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I. INTRODUCERE

Influenţa reţelei- cri3tali.ne asupra nivelelor energetice ale
electronilor d sau £ aflaţi tntr-o pătură incompletă a unui ion para-
magnetic din reţea se poate reprezenta printr-un pote.nt*.a.Z sau prin-
tr-un cltr.p c>Uita.lÂ.n. Deducerea hamiltoriianulul cîmpului cristalin
este deosebit de dificilă datorită complexităţii interacţiilor ioni-
lor reţelei cristaline : interacţii de tip sarcină punctuală, dipol-
dipol, cuadrupol-cuadrupol, efecte cuantice de suprapunere p/ixtiâlă
şi schimb, covalenţă (transfer de sarcină), ecr&nare de contact dato-
rate întrepătrunderii norilor de sarcină ai liganzilor QU elactronii
păturilor complete 5 s p , acoperiri parţiale a trei ioni (doi llganzi
plus ionul parainagnetic) etc. Din acest motiv, cu toate că se recunoaş-
te necesitatea unei abordări globale, majoritatea cbvîrşitoare a pre-
zentării problemei cîmpului cristalin, (/1/-/7/), reduce discuţia In-
teracţiilor posibile la interact!» electrostatică a unor sarcini punc-
tuale, chiar dacă apar unele neooncordanţe cu experimentul. Conform
acestei abordări, datorata lui Secquerel /8/, Bethe /9/ şi dezvoltată
apoi de Van Vleck /IO/ ei şcoala sa, fiecare ion al reţelei cristali-
ne, avînd o sarcină electrică egală cu sarcina de valenţă, crează un
cîmp electrostatic descris de ecuaţia taplace. Prin suprapunerea cXm-
purilor create de toţi ionii înconjurători, asupra ionului de refe-
rinţă al cărui nucleu este ales drept origine, se exercită un clmp
de natură electrostatică avînd simetria reţelei cristaline. Aceasta
conduce la apariţia în hamiltonianul ionului a unui termen de natură
electrostatică a cărui dependenţă unghiulară reproduce simetria reţe-
lei cristaline. Intruclt simetria acesteia este corect reprodusă con-
siderînd doar vecinii de ordinul XntXi, se admite /3/ că tăierea in-
teracţiei la aceşti vecini este o aproximaţie necesară(pentru evalua-
rea explicită a potenţialului) şl suficientă (pentru reproducerea si-
metriei reţelei). Ca un rezultat al acestor ipoteze, putem calcula
nivelele uniparticulă ale electronilor d sau f. Necunoaşterea precis*
a funcţiilor de undă radiale ale electronilor face ca In elementele
de matrice să apară anumite constante - coi.ii.clzn.ti oui cimpalul cti*-'
talin - care sînt lăsate ca parametri ajustabili, determinabili din
cerinţa ca tranziţiile energelritee uniparticulă calculate teoretic să
reproducă (In sensul celor mai mici pătrate) ţranziţill* energetice
măsurate experimental.
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In teza de faţă "am încercat să dezvoltăm o teorie generală,re-

nunţînd la ipotezele simplificatoare ale interacţiei electrostatica

numai cu vecinii de ordinul întîi. Astfel, am calculat conţii butia i.n-

tizgii. ne.te.jiz cfiiitalinz la hamiltonianul cîmpului cristalin pentru

pote.ntia.Ze. aibitia/ie., capabile să înglobeze cît mai multe din interac-

ţiile existente în cristalul real. Pentru aceasta am dezvoltat tehnici

noi, generale#de simetrizare şi parametrizare a hamiltonianului cîmpu-

lui cristalin pentru toate singoniile cristaline. In acest context,

coeficienţii de cîmp cristalin şi-au îmbogăţit conţinutul, devenind

purtători ai informaţiei fizice privind forţele interionice în cris-

tale. Comparaţia datelor noastre cu cele experimentale este bună. Teza

este organizată în cinci capitole şi o anexă.

Capitolul întîi fixează cadrul general al dezvoltării fenome-

nelor de cîmp cristalin şi anizotropie magnetică.,E prezentată influ-

enţa cîmpului cristalin asupra proprietăţilor unui ion paramagnetic şi

se dă o clasificare a cîmpurilor cristaline după intensitatea lor în

raport cu interacţia spin orbită din acea reţea.

