eenheidsvektor

n (n., n-, n^) is loadreg ap die golffront en dus parallel

aan k. Dus is

w - 2TT -
— n = -T— n
v X

waar uu die draaispoed, v die snelheid en X die golflengte

van die galf is. Laat verder a(a,, 82» a^) die deeltjie=

verplasing wees wat in die algemeen nie parallel aan k is

nie. Dan is die koroponente van die vlakgolf

= a . eal
i(u>t - k.r)

(-t = 1, 2, 3)
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waar r die posisievektur is en a . die komponente van die

verplasingsamplitude is.

Dus is

i(it't - - n.r)

= - a .u) e
ox

As bogenoemde in vergelyking (4-4-1) gestel word, kry ons

c.... a . n, n. = pv a . (4-4-2)

Hierdie is die algemene bewegingsvergelyking van 'n

vlakgolf in enige anisotropiese elastiese stof of materiaal.

Aangesien UN 'n kubiese kristalstruktuur het, ontwikkel ons

vergelyking (4-4-2) verder om die vergelykings vir kubiese

kristalstrukture te vind.

4.5 ELA5TIE5E GDLWE IM KUBIESE KRI5TALLE

Voordat ons die geval van elastiese galwe in kubiese

kristalle bespreek, is dit gerieflik om 'n verkorte notasie

in te voer. Aangesien die komponente van c.... simmetries
1 J Kit

in hulle eerste twee en laaste twee voettekens is, kan die

tensornotesie in die matriks notasie oorgeskryf word en wel

as volg (Nye I960, Truell e.a. 1969)

Tensornotasie:

Matriksnotasie: :

11

1

22

2

33

3

23, 32

4

31, 13

5

12, 21

6

Hooke se wet kan dan geskryf word as

T. = c. . e . (i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6)

!
i

i
f'
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Deur die kristalsimmetrie in aanmerking te neem, kan

die getal onafhanklike elastiese styfheidskonstantes (elasti=

teitskonstantes) nog verder verminder word en wel tot drie in

die geval van kubiese kristalle, naamlik ||i>

Cll = C22 = C33 • | f

C12 - C21 = C13 = C31 = C23 * C 3 2 jf
en C44 = C55 = °66 §1

terwyl al die ander gelyk aan nul is (Brown 1967). . |g!

Ontwikkeling van vergelyking (4-4-2) in die verkorte _̂̂ _. f?
if-

notasie en met difa kubiese kristalsimmetrie in aanmerking • IV'

t>'
geneem, lewer die volgende vergelykings |̂
(cll * C44)aolnl + (c12 + C44lao2nln2 + {c12 + C44)ao3nln3

= (P^2 " C44)aol

2 • S-

(cl2 + c44)aDln2n1 + (c^ - c44)aQ2n2 + (c12 + e ^ J a ^ n ^ |

= (P V " C44)so2 • f
l

(C12 + C44)aoln3nl + (C12 + C44)ao2n3n2 + (cll ~ C44)ao3n3 I

2 Í'

(4-5-1) Í

Die voorwaarde dat hierdie vergelykings 'n oplossing het, 't

' s ''

is dat die determinant van die küëffisiënte van die a . , ;.

nul is. Dit gee "h derdegraadse vsrgelyking in v met $.

drie wortels. Hierdie drie wortels stel drie verskillende ,<

golwe voor waarvan die verplasings onderling loodreg op ií

mekaar is. In die algemeen sal hierdie verplasings egter,
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nog parallel, nbg loodreg op die voortplantingsrigting van

die golf wees, dit wil SÊ; die golwe sal nie suiwer trans =

versale of longitudinale golwe wees nie.

In seke.re spesifieke rigtings in die kristal sal twee

van hierdie golwe egter wel suiwer transversaal wees, terwyl

die ander een In suiwer longitudinaal sal wees. Met ander

Wüorde, die normaal op die golffront sal onderskeidelik

loodreg vir transversale golwe en parallel vir longitudinale

golwe aan die deeltjie se verplasingsrigting wees. By die

bepaling van die elastisiteitskonstantes -'s dit eksperi=

menteel die eenvoudigste om die klanksnelheid vir suiwer

longitudinale of transversale golwe te bepaaj, en dus sal

metings in rigtings gedoen word wat suiwer golwe lewer.

Hierdie vereiste word vervolgens ook in aanmerking geneem.

As in vergelyking (4-5-1) vir die komponenta van a

(a 1 , a -,, a o) opgelos word, kry ons

{aol'aa2'ao3) = 2 ' 2 ' 7
X + Cn* X + Cn* X + Cng

(4-5-2)

waar
pv - c

44
c =

'44 44

Die uitdrukking vir C bepaal die anisotropie van die kubiese

kristal, want as c... - c .„ = ^CAA *S ' ̂ "s ^*e kristal

elasties isotropies (Truell e.a. 1969).

Die voorwaarde dat die deeltjieverplasingsvektor a

parallel aan die golffront normaal vir die longitudinale

golf is, is dat a A n = 0. Met snder woorde,

L

¥:•¥-s

|

Ui
U

ï '

»..



a n n_ - a _.nn = Gol 2 o2 1

o2 3 a3 2

a ,n. - a .. n- = 0•3 1 ol 3

152

waaruit volg dat die volgende verhoudings bevredig moet word

nl : n2 : n3 3 : a _: a -ol o2 o3

of van vergelyking (4-5-2)

X. + X + X +

Vir eindige C sal hierdie verhoudings bevredig word mits

(Truell e.a. 1969)

(i) Vir die [lll]-rigting, n. = n, = n_

(ii) Vir die [.110]-rigting, n, = n-, n_ = D

(ii i) Vir die [100]-rigting, n.

(4-5-3)

0 n_ = n3 = 0

en soortgelyke voorwaardes vir die ekwivalente (110)- en

(lOG)-rigtings. Om die verdere afleiding toe te lig, beskou

byvoorbeeld 'n longitudinale golf wat in 'n

2 o
beweeg. Uit vergelyking (4-5-3) volg dat n. + n-, = 1 in

hierdie geval, en aangesien n. , n- en n., rigtingskosinusse

is, is n. = n- = T*j- Deur gebruikmaking van hierdie waardes

in vergelyking (4-5-1), word die volgende determinant van die

koëffisiënte gevind, en dié moet vir konsistensie verdwyn.

- p/

' 11

= 0

r

Dit lewer pv =
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Op Vi soortgelyke wyse word nog twee ander waardes vir

longitudinale (L) galwe langs (100)- en <lll)-rigtings gevind,

sodat die v,olgende stel vergelykings vir die aangeduide

ekwivalente rigtings geld.

( 4" 5" 4 )

p vUi0D) = c:

pvL<110> = * ( (

2

Ll

=11 + C12 +

=11 + 2C12

2c44>

+ 4 C44

Die tips golf en die voortpJantingsrigting van die golf word

deur die voettekens by die snelheid aangedui.

Die voorwaardes dat 'n suiwer transversale golf voortge=

plant word, is dat die deeltjieverplasingsvektor a loodreg

op n, die golf'frontnormaal is, ricjamlik

a.n = 0 of a .n. + a -,n_ + a -,n_ = 0ol 1 D2 2 o3 3

Deur gebruikmaking hiervan en van vergelyking (4-5-2) vind

ons deur die berekenings op dieselfde wyse soos hierbc deur

te voer, dat die volgende stel vergelykings vir transversale

(T) golwe in die verskillende rigtings geld

= C44 ' g o l f i n e n i 9 e rigting in die (100)-
vlak gepolariseer

pVT£llD] = C44 ' 9 a l f i n t°Q13-rigting gepolariseer

pvTTllDl = ^"^Cll " C12^ ' g o l f i n t11Dlu J gepolariseer

9 i n e n i 9 e rigting
in die (lll)-vlak
gepolariseer

(4-5-Fi)

{Soortgelyke uitdrukkings geld in die ooreenstemmende
ekwivalente rigtings.)

r
L
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Deur suiwer transversale en longitudinale golwe in die

*

gegewe rigtings in Vi kubiese kristal op te wek en hul onder=

, skeie snelhede te meet, kan ons uit vergelykings (4-5-4) en

(4-5-5) die elastisiteitskonstantes c.., c.„ e n CAA v i r die

betrokke kristal vind, mits die digtheid bekend is. In die

praktyk het ons die vyf snelhede gemeet wat langs die [100]-

en tllOl-rigtings bepaal kan word. Uit hierdie vyf resulte=

rende vergelykings kan die drie onbekendes c.,, c,., en c..

bepaal en kan daar verder vir konsistensie getoets word.
4.6 YOUNG 3E MODULUS EM DIE INHOUDSMODULUS IN KUBIESE

KRISTALLE

Beskou 'n eenheidskubus in 'n kubiese enkelkristal

waarvan die een kubussy ([lD0]-rigting) met die X,-as

saam val soos in figuur (4-2-1). Laat daar slegs 'n

trekspanning T.., in dis X,-as rigting, op die kubus inwerk.

