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1 Ú V O D
Jav magnetizmu pravdepodobne poznali mnohé staroveké civilizácie, prvou zaznamenanouzmienkou je však text Tálesa z Milétu, asi z roku 585 pred n.l., ktorý opísal ako sa mine-rál magnetit (chemickým zložením oxid železnato-železitý) samovoľne priťahuje k železu.V stredoveku tento jav bežne využívali námorníci v Európe a Číne k navigácii ako kom-pas, avšak k vysvetleniu tohto javu sa moderná civilizácia priblížila až v 19. storočí. Priexperimentoch s elektrickým prúdom najprv G.D. Romagnosi (v roku 1802, jeho objav všakostal nepovšimnutý) a neskôr H.Ch. Ørsted (v roku 1820) pozoroval, že kompas je ovplyv-nený elektrickým prúdom pretekajúcim v jeho blízkosti. Krátky čas po Ørstedovom objaveA.M. Ampère zverejnil podrobné vysvetlenie tohto experimentu a predviedol ako sa dvaparalelnc vodiče s pretekajúcim elektrickým prúdom priťahujú alebo odpudzujú v závislostiod vzájomného smeru pretekajúceho prúdu a dal do súvisu elektrický prúd a magnetiz-mus. Samotné vysvetlenie mikroskopickej povahy magnetizmu v tuhých látkach postupneprichádzalo po predstavení poloklasického a polokvantového modelu atómu N. Bohromna začiatku 20. storočia. Následný rozvoj technológie a teoretických modelov priniesolmnožstvo nových objavov, nie len vysvetlenie magnetických vlastností feromagnetov (čímje aj magnetit), ale aj objav rôznych nových typov magnetov nevyskytujúcich sa bežnev prírode. Mnohé z magnetických materiálov sa využívajú v bežnom živote ako súčasť rôz-nych zariadení, ako sú ložiská bez mechanického trenia, medicínske prístroje, reproduktorya mikrofóny, prepínače, motory, generátory, senzory alebo médiá na záznam informácií.Podrobné štúdium magnetických vlastností tuhých látok preto predstavuje dôležitý ná-stroj k technologickému pokroku a poznaniu mikroskopických príčin magnetizmu v nich.Tradičné magnetické materiály sú zvyčajne zložené z atómov skupiny prechodných ko-vov alebo lantanidov, prípadne ich oxidov a pripravujú sa najmä pri vysokých teplotáchvyužitím metalurgických metód. V posledných desaťročiach boli navrhnuté pre praktickévyužitie aj molekulárne magnety, ktoré sú organickými alebo anorganicko-organickýmihybridnými materiálmi. Molekulové magnety obsahujú kovové ióny alebo organické radi-kály nesúce magnetický moment a môžu predstavovať multifunkčné materiály kombinujúcezaujímavé magnetické, elektrické, optické a mechanické vlastnosti. V tomto učebnom textek praktickému cvičeniu Špeciálne praktikum II sa budeme venovať spôsobom štúdia mag-netických vlastností tuhých látok s využitím magnetickej rezonančnej metódy, elektrónovejparamagnetickej rezonancie, a magnetometrických metód založených na báze supravodi-vého kvantového interferenčného detektora, angl. Superconducting Quantum InterferenceDevice (SQUID).
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2 P Ô V O D M A G N E T I Z M U V T U H Ý C HL ÁT K A C H2.1 jednotky fyzikálnych veličín
Na úvod je potrebné uviesť niekoľko faktov ohľadom používania jednotiek fyzikálnych ve-ličín v oblasti štúdia magnetických vlastností (nie len) tuhých látok. Napriek tomu, žebola prijatá ako základná medzinárodná sústava jednotiek sústava Système Internationald’Unités (SI), často z historických dôvodov alebo z dôvodu lepšej názornosti sa využívajúv bežnej vedeckej práci iné typy jednotiek. V časopiseckej aj knižnej literatúre je možnésa stretnúť s využívaním jednotiek v tzv. sústave centimeter-gram-sekunda (cgs) [1]. Avšakkonverzia medzi hodnotami veličín udaných v sústave cgs a SI nie je v niektorých prípadochpriamočiara. Niektoré zákony elektromagnetizmu (napr. Maxwellove rovnice) sú zapísanév rôznom tvare v závislosti na tom, aký systém jednotiek sa používa. Niektoré veličinymôžu byť bezrozmerné v jednej sústave jednotiek, ale v druhej sústave nie (permeabilitavákua µ0 v sústave cgs je bezrozmerná veličina s hodnotou 1, v sústave SI má hodnotu4π× 10−7 H/m). V sústave cgs často chybne autori vyjadrujú intenzitu magnetického poľa
H v jednotkách gauss (G), čo je však jednotka magnetickej indukcie B, správna jednotkaintenzity magnetického poľa je oersted (Oe). Samotná veľkosť H a B vo vákuu je v sústavecgs rovnaká vzhľadom na definíciu B = µ0H , kde µ0 = 1. Z bežne používaných veličín jenapr. objemová susceptibilita χ v sústave cgs bezrozmerná veličina, ale tradične sa zapi-suje v jednotkách emu/cm3, kde formálne jednotkou emu je cm3, pričom electromagnetic
unit (emu) nie je v skutočnosti jednotkou. Následne molárna susceptibilita χmol je vyjad-rená v jednotkách cm3/mol (alebo emu/mol) a molárna magnetizácia Mmol v jednotkáchcm3G/mol (alebo emuG/mol). V Tab. 1 sú uvedené hodnoty vybraných základných fyzi-kálnych konštánt a ich kombinácií, ktoré sa používajú pri zápise magnetických veličín av Tab. 2 prevody medzi veličinami udávanými v sústave SI a cgs.S alternatívnym zápisom fyzikálnych veličín sa môžeme stretnúť pri udávaní hodnôt ener-gie (základnou jednotkou v sústave SI je joule, J), kde v závislosti na špecifickej oblastifyziky alebo použitej experimentálnej metóde sa veličina nesúca rozmer energie prepo-číta pomocou použitia niektorých základných konštánt. Často je takto udávaná energiav jednotkách teploty kelvin (K) pri štúdiu termodynamických veličín1, v spektroskopickýcha magnetických rezonančných metódach v jednotkách cm−1, MHz alebo GHz a pri neut-rónovom rozptyle v jednotkách meV. Pre praktické využitie sú v Tab. 3 uvedené niektorébežne používane prevodové faktory.

1 napr. energia E je predelená Boltzmannovou konštantou kB a následne E/kB má rozmer K
7



8 pôvod magnetizmu v tuhých látkach
konštanta cgs si

µ0 1 4π × 10−7 H/m
µB 9, 274015× 10−21 erg/G 9, 274015× 10−24 J/T
µB/kB 0, 67171× 10−4 K/G 0, 67171 K/T
NAµB 5584, 939 erg/(G.mol) alebo cm3.G/mol 5, 584939 J/(T.mol)
NAµB2/kB 0, 3751440895 emu.K/mol 3, 751440895 J.K/(T2.mol)

Tabuľka 1: Hodnoty vybraných základných fyzikálnych konštánt a ich kombinácií v sústave cgs a SI,
µ0 je premeabilita vákua, µB je Bohrov magnetón, kB je Boltzmannova konštanta a NAje Avogadrova konštanta.

veličina označenie sústava cgs C sústava si
intenzita magnetického poľa H Oe 103 /4π A/mindukcia magnetického poľa B G 10−4 T (tesla), Wb/m2objemová magnetizácia(magnetický moment najednotku objemu)

M emu/cm3 103 A/m
objemová magnetizácia 4πM G 103 /4π A/mmagnetická polarizácia J emu/cm3 4π × 10−3 T, Wb/m2magnetický moment m emu, erg/G 10−3 Am2 , J/Tobjemová susceptibilita χ emu/cm3 4π × 10−3 m3/kgmolárna susceptibilita χmol emu/mol, cm3/mol 4π × 10−6 m3/mol

Tabuľka 2: Prevody medzi magnetickými veličinami v sústave jednotiek SI a cgs. Hodnotu v sústavecgs je potrebné vynásobiť prevodovým faktorom C pre získanie hodnoty v sústave SI(napr. 1 G ×10−4 = 10−4 T).