In capitolul al doilea se stabilesc ipotezele necesare şi su-

ficiente pentru asigurarea valabilităţii parametrizării uniparticulă

a hamiltonianului de cîmp cristalin. Sînt deduşi apoi hamiltonlenii

uniparticulă pentru toate cele 32 grupuri punctuale criscalografice

şi toate axele de cuantificare posibile. Expresiile (II.2.1) şi(II.2.2)

din teză sumează rezultatele originale noi obţinute, bazate pe metoda

slmeţrizării directetpropusă de noi anterior. Ele sînt prezentate

pentru prima oară în teza de faţă.

Capitolul al treilea este dedicat parametrizărilor de tip

Stevens ale coeficienţilor de cîmp, cristalin, tyupă prezentarea cazu-

lui cîmpului electrostatic, sînt date generalizările noastre privind

factorii de structură geometrică ai coeficienţilor cîmpului cristalin,

.parametrizarea Stevens generalizată pentru forţe interionice tensori-

aie şi parametrizarea Stevens generalizată pentru forţe centrale.

•Capitolul al patrulea este consacrat unui aspect inedit pro-

pus de noi nu.de mult., şi' anume, extragerea informaţiei despre poten-

ţialele interionice din datele experimentale privind coeficienţii de

cîmp cristalin.

In capitolul al cincilea se discută anizotropia magnetică a

compuşilor intermetalici'al. pămînturilor rare. După prezentarea cîtor-

va aspecte fenomenologice, sînt date rezultate experimentale privind
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anizotropia şi magnetostricţiunea în compuşii amintiri. Modelul uni-

ionic al anizotropiei magnetocristaline aplicat la SntCog dă rezultate

numerice în bună concordanţă cu datele experimentale,.

'II. HAMILTONIANUL UNIPARTICULA DE C1MP CRISTALIN

Posibilitatea separării simetriei (provenind de la geometria

reţelei cristaline) de intensitatea intejracfciei (provenind din natura

şi ponderea diverselor interacţii existente în cristal) nu este în

nici un fel condiţionată de caracterul electrostatic al interacţiei.

Pentru descrierea efectelor de cîtop cristalin cu ajutorul

unui hamlltonian uniparticulă sînt necesare doViă ipoteze : (a) se ne-

glijează efectele de corelaţie în interiorul păturii ni date; (b) se

consideră că funcţiile de undă ale electronilor din pătura incompletă

•a'u aceeaşi dependenţă radială.

Deoarece efectele provenind de la simetria reţelei cristaline

se reflectă asupra părţii unghiulare a interâcţiilor, hamiltonianul

efectiv uniparticulă cel mai general în cîmp cristalin va fi o combi-»-

naţie liniară de tipul :

N (k)B« * J. A *"•< '- ("
unde N este numărul electronilor din pătura ni , { A. = A, (r) }

K»<3 K,q
este un set de parametri ce absorb partea radială a interacţiilor în

no
cristal, iar t* '(i) sînt componentele standard ale unui operator ten-

sorial ireductibil care acţionează asupra coordonatelor electronului

i şi care determină, la nivelul acestui electron, reprezentările uni-

tare ireductibile ale grupului complet al rotaţiilor.

Impunînd condiţia de hermiticitate si invariantă la reversia

temporală pentru hamiltonianul H Cf, se demonstrează că ordinul k al

operatorului tensorial ireductibil trebuie să ia numai valori pare

(k=2p, p=0,l,2, < i). Am arătat că" numărul parametrilor A. este egal

cu numărul elementelor de matrice liniar independente ale potenţialu-

lui v. între stările uni electronice \Zm> obţinînd, astfel, o justifi-

care foarte generală pentru faptul că, independent de natura interac- *

ţiilor existente în cristal, hamiltonianul uniparticulă efectiv co-

respunzător unei pături ni incomplete a" unui ion al cristalului este,

în forma sa manifest reală •



unde

(n)

(2p)

M ţ 2p (2p)

sînt funcţii Wybourne /'11/

1/2

{II.2)

(41

l2n+.l
1/2.̂ -

Y ]nm. i

m

1 2 Yno = V C O S 9)

dacă m > o

m < o

dacă m

(II.3)

Funcţiile

nenormate

2(n)
m }.tabelate în Anexa 1 din teză sînt ortogonale, dar

(e,?) z
(n')

m
4Ţr

" % o J nn'6nun' (II.4)

prin relaţiilei

*n 4.™ sînt armonice sferice definite ca ăe obicei (de exeniplu,/12/) .

Parametrii reali B^ p ; se leagă de cei complecşi A_

1/2 <- m -.