Deur die matriksnotasie te gebruik en die kristalsimmetrie

r. in aanmerking te neem, word Hooke se wet, vergelyking

(4-3-1) nou

Tl = cllel + C12e2 + C12S3

0 = c 1 2 £ l + C l l e 2 + C 1 2 G 3 (4-6-1)

D = ci2el + C12e2 + clle3 ,

maar per definisie word Young se modulus Y vir 'n uitrekking

sê langs die X -as, gegee deur (Brown 1967)

• Deur vir G. uit vergelyking (4-6-1) op te los, kan bostaande

t
l .' vergelyking geskryf word as
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Y =
=12

Dit verteenwaordig Young se modulus langs die (lOD)-rigtings

van kubiese enkelkristalle.

Voigt en Reuss het berekenings gedoen om die poli=

kristallyne elastisiteitskonstantes vanaf enkelkristalwaardes

te vind (Huntington 1958, Hearmon 1969). Die Voigt-metode

behels 'n middellingsproses van die ruimtelike verspreiding

van die elastiese styfheidskonstantes van die enkelkristalle

met arbitrêre oriëntasie. Voigt se resultate vir Young se

modulus is

(c,, - c,

(Voigt)
12 3 c44 ) ( cll + 2c12>
3ci2 + C44

(4-6-2)

Reuss se metode behels 'n middellingsproses oor arbitrSre

oriëntasie van die elastiese meegeekonstantes en sy resultate

vir Young se modulus is

,-1

5{3sll + 2s12 S 4 4 ]J_Y( Reuss )J

waar vir die kubiese simmetrie (Nye 1960)

(4-6-3)

" cl2)(cll 2 c12 }

'44 I/Cy,

In die algemeen word gevind dat die gemete waardes

tussen die Y/y . .»- en V/n »-waardes lê {Huntington

195B). Deur die rekenkundige gemiddelde van die Voigt- en

Reuss-waardes te neem, het Hill (1952) 'n goeie vergelyking

L
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met die gemete waardes verkry. Hierdie gemiddelde waarde

staan as die Voigt-Reuss-Hill- of VRH-benadering bekend

en is deuriHearmon (1969) bevestig om 'n goeie vergelyking

met eksperimentele waardes te gee. Dus vind ons Young se

modulus Y,d/RH) in die VRH-benadering deur die rekenkundige

gemiddelde van vergBlykings (4-6-2) en (4-6-3) te vind.

Vir kubiese kirstalle word die elastiese potensiële

energie per eenheidsvolume gegee deur (Kittel 1968)

2 ? 2 4 ? 2 ?
W - 4 - c ( e + P + P I + 4 - C ( P + P + P )

e2 e3 + e 3 e l ' (4-6-4)

waar die e. dieselfde betekenis as vantevore het.

As die eenheidskubus aan 'n uniforme saampersing onderwerp

word, sodat die fraksionele volumeverandering 6 is, dan is

e l = G2 = e3 =
(4-6-4)

W = T ( C , .

Vir hierdie vervorming word vergelyking

2c12)

Die inhoudsmodulus B word gedefinieer deur die .verband

(Kittel 1968)

W

en dus volg dit dat vir kubiese kristalle is

B = i ( C i 1 + 2c.-)'11 12'
(4-6-5)

Vir polikristallyne kubiese materiale word die inhouds=

modulus ook deur vergelyking (4-6-5) gegee (Hearmon 196B),

i
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4.7 MEETMETODE

Daar bestaan verskeie metodes om die elastisiteits=

konstantes van vaste stowwe mee te bepaal soos in die boek

deur Truell e.a. (1969) en in oorsigartikels deur Mc5kimin

(1961), Hearmon (1956) en Huntington (195B) bespreek. Die

metode wat in hierdie ondersoek gebruik is, is die pulseggo=

metode wat vervolgens kortliks bespreek word.

Op die kristal wat in die ondersoek gebruik word, word

twee sye parallel aanmekaar gesny en word op een van hierdie

sye, 'n piësoëlektriese kwartsoordraer met Yi koppel.lings =

medium, soos byvoorbeeld vakuumghries, vasgeheg. 'n Hoë=

frekwensiepulssender stuur 'n elektriese spanningspuls deur

middel van 'n koaksiale kabel na die kwartsoordraer wat op sy

beurt teen dieselfde frekwensie as die elektriese pjls vibreer

en 'n elastiese golf deur die kristal stuur. Hierdie golf word

by die tweede parallelle sy van die kristal weerkaats en keer

na die kwartsoordraer terug waar 'n deel van die golf in 'n

elektriese sein omgesit, elektronies versterk en waargeneem

word. Die ander deel van die golf word weer eens weerkaats.

So'n golf kan veelvuldige weerkaatsings by die vlakke" van die

kristal ondergaan soos in figuur (4-7-1) gesien kan word.

Indien die tydsverloop tussen twee agtereenvolgende weer=

kaatsings gemeet kan word en die afstand tussen die parallelle

sye van die kristal bekend is, kan die voortplantingsnelhsid

bepaal word.

Die werking van die apparaet waarmee die hoë frekwensie

elektriese pulse opgewek en die t.ydsverloop tussen opeenvolgende

i
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Piësnëlektriese
kwartskristal=
oordraer

FIGUUft (4-7-1)

Opeenvolgende weerkaatste elastiese golwe
in kristal soos opgewek deur kwartskristal
oordraer
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FIGUUR (4-7-2)

Blokdiagram van ultrasoniese apparaat

Seingenexatoi

Herhalende
seinpuls en
veegspanning

Seinversterker

HoSfrekwen=
sie-puls=
generator

Kwartskristal
(oordraer

—_U— •+ Interferometer

Kwartskristal
(oordraer

Kristal ~^~

L
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weerkaatsings gemeet word, word kortliks aan die hand van die

blokdiagram in figuur (4—7-2) verduidelik Bonder om op die

besonderhede van elke stroombaan in te gaan (Krautkramer

1969). Die apparaat bestaan basies uit 'n ossilloskoop,

| i l
Ip 'n seingenerator, 'n pulssender en 'n versterker, asook die
i'A-
|&.

fcp nodige kragbronne vir eersgenoemdes. Die pulssender stuur

a|S':' 'n elektriese spanningspuls deur die koaksiale kabels na die

H?' piësoëlektriese kwartsoordraers waarvan een aan die kristal

|í; ^ vasgeheg is, wat ondersoek word, en die ander een in 'n

|.;-: waterbadinterferometer is en ultrasoniese golwe in die water

jjK.. * veroorsaak. Die elektriese eggopulse vanaf die kristal en

té' waterbadintbrferometer word met dieselfde koaksiale kabel na

P:
?:;'! die seinversterker gevoer waar die seine versterk word en op die
t£ ossilloskDopskerm geplaas word. In figuur (4-7-2) is seine
W',
t;£ A, A' en A" die weerkaatsinqs vanaf die kristal en sein B
ffe- ,
|:ï die weerkaatsing vanaf die interferometer.

|:" ' Die waterbadinterferometer bestaa. uit 'n bak water

|V • waarin 'n piësoëlektriese kwartsoordraer gêmonteer is. Die

j-;;' ultrasoniese golwe vanaf die oordraer word by 'n metaal=

weerkaatser weerkaats wat loodreg op die voortplantings=

rigting van die golwe is. Die metaalweerkaatser kan mst 'n

mikrometerskroef verskuif word sodat die padlengte van die

. ultrasoniese golf in die water verander kan word. Dus kan

puls B willekeurig op die ossilloskcopskerm verskuif word om

met enige van die pulse A, A' of A" saam te val.