J K MHz cm−1 meV
1 J 1 7,2429×1022 1,5092×1027 5,034×1022 6,2415×10211 K 1,38×10−23 1 2,0837×104 0,695 0,08621 MHz 6,6261×10−28 4,799×10−5 1 3,3356×10−5 4,1357×10−61 cm−1 1,9865×10−23 1,4388 2,998×104 1 0,1241 meV 1,6022×10−22 11,6 2,418×105 8,0655 1

Tabuľka 3: Prevodové faktory pre jednotky energie.



2.2 základné pojmy 9
elektrón atómové jadro

g-faktor gS = 2, 0023 ≈ 2
gL = 1 gN

gyromagnetický pomer γS = −gSµB
h̄

γL = −gLµB
h̄

γN = gNµN
h̄

veľkosť momentu hybnosti
∣∣∣~S∣∣∣ = h̄

√
s(s+ 1)∣∣∣~L∣∣∣ = h̄

√
l(l+ 1)

∣∣∣~I∣∣∣ = h̄
√
I(I + 1)

magnetický moment ~µS = γS ~S
~µL = γL~L

~µN = γN~I

veľkosť magnetického momentu |µS | = gS e2me
∣∣∣~S∣∣∣

|µL| = gL e2me
∣∣∣~L∣∣∣ |µI | = gN e2mp

∣∣∣~I∣∣∣
priemet magnetického momentu do osi z µzS = −2µBmS

µzL = −µBmL
µzI = gNµNmI

magnetické kvantové čísla mS = −s, ..., s = ±1/2
mL = −l, .., l mI = −I , ..., I

Tabuľka 4: Analogické veličiny pre určenie magnetického momentu elektrónu, resp. atómovéhojadra, kde s a l sú spinové a vedľajšie (alebo orbitálne) kvantové čísla.
2.2 základné pojmy
Magnetický moment elektrónového obalu získame kombináciou spinového magnetickéhomomentu a orbitálneho magnetického momentu jednotlivých elektrónov. Spinový magne-tický moment pochádza z vlastného momentu hybnosti elektrónov ~S (nazývaného spin)a orbitálny magnetický moment pochádza z orbitálneho momentu hybnosti elektrónov ~L(v dôsledku orbitálneho pohybu elektrónov okolo jadra). V prípade atómových jadier jevšeobecnou praxou uvažovať o celkovom vlastnom momente hybnosti jadier ~I a nazývaťho jadrovým spinom. Jadro teda predstavuje jeden objekt s vlastným spinovým momen-tom hybnosti a s jeho magnetickým momentom interaguje aplikované magnetické pole.Vzájomná interakcia medzi magnetickým momentom elektrónov a atómového jadra môževýrazne ovplyvniť magnetické vlastnosti látok a napríklad pri štúdium magnetických vlast-ností látok pomocou elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) je potrebné takútointerakciu brať do úvahy pri vyhodnotení experimentálnych údajov. To, či je jadrový spin Iatómu (prípadne jeho izotopu) nulový, poločíselný alebo celočíselný môžeme určiť z jehohmotnostného čísla A a atómového čísla Z následne:
• pre nepárne Z je jadrový spin poločíselný,
• pre párne Z aj A je jadrový spin nulový,
• pre ostatné prípady je jadrový spin celočíslený a nenulový.



10 pôvod magnetizmu v tuhých látkach
Samotné určenie veľkosti magnetického momentu elektrónového obalu alebo atómovéhojadra je založené na analogických veličinách uvedených v Tab. 4. Niektoré z týchto veličínboli najskôr zavedené pre elektrón a neskôr využité ich analógie pre popis atómovéhojadra. Jednotkou magnetického momentu je Bohrov magnetón µB pre elektrón

µB =
e h̄2me = 9, 274x10−24 J/T (1)

a jadrový magnetón µN pre atómové jadro
µN =

e h̄2mp = 5, 05084x10−27 J/T , (2)
kde h̄ = h2π , h je Planckova konštanta, e je elementárny náboj, me je hmotnosť elek-trónu, mp je hmotnosť protónu. Jadrový g-faktor určuje spolu s jadrovým spinom veľkosťmagnetického momentu jadra, zvyčajne je však možné nájsť tabulované hodnoty jadrovéhogyromagnetického pomeru. Pre voľný protón je udávaná hodnota gp = 5, 5856912 a prevoľný neutrón gn = −3, 8260837, výsledný jadrový g-faktor (aj jadrový magnetický mo-ment) môže nadobúdať kladné aj záporné hodnoty pre rôzne atómové jadrá.
2.3 magnetický moment elektrónového obalu
2.3.1 Voľný atóm
Pre určenie magnetického momentu atómového obalu pre jednoduchosť spočiatku uvažujmevoľné atómy, ktoré majú na najvyššej podvrstve elektrónového obalu len jeden elektrón.Stav elektrónového obalu takýchto atómov môžeme veľmi dobre popísať tzv. jednoelek-trónovou aproximáciou, kedy vzájomnú interakciu medzi elektrónmi zanedbávame voči ichinterakcii s jadrom a popisujeme ho podobne ako pre atóm vodíka. Celkový spinový aj or-bitálny moment hybnosti zaplnenej podvrstvy elektrónového obalu je nulový a následne ajmagnetický moment zaplnenej podvrstvy je nulový, ako je možné ukázať na základe Hundo-vých pravidiel [2, 3]. Magnetický moment elektrónového obalu je teda určený magnetickýmmomentom nezaplnených podvrstiev.Riešením Schrödingerovej rovnice pre atóm vodíka získame vlnovú funkciu elektrónuv elektrónovom obale atómu, pomocou ktorej je možné určiť oblasti jeho najpravdepo-dobnejšieho výskytu - orbitály. Ako je známe, hlavné kvantové číslo n môže nadobúdaťhodnoty n = 1, 2, 3, ... a definuje vrstvy elektrónového obalu. Vedľajšie kvantové číslo l,pričom l = 0, 1, ...,n− 1, zodpovedá podvrstvám elektrónového obalu a následne každému
mL = −l, ..., l zodpovedá jeden orbitál (získame teda 2l+1 orbitálov v podvrstve s rov-nakou energiou). Jednotlivé orbitály môžeme zobraziť ako plochy ohraničujúce priestors napr. 95% pravdepodobnosťou výskytu elektrónu (pre názornosť orbitály d s l = 2 súzobrazené na Obr. 1). Jeden orbitál môže byť obsadený dvoma elektrónmi, ktoré sa lí-šia spinovým magnetickým kvantovým číslom mS = ±1/2 a teda existuje sada 2(2l+1)možných elektrónových stavov nazývaná multiplet.
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Obr. 1: Priestorové zobrazenie elektrónových orbitálov d (l = 2, 2l+ 1 = 5).
Je potrebné uviesť, ze merateľnou veličinou je priemet magnetického momentu do urči-tého experimentálne určeného smeru, napr. smeru vonkajšieho magnetického poľa, ktorýsa zvyčajne označuje ako os z. Spinové (označené písmenom S) a orbitálne príspevky(označené písmenom L) k magnetickému momentu jedného elektrónu v nezaplnenej pod-vrstve elektrónového obalu atómu sú uvedené v Tab. 4. Vplyvom spin-orbitálnej interakcie2