*2p,-m + ( " l ) A '' d a c ă m > °

(2p)

m

2p,ny-

4p+l
4n

1/2
2p,-m

V2p,o

m
-(-1) A, dacă m < o (II.5)

dacă m - o

(II.2) reprezintă expresia de plecare'pentru deducerea hamiltonianu-

lui uniparticulă de cîmp cristalin în diverse sJngonii cristaline.

Existenta, la poziţia ionului investigat, a unui grup de

transformări punctuale ^ care lasă invariantă reţeaua cristalină,

poate fi folosită pentru a arăta că anumiţi termeni ai reprezentării

parametrice (II.2) trebuie cu necesitate eliminaţi /13/,/14/. Cele

două căi de extragere a informaţiei fizice din sistemele dotate cu

simetrie, principiul Neumann şi teorema Wigner, /X5/,/16/ conduc la

concluzia că hamiltonianul perturbator de cîmp cristalin este inva-

riant la acţiunea operatorilor de simetrie ai grupului jrQ. Forme dis-

tincte pentru hamiltonienii uniparticulă de cîmp cristalin există nu-

mai pentru cele 11 grupuri punctuale cristalografice care conţin in-

Ifcersia : î, 2/m, mnun, 4/m, 4/mmm, 1, 3m, 6/m, 6/mmm, m3 şi m3m.

In evaluarea efectelor de cîmp cristalin, grupul local de

simetrie punctuală trebuie totdeauna extins la grupul punctual

minimal 'yca conţine pe $> ca subgrup, plus tranformarea de inver-

siune i, dacă i ^ *§T

In parametrizarea cîmpului cristalin este necesară specifica-
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rea axei de cuantificare (care va fi luată totdeauna drept axa z a
sistemului de coordonate) In raport cu care se exprima armonicele
sferice. Un număr de grupuri punctuale, y, admit mai mult de o axă
de cuantificare distinctă.

Am obţinut forme manifest invariante ale reprezentării para-,
metrice (II.2) la toate cele 32 de grupuri cristalografice punctuale,
pentru toate axele de cuantificare existente. Ele sîrt date pentru
prima oară în literatură In prezenta teză.

Pentru grupurile punctuale I, 2/m, mmm, A/m, 3, 6/m exiată
cite o singură axă de cuantificare distinctă, fooil, şi forma hamil-
tonianului de cîmp cristalin eate unic determinată de simetrie.

Pen'.zii grupurile punctuale 4/mmm, 3m, 6/mmm există cXte două
axe de cuantificare distincte, [~00ll şi Qo(f}, pentru grupul punctual
m3 există de asemenea două axe * distincte, foOll si. [ill], iar pentru
m3m, există trei : (ooi], jjl\} si Jj-lcQ- Diverselor axe de cuantifi-
care le corespund armonice sferice de aceleaşi ordine. Insă cu combi-
naţii liniare diferite de multipleţi în cadrul unui ordin dat. Numă-
rul maxim de multipleţi se obţine pentru axa de cuantificare cores-
punzătoare axei cristalografice.de ordinul cel mai înalt. La schim-
barea axei de cuantificare, noii coeficienţi de cîmp cristalin de un
ordin dat; se exprimă prin combinaţii liniare ale coeficienţilor de
clmp c.riF.calin existenţi în vechea axă de cuantificare.

II!. PARAMETRI ZAREA STEVENS A COEFICIENŢILOR DE CMP CRISTALIN'

Deducerea, din considerente de simetrie, a hamiltonienilor
efectivi unipartlculă de cîmp cristalin (din cap.II) are meritul de
a fi extrem de generală, dar nu dă nici o informaţie asupra naturii
şl tipului.interacţiilor existente în'cristal şi conţinute în coe-
ficienţii de cîmp cristalin, care în formularea respectivă, joacă
rolul unor cutii negre. Pentru a spune cîte c«va despre fizica in-
teracţiilor ce au loc în ionul paramagnetic neaparţinlnd reţelei
cristaline, în ţlll.l al tezei am prezentat cazul, cel mai simplu,
cel al interacţiei coulombiene de sarcini punctuale /3/. Coeficien-
ţii de cîmp cristalin obţinuţi In ipotezele (i) interacţiei coulom-
biene a sarcinilor punctuale cu (ii) luarea în considerare doar a
vecinilor de ordinul Xntîi, i-am numit coe.f'icltnti itandafid de. <Ump
oUitatXn. Cu ajutorul lor am scris parametrizarea Stevens a coefi-
cienţilor de cîmp cristalin :
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Ea apare din calculul elementelor de matrice ale hamiltonianului per-