Die seingenerator verrig verskeie funksies. Eerstens

v bepaal dit die tempo (50 tot 500 Hz) waarteen die hoë=

>"', * frekwensiepulssender (in ons geval 6MHz) pulse na die

I
V'
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kwartsoodraers moet uitstuur. Tweedens bepaal dit die

veegspanning oor die ossilloskoopbuis vir die tydbasis.

Gedurende die bedryfsinterval vergroot die 'veegspanning

linefir en verskuif die elektronbundel van links na regs oor

die buis. Gedurende die volgende dooie interval keer die

spanning tot sy oorspronklike waarde terug en begin weer

gedurende die volgende bedryfsinterval styg. Om verder te

verhinder dat die terugkerende elektronbundel 'n beeld op die-

skerm veroorsaak, beheer die seingenerator ook die helderheid

van die bundel deur 'n vierkantige golfspanning op die

rooster te plaas wat voor die gloeidraad van die biis is,

sodat die skerm net helder is gedurende die bedryfsinterval

(Krautkrëmer 1969).

Om die snelheid van elastiese golwe in die kristal te

bepaal, word daar as volg te werk gegaan. Puls B vanaf

die interferometer word met 'n weerkaatste puls A vanaf die

kristal saam laat val en die mikrometer word verstel totdat

ons maksimum versterking van die twee pulse kry. Deur B

nou weer op 'n soortgelyke manier met die volgende weer=

kaatste puls A' te laat saamval en die verskil in mikrometer=

lesings D, . ^ tussen die eerste en tweede posisies te vind

kry ons die voortplantingsnelheid v,. . +_iv as volg.

Indien die lengte van die kristal D/. . , ,» is, is

v(kristal) = D
(kristal)
( w g t e r )

v(water) (4-7-1)

waar V/ . \ die voortplantingsnelheid van ultrasoniese

golwe in suiwer water en wat baie goed as 'n funksie van

L - J
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temperatuur bekend is (Del Grosso en Mader 1972). Indien

die digtheid bekend is, kan ons die elastisiteitskonstantes

bereken.

In die werklike eksperiment is 'n tipe USIP ID

ultrasoniese apparaat gebruik wat deur Krautkratner vervaardig

is. Hierdie apparaat het as pulssender sowel as ontvanger

gedien om die tydsverloop tussen opeenvolgende weerkaatsings

te bepaal. Die bypassende waterbadinterferometer het 'n

oplosvermoë van 0,001 mm gehad.

4.8 KRI5TALV00RBEREIDING

'n Gioot aantal uraanmononitried-enkelkristalle is

noukeurig deur ons ondersoek om te bepaal watter een die

geskikste vir die elastisiteitsmetings sou wees, soos reeds

in Hoofstuk 1 genoem. Daar is op twee kristalle besluit,

een waarop twee parallelle (lOO)-vlakke gesny sou word

(hierr.a kristal II genoem) en een waarop twee parallelle

(lOO)-vlakke en twee parallelle (llOj-vlakke gesny sou word

(hierna kristal I genoem).

Die belangrikste vereistes waaraan die parallelle

vlakke moet voldoen wat op 'n kristal gesny word, is

(a) Die vlakke moet so goed moontlik parallel aanmekaar

wees, want die oordraers wat gebruik word, is fase-

sensitief. Die elektriese spanning wat gemeet word,

is die netto effek van die oordraer oor sy hele

oppervlakte, dus as daar om enige rede faseveranderings

oor sy oppervlakte plaasvird, kry ons interferensie

en dus foute in die slektriese spanning. Vclgens

L.
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Truell e.a. (1969) moet die vlakke ongeveer 10" tot

10" radiale parallel aanmekaar wees, afhangende van

die materiaal wat gemeet word.

(b) Die loodregte afstand tussen die parallelle vlakke moet

so groot moontlik wees, terwyl die oppervlakte van die

vlakke groot genoeg moet wees sodat die kwartsoordraers

gerieflik vasgeheg kan word. Die vlakke moet verder

maksimaal op mekaar projekteer.

(c) Gerieflikheidshalwe is 'n verdere oorweging dat die

vlakke met die hoof kristallografiese vlakke van die

monster moet saamval aangesien slegs golwe wat langs

hoof kristallografiese asse voortgeplant word, suiwer

longitudinale- of transversale golwe lewer.

Om aan voorwaarde (b) te kan voldoen, is 'n replika van

kristal I as volg gemaak, sodat proefvlakke eers gesny kon

word. 'n Vormafdruk van die kristal is met elastiese

afdrukpoeier met die handelsnaam Palgat gemaak. (Hierdie

poeier word deur tandartse gebruik om afdrukke vir kunstande

te maak.) Hierna is die legering "Wood's Metal" in die

vormafdruk gegiet. Na afkoeling is 'n goeie replika van die

kristal verkry. Na oriëntering van kristal I met standaard

Laue-X-straalterugweerkaatsingstegnieke, is die kristal van

die goniometertafel verwyder en deur die replika vervang.

Sorg is gedra dat die oriëntasie so na as moontlik dieselfde

was. Hierna is parallelle vlakke met 'n vonkerosiemasjien

op die replika gesny. Na verskeie pogings is daar vasgestel

hoe die vlakke op kristal I die beste gesny kan word om

gelyktydig aan voorwaarde (b) sowel as aan voorwaarde (c)

r
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te kan voldoen.

Nadat vlakke op die UN-kristalle gesny is, is hulle

verder met ,'n poleermasjien en diamantpoleerpasta afgewerk.

Met 'n skuifmikroskoop is vasgestel dat die vlakke se

—4parallellisme met minder as b x 10 radiale verskil het.

Verder het die gesnyde vlakke in beide gevalle met minder

as 'n graad van die (110)- en (lOO)-vlakke verskil.

Die verwerkte kristalle se digthede en loodregte

afstande tussen parallelle vlakke verskyn in onderstaande

tabel.

1 •

I

Kristal

I

II

Digtheid by
20 °C

14,31+0,01 - 3
cm

14,32+0,01 ~
cm

Loodregte af=
stand tussen
[l00]-vlakke

9,539 mm

5,446 mm

Loodregte af=
stand tussen
[llO]-vlakke

7,157 mm

-

Hierdie digthede is op dieselfde wyse bepaal soos in Hoofstuk

1 bespreek.

4.9 PIëSOëLEKTRIESE KWART500RDRAERKRISTALLE EN DIE
VA5HEGTING DAARVAN AAN UN-KRISTALLE

Die piësoëlektriese kwartsoordraerkristalle, in die

vorm van dun ronde plate is van die firma "Standard Telephones

and Cables" verkry. Hierdie oordraers het 'n deursnee van

7,5 mm en 'n natuurlike vibrasiefrekwensie van ongeveer

6 MHz gehad. Twee tipes is gebruik, naamlik X-snit-oordraers

en Y-snit-oordraers. 'n X-snit-oordraer wek 'n longitudinale

golf op, terwyl 'n Y-snit-oordraer 'n transversale golf opwek
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(Krautkramer 196S). Die vervaardigers het die polarisasie=

rigting (X-rigting) van die Y-snit-oordraers deur 'n af=

platting van die ronde plaat, loodreg op die polarisasierigting

gemerk. Ten einde die eenkant van die oordraerplaat

elektries geleidend te maak, om sodoende as kapasiteitsplaat

vir die piësoëlektriese effek te dien, is dit met die

elektries geleidende silwsr epoksie, EPD-TEK H31, versilwer.

Vir die ander kapasiteitsplaat, is die UN-kristal self

gebruik, aangesien UN self elektries geleidend is.

Vervolgens is die oordraerplate aan die UN-kristalle

vasgeheg. 'n-Groot aantal kBppelingsmediums ward in die

literatuur as geskik vir'laetemperatuurwerk aanbeveel.