HLS je celkový mechanický moment hybnosti ~J súčtom spinového a orbitálneho momentuhybnosti
~J = ~L+ ~S (3)

a v dôsledku tzv. mechanicko-magnetického paralelizmu aj celkový magnetický moment ~µJje súčtom spinového a orbitálneho magnetického momentu
~µJ = ~µL + ~µS = − e2me (~L+ 2~S). (4)

Z porovnania vzťahov 3 a 4 vidíme, že vektory celkového mechanického momentu hyb-nosti a magnetického momentu nie sú paralelné, keďže spinový a orbitálny g-faktor3 súrozdielne, a preto sa zavádza efektívny magnetický moment ~µeff ako priemet celkovéhomagnetického momentu do smeru celkového mechanického momentu hybnosti
~µeff = γJ~J , (5)
|~µeff | = gJ

e
me

∣∣∣~J∣∣∣ = gJµB
√
j(j + 1), j = l+ s, . . . , |l− s| , (6)

2 Spin-orbitálna interakcia HLS = λL̂.Ŝ charakterizuje vplyv orbitálneho pohybu elektrónov na ich spinovýmoment hybnosti. L̂ a Ŝ je operátor orbitálneho a spinového momentu hybnosti a λ je konštanta spin-orbitálnej interakcie, ktorá nadobúda kladné hodnoty pre podvrstvy zaplnené elektrónmi menej ako dopolovice a záporné hodnoty pre podvrstvy zaplnené viac ako do polovice.3 g-faktor je tiež nazývaný spektroskopický faktor štiepenia
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Obr. 2: Schematické zobrazenie termov a multipletov vytvorených korelačnou a spin-orbitálnouinterakciou pre nezaplnené podvrstvy elektrónového obalu ľahkých atómov.
kde

gJ = 1+ j(j + 1) + s(s+ 1)− l(l+ 1)2j(j + 1) (7)
je Landého faktor, ktorý charakterizuje príspevok spinového a orbitálneho momentu hyb-nosti k celkovému magnetickému momentu.V prípade vyššieho počtu elektrónov v nezaplnenej podvrstve potrebujeme uvážiť vplyvvzájomnej korelačnej interakcie medzi elektrónmi HKOR (jej pôvod je v elektrostatickejodpudzujúcej sile) a jej veľkosť v porovnaní so spin-orbitálnou interakciou HLS . Pre ľahkéatómy je vplyv spin-orbitálnej interakcie slabší ako vplyv korelačnej interakcie a dochádzanajprv ku sčítaniu spinových momentov hybnosti jednotlivých elektrónov ~S =

∑
i
~Si a ku

sčítaniu orbitálnych momentov hybnosti jednotlivých elektrónov ~L =
∑
i
~Li. Celkový mecha-

nický moment hybnosti následne určíme ako ~J = ~L+ ~S, čo je tzv. LS väzba (nazývaná ajRusselova-Saundersova väzba, ktorá predstavuje základ vektorového modelu atómu). U ťaž-kých atómov prevláda vplyv spin-orbitálnej interakcie na určenie konfigurácie elektrónova sčíta sa spinový a orbitálny momentu hybnosti každého elektrónu ~Ji = ~Li+ ~Si a celkovýmechanický moment hybnosti je daný súčtom ~J =
∑
i
~Ji, čo je tzv. jj väzba.Započítanie korelačnej a spin-orbitálnej interakcie v systéme viacerých elektrónov nanezaplnenej elektrónovej podvrstve určuje energeticky najvýhodnejšiu konfiguráciu, tzv.základný stav systému elektrónov. Pre ľahké atómy, kde je najprv potrebné uvážiť vplyvkorelačnej interakcie, takto vznikne (2S + 1)(2L + 1) možných konfigurácií s rovnakouenergiou, ktoré tvoria tzv. základný term (t. j. (2S + 1)(2L+ 1)-násobne degenerovanýzákladný term). Následne slabšia spin-orbitálna interakcia sníma túto degeneráciu, tedaštiepi základný term na multiplety a vznikne (2J + 1)-násobne degenerovaný základnýmultiplet (Obr. 2).
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ióny m2+ ióny m3+ počet elektrónov
Sc2+ Ti3+ 1Ti2+ V3+ 2V2+ Cr3+ 3Cr2+ Mn3+ 4Mn2+ Fe3+ 5Fe2+ Co3+ 6Co2+ Ni3+ 7Ni2+ Cu3+ 8Cu2+ 9

Tabuľka 5: Počet elektrónov v 3d orbitáloch iónov prechodných kovov.
2.3.2 Kryštálové pole
Z hľadiska magnetizmu tuhých látok sú nositeľmi magnetického momentu najmä ióny (ka-tióny) prechodných kovov, u ktorých posledná obsadená podvrstva elektrónového obaluje označená 3d (n=3, l=2) a obsahuje 5 orbitálov d, v ktorých môže byť 10 elektrónov.V Tab. 5 sú zhrnuté možné zaplnenia 3d orbitálov iónov prechodných kovov. V reálnychlátkach sú ióny prechodných kovov v kryštálovej štruktúre obklopené ďalšími atómami,ktoré vytvárajú kryštálové pole. Teória kryštálového poľa bola rozpracovaná v 30-tych ro-koch 20. storočia (H. Bethe a J.H. van Vleck [4, 5]) a predpokladá, že anióny najbližšiek centrálnemu katiónu, nazývané ligandy, sa správajú ako záporné bodové náboje vytvá-rajúce elektrostatický potenciál. Kryštálové pole vplýva na orbitálny pohyb elektrónovcentrálneho iónu, najmä tých na poslednej nezaplnenej podvrstve. Energia elektrónov v3d orbitáloch sa zvýši v dôsledku ich vzájomného odpudzovania s ligandami. Keďže elek-trostatická interakcia závisí na vzdialenosti medzi nábojmi, je nutné uvážiť priestorovérozloženie orbitálov voči ligandom. Niektoré orbitály budú energeticky výhodnejšie preobsadenie elektrónmi ako iné, následkom čoho môže byť zníženie degenerácie orbitálnychhladín pôvodne voľného iónu.V závislosti od sily kryštálového poľa HKP voči spin-orbitálnej interakcii a vzájomnejkorelačnej interakcii medzi elektrónmi v atómovom obale katiónu uvažujeme tri prípady:
• slabé kryštálové pole, HKP < HLS , platia 1. a 2. Hundovo pravidlo, kryštálové poleštiepi multiplety, realizuje sa u iónov vzácnych zemín, kde nezaplnené podvrstvy4f alebo 5f sú elektrostaticky tienené pred vplyvom ligandov zaplnenými vyššímipodvrstavmi,
• stredné kryštálové pole, HLS < HKP < HKOR , platí 1. Hundovo pravidlo, kryštálovépole štiepi termy, realizuje sa u 3d iónov prechodných kovov
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Obr. 3: Znázornenie oktaédrickej koordinácie iónu prechodného kovu (oranžové symboly) šiestimiligandami (žlté symboly), ktoré vytvárajú oktaédrické kryštálové pole kubickej symetrie(platí pre vzdialenosti a = c) a dva varianty tetragonálne deformovaného oktaédrickéhokryštálového poľa (pre a < c a a > c). Ligandy vo vrcholoch oktaédra na osi z sa nazývajúapikálne a na osiach x a y ekvatoriálne ligandy.
• silné kryštálové pole, HKOR < HKP , neplatia Hundove pravidlá, kryštálové polevytvára termy, realizuje sa u iónov s nezaplnenou podvrstou 4d alebo 5d.Pre účely praktického cvičenia Špeciálne praktikum II sa budeme podrobnejšie venovaťoblasti stredného kryštálového poľa realizovaného najmä u 3d iónov prechodných kovov.V kryštálovej štruktúre sa ióny prechodných kovov najčastejšie nachádzajú v oktaédrickejkoordinácii, teda ión je v strede oktaédra, ktorého vrcholy sú tvorené ligandami ležiacimina osiach x , y a z podľa Obr. 3. Ak sú všetky ligandy rovnako vzdialené od centrálnehoiónu, kryštálové pole má kubickú symetriu - ide o oktaédrické kryštálové pole kubickejsymetrie. Pri uvážení priestorového rozloženie 3d orbitálov (Obr. 1) vidíme, že orbitály3dx2−y2 a 3dz2 sú orientované smerom k ligandom a orbitály 3dxy, 3dxz a 3dyz sú orien-tované do priestoru medzi ligandami. Z toho jednoduchou úvahou vyplýva, že nižšiu energiuzíska trojica orbitálov 3dxy, 3dxz a 3dyz (označované ako t2g) a budú prednostne zapĺňanéelektrónmi v dôsledku slabšieho elektrostatického odpudzovania sa s ligandami než dvo-jica orbitálov 3dx2−y2 a 3dz2 (označované ako eg). Rozdiel energií medzi týmito dvomasadami orbitálov ∆0 (označovaný aj ako 10Dq) sa nazýva energia štiepenia kryštálovýmpoľom, čo je možné znázorniť energetickým diagramom na Obr. 4. Veľkosť energie štiepeniakryštálovým poľom môžeme určiť zo vzťahu