turbator de cîmp cristalin şi e folosită în majoritatea investigaţi-

ilor privind coeficienţii de cîmp cristalin, permitînd o evaluare a

coeficienţilor A_ din date experimentale cu <r p > calculate.
<ţ/rn

In compuşii metalici prezenta electronilor itineranţi de con-

ducţie e de aşteptat să contravină ipotezei (i) • Considerînd problema

mai multor electroni şi considerînd ionii dintr-un metal ca fiind lo-

calizaţi într-un inediu neutralizator negativ, răspunsul dielectric al

lacestui mediu va ecrana interacţia electrostatică ion-ior., indiferent

dacă se adeptă ipoteza sarcinilor punctuale sau nu. Această ecranare

va depinde critic de distribuţia spaţială a electronilor de conductie,

. puternic anizptropâ şi dependentă de material.

Presupunînd că hamiltonianul cîmpului cristalin este rezulta-

tul unor interacţiuni ionice caracterizate de un potential coulombian

ecranat :

Hcf "lie- l " A " **P <- « l̂ j-rl } («1.2)
cu a parametru variabil, am calculat coeficienţii de cîmp cristalin

pentru configuraţii cubice /17/ şi 1-iexagonale /18/, pentru a= o

şi a f o renunfînd la ipoteza (ii) . Coeficienţii 3e c.tirp cristalin

aatf^l calculaţi, pentru a = o se exprimă ca produse între coeficien-

ţii standard şi nişte factori numerici care depind de structura cris-

talografică a compusului şi Includ efectul vecinilor de ordin superior

şi de aceea, i-am numit ţactoti de ttxactufia ge.om&t/u.câ, ai to<i.()Ltiz,x-

tJLlofi de. cÂmp cult,talln. Dacă a j* o se produce o factorizare similară,

cu diferenţa că factorul de ecranare al electronilor de conductie

apare în ambii factori ai^ produsului :
. standard

A (Bj) = 7 (Bx) A q ţ j (Bx) (III.3)

cu -factorii de structură J ,

j> (S )=1 +

unde :

Y s •-
 R

s / R i "
 R

s / â ; gj = ad
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standard -e, pqu< KiW

Aici Q şi R sînt sarcina şi respectiv vectorul de poziţie al ionului

din sfera de coordinate a.Jf este numărul vecinilor echivalenţi din

sfera s. P (K L M ) sînt armonicele sferice determinate de sijr.etria
<31J s s s ^

problemei, (K L M ) sînt cosinusii directori ai lui K .

Expresiile generale (III.i)-(III.5) au fost particularizate la

grupurile punctuale de interes în compuşi nexagonali şi cubici.

Există structuri pentru care factorii de structură geometrică ai coe-

ficienţilor de cîmp cristalin constituie corecţii serioase la coeficien-

ţii standard. Astfel, de exemplu A. e modificat cu 51,4% în struc-

turi c.v.c, cu 46% în structuri de tip ."sCl, cu 23,6% în structuri

cub simplu (c.s.). Efectul vecinilor de ordin superior schimbă rapor-

tul mărimilor i. .eficienţilor de cîmp cristalin pentru diverse coordi-

naţii, punînd în evidenţă şi caracterul metalic ss.u ionic al structurii

considerate. Un studiu al influenţei ecranării asupra factorilor de

structură geometrică y indică o scădere a valorilor acestora cu creş-

terea lui £.. Raportul jT./y creşte monoton cu 6,, pornind de la va-

lori supraunitare, cu excepţia cazului c.s., unde t subunitar pentru

6X e [o,2] .
In general, potenţialele reale lnteratomice variază de la un

compus la altul /19/, justificînd,astfel, un studiu privind comporta-

rea hamiltonianului de cîmp cristalin cînd se adoptă aproximaţia sar-

cinilor punctuale, dar fără restricţii asupra comportării spaţiale a

forţelor interionice /2C/. Fie un astfel de potenţial de cîmp crista-

lin uniparticulă, care acţionează asupra unui electron aflat în r,

într-o pătură incompletă f (sau d) a ionului de referinţă :

V(r) e
ÎTFET

v(R.. - r) (III.6)

unde j ia valori peste toate poziţiile reţelei şi Q. este sarcina

ivă a ionu d l {ţ f i

grupul punctual y este

efectivă a ionului din R.. Expresia lui V{rţ manifest invariantă la

w ( R j ' r )

unde :

r)
-i

cu *7 / ordinul grupului jf

Dacă ^5-'m3jii, obţinem J

g=l
(G t. - r)

9 J

(111.7)

(111.8)

şi G 6 elementele sale.
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W(R^r) I
g«o

r2q
2(n+g)

+ I
n=2

q
x c A. P (K.L.M.)