Die algemene indruk wat ons egter kon vorm, is dat geen

een van hierdie materiale as 'n "universele" geskikte medium

beskou kan word nie. Trouens, dit wil voorkom asof die

uitsettingseienskappe (en magnetostriktlewe eienskappe) van

die materiaal wat ondersoek word, die belangrikste faktor

is wat bepaal met welke medium welslae behaal kan word.

Nogtans het ons in ons ondersoek aanvanklik 'n groot aantal

van die "standaard" koppelingsmediums (sekere vakuumghriese,

silikoon-olies en gliserien) gebruik. Daar is gevind dat

Dow-Corning- en Apiezon-vakuumghriese, gliserien sowel as

die silikoon-alies 276-V2 en 276-V9 van die Dow-Chemical

Maatskappy uitstekende seine by kamertemperatuur lewer.

Deur gebruikmaking hiervan is die elastisiteitskonstantes

by kamertemperatuur bepaal en is geen betekenisvolle

verskille weens die gebruik van die verskillende soorte

koppelingsmediums gevind nie.

m
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Wanneer die kristal tesame met die oardraerplaat egter

afgekoel is, het die deurgelate seine in die temperatuurgefaied

240 tot 280 K. vir bbgenoemde media verdwyn. 'n Vereiste

wat aan die koppelingsmedium gestel is, is dat dit seine

deurlopend vanaf 300 K tot by 4 K moes deurlaat sadat die

seine in alle gevalle tydens afkoeling waargeneem kon word.

Dit moet gedoen word omdat die seine A, A', A" en B wat in

paragraaf (4.7) bespreek is, elkeen in werklikheid Vi golf=

pakkie is wat uit 'n paar periodes (ongeveer vyf) van die

hoëfrekwensiesein bestaan. Hierdie struktuur van die

weerkaatste golfpakkie mag soms, met verandering in

temperatuur verander en gevolglik is dit wenslik om die

patroon aaneenlopend gedurende afkoeling waar te neem sodat

daar nie tnoontlik op verskillende van die hoëfrekwensie=

ossillasies, by hoë- en lae temperature, gewerk word nie.

Vir longitudinale golwe het Nonaq-vakuumghries redelik

aan bostaande vereiste voldoen, maar vir transversale golwe

is die seine by temperature laer as 230 K nie deurgelaat nie.

Vervolgens is die epoksiesetnent, Araldite, gebruik wat

uitstekende seine oor die hele temperatuurgebied deurgelaat

het. Ongelukkig is daar gevind dat die seine om en by 10 K

in die meeste gevalle waar daar afgekael is skielik nie verder

daurgelaat is nie. By ondersoek het dit geblyk dat of die

kwartsplaat in stukkies gebars het, of dat die deel van die

kristal waarop die plaat geplak was uit die kristal opper=

vlakte gebreek het. (UN is ongelukkig betreklik splytbaar

langs {l00}-vlakke.) Die verklaring hiervoor is blykbaar

dat die uitsettingskoëffisiënte van UN en kwarts baie verskil

f
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en dat die Araldite by lae temperature so hard word, dat dit

nie toelaat dat die kristal en plaat relatief tot mekaar

inkrimp nie. Gevolglik moes daar 'n koppelingsmedium

gevind word wat styf genoeg is om die seine deur te laat,

maar tag sag genoeg dat die kristal en kwartsplaat relatief

tot mekaar kon inkrimp. Na baie proefnemings is gevind dat

vernis No 7031 van General Electric aan die vereiste voldoen,

indien dit aangewend word soos hieronder beskrywe en baie

goeie seine oor die hele temperatuurgebied deurlaat. Die

vernis is met 'n oplosmiddel van 50 : 50 alkohol-tolueen-

oplossing tot 'n verhouding van 3 : 2 dele vernis en oplos=

middel vRrdun. Nadat die kwartsplaat en kristalvlak

noukeurig met die oplosmiddel gereinig is, is 'n bietjie van

die verdunde vernis op die kristalvlak geplaas. Die oor=

tollige vernis is met 'n wringbeweging tussen die plaat en

die kristalvlak uitgeforseer. Vervolgens is die kristal

1-Jr uur lank in 'n oond by 'n temperatuur van 120 °C gebak.

Daar is gevind dat indien die kristal nie gebak word nie en

die verdunde vernis toegelaat word om by kamertemperatuur

droog te word, die vernis geen seine by kamertemperatuur

deurlaat nie alhoewel dit tog seine deurlaat wanneer die

kristal afgekoel word. Deur die kristal te bak, vind ons

dat seine wel by kamertemperatuur deurgelaat word en is

verder bevind dat die seine in hierdie geval by lae tempera=

ture ook nog beter is. Deur hierdie vernis te gebruik

is verder gevind dat dit by lae temperature nie so hard

geword het dat die kwartsplaat of kristal gebreek het nie.

í '

f..
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4.10 APPARATUUR

Soos reeds in paragraaf (4.7) genoem, is 'n

Krautkramer ultrasoniese apparaat gebruik om die klanksnel=

heid in UN mee te bepaal. Ten einde die elastisiteits=

konstantes as 'n funksie van temperatuur te meet, is 'n

heliumkriostaat deur Oxford Instruments vervaardig, gebruik

waarin helium as uitruil gas gedien het. 'n Bypassende

Harwell-temperatuurreguleerder kon die temperatuur in die

kriostaat in die temperatuurgebied 4 tot 330 K tot 0,D5 K

reguleer. Om die moontlike uitwerking van 'n magneetveld

op die konstantes te kon ondersoek, is die kriostaatstert=

stuk tussen die pole van 'n elektromagneet, met 'n maksimum

veldsterkte van 12 000 oersted laat hang. 'n Skematiese

voorstelling van die opstelling word in figuur (4-10-1)

gegee. In figuur (4-10-2) verskyn 'n deursnee van die

kristalhouer waarmee die kristal in die kriostaat laat sak

|; is en wat dit in posisie gehou het. Die houer is hoof=

»;.- saaklik uit rooikoper vervaardig behalwe die dele soos in

Jjv, die figuur aangedui. Elke onderdeel is so klein en met so

min materiaal gemafik as wat prakties was, ten einde vloei=

|l;

iff bare helium te spaar. Die houer was verder vloeistofdig

en kon direk in vloeibare stikstof of helium gedoop word.

Ten einde goeie termiese kontak tussen die kristalhouer en

die koperblok in die kriostaatstertstuk te verseker, is 'n

dun lagie "Cry-Con"-geleidingsghries tussen hierdie twee

stukke aangewend. Hierdie ghries wat deur die firma

Air Products and Chemicals vervaardig word, bevat koperdeel=

tjies van ongeveer 2|i. Hierdie ghries het by lae temperatuur

'n termiese geleivermoë wat ongeveer 'n ordegrootte beter
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is as dié van vakuumghries (Kreitman 1969).

Die temperatuur van die kristal is met 'n goud - 0,07

atoom % yster teen chromel-P-teflongeïsoleerde termokoppel

gemeet. Die keuse het op hierdie termokoppel geval vanweë

die hoë sensitiwiteit wat dit by lae temperature besit.

Verder toon dit geen verandering in termoëlektriese spanning

met veroudering nie en gee enige twee willekeurige gekose

stukke termokoppeldraad by enige vaste temperatuur 'n

|i^ . termoëlektriese spanning wat met minder as 0,1 % van mekaar

f;'- " verskil (Rosenbaum 1968). Die termokoppel wat ons gebruik

jK' het is op dieselfde wyse tean die GaAs—diode gekalibreer as

v'i' die termokoppel wat vir die elektriese resistiwiteitsrnetings

p-i gebruik is. (Verwys na paragraaf (2.12).) Daar is gevind dat

|;.í die temperatuurmetings soos met die GaAs-diode en termokoppel

i.
.f-.; bepaal is, oor die hele temperatuurgebied tussen 4 en 300 K,

jK- nêrens met meer as 0,3 K van mekaar verskil het nie.