10Dq =
Ze26 〈

r4/a5〉 (8)
a závisí teda od efektívneho náboja jadra centrálneho iónu Z a strednej hodnoty pomerumocnín dvoch vzdialeností - a je vzdialenosť medzi jadrom a ligandom v oktaédri a r jevzdialenosť elektrónu od jadra. Pri obsadzovaní elektrónov do orbitálov musíme uvážiť ichvzájomné elektrostatické odpudzovanie. Dva elektróny v jednom orbitáli sa budú odpudzo-vať silnejšie ako dva elektróny v dvoch rôznych orbitáloch, keďže v priemere v jednomorbitáli bude medzi nimi menšia vzdialenosť. Naviac, v jednom orbitáli na základe Pauliho
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Obr. 4: Znázornenie energie 3d orbitálov voľného iónu, iónu obklopeného sféricky rozloženýmzáporným nábojom (pole guľovej symetrie) a iónu v oktaédrickom kryštálovom poli kubickejsymetrie a s následnou tetragonálnou distorziou.
vylučovacieho pravidla nemôžu mať dva elektróny rovnaké spinové magnetické kvantovéčíslo (paralelné spiny). Energeticky výhodnejšie je teda, ak sa dva elektróny nachádzajúv rôznych orbitáloch s paralelnými spinmi. Energia potrebná na to, aby sa dva elektrónynachádzali v jednom orbitáli sa nazýva párovacia energia, P . Situácia pri obsadzovaníorbitálov je jednoduchá pre 3d1 až 3d3 ióny, keď elektróny postupne obsadzujú sadu or-bitálov t2g a pre 3d8 a 3d9 ióny sú orbitály t2g obsadené úplne a postupne sa zaplniaorbitály eg ako to môžeme zobraziť na diagramoch na Obr. 5. V prípade 3d4 až 3d7 iónov(Obr. 6) je situácia zložitejšia. Potrebujeme zvážiť, či je energeticky výhodnejšie elektrónyspárovať na orbitáloch t2g (∆0 > P , slabé ligandové pole, nízkospinový stav) alebo preko-nať energiu štiepenia kryštálovým poľom a dosiahnuť stav s najnižšou mierou párovaniaelektrónov v orbitáloch (∆0 < P , silné ligandové pole, vysokospinový stav).Závislosť veľkosti energie štiepenia kryštálovým poľom ∆0 na type ligandu je možnéodhadnúť na základe tzv. spektrochemického radu, ktorý prvýkrát v roku 1938 popísalR. Tsuchida pri štúdiu komplexov Co3+ [6]. Anióny so silným ligandovým poľom spôsobujúveľké štiepenie ∆0 a anióny so slabým ligandovým poľom spôsobujú malé štiepenie ∆0.Spektrochemický rad4 bežných ligandov sleduje túto postupnosť (od slabého k silnémuligandovému poľu): I− < Br− < SCN− < Cl− < NO−3 < F− < OH− < O−2 <H2O < piridín < NH3 < diaminoetylén < bipyridín ≈ fenantrolín ≈ NO−2 < CN− <CO. Je potrebné poznamenať, že aj samotný typ katiónu ovplyvňuje výslednú veľkosť ∆0a dva rôzne katióny s rovnakými ligandami budú charakterizované rôznymi ∆0 a sledujú

4 Názov spektrochemický rad súvisí s bežnou veľkosťou ∆0, ktorá je v prípade väčšiny komplexov prechod-ných kovov porovnateľná s energiou fotónov vo frekvenčnej oblasti viditeľného svetla. Ak je fotón s energiou
∆0 pohltený elektrónom v stave t2g, jeho energia sa zvýši a presunie sa do stavu eg. Pri ožiarení kom-plexu prechodného kovu širokospektrálnym zdrojom svetla je teda pohltená jeho časť (určitá oblasť farieb).Jednoduchou úvahou z toho vyplýva, že nepohltené zložky svetla v podstate definujú farbu komplexu.
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Obr. 5: Schematické znázornenie obsadzovania 3d orbitálov elektrómni pre prípad oktaédrickéhokryštálového poľa kubickej symetrie a výsledný celkový spin. V prípade 3d1 až 3d3 , 3d8a 3d9 ióny pre slabé aj silné ligandové pole existuje jediná možná konfigurácia elektrónov.
túto postupnosť (od menšieho k väčšiemu ∆0): Mn2+ < Ni2+ < Co2+ < Fe2+ < V2+ <Fe3+ < Co3+ < Mn4+.V prípade, že apikálne ligandy (ležiace na osi z) sa nachádzajú vo väčšej alebo menšejvzdialenosti od centrálneho iónu než ekvatoriálne ligandy (ležiace osiach x a y) oktaéd-rické kryštálové pole je tetragonálne deformované, čo môže znížiť degeneráciu orbitálnychhladín eg a t2g. Štiepenie energetických hladín eg a t2g je možné popísať pomocou para-metrov Ds a Dt

Ds = 2Ze27 (〈
r2/a3〉− 〈r2/c3〉) , (9)

Dt = 2Ze221 (〈
r4/a5〉− 〈r4/c5〉) , (10)

kde vzdialenosti medzi jadrom centrálneho iónu a ligandom a a c majú význam podľaObr. 3. Závislosť energie jednotlivých d orbitálov na veľkosti tetragonálnej distorzie ok-taédra je zobrazená na Obr. 7. V prípade iónov s viacerými elektrónmi na 3d orbitálochuvedené štiepenie hladín eg a t2g môže výrazne ovplyvniť obsadzovanie orbitálov elek-trónmi a následne ich magnetické vlastnosti.Zaujímavým príkladom vplyvu zníženia kubickej symetrie kryštálového poľa sú ióny 3d9(Cu2+) alebo 3d4 (Cr2+). V oktaédrickom poli kubickej symetrie je orbitálny stav iónuCu2+ dvojnásobne degenerovaný, keď nespárený elektrón sa môže nachádzať v orbitáli3dx2−y2 alebo 3dz2 . V dôsledku elektrostatického odpudzovania je energeticky výhodnej-šie ak dôjde k spontánnemu zníženiu symetrie, čo sa nazýva Jahnov-Tellerov jav. Zvyčajnepre komplexy Cu2+ sa ligandy v apikálnej polohe vzdialia a v ekvatoriálnej polohe priblížiak centrálnemu iónu, následkom čoho sa posledný elektrón, jediný nespárený, bude nachá-dzať v orbitáli 3dx2−y2 a vedie to k anizotropným magnetickým vlastnostiam (popísanébudú neskôr).
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Obr. 6: Schematické znázornenie obsadzovania 3d orbitálov elektrómni pre prípad oktaédrickéhokryštálového poľa kubickej symetrie a výsledný celkový spin. V prípade 3d4 až 3d7 iónovpre slabé ligandové pole získame vysokospinové komplexy prechodných kovov, pre silnéligandové pole naopak nízkospinové komplexy.
Už v oktaédrickom kryštálovom poli kubickej symetrie dochádza k ďalšiemu zaujímavémujavu, ktorý sa nazýva zamŕzanie orbitálneho momentu. Tento jav si môžeme popísať naióne 3d8 (Ni2+), kde by sme na základe elektrónovej konfigurácie zobrazenej na Obr. 5a s využitím 1. Hundovho pravidla očakávali spinový moment S=1 a orbitálny moment