2n+2q,2n •* 2n J J J
(III.9)

unde A. este laplaceianul care acţionează asupra coordonatelor poziţiei

ionice; p, (k£m) sînt armonice cubice de ordin 2n; P 2 n ^ K i L i M ' s î n t

combinaţii liniare omogene de derivate parţiale de ordin 2n ale lui

v(R.x, cu aceeaşi structură algebrică cu a lui p_ ; C2n+2o+2n
 s î n c

coeficienţi numerici calculaţi. Coeficienţii de cîmp cristalin sînt :

C2n< r>

2n
32s

£r0 qlo
2n = 4,6

c
2 n + 2 g , 2 n \

(III.10)

Pentru y = 6/mmm, coeficienţii de cîmp cristalin sînt :

HTe l
o g=o

2s
(2n+2q)l 2n+2q,2n H *j

(2n,2s) = (2,0), (4,0), (6,0) ,(6,6)

2n,2s (IIIoll)

Cazul forţelor interatomice coulombiene este regăsit imediat,

punînd A g p (K-LM.)=0 , pentru ambele structuri.

Trebuie subliniat că hamiltonianul cîmpului. cristalin pentru

un sistem de sarcini punctuale, care interacţionează prin potentiate.

e<$ec£tve afibifiafiz este obţinut ca o combinaţie lineară obişnuită de

armonice sferice, care factorizează contribuţiile ionice şi electro-

nice, păstrînd aceeaşi structură algebrică pentru cei doi factori/20/.

In continuare am dedus o expresie mai explicită pentru coefi-

cienţii de cîmp cristalin care apar în cazul configuraţiilor cubice

şi hexagonale în ipoteza ioA.te.loA. Intzilonice. ctntiaJLz. Pentru struc-

turi cubice :

"2n 4 i r co

sau t
2n+2q

> A

ei
F. ™o,4

2n+2q,2n
j

, 2n = 4,6

+ 15R. v 1 1 - 15

(III.12)
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F g = v
«T * \7 ~2 TV "" TTT ~^ TT

v +105R. v + 420R. v±xx + 945R. v 1 1 -
- 945 R ^ v 1 (III.13)

Cifrele romane'indice superior indică ordinul derivatei lui v în ra-
port cu R.. S-au omis argumentele funcţiilor. Pentru q=l,2,.. F -,.

J y / ̂ n
sînt găsite prin recurenţă :

F , - - 1 1

q,2n
-l ,

+ 2R. F 1

3

-2
- 2n(2n+l)R. F

q-l,2n J q-i,2n
Pentru structuri hexagonale :

< r
2 n + 2 q > 2n2n

B 2 s ( r ) I

sau

cu

ÎTTE

2n
B,s.(r) =

(2n+2q)

(III.14)

1
j R:

2n+2q,2n $ _2nTÎ- Z 2 s ( K jL jMJ. ) P
o

( I I I . 1 5 )

2n+2q
<r > A

q=O q,2n,2s

-l
F , = v 1 1 - R. v 1 , iar celelalte F , date de (III.13)-

(III.14) cu 2n=2. < r^n q> sSnt elementele de matrice radiale ale

lui r 2 n + 2 * , c 2 n + 2 g f 2 n şi 4 l + 2 q 2 n sînt coeficienţi numerici.

Ecuaţiile (III.12) şi (III.15) pot fi aduse în forma (III.l)

cu elementele de matrice radiale renoratate în mod specific de interac-

ţia necoulombiană.
o 2n

C 2 n ( r ) Ao2n < r 2n = 4,6 (III .12a)

unde :

<r
2n+2q

(III.12b)

Şi
2n 2n

o,2n,2s
<r (2n,2s) = (2,0) , (4/)), (6p) , (%6>

(III.15a)
cu

<r *. < r 2 l l > + q l i <r2n+2<3> A g ' 2 n ' 2 3 7 A ° ' 2 « ' 2 S (III.15b)

Semnificaţiile lui A 2 n , A 2 n 2 s sînt evidente din

(III.12) şi (III.15).

Contribuţiile provenind de la ioni s-au factorizat în două

părţi ; una caracteristică intensităţii interacţiilor radiale exis-

tente în cristal şi una caracteristică simetriei cristaline. In plus,

concluzia noastră este că discrepanţele sistematice observate
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/2if între valorile experimentale <r 2 n> /25/ şi cele teoretice ,/26/

îşi găsesc explicaţia şi compensarea în faptul ca trebuie făcută com-

paraţia valorilor experimentale cu valorile renormate (lXI.12b) sau

{III.15b), calculate cu ajutorul valorilor teoretice /26/.