\, Gevolglik is daar besluit om die termokoppel temperatuur=

ï'í
fs' " meting sonder enige korreksie te gebruik. 'n Digitale-
;:- voltmeter met hoë impedansie is gebruik om die termokoppel=
p.-
%• spanning nee waar te neem, en het dieselfde lesing as 'n
','. potensiometer gegee.
:; 4.11 EK5PERIME1MTEEL
f' , Die piësoëlektriese kwartsoordraer wat die verlangde

k soort elastiese golf gee, is versigtig aan die kristal

\i vasgeheg, soos in paragraaf (4.9) beskryf. Nadat die

', vernis droog was, is die kristal in die kristalhouer

gemonteer en in die kriostaat laat afsak. Die lug is uit

die kriostaat verwyder deur dit met heliumgas te spoel,
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waarna dit met 'n kriogene vloeistof gevul is.

Deur die temperatuurreguleerder op die verlangde

f$, temperatuur te stel, kon snige temperatuur tussen die

temperatuur van vloeibare helium en kamertemperatuur verkry

word. Deur lank genoeg te wag, is daar gesorg dat die

kristal se temperatuur ewewig bereik het voordat 'n snel=

heidslesing geneent is. So is lesings tussen 4 en 300 K

geneem en wel in temperatuurstappe van 5 grade onder 80 K en

25 grade daarbo. Elke eksperimentele punt by 'n betrokke

temperatuur is ses keer gemeet. Twee standaard afwykings

is vir elk van hierdie stel lesings bereken en die gemiddelde

standaard afwyking (25) word op elke betrokke grafiek aange=

toon. Om die verskillende tipes snelhede in die kristal

te vind, is bogenoemde prosedure herhaal, maar elke keer met

'n ander kwartsoordraer wat die betrokke snelheid gegee het.

By kamertemperatuur is die elastisiteitskonstantes met

ses verskillende koppelingsmedia op kristalle I en II gemeet,

terwyl elke kanstante ook met minstens drie verskillende

kwartsoordraers bepaal is. Daar is gevind dat die verskil

tussen die hoogste en laagste gemete waardes vir enige

konstante minder as 1-Jr % was. Die 2S-standaardafwyking

vanaf die rekenkundige gemiddelde is aansienlik minder,

naamlik tussen 0,12 % en 0,30 % van die gemete waardes.

By die berekening van die elastisiteitskonstantes is

• dit•belangrik om daarop te let dat in die uitdrukkings vir die

U konstantes (vergelykings (4-5-4) en (4-5-5)), wat van die

|; vorm pv = c. . is, die kanstantes gegee word deur die prodi

i XJ

f . van die digtheid en die kwadraat van die snelheid. Beide
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hierdie twee hoeveelhede moet egter vir die termiese

uitsetting van die kristal gekorrigeer word. Ons moet egter

daarop wys dat in bogenoeinde produk die lengxe dimensies

gedeeltelik met mekaar uitkanselleer tot (lengte)" en dus

is die totale korreksie wat aangebring moet word eweredig

aan (lengte)" . Ten einde hierdie korreksie te kon maak,

is die termiese uitsettingskoëffisiënt van UN gemeet, soos

kortliks in die volgende paragraaf beskryf.

4.12 TERMIESE UITSETTING VAN UN

iýr' • Die termiese uitsetting langs die tlOO]-rigting is

;.!i: deur middel van die rekstrokietegniek in die temperatuur=
r /

|j/ gebied 4 tot 300 K bepaal. 'n Rekstrokie ia op 'n enkel=
?*!

Lf kristal van UN vasgsheg en het as die een arm van 'n gelyk=

•*rF stroom Wheatstonebrugopstelling gedien. Hierdie opstelling

pV was dieselfde as wat Van Tonder (1970) gebruik het. 'n

f^ Tweede rekstrokie is op 'n skyfie koper vasgeheg wat as die

ff ander arm van die brug gedien het. Die koper was van hoë

|-f • suiwerheid met die grootste onsuiwerheid daarin 0,05 atoom

tl' % yster. Hierdie opstelling is tesame met die kriostaat

ii gebruik wat in paragraaf (4.10) beskryf is.

^ Deur die verandering in die weerstand van die rekstrokie

;.; wat op die kristal vasgeheg was, te vind, kan die vervorming

* r —j- uit die uitdrukking

i, U 1 AR

t ' l = K R

! • ' •

i;; ' gevind word. Hier is R die rekstrokieweerstand, terwyl AR

die verandering in weerstand en K die rekstrokiefaktor is.
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i

Ten einde die vervorming — vir UN te vind, moet ons die

volgende in aanmerking neem.

(i) Die uitsettingskoeffisiënt van die koper is uit die

publikasie van Hahn (1970) en White (1973) verkry.

(ii) Die rekstrokiefaktor se verandering met temperatuur.

Die rekstrokies wat gebruik is, is van die firma

Micro-Measurements van Amerika verkry en was van die

tipe WK-00-062AP-350. Die rekstrokiefaktor is deur

die vervaardigers vir die temperatuurgebied 200 tot

550 K verskaf en het lineêr met temperatuur verander.

Na briefwisseling met die vervaardigers, is die rek=

strokiefaktor op hulle aanbeveling lineêr tot by 4 K

geëkstrapoleer. Die waarde op dié wyse vir die rek=

strokiefaktor verkry, het binne 4 % geklop met die

waarde verkry deur die termiese uitzetting van koper

en silikon met dieselfde tipe rekstrokies te meet.

In figuur (4-12-1) word die vervorming —r- van UN as

'n funksie van temperatuur gegee. By 'n temperatuur van

tussen 52 en 54 K is daar 'n skielike hellingsverandering

wat met die magnetiese ordeningstemperatuur ooreenkom.

In figuur (4-12-2) word die termiese uitsettingskoeffisiënt

a as 'n funksie van temperatuur getoon soos uit figuur

(4-12-1) afgelei.

Die resultate van figuur (4-12-1), wat vir die

berekening van die korreksie getruik is, en dié van figuur

(4-12-2) verdien self aandag aangesien dit 'n weerspieëling

van die magnetoëlastiese eienskappe van UN is. In

I
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ooreenstemming met die hellingsverandering naby T., in figuur

(4-12-1), word 'n skerp piek in die uitsettingskoëffisiënt

by 52 - 53 K gevind, soos in figuur (4-12-2) gesien kan word.

Hierdie resultaat is wel bekend vir ander ferro- en anti=

ferromagnete en kan aan die sogenoemde uitruilmagnetostriksie

toegeskryf word, wat sy oorsprong in die vervormings=

afhar.klikheid van die uitruilenergie het (Lee 1964, Callen en

Callen 1964, 1965). Die resultate in figuur (4-12-1) kan

verder ook met die X-straaltnetings van die roosterparameter

deur Marples (1970) en Marples ea. (1975). vergelyk word

soos in figuur (4-12-3) getoon. In figuur (4-12-3) word

die roosterparameter van UN as 'n funksie van temperatuur

volgens Marples (1970) (soliede lyn) weergegee. Daarvolgens,

soos reeds in Hoofstuk 1 genoem, het UN onder T., geen

kristalstruktuurverandering ondergaan nie. Volgens die

onlangse publikasie van Marples e.a. (1975), ondergaan UN

egter onder T., wel 'n klein tetragonale vervorming soos

deur die gebroke lyneaangedui. Die bestaan van tweeling=

gebiede vanweë hierdie vervorming is vervolgens aanvaar.