L=3. Ak podrobnejšie skúmame pôsobenie zložiek operátora orbitálneho momentu hybnosti
L̂ na vlnové funkcie d-orbitálov, zistíme, že pre strednú hodnotu priemetu orbitálnehomomentu hybnosti do osi z platí 〈Lz〉 = 0 a aj príspevok orbitálneho momentu k celkovémumagnetickému momentu iónu bude nulový [7]. Experimentálne je teda pozorovaný lenpríspevok spinového momentu hybnosti k celkovému magnetickému momentu.
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Obr. 7: Schematické znázornenie závislosti energie 3d orbitálov na type a veľkosti tetragonálnejdistorzie koordinačného oktaédra. Krajné hodnoty zodpovedajú lineárnej koordinácii cen-trálneho iónu dvoma ligandami (vľavo) a štvorcovo-planárnej koordinácii centrálneho iónuštyrmi ligandami (vpravo).
2.3.3 Spinový hamiltonián
V doterajších úvahách prítomnosť stredného kryštálového poľa viedla k snímaniu orbitálnejdegenerácie a vytváraniu multipletov, ale (2S+ 1)-násobná spinová degenerácia sa zacho-vávala. Následné započítanie spin-orbitálnej interakcie ako poruchy prvého rádu vedie kukvantovo-mechanickému primiešavaniu excitovaných orbitálnych stavov k základnému or-bitálnemu stavu. To znamená, že aj keď v základnom orbitálnom stave je orbitálny momentzamrznutý, prejaví sa príspevok orbitálneho momentu k celkovému magnetickému momentu.Zároveň vieme určiť ako sú ovplyvnené kryštálovým poľom spinové stavy v multiplete. Akje základný orbitálny stav singlet (napríklad pre ióny Cu2+ a Ni2+), je možné vplyv kryš-tálového poľa na degeneráciu spinových stavov a ich energiu určiť pomocou spinovéhohamiltoniánu definovaného nasledovne

HSH = Ŝ ¯̄DŜ + B̂ ¯̄ΛB̂+ µBŜ ¯̄gB̂, (11)
kde vplyv kryštálového poľa na spinové stavy popisuje tenzor jednoiónovej anizotropie ¯̄D

¯̄D = −λΛij , (12)
pričom

Λij =
∑
n6=0
〈Ψ0 |Li|Ψn〉

〈
Ψn
∣∣Lj ∣∣Ψ0〉

En −E0 , (13)
kde λ je konštanta spin-orbitálnej interakcie, Ψ0 a Ψn sú vlnové funkcie základného a n-tého orbitálneho stavu, E0 a En sú vlastné energie základného a n-tého orbitálnehostavu a Li a Lj sú zložky operátora orbitálneho momentu. Príspevok orbitálneho momentuk celkovému magnetickému momentu spôsobuje odklon g-faktora od hodnoty 2 a započítasa pomocou tenzora ¯̄g

¯̄g = 2(δij − λΛij). (14)
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Obr. 8: Diagram energetických hladín zobrazujúci vplyv zníženia symetrie kryštálového poľa na
(2S + 1)-násobnú degeneráciu spinových stavov pre S = 1/2 (horný diagram) a S = 1(dolný diagram) a následné započítanie vplyvu Zeemanovho javu pomocou Rov. 19.

Interakcia vonkajšieho magnetického poľa B s magnetickým momentom, nazývaná Zeema-nova interakcia, je popísaná časťou spinového hamiltoniánu Rov. 11
HZ = µBŜ ¯̄gB̂. (15)Časť spinového hamiltoniánu Rov. 11
HT IP = B̂ ¯̄ΛB̂ (16)popisuje vplyv vonkajšieho magnetického poľa B na orbitálne stavy a jej dôsledkom jevznik tzv. teplotne nezávislého paramagnetizmu (tento jav popíšeme neskôr). Pre popisexperimentálnych výsledkov získaných pomocou EPR môžeme tento člen v Rov. 11 zanedbať.Symetria kryštálového poľa sa cez Rov. 12, Rov. 13 a Rov. 14 premieta do symetrie tenzorov

¯̄g a ¯̄D a v súradnicovej sústave definovanej hlavnými osami kryštálového poľa majú tietotenzory diagonálny tvar
¯̄g =

 gxx 0 00 gyy 00 0 gzz

 (17)
a

¯̄D =

 Dxx 0 00 Dyy 00 0 Dzz

 (18)
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a spinový hamiltonián Rov. 11 môžeme prepísať do tvaru

HSH = D(Ŝz)2 + E
[
(Ŝx)2 − (Ŝy)2]+ µBŜ ¯̄gB̂, (19)

kde
D = Dzz − (Dxx +Dyy)/2 = λ

(
gzz −

gxx + gyy2
) (20)

a
E = (Dxx −Dyy)/2 = λ(gxx − gyy)/2 (21)

sú konštanty jednoiónovej anizotropie (charakterizujúce vplyv kryštálového poľa na de-generáciu spinových stavov), D popisuje axiálnu časť a E rombickú časť jednoiónovejanizotropie kryštálového poľa.V prípade oktaédrického kryštálového poľa kubickej symetrie je tenzor jednoiónovej ani-zotropie aj g-faktora izotropný (Dxx = Dyy = Dzz a gxx = gyy = gzz), čiže D = 0a E = 0 v spinovom hamiltoniáne podľa Rov. 19 a len vonkajšie magnetické pole snímadegeneráciu spinových stavov a určuje os kvantovania. Pri tetragonálnej deformácii oktaéd-rického kryštálového poľa zložky tenzora jednoiónovej anizotropie a g-faktora nadobúdajúhodnoty Dxx = Dyy 6= Dzz a gxx = gyy 6= gzz takže D 6= 0 a E = 0. Jednotlivézložky tenzora g-faktora sú často označené ako gxx = gyy = g⊥ a gzz = g||, pričom
g⊥ < g|| v prípade tetragonálnej distorzie koordinačného oktaédra a < c a g⊥ > g|| pre
a > c (Obr. 3). Až pri ďalšom znížení symetrie kryštálového poľa prostredníctvom rombic-kej deformácie je v Rov. 19 nenulový aj parameter E . Vplyv kryštálového poľa na snímaniedegenerácie spinových stavov si popíšeme na dvoch príkladoch, znova to budú ióny Cu2+(S = 1/2) a Ni2+ (S = 1).Situácia je zaujímavá pre S = 1/2, keď spinový stav je dvojnásobne degenerovaný.Vzhľadom na to, že vlastné hodnoty operátora (Ŝz)2 pre mS = ±1/2 sú rovné 1/4, tak ajvlastné energie stavov mS = ±1/2 budú rovnaké D/4 a nedochádza k snímaniu dvojná-sobnej degenerácie spinových stavov vplyvom kryštálového poľa, ale len k rovnakej zmeneich energie (Obr. 8). Tento jav popisuje tzv. Kramersov teorém5. Vplyv kryštálového poľa saprejaví len vo veľkosti a anizotropii komponentov tenzora g-faktora a dvojnásobná dege-nerácia spinových stavov sa sníme (ich energia bude rôzna) len Zeemanovou interakciou,pričom energia týchto dvoch stavov lineárne závisí od magnetického poľa

E±1/2 = ±12gµBB, (22)
kde g predstavuje veľkosť g-faktora v smere magnetického poľa.