IV. FORTE INTERATOMţCE EFECTIVE DIN DATELE DE CIMP CRISTALIN
Interpretarea obişnuită a datelor experimentale privind des-

picările de cîmp cristalin ale nivelelor unielectronice ale păturilor

incomplete f atribuie, pur şi simplu, coeficienţilor de cîmp cristalin

rolul de parametri convenţionali de fit /2/,/5/,/27/.

Rezultatele deduse în secţiunea anterioară arată că hamiltonia-

nul de cîmp cristalin conţine explicit prin funcţiile P „(Rv>) ce

intră în coeficienţii de cîmp cristalin, potenţialul uniparticulă efec-

tiv care generează interactiile interatomjee. Aceasta sugerează $olo&i-

iza. da.te.loi e.KpzfUme.ntalz dz cimp oUitaLtgi pzntfiu a obtinz in.lonma.tii

a&uptia. £o/iţploi tfactivz intztatomicz dU.t% cUital /35/.

Aâbptînd un model parametric, validat de reprezentarea cuanti-

că a interacfiilor în cristale,se pot obţine informaţii despre poten-

tial printr-o procedură x 2• Datele obţinute pentru potential permit

la rîndul lor validarea sau invalidarea valorilor experimentale ale

coeficienţilor de cîmp cristalin. lată de ţe se cere soluţionarea

următoarelor puncte preliminare : (i) cunoaşterea elementelor de ma-

trice radiale <r 2 p> , p=l,2,..., (Hl.i26J, (111.15b), pentru ionul

magnetic de interes; (ii) cunoaşterea datelor structurale privind

distribuţia spaţială a Ionilor în reţeaua cristalină; (iii) cunoaşte-

rea sarcinilor punctuale efective Q. pentru ionii refelei date ;

(iv) rezolvarea dificultăţilor tehnice legate de evaluarea sumelor

de reţea.(III.12), (III.15).

(i) Recent Freeman şi Desclaux /26/ au calculat valori teore-

tice pentru elementele de matrice radicle <r ^>, p=l,2,3 care acoperă

practic toţi ionii de păraînt rar di- şi trivalenfi de interes. D*că

Sn (III.12b) şi (III.15b) se taie sumele după g la g m a x = 3 - 2

atunci valorile calculate în /26/ sînt suficiente pentru a calcula

elementele de matrice renormate.

(ii) Avînd în vedere interesul exceptional acordat în ultimul

deceniu înţelegerii proprietăţilor compuşilor interreetalicl ai pămîn-

turilor rare (/28/-/31/, etc) structurile investigate sîrit caracteris-

tice acestor compuşi : structura hexagonală de tip CaCu5, car,acteris-
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tică compuşilor RT_ (R=păr»Int rar, T=metal de tranziţie) şi structura

cubică de tip MgCu, (fază Laves) caracteristică compuşilor RT 2 <

(iii) Cunoaşterea sarcinilor punctuale efective, care urmează

să înlocuiască complexul ion plus nor electronic înconjurător este

destul de ăumară şi încă discutată /32/,/33/.

(iv) In (III.12) şi (III.15) sumele de reţea sînt obţinute

din sumari punct cu punct peste toate poziţiile reţelei :

S = l F. » lim S (IV. 1)

Convergenţa lui {S } către rezultate fizice corecte indepen-

dent de scăderea cu distanta a sumanzilor F. este asigurată automat

dacă volumele {V > Slnt legate printr-o transformare de similitudine

cu celula elementară a reţelei, Bravais asociată cristalului dat. Con-

tribuţiile vecinilor echivalenţi cristalografie pot fi grupate împre-

ună ca să dea :

n
unde volumul reiius V conţine numai vecinii ionului magnetic neechi-

valenţi cristalografie, şi N notează numărul vecinilor echivalenţi
s

cu ionul localizat la R 6 V . V este legat printr-o transformare

de similitudine cu domeniul de reprezentare al celulei elementare

/16/. Am detailat calculul pentru structurile B.enţionate la (ii) cu

ajutorul unor programe de calcul numeric.