Daar is ook aangeneem (soos later gemotiveer sal word) dat

hierdie gebiede gelykop tussen die drie moontlike oriëntasies

van die monster verdeel is. Deur aanvaarding hiervan,

vind ons uit figure (4-12-1) en (4-12-3) dat daar, onder T^,

tussen ons termiese uitsettingskoëffisiëntmetings en die

X-straalmetings van die roosterparameter deur bogenoemde

outeurs 'n teenstrydigheid bestaan. Ons vervorming

verminder met afname in temperatuur terwyl die gemiddelde

roosterparameter (a) = —=-£• , uit Marples e.a. (1975) se
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werk bereken, met 'n afname in temperatuur toeneem, soos

deur die stippellyn in figuur (4-12-3) aangedui. Hierdie

berekende gemiddelde roosterparameter (a) ran die vorige

"gemiddelde roosterparameter waarde r" in Marples (1970) se

eerste experiment gemeet, is konsistent vir sower beide

toeneem met 'n afname in temperatuur onder die Neel-

temperatuur. Dit blyk egter uit figuur (4-12-3) dat afge=

sien van verskille in absolute waardes, wat nie hier ter

sake is nie, daar ook 'n verskil van meer as 'n faktor

twee tussen die toenames van (a) en r by afkoeling onder T.,

is. 'n Moontlikheid waaroor hier slegs bespeigel kan word

en wat die verskil tussen Marples e.a. (1975), Marples (1970)

se resultate en ons eie werk sal verklein, hoewel nie

volledig verduidelik nie, is dat die toekenning van die a-

en c-asse foutief gedoen is. So 'n moontlike omruiling van

asse sou 'n gemidde1de roosterparameter (a)1 lewer wat met

die kruisiesgrafiek in figuur (4-12-3) aangedui word. Die

voorafgaande bespreking is natuurlik uitsluitlik daarop

gegrond dat 'n gelykopverdeling van gebiede tussen die drie

moontlike spinoriëntasies van die monster verkry word.

Ons het vertroue daarin dat sodanige verdeling wel tot 'n

goeie mate vir ons monster verkry is, aangesien die uit=

settingsgrafiek soos aangetoon, heihaaldelik uit verskeie

metings verkry is. Tussen elk van hierdie metings is die

monster telkens tot hoog in die paramagnetiese gebied verhit,

sodat 'n nuwe gebiedsverdeling elke keer met afkoeling verkry

is. Hierdie verdeling word ook deur ons magnetisasie

metings op UN (Hoofstuk 3) asook deur die neutrondiffraksie=

L J
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werk van Curry (1965) inverband met UN gestaaf. IMogtans

beoog ons om beter uitsluitsel oor hierdie teenstrydigheid

te probeer kry en wel as volg. Daar word beplan om met

drie rekstrokies, langs die drie ekwivalente (lDO)-rigtings,

die termiese uitsetting van DN langs genoemde drie rigtings

gelyktydig te meet. Vir 'n gelykopverdeling van die gebiede

sal die uitsettings langs die drie asse dan dieselfde wees.

Ons hoop om hierdie rnetings aan te vul deur ook 'n X-straal=

ondersoek na die roosterparameters te doen.

4.13 RESULTATE VAN ELA5TI5ITEIT5METINGS

Deur die apparaat te gebruik wat in paragraaf (4.10)

beskryf is, en nadat die nodige korreksies aangebring is

soos in paragraaf (4.11) genoem, is die volgende resultate

vir die uraanmononitried-enkelkristalle verkry. (Gesien

in die lig van die onsekerheid in termiese uitsettings=

koëffisiëntwaardes, kan vermeld word dat ons ons eie

uitsettingsresultate gebruik het om die nodige korreksies

f< ^ vir digtheid en lengteveranderings aan te bring. Die

\j:~ effek van die korreksies is egter klein in vergelyking met

:• die verandering in elastisiteitskonstantes self met

fv temperatuur, sodat dit nie die resultate wesenlik sal

f[ verander indien Marples e.a. (1975) se resultate vir die

|; korreksies gebruik sou word nie.)

'B> In figuur (4-13-1) word die elastisiteitskonstante,

!' • c.. , van die longitudinale klanksnelheid langs die [lOO]-

r
K rigting verkry, as funksie van temperatuur getoon. Dit is
v
\ " belangrik om daarop te let dat die anomalie van ongeveer
I 9 % in die verloop van c..., 5 tot 6 K onder die Neel- of
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ordeningstemperatuur T.. voorkom. Die gemiddelde twee

standaard afwykings (25) vir die betrokke konstante word

aangetoon. Die driehoek in die figuur dui die meting van

Guinan en Cline (1972) by 29B K aan. (Hierdie simbool sal

dan ook deurgaans by die grafieke vir die ander konstantes

gebruik word om Guinan en'Cline (1972) se kamertemperatuur=

resultate mee aan te dui.)

In figuur (4-13-2) word die elastisiteitskonstante c. • ,

van die transversale klanksnelheid langs die t,100]-rigting

vsrkry, as 'n funksie van temperatuur gegee. Daar moet op

gelet word dat daar in hierdie geval geen anomalie by 47-

48 K voorkom nie en dat ons 'n skerp toename in elastisiteit

benede ongeveer 53 K verkry. Die gebroke lyn wat bykans

deur al die eksperimentele punte loop dui die pas teen die

subrooster-magnetisasie kwadraat van UN aan, soos uit

neutrondiffraksiewerk van Curry (1965) verkry. Dit sal

hierna weer in die bespreking van die resultate gemeld word.

Figuur (3-13-3) toon die verloop van die elastisiteits =

konstantekombinasie -J-(ĉ , + c.-, + 2c..) van die longitudinale

klanksnelheid in die [110]-rigting verkry, met temperatuur

aan. As gevolg van groot snelheidsveranderings sowel as

hoë demping van die weerkaatste elastiese golwe in die

kristal vir hierdie kombinasie in die omgewing van T,.,

moet die resultate tussen 40 en 50 K met versigtigheid beskou

word.

Die elastisiteitskanstantekombinasie {(c.. - c.,1, van

die transversale klanksnelheid in die [llO]-rigting (en in

die tllO]-rigting gepolariseer) verkry, as funksie van

r
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temperatuur word in figuur (3-13-4) gegee. Om redes wat

nog nie begryp word nie, kon ons geen waardes tussen die

temperature 150 en 200 K vir hierdie konstante vind nie

(soos deur 'n gebroke lyn aangedui).

Ten einde die moontlike magneetveldafhanklikheid van

die elastisiteitskonstantes te ondersoek, het ons 'n

magneetveld van 12 000 oersted langs die [100]-rigting

aangelê asook die veld in die (OOl)-vlak geroteer. Hierdie

ondersoek is in die omgewing van die magnetiese ordenings=

|i|' temperatuur en by 4 K gedoen. Daar kon geen meetbane effek

fel " by enige een van die elastisiteitskonstantes by bogenoemde

|5 temperature waargeneem word nie. Net soos wat reeds in die

S;M geval van die elektriese resistiwiteit genoem is, wil dit

t-if voorkom asof die tweelinggebiede geen effek op die
ft,
fc* elastisiteitskonstantes het nie, op voorwaarde dat die

Si-.
$fëj?' aangelegde magneetveld hoog genoeg was.

|1 4.14 BESPREKING VAN RE5ULTATE

"if Die bespreking van die resultate word in verskillende

§? onderafdelings verdeel, naamlik eerstens 'n algemene

jij- bespreking en daarna meer in die besonder die verloop van

|; c,, en c., met temperatuur.

tf
ij/i __ 4.14.1 Algemene bespreking van die resultate

\(_ Ten einde die konsistensie van die gemete waardes by

i;';; " alle temperature met mekaar te vergelyk, is daar 'n

\ú. vergelyking gemaak tussen die eksperimenteel bepaalde

V: waarde van 'He,, + c,y + ^c*») en dieselfde hoeveelheid,

£;• -' uit die afsonderlike bepalings van die konstantes bereken.
•': Daar is gevind dat hierdie vergelyking, behalwe in die
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omgewing van T^, by 300 K binne 0,3 % en by 4 K binne 0,8 %

dieselfde en in oareenstemming met die afgeskatte absolute

akkuraatheid van 1 % van die eksperiment was. In die omge=

wing van T.. is hierdie konsistensie ongeveer 3 % tot 4 %,

maar wat as gevolg van bogenoemde foute verwag kon word.

Die elastisiteitskonstantes is vir verskeie berekenings

gebruik, onder andere om die Debye-temperatuur 8 van UN by

0 K te vind. Deur die geëkstrapoleerde elastisiteitskonstantes

na 0 K en die metode van De Launay (1959) te gebruik, is die

jiv' waarde 9 = 289,8 K verkry. Hierdie waarde is goed met die

'$;/;. Debye-temperatuur van 291 K vergelykbaar wat Padel e.a. (1970)

Ê uit elastisiteitsmetings vir polikristallyne UN verkry het.