5 Kramersov teorém rozlišuje ióny s párnym a nepárnym počtom elektrónov v poslednej nezaplnenej podvrstveelektrónového obalu. Ak má systém nepárny počet elektrónov, tak ani kryštálové pole rombickej symetrienesníme úplne degeneráciu spinových stavov a ostávajú aspoň dvojnásobne degenerované - Kramersove dub-lety. Ak má systém párny počet elektrónov, tak kryštálové pole rombickej symetrie plne sníma degeneráciuspinových stavov.
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Pre S = 1 je spinový stav trojnásobne degenerovaný v oktaédrickom poli kubickej sy-metrie. Pri tetragonálnej deformácii kryštálového poľa dochádza k čiastočnému snímaniuspinovej degenerácie, keď spinový singlet s mS = 0 je oddelený energetickou medzerou

D od spinového dubletu s mS = ±1, pričom singlet má nižšiu energiu pre D > 0 ako jezobrazené na (Obr. 8).6 Takto zároveň vzniká preferovaná orientácia priemetu spinu vočiosi kvantovania (označovanej z) definovanej anizotropiou kryštálového poľa. Keďže stavs mS = 0 má nižšiu energiu než ms = ±1 pre D > 0, potom preferovaná orientácia prie-metu spinu je kolmá na os kvantovania - vzniká tzv. ľahká rovina anizotropie. Analogickypre D < 0 je preferovaný smer priemetu spinu rovnobežný so smerom osi kvantovania -vzniká tzv. ľahká os anizotropie. Až následná rombická deformácia kryštálového poľa snímaaj dvojnásobnú degeneráciu dubletu mS = ±1. Po následnom započítaní Zeemanovej in-terakcie energiu spinových stavov pre napr. D > 0 určíme ako
E0 = 0, (23)
E±1 = D ±

√
E2 + (gzµBB)2, (24)

ak je smer magnetického poľa paralelný s osou kvantovania z.
2.4 interakcie medzi magnetickými momentami
V doterajšom popise pôvodu magnetizmu v tuhých látkach sme uvažovali, že jednotlivé mag-netické momenty sú lokalizované na iónoch usporiadaných v kryštálovej mriežke, pričomsa navzájom neovplyvňujú. Takéto systémy označujeme ako paramagnety. Predpoklad vzá-jomnej izolovanosti však bežne nie je zachovaný a magnetické momenty navzájom ovplyv-ňujú svoje správanie vplyvom rôznych druhov magnetických interakcií, ktoré v konečnomdôsledku výrazne ovplyvňujú magnetické vlastnosti tuhých látok. Spomenieme niektoréz nich v rámci predpokladu magnetického momentu lokalizovaného na iónoch v kryštálovejmriežke7.
2.4.1 Magnetická dipólová interakcia
Ak uvážime jednoduchú vektorovú predstavu magnetického momentu atómového obalu, kdemagnetický moment predstavuje magnetický dipól8, tak môžeme vzájomnú interakciu dvoch

6 Keďže k snímaniu spinovej degenerácie a vytvoreniu energetickej medzery dochádza aj bez prítomnostivonkajšieho magnetického poľa, parameter D sa často označuje aj ako parameter štiepenia v nulovom mag-netickom poli, angl. zero-field splitting (ZFS).7 Predpokladom lokalizácie magnetického momentu napríklad zanedbáme niektoré javy prebiehajúce v elek-tricky vodivých materiáloch.8 Magnetický dipól predstavuje pri klasickom popise vzniku magnetického poľa uzavretá prúdová slučka [8].
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magnetických momentov popísať pomocou dipól-dipólovej interakcie, ktorú budeme nazý-vať magnetická dipólová interakcia. Energia magnetickej dipólovej interakcie závisí odvzájomnej orientácie magnetických momentov ~µ1 a ~µ2 a ich vzájomnej vzdialenosti určenejpolohovým vektorom ~r

Edip =
µ04πr3

(
~µ1 · ~µ2 − 3

r2 (~µ1 · ~r) (~µ2 · ~r)
) . (25)

Magnetickú dipólovú interakciu považujeme za anizotropnú, keďže jej veľkosť závisí odvzájomnej orientácie magnetických momentov. Jej energia napr. pre dva momenty veľkosti
µ = 1 µB a r =1 Å je približne 1 K. Vzájomná vzdialenosť magnetických iónov v tuhýchlátkach môže byť niekoľko Å a vzhľadom na rýchly pokles energie magnetickej dipólovejinterakcie so vzájomnou vzdialenosťou magnetických momentov (∼ 1/r3) môžeme túto inte-rakciu považovať za slabú. Len vplyvom magnetickej dipólovej interakcie by nebolo možnévysvetliť mnohé reálne prejavy magnetizmu ako je napr. feromagnetizmus a je potrebnéuvažovať tzv. výmennú interakciu pomocou kvantovo-mechanického popisu magnetickéhomomentu.
2.4.2 Výmenná interakcia
Výmenná interakcia predstavuje interakciu medzi dvoma magnetickými momentami repre-zentovanými spinovými operátormi Ŝ1 a Ŝ2 v hamiltoniáne

Hex = −JŜ1Ŝ2, (26)
kde písmeno J predstavuje zaužívané označenie konštanty výmennej interakcie. Výmennúinterakciu a tvar hamiltoniánu Hex môžeme postupne odvodiť z hamiltoniánu použitéhona určenie energie elektrónov v molekule vodíka, ktorú prvýkrat určili W. Heitler a F. Lon-don v roku 1927 [9]. S prispením prác P.A.M. Diraca, W. Heisenberga a J.H. van Vlecka[10, 11, 12] vznikla výsledná forma hamiltoniánu Hex označovaného ako Heisenbergov vý-menný hamiltonián. Vplyv výmennej interakcie na stav spinov S1 a S2 vyplýva z vlastnostívlnovej funkcie dvoch elektrónov v molekule vodíka pri ich vzájomnej výmene. Takže aj keďdôsledky výmennej interakcie sú magnetického charakteru, jej pôvod je v elektrostatic-kom odpudzovaní elektrónov a platnosti Pauliho vylučovacieho princípu. Vplyv výmennejinterakcie na stav dvoch magnetických momentov je určený znamienkom konštanty vý-mennej interakcie J . Ak J < 0, tak je preferovaná antiparalelná orientácia magnetickýchmomentov a interakciu nazývame antiferomagnetická (AFM) výmenná interakcia. Ak J > 0tak je preferovaná paralelná orientácia magnetických momentov a interakciu nazývameferomagnetická (FM) výmenná interakcia.Ak uvažujeme veľké množstvo magnetických momentov v tuhej látke tak hamiltonián Hex(Rov. 26) prepíšeme do tvaru

Hex = −
∑
i<j

Jij Ŝi · Ŝj , (27)
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pričom výmenná interakcia Ji,j môže byť uvažovaná len medzi najbližšími susedmi a keď jerovnaká, tak môžeme písať

Hex = −J
∑
i
Ŝi · Ŝi+1. (28)