Datele de elasticitate şi călduri specifice sugerează că la

distanţe mici, potenţialul coulombian ecranat va produce un model'

satisfăcător pentru potenţialul efectiv în cristal, pe cînd la dis-

tanţe mal mari, potenţialul Born este cel mai potrivit. O reprezen-

tare parametrică a lui v(5) care întruneşte aceste cerinţe este urmă-

torul potenţial de tip Brinkman 2, /34/, modificat ca să dea. o com-

portare fizică pentru orice B i O ş i C < + <*>
B e~ C R

v(R) = -£=! (IV:3)
e B -l

T
Fie A (B,C) la valori B şi C date, un set de coeficienţi de

lull .

cîmp cristalin calculaţi din (III.12) sau (III.15) şi fie AJ^ un set.

de date experimentale pentru aceşti coeficienţi. Construim abaterea

în sensul celor nai mici pătrate : _
T E

X M B ' C ) = m ^ n ^ m n ( B ' C > " **** ( I V > 4 K
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şi definim "parametrii fizici" ai potenţialului (IV.3), (Bo,Co)drept

punctul din planul (B,C)-în care

X 2(B O,C ) «• inin (xa{B,C)| 0 < B.C < + °° } (IV.5)
° B,C

Această problemă este puternic nelineară, de aceea soluţia

ei am obţinut-o numeric prin evaluări succesive ale lui x*(B,C). Un

studiu al lui xz(BrC) în planul (B,C) arată că, în generai există

două văl Izolate de minime care sînt separate printr-o culme înaltă,

ceea ce ne permite să definim drumuri economice către, minimele loca-

le pe fiecare vale, care constau în localizarea unui punct particu-

lar al acelei văi şi apoi găsirea minimului de-a lungul ei.-O compa-

raţie a celor două minime dă parametrii fizici B Q,C O,

Problema, astfel formulată, am rezolvat-o /35/ pentru trei

seturi de coeficienţi de cîmp cristalin obţinuţi experimental /2S/,

/36/,/37/. Rezultatele sînt dateîn tabelele IV.1, JV..2.

Tabelul IV.1. Parametrii potenţialului Brinkman 2 /24/ şi valorile

X2 minime pentru cele trei seturi de date experimentale.

Setul experimental

/36/

/28/

/37/

B

0

11

11

o a*

.000

.725

.724

C o a *

5.780

0.000

0.000

X«(BO

355

7

2449

c

.230

.455

.87

* B a , C a sînt adimensionale, a este constanta de reţea.

Am constatat că setul /28/ produce cele mai bune date pentru

coeficienţii de cîtnp cristalin dînd şi o comportare fizică consis-

tentă pentru potenţialul interionlc din cristal.

In tabelul IV.2 sînt daţi factorii de renormare pentru ele-

mentele de matrice radiale (III.15b) pentru potenţialul (IV.3) cu

parametrii din tabelul IV.1.

Tabelul IV.2
•

Setul experimental

/35/

/26/

/36/

• l f

1 ,
1 »

<r2>

065

178

178

<r47 /
.1

1

1

<r 4 >

,080

,278

,277
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V. ANIZOTROPIA' MAGNETICA A COMPUŞILOR INTERMETALICl AI PAMINTURILOR^
RARE

Avînd în vedere că la compuşii intermetalici ai pămînturilor
rare originea ani-'Otropiei magnetice trebuie căutată, în primul rînd,
în influenţa cîmpulul cristalin asupra păturii incomplete 4f, atenţia
ni s-'a îndreptat către aceşti compuşi, ca o completare a studiilor
noastre privind influenţa cînpului cristalin asupra proprietăţilor
ionilor magnetici.

In primul paragraf al capitolului V al tezei aia prezentat
unele aspecte fenomenologice ale anizotropiei magnetice /38/. Cel de
al doilea paragraf cuprinde date experimentale privind anizotropia şi
znagnetostricţiunea compuşilor pămînt rar - metal de tranziţie.

In continuare, capitolul V însumează eforturile autorului de
a da o descriere cantitativă a proprietăţilor magnetice ale unui ion
paramagnetic aflat într-o reţea cristalină. Pentru aceasta am ţinut
cont că este necesară următoarea informaţie /2/ :

<1> Trebuie cunoscute funcţiile de undă şi nivelele energetice
ale ionului liber .

b) Este necesar să se ştie calcula cîmpul cristalin care
acţionează asupra ionului,'ca şi 'celelalte energii de in-
teracţie din hamiltonianul perturbator.

c) Trebuie cunoscute elementele de matrice ale ham.lltonianului
de perturbaţie între stările ionului1* liber şi âeci se cere
cunoaşterea părţii radiale a funcţiilor de undă unielec-
tronice Hartree-Fook ale ionului liber.