Sr Guinan en Cline (1972) het self geen berekening van die

É
Ji Debye-temperatuur uit hulle kamertemptiatuurelastisiteits=

%s konstantes gedoen nie - 'n berekening waarin ons hulle waardes

f:', gebruik het, lewer egter 'n Debye-temperatuur van 286,2 K wat

|.'.'-' ' ook in goeie ooreenstemming met ons waarde is. Daarteenoor

vind Whaley e.a. (1969) uit die elastiese moduli van poli=

kristallyne UW egter 'n waarde van 364 K. Uit 'n ontleding

van die soortlike warmte by lae temperatuur kan die Debye-

temperatuur egter ook gevind word. Deur gebruikmaking hier=

van het Scarbrough e.a. (1968) 'n waarde van 324 K vir UN

t - bepaal, terwyl Padel e.a. (1970) 'n waarde van 232 K

f-i, rapporteer. 'n Verdere bepaling van die Debye-temperatuur

'.; uit metings van soortlike warmte is aie van Westrum en Barber

|; > (1966), naamlik 289 K. Dit blyk dus dat, met die uitsluiting

ï van Whaley e.a. (1969) se werk, bepalings van die Debye-
p

temperatuur uit elastisiteitsmetings op enkel- en poli=

f

i

| kristallyne UN ledelik goed met mekaar ooreenstem. Dit is
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egter nie die geval met die bepalings uit metings van

soortlike warmte nie.

Deur vergelyking (4-6-5) te gebruik, het ons die inhouds=

modules B bereken en word die verloop daarvan as funksie

van temperatuur in figuur (4-14-1) aangetoon. 'n Waarde

van 1,972 x 10 dine cm" is by kamertemperatuur bereken;

terwyl Whaley e.a. (1969) 'n waarde van 1,842 x 10 dine

cm" vir polikristallyne UN vind. Dok vir polikristallyne

UN vind Padel en de Novion (1969) 'n waarde van 2,059 x 10 1 2

dine cm" , terwyl Guinan en Cline (1972) op hulle enkel=

kristal 'n waarde van 1,932 x ID dine cm" rapporteer.

Vervolgens is Young se modules Y gevind deur die VRH-

benadering te gebruik soos in paragraaf (4.6) bespreek.

Hierdie modulus se verloop met temperatuur word in figuur

(4-14-2) aangetoon. Ons kamertemperatuurwaarde hiervoor is

2,64 x ID dine cm teenoor 'n waarde van 2,62 x 10 1 2 dine

cm" deur Whaley e.a. (1969) en 'n waarde van 2,67 x 10 dine

cm" deur Padel e.a. (1970), waar albei laasgenoemde waardes

deur metings met polikristallyne UN verkry is. Guinan en

Cline (1972) ken aan Young se modulus, soos met hulle

12 —2enkelkristal bepaal, 'n waarde van 2,65 x 10 dine cm

by kamertemperatuur toe. Dit blyk dus dat ons waardes vir

die inhoudsmodulus en Young se modulus goed met die ge=

rapporteerde waardes vergelyk.

f

4.14.2 Die temperatuurverloop van e... en c.. tot by T..

Die temperatuurverloop van c.. en c.. kan aan die hand

van berekenings deur Lemmer en Viljoen (1974, 1975) vir die

spin-fonankoppeling in 'n Heisenberg-ferromagneet vertolk

word. Die fisiese inhoud van die berekenings word

f"'
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' vervolgens kortliks en kwalitatief gegee.

Beskou twee magnetiese spins Ëf. en S., op atome i en j .

Die uitruilintegraal /(r. - r.) wat die sterkte van die

wisselwerking tussen die spins aandui, is 'n funksie van die

oombliklike afstand x. - r. tussen hulle. Indien ons by 'n

eindige temperatuur is, word gevind dat hierdie afstand as

gevolg van die termiese opwekking van fonone fluktueer.

(Hierdie fluktuasie kan ook veroorsaak word deur 'n elastiese
til
Ivf golf deur die materiaal te stuur). Met die aanname dat die

|,r fluktuasies van die atome klein is in vergelyking met die

f? . interatoomafstand, kan / as 'n Taylor-reeks in die verplasings

j.v. geskryf word. In hierdie reeks gee die eerste term die spin-
P.'
:,J spinwisselwerking indien daar geen fonone teenwoordig is nie.

ïý Die tweede term gee 'n eerste-orde spin-fononwisselwerking,

V" die derde term 'n tweede-orde spin-fononwisselwerking,

|V ensovoorts. Vervolgens kyk ons nou meer spesifiek na die

i^ ". gedrag wat vir elk van die twee konstantes voorspel word.

E- (i) e..-transversale elastiese golf in TlDOl- rioting

[•• Die konstante c.. word gevind deur 'n transversale

í elastiese golf in die [100]-rigting van die kristal te stuur

r' soos uit vergelyking (4-5-5) volg. Die ataomverplasing deur

r. hierdie golf veroorsaak, het 'n fluktuasie in r. - r. tussen

'ý atome i en j, tot gevolg wat van die tweede-orde is en

'r gevolglik dra die tweede term van die Taylor-reeks (eerste-
\y.

l, , orde spin-fononwisselwerking) nie tot die renormering van die

l
tl transversale golfsnelheid (c..) by nie. Volgens Viljoen
\: ' (1974) veroorsaak die tweede-ordeterm 'n gerenormeerde
\
l transversale golfsnelheid v_ in die [100]-rigting wat gegee
t

\ word deur

{.'

r
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2 179 • ft
a

°f 2 2 2p<S
(4-14-1)

waar p weereens die kristaldigtheid is. §•' dui die eerste

ruimtelike afgeleide van ý aan, a is die roosterparameter,

v-r is die transversale golfsnelheid in die onversteurde

fononsisteém, M is die massa van 'n magnetiese atoom met

gemiddelde spin <S ) by temperatuur T, terwyl bc., die

verandering in c.^ gee. In die geval van 'n antiferromagneet

dui (S ) die magnetiese subrooster se magnetisasie aan.

In figuur (4-13-2) en (4-14-3) is bc., gevind deur

die onversteurde gedeelte van die c..-kromme vanaf die

paramagnetiese gebied na 0 K te ekstrapoleer soos deur die

streep-puntlyn aangedui. Uit figuur (4-14-3) sien ons hoe

goed die ooreenkoms tussen Ac., en (S ) (gebroke lyn)

eksparimenteel gevind word, soos deur vergelyking (4-14-1)

voorspel. Die twee waardes van bc., en <S ) is by 35 K fë-

gelyk aan mekaar gestel. Deur beide die gemete waardes &

van bc., en (S ) met mekaar te vtrgelyk, was dit nie ft.

nodig om (S ) uit modelberekunings te vind nie. |.i

(ii) c^.-longitudinale elastiese golf in FlOO-rigting |;f

Die konstante c,, kan uit vergelyking (4-5-4) gevind !/v

word, deur die longitudinale golfsnelheid van die elastiese 'if

golf in die [lOO]-rigting van die kristal te bepaal. gl'

Hierdie golf veroorsaak nou dat die fluktuasie van die af= ?>,-•

stand r". - r*. tussen die atome van eerste orde is en h'.
1 J 0.

y",
gevolglik speel die tweede term van bogenoemde Taylor-reeks, ji'i.
wat die eerste-orde spin-fononwisselwerking gee, Vi belangrike ïl

ÍK.-
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rol in die renormering van die longitudinale golwe. Die

meganisme van hierdie wisselwerking kan kortliks as volg ver=

duidelik word. Vi Fonon met golf getal 1< en energie hlWi-

vernietig' Vi magnon met golfgetal I en energie e-r en skep

h magnon met energie er r . Hierdie magnon keer op sy beurt

weer terug na die toestand met energie ej en stel Vi fonon

met golfgetal k" en energie hu)t- in die proses vry. Hierdie

proses word deur die volgende Feynman-diagram voorgestel.

e7

In bogenoemde meganisme moet die energiebehoudswet bevredig

word, naamlik TiüUr = (67,:- - e-r). Die magnon se
K

opwekkingsenergie word, indien die fonongolfgetal k klein

en k" in Vi hoofas-rigting, byvoorbeeld [100] is, gegee deur

(Viljoen 1974):

{el+k " e 7 ' = nkv
m
sin Za (4-14-2)

waar I die tnagnongolfgetal is,

en

4<S.>

; ' vm -vm = I a (4-14-3)

L

die maksimum toelaatbare magnonsnelheid in die kristal is.
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Uit vergolyking (4-14-3) volg dat die snelheid v deur
» m

middel van die magnetisasie <Sz> temperatuur-afhanklik

• is. Gevolglik sien ons uit vergelyking (4-14-2) dat indien

,, hkv groter as of gelyk aan die fononenergie is, kan boge=

jii/ ' noemde spin-fononwisselwerking plaasvind, maar sodra die

fononenergie groter as die maksimum magnon-opwekkingsenergie

word, neem die wisselwerking skerp af.