Veľkosť J určuje množstvo energie (napr. tepelnej), ktoré musíme dodať dvojici magnetic-kých momentov, aby sme narušili vzájomnú rientáciu magnetických momentov spôsobenúvýmennou interakciou. Pri dostatočne vysokej teplote (energii) sa teda bude táto sústavaznova správať ako sústava izolovaných magnetických momentov - paramagnet.Výmenná interakcia je krátkodosahová interakcia, jej vplyv je výrazný na stav elektrónovv orbitáloch toho istého atómu alebo dvoch susedných iónov, ktorým sa prekrývajú orbitály(priama výmenná interakcia), ale často je v tuhej látke vzdialenosť medzi magnetickýmiiónmi príliš veľká pre priamu výmennú interakciu. Výmenná interakcia môže byť sprostred-kovaná cez postupný prekryv ich orbitálov s orbitálmi susedných nemagnetických iónov.Takto sprostredkovaná interakcia sa nazýva supervýmenná interakcia (alebo Kramersova-Andersonova supervýmenná interakcia [13, 14]). Je možné odhadnúť typ supervýmennejinterakcie pomocou jednoduchých semiempirických pravidiel, ktoré sformulovali J.B. Go-odenough a J. Kanamori [15, 16, 17]. Pre viac podrobností je odporúčané preštudovaťknihy [7, 18]. Vhodným príkladom je postupný prekryv d-orbitálov dvoch iónov Cu2+ cez
p-orbitál aniónu O2−. Ak väzba Cu-O-Cu vytvára uhol 90°, môže byť prítomná FM interak-cia. Už pri malom odklone od 90°uhla prevládne vplyv AFM interakcie, pričom najsilnejšiaAFM interakcia je pri uhle 180°.
2.4.3 Anizotropia výmennej interakcie
Hamiltonián určený Rov. 26 označujeme aj ako izotropný výmenný integrál, keďže všetkyzložky operátora spinu interagujú rovnakou výmennou interakciou J . Neskôr T. Moriya [19,20] ukázal, že započítaním spin-orbitálnej interakcie ako poruchy je potrebné hamiltoniánvýmennej interakcie rozšíriť o anizotropné členy do tvaru

Hex = −JŜ1 · Ŝ2 + ~D ·
(
Ŝ1 × Ŝ2)+ Ŝ1 · ¯̄Γ · Ŝ2, (29)

ktorý môžeme prepísať do všeobecného tvaru [21]
Hex = Ŝ1 · ¯̄J · Ŝ2 =

(
Ŝx1 Ŝy1 Ŝz1

) Jxx Jxy Jxz
Jyx Jyy Jyz
Jzx Jyz Jzz


 Ŝx2
Ŝy2
Ŝz2

 , (30)
pričom pre izotropnú časť výmmenej interakcie platí

J = −13 (Jxx + Jyy + Jzz
) . (31)
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Hamiltonián

HSAE = Ŝ1 · ¯̄Γ · Ŝ2 =

(
Ŝx1 Ŝy1 Ŝz1

) Jxx + J
(
Jxy + Jyx

)
/2 (Jxz + Jzx) /2(

Jyx + Jxy
)

/2 Jyy + J
(
Jyz + Jzy

)
/2

(Jzx + Jxz) /2 (
Jzy + Jyz

)
/2 Jzz + J


 Ŝx2
Ŝy2
Ŝz2


(32)

predstavuje symetrickú anizotropnú výmennú interakciu a hamiltonián
HDM = ~D ·

(
Ŝ1 × Ŝ2) = ( (Jyz − Jzy)/2 (Jzx − Jxz) /2 (

Jxy − Jyx
)

/2 ) · (Ŝ1 × Ŝ2)(33)
predstavuje antisymetrickú Dzyaloshinského-Moriyovu (DM) výmennú interakciu [19, 20,22]. Je zaužívané použiť na odhad veľkosti anizotropných interakcií jednoduché vzťahy

Di =
∆g
g J (34)

a
Γij =

(
∆g
g

)2
J , (35)

kde ∆g = g− 2 je príspevok orbitálneho magnetického momentu ku g-faktoru. Pre vlast-nosti antisymetrickej DM interakcie ~D platí niekoľko jednoduchých pravidiel založenýchna znalosti symetrie kryštálovej mriežky, v ktorej sú umiestnené interagujúce magnetickémomenty [19, 20]. Príkladom je prítomnosť inverzného centra uprostred spojnice interagu-júcich magnetických momentov, vtedy je antisymetrická DM interakcia nulová. Zvyčajne súanizotropné príspevky k výmennej interakcii malé, avšak pri nízkych teplotách je možnépozorovať ich vplyv na magnetické vlastnosti napríklad pomocou EPR. Podrobný popisvplyvu anizotropných príspevkov výmennej interakcie k magnetickým vlastnostiam tuhýchlátok je však mimo rámec tohto učebného textu.



3 E L E K T R Ó N O VÁ PA R A M A G N E T I C K ÁR E Z O N A N C I A3.1 magnetické rezonančné metódy
Základy kvantovej mechaniky položené začiatkom 20. storočia ukázali, že atómy alebomolekuly sa môžu nachádzať v diskrétnych stavoch, každý so zodpovedajúcou energiou.Spektroskopia je vo všeobecnosti metóda merania a interpretácie energetických rozdielovmedzi diskrétnymi stavmi atómov alebo molekúl. Ak poznáme energetické rozdiely me-dzi jednotlivými stavmi systému, je možné zrekonštruovať tzv. energetické spektrum a zís-kať tak vedomosti o štruktúre a dynamických dejoch v skúmanom systéme. Energetickérozdiely, ∆E , zodpovedajú zvyčajne energii absorbovaného elektromagnetického žiareniapodľa Planckovho zákona

∆E = hν, (36)
kde ν je frekvencia žiarenia. Absorbcia energie žiarenia vedie k zmene stavu systémuzo stavu s nižšou energiou do stavu s vyššou energiou. Pri optickej spektroskopii samení frekvencia žiarenia a tá frekvencia, pri ktorej dochádza k absorbcii zodpovedá podľaRov. 36 energetickému rozdielu medzi dvoma stavmi systému. Záznam absorpčných (aleborezonančných) čiar zodpovedajúcich absorpčným energiám nazývame spektrum, ktoré jezobrazené na Obr. 9a. Magnetické rezonančné metódy predstavujú spektroskopické tech-niky, u ktorých sa využíva fakt, že elementárne častice tvoriace atóm nesú magnetickýmoment. Aplikované magnetické pole B na takúto časticu pôsobí silou, teda s ňou inte-raguje a vytvára energetické rozdiely medzi rôznymi stavmi častice. Ku štúdiu vlastnostítuhých látok sa využíva interakcia magnetického poľa s magnetickým momentom celéhojadra atómu alebo elektrónového obalu atómu. V závislosti od toho, či magnetické pole inte-raguje s magnetickým momentom atómového jadra alebo elektrónového obalu, magnetickérezonančné metódy označujeme jadrová magnetická rezonancia (JMR) a elektrónová para-magnetická rezonancia (EPR). Typické frekvencie elektromagnetického žiarenia v Rov. 36využívané v magnetických rezonančných metódach sú v rozsahu niekoľkých jednotiek ažstoviek MHz pre JMR a niekoľko jednotiek až stoviek GHz (mikrovlnné žiarenie) pre EPR.Moderné spektrometre využívané vo vedeckej praxi dokonca pracujú s elektromagnetic-kým žiarením s frekvenciou vyššou ako 1 THz. Táto oblasť frekvencií sa už označuje akovzdialená infračervená oblasť žiarenia. Technika merania a teoretický popis EPR sa začalirozvíjať po roku 1945, keď E. Zavoisky v Kazani prvýkrát experimentálne pozoroval EPRspektrum materiálu CuCl2·2H2O [23, 24] ešte s využitím rádiovej frekvencie 133 MHz. Ne-skôr vďaka rozvoju radarovej techniky počas 2. svetovej vojny potvrdil svoje experimentyaj s využitím mikrovlnných frekvencií v oblasti 9 GHz.
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(a) Absorpčné spektrum zaznamenané zmenou frekvencie.