d) Se scrie şi se re .lvă ecuaţia seculară pentru elementele
: de matrice c) şi se obţin astfel nivelele de energie şi

j funcţiile de undă ale ionului paramagnetic din cristal.

| e) Se calculează valorile medii ale mărimilor fizice, care
; prezintă interes în fenomenele fizice studia'-.e, cu ajuto-

rul funcţiilor proprii d ) .
i

Din discuţia datelor experimentale din V.2 a rezultat că,
i în compuşii intermetalici consideraţi, anizotropia magnetocristalină
; este determinată în principal de cuplajul spin-orbită, de cîmpul
i cristalin şi de interacţia de schimb anizctrop. Deci hattfeltonianul

perturbator al problemei va fi :
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H " HLS + Hcf + «ex < v- x )

a) Elementele de matrics ale hamiltonianului (V.I) se vor cal-
cula pe setul de funcţii uniparticulă |LSJM > care constituie baza
reprezentării standard {J ,J } corespunzătoare mecanismului de cu<*
plare a momentelor cinetice L şi S în ionii liberi ai pămînturilor
rare. Notaţiile fiind clasice /12/ nu le vom explicita încă o dată
aici.

b) Expresia termenului de interactie spin-orbită este :

H L S - - X t-s (V.2)

iar cea a interactiei de schimb anizotrop :

Hex " " 2 WB 5ex ' 2 ( v' 3 )

Capitolele II şi III âu"~fost în întreg-me dedicate obţinerii unor
expresii'explicite cît mai generale ale hamiltonienilor uniparticulă
efectivi de cîmp cristalin.

e) Au fost calculate elementele de matrice radiale (III.12)
.şi (III. 15) pentru simetriile cubică şi hexagonală. Am obţinut ele-
mentele de matrice ale termenului de interactie spin-orbită conform
relaţiei :

< -T 'J'M'|X_'_|TJM> = |x[j<J+l)-_(L+l) - S(S+lfj Sjj/j.jfj» (V.4)

Folosind teorema VfcLgne.r-Eckart am obţinut elementele de ma-
trice ale lui E f şi H în notaţia generală a operatorilor tenso-
riali ireductibili, cu ajutorul cărora se exprimă cei doi hasiilto-
r.ient de cîmp cristalin şi,, respectiv, de schimb :

_M'..T
—M —Li< T ' J ' M ' | T |TJM> =(-1) j/{2J+l)(2J'+1)

(k)

pentru H . şi :

(k) L+M'+J'+J+S
<x'J'M'jT |TJM > =(-1)

pentru H e„
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Diagonaţizarea natricii elementelor de matrice ale hamiltonia

nului (V.l) se face pentru diferite direcţii ale lui H .
GX

d) Am obţinut două ecuaţii seculare ale problemei :

csre se rezolvă'prin diagonalizare numerică, folosind o subrutină de

diagonalizare a matricilor simetrice, care dă valorile proprii E* 3 ,

ct » 1;2,... înt .- j » z, x .

Cu stările proprii cele mai joase ale unui ion, care Xn con-

diţii normale stnt singurele populate, se poate calcula funcţia de

partiţie Z şi de aici diverse mărimi măsurabile macroscopic. Pentru

calcule pe compuşi concreţi HT- si RT, am elaborat un sistem de pro-

grame numerice scrise în limbaj FORTRAN - ASA capabile sa rezolve

pe calculator problema fizicii expusă aici. Figurile V.1-V.5 din teză

dau schemele bloc ale programelor de evaluare a ctropului cristalin si

a proprietăţilor fizice ale compuşilor intermetalici ai pămînturilor

rare. Aplicaţia concretă la SmCo- - din V.4 <?ă rezultate numerice

pentru dependenta de temperatură a constantei de anizotropie X. în

bun aoord cu valorile experimentale raportate în /39/. Din lipsă de

spaţiu,aici vom da numai fig.v.l, care cuprinde schema generală a

sistemului de calcul.

Trebuie subliniat, în încheiere, că am căutat să dăm această

evaluare cantitativă a proprietăţilor magnetice ale ionului paramag-

netic din reţeaua cristalină, în cadrul unor ipoteze fizice consis-

tente unele cu altele, sprijinindu-ne pe rezultatele generale obţi-

nute pentru exprimarea hamiltonianului de cîmp cristalin din capi-

tolele II-IV ale tezei. Concordanta datelor teoretice cu experienţa

ne dă încredere în modelul generalizat propus în prezenta lucrare.



Fig.VJ Principalele module ale programului numeric

de evaluare a efectelor cîxnpului cristalin'în compuşi

intermetalici.
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