Veronderstel die situasie bestaan dat by T = D K, die

fononenergie TiUJt- < tikv is. Aangesien v verminder as die
K m = m

temperatuur toeneem en by T = T^, nul is, volg dit dat daar

In temperatuur T (<T»i) moet wees, waar TitBj- = tikv . Dus

vir temperature onder T kan die spin-fononwisselwerking

plaasvind S O D S hierbo beskryf, terwyl die wisselwerking vir

temperature bo T skerp afneem. Dit kan beskou word asof
s

die gDlfsnelheid (fononfrekwensie) te hoog is vir die magnon

om hom te kan "volg".

Om die temperatuurverloop van die longitudinale elas=

' tiese golfsnelheid in 'n ferromagneet te vind, is die metode

van temperatuurafhanklike Greenfunksies in die teoretiese

berekenings gebruik (Viljoen 1974). Die Tyablikov-benadering

en die kansfasebenadering is vir die ontkoppeling gebruik.

Beide hierdie benaderings toon dat die effek van die spin-

. fononwisselwerkings op die golf snelheid, is om die snelheid

tot by T te verminder en wel soos in figuur (4-14-4).
S

By temperature uoër as T gee die twee benaderings
s

egter elk 'n ander verloop van die golfsnelheid met tempera=

tuur en word gevolglik afsonderlik bespreek.

\ :
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(A)

Temperatuur

Figuur (4-14-4)

Die Tyablikov-benadering

Hierdie is 'n laetemperatuurbenadering waarin die

fluktuasiesvan S veronagsaam word. Dit gee 'n golfsnel=

heid tussen 0 K en dié magnetiese ordeningstemperatuur

T wat as volg verloop:

q o
-J en

Temperatuur

Figuur (4-14-5)

Hieruit sien ons dat dit vir temperature hoer as T 'n
s

snelheid wat hüër is as die onversteurde golfsnelheid v^

gee. Hierdie berekening is vir 'n antiferromagneet herhaal

en daar is gevind dat die gerenormeerde golfsnelheid nie

kwalitatief van dié in 'n ferromagneet verskil nie
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(Lemmer en Viljoen 1975). As ons egter na die eksperimentele

verloop wan hierdie longitudinale golfsnelheid (c,,) met

temperatuur gaan kyk (figuur 4-13-1), vind ons dat dit vir

die temperatuurgebied tussen T (47 - 48 K vir UN) en

T«,(~ 53 K vir UN) heeltemal van dié in figuur (4-14-5)

verskil. Dit word egter gBvind dat hierdie benadering

wel fisies aanvaarbare resultate vir fonondentping onder T
S

lewer.

(B) Kansfasebenaderinq

In hierdie benadering word die spinkinematika, wat

naby die ordeningstemperatuur 'n belangrike rol speel, in

'n mate in ag geneem en is die verloop van die golfsnelheid

in 'n ferromagneet soos volg (Viljoen 1974).

T Temperatuur

Figuur (4-14-6)

Daar is egter nog geen berekeninge met hierdie benadering

vir 'n antiferromagneet gedoen nie, maar na analogie van

die Tyablikov-benadering vir 'n ferro- en antiferromagneet,

is dit moontlik dat die vorm van die snelheidskromme vir

'n antiferromagneet kwalitatief nie van dié vir 'n ferro=

magneet sal verskil nie. Sodanige verwagting word versterk

deur die feit dat die gerenormeerde longitudinale golfsnel=



r,-

I
l

1B4

heid in figuur (4-14-6) baie goed met die eksperimentele

golfsnelheid (c,-,) in figuur (4-13-1) ooreenkom. Die

kansfasebenadering lewer egter onfisiese fonondemping

onder T (Lemmer en Viljoen 1975).

Uit vergelyking (4-14-1) sn uit die eksperimentele ge=

gewens van grafiek (4-13-2) vir c ^ is P a bereken en vin-d

ons i'a =-0,30 eV by 0 K. Viljoen (1974) het 'n waarde van

$' a =-0,20 eV gebruik om numeriese waardes vir die

longitudinale gerenormeerde golfsnelheid (c,,) uit die

kansfasebenadering te bereken. Hierdie goeie ooreenkoms

wat vir $'a uit die twee verskillende resultate verkry is,

dui moontlik weer eens daarop dat die kansfasebenadering

kwalitatief dieselfde snelheidskromme vir 'n antiferro=

magneet as vir 'n ferromagneet gee. Ons moet dit egter

beklemtoon dat die berekenings deur Viljoen nie voor=

siening vir die besonderhede van die spesifieke kristal=

struktuur (vlaksentries kubies) van UN maak nie, sodat die

goeie numeriese ooreenkoms merkwaardig is. Opsommend kan

gesê word dat die Tyablikov-benadering redelike resultate

vir die golfsnelheid en fonondernping onder T gee, terwyl
s

die kansfasebenadering by temperature hoer as T , egter

die beste resultate vir die golfsnelheid lewer. Laastens

moet dit beklemtoon word dat die anomale gedrag van die

longitudinale golfsnelheid volgens Lemmer en Viljoen se

berekeninge sy oorsprong in die optrede van die maksimurn

toelaatbare magnonsnelheid v het en dat dit nie 'n

direkte effek as gevolg van die magnetiese ordening by T

is nie.

r



L J
IP'

II.

f-.n

I

185

Ons bevinding dat die longitudinale klanksnelheid 'n

minimum waarde by 'n temperatuur laer as die magnetiese

ordeningstemperatuur kan he, soos die geval in UN is,

is nie algemeen bekend nie. Hierdie gedrag is egter wel

deur Lüthi e.a. (1970) ook in die seldsame aardmetale

Gd, Tb, Dy en Ha gevind. Hierdie outeurs het die magnetiese

ordeningstemperatuur T., geneem waar die klanksnelheidskromme

van helling verander en die klankdemping 'n maksimum waarde

het. Hulle vind op hierdie wyse dat die snelheidsminimum

in byvoorbeeld Ho, 0,9 K onder T.. voorkom. Walther (1967)

het ook 'n soortgelyke gedrag in MnTe waargeneem.

Ten slotte wil ons noem dat geen poging aangewend is

om die ingewikkelde gedrag van die kombinasies 4"(cii - ci2^

en "He,-, + Cjp + 2 c44' ^n ^ie minder simmetriese [110]-

rigting te verduidelik nie. Soos uit figure (4—13—3) en

(4-13-4) gesien kan word, bestaan daar heelwat struktuur

bo T... Eevolglik word daar verwag dat in 'n verduideliking

van hierdie gedrag ons bo en behalwe bestaande teorie, die

effek van kritiese verskynsels ook waarskynlik in aanmerking

sal moet neem. 'n Verduideliking vir die piek in die konstan=

te c,,, wat by ongeveer 70 K voorkom, kan moontlik aan 'n

wisselwerking tussen lineêre en nie-lineêre effekte in die

fenomenologiese teorie van Young en Bienenstock (1972)

toegeskryf word. Die magnetiese -inisotropie en die

gepaardgaande magneto-elastiese effekte is dikwels belang=

rike faktore in die akoestiese gedrag van magnetiese materiale

(Lüthi e.a. 1970), maar die invloed van sulke effe><te moet

nog vir UN ondersoek word.
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