(b) Absorpčné spektrum zaznamenané zmenou magnetickéhopoľa.
Obr. 9: Absorpčné spektrum zodpovedá rozdielu energií medzi dvoma stavmi systému. V prípadeEPR zvyčajne meníme vonkajšie magnetické pole pri konštantnej frekvencii elektromagne-tického žiarenia. Ak sa rozdiel energií systému v dôsledku Zeemanovho javu rovná energiižiarenia, tak pozorujeme absorbciu.

Magnetický moment elektrónového obalu získame kombináciou spinového magnetickéhomomentu a orbitálneho magnetického momentu jednotlivých elektrónov a v prípade atómo-vých jadier magnetický moment pochádza z celkového vlastného momentu hybnosti jadier.Výhodou JMR je, že takmer každý prvok má izotop s nenulovým jadrovým spinom (okrem ar-gónu a céru) a teda má nenulový magnetický moment. Najčastejšie sa však v praxi využívajúatómy s jadrovým spinom I = 1/2, napr. 1H, 13C a 15N. Pre EPR sú vhodné len niektoréprvky, ktoré majú nenulový magnetický moment elektrónového obalu (tzv. prechodné kovyako Fe, Cu, Mn, Co), alebo organické molekuly, u ktorých prebehla jednoelektrónová oxi-dácia alebo redukcia vedúca k vytvoreniu radikálového katiónu, resp. aniónu. Samotnýteoretický popis princípu JMR a EPR je identický a založený na analogických veličináchvedúcich k určeniu veľkosti magnetického momentu elektrónového obalu alebo atómovéhojadra, ktoré boli uvedené v Kap. 2.2. V tomto učebnom texte sa sústredíme na využitie EPRpri štúdiu tuhých látok. Podrobnejší popis EPR možno nájsť v knihách rôznych autorov(A. Abragam a B. Bleaney [25], C.P. Poole, Jr. [26], J.A. Weil a J.R. Bolton [27]).
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3.2 základy elektrónovej paramagnetickej rezonan-cie
3.2.1 Rezonančná podmienka
Energetické rozdiely, ktoré študujeme pomocou EPR sú spôsobené najmä (ale nie vždy)Zeemanovou interakciou popísanou hamiltoniánom Rov. 15, ktorý zjednodušíme pre prípadizotropného g-faktora voľného elektrónu

HZ = gµBŜB̂. (37)
Voľný elektrón v magnetickom poli môže mať dva stavy: stav s nižšou energiou, keď jejeho magnetický moment orientovaný v smere magnetického poľa a stav s vyššou energiou,keď je jeho magnetický moment orientovaný v opačnom smere voči smeru magnetickéhopoľa. Tieto dva stavy môžeme označiť spinovým magnetickým kvantovým číslom mS =

±1/2 a ich energia je podobne ako v Rov. 22
EmS = gµBmSB (38)

a podmienka absorbcie je zapísaná pomocou rovnice
∆E = hν = gµBBres. (39)

Z uvedených rovníc vidíme, že zmenou magnetického poľa môžeme meniť energetický roz-diel medzi dvoma spinovými stavmi elektrónu (alebo iónu s jedným nespáreným elektrónomv elektrónovom obale) a získame takto alternatívny spôsob získania spektra: aplikujemežiarenie s konštantnou frekvenciou a meníme vonkajšie magnetické pole. V dôsledku tech-nických obmedzení pri generácii elektromagnetického žiarenia v oblasti GHz frekvenciíje výhodnejšie využívať pri meraní práve túto metódu. Absorbcia nastane v prípade, akpomocou zmeny magnetického poľa spôsobíme energetický rozdiel medzi dvoma stavmirovnajúci sa energii žiarenia (také pole nazývame rezonančné pole, Bres), Obr. 9b. Presystémy s vyšším spinom (ióny s viacerými nespárenými elektrónmi v jednej podvrstveelektrónového obalu) existuje viacero možností na splnenie rezonančnej podmienky (viacmožných hodnôt mS a teda aj EmS ), ale možné zmeny mS pri EPR sú obmedzené nasplnenie kvantovo-mechanických výberových pravidiel
∆L = 0, ∆S = 0, ∆mS = ±1. (40)

Pre jeden elektrón sú tieto pravidlá jednoducho splnené keďže S = 1/2 a možné zmenystavu zodpovedajú práve ∆mS = ±1.Rezonančné pole Bres však nie je jednoznačným parametrom pre definovanie spektra,keďže meranie môžeme vykonať pri viacerých aplikovaných frekvenciách žiarenia. Vhodnýmparametrom je g-faktor
g =

hν
µBBres

. (41)
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Ako sme uviedli v Kap. 2.3.3 g-faktor môže byť anizotropný a veľkosť efektívneho g-faktorav smere vonkajšieho magnetického poľa B určíme pomocou Rov. 17 ako

g =
√
g2
xsin2Θcos2Φ + g2

ysin2Θsin2Φ + g2
zcos2Θ, (42)

alebo pre prípad zachovania tetragonálnej (axiálnej) symetrie g-faktora
g =

√
g2
⊥sin2Θ + g2

||cos2Θ, (43)
kde uhly Θ a Φ definujú smer B voči hlavným osiam tenzora g-faktora. Meraním uhlovejzávislosti efektívneho g-faktora môžeme teda určiť veľkosť jednotlivých zložiek tenzora g-faktora1. Druhou možnosťou je meranie EPR spektra práškovej vzorky, pričom tvar spektraodzrkadľuje anizotropiu g-faktora a je možné určiť diagonálne hodnoty tenzora g-faktora.Vplyv anizotropie g-faktora na tvar EPR spektra práškovej vzorky podrobne popíšemeneskôr.Zatiaľ sme popísali jav absorbcie energie na jednom elektróne. V EPR experimente skú-mame súbor veľkého množstva spinov, nazývaných aj aktívne centrá, a teda máme k dispozí-cii napr. veľké množstvo stavov mS = +1/2 a mS = −1/2. V termodynamickej rovnováhebude časť spinov N+1/2 stave mS = +1/2 a časť spinov N−1/2 v stave mS = −1/2(N = N+1/2 +N−1/2) pričom pomer obsadenosti je

N+1/2
N−1/2 = exp(− ∆E

kBT

) (44)
a je zrejmé, že k absorbcii energie môže dojsť len ak N+1/2

N−1/2 < 1. Pri absorbcii ener-gie dôjde k zmene pomeru obsadenosti stavov, čo vlastne znamená zvýšenie teploty. Prikontinuálnom dodávaní energie mikrovlnným žiarením by sa teda postupne pomer obsade-nosti vyrovnal a ďalej by už nemohlo dochádzať k absorbcii, dosiahli by sme saturovanýstav. Keďže spiny interagujú vo vzorke so svojím okolím, najmä s kryštálovou mriežkou,za určitý čas dôjde znova k vytvoreniu termodynamickej rovnováhy a zníženiu pomeru ob-sadenosti stavov a tento proces musí byť dostatočne rýchly. Časovú škálu tohto prenosuenergie charakterizuje spin-mriežkový relaxačný čas (je teplotne závislý, pričom zvyčajnerastie so znižujúcou sa teplotou). V EPR experimente preto existuje neustála súťaž medzispin-mriežkovou relaxáciou (snaží sa dosiahnuť termodynamickú rovnováhu) a mikrovlnnýmžiarením (snaží sa vyrovnať obsadenosť spinových stavov). Medzi najčastejšie mechanizmyspin-mriežkovej relaxácie patrí priamy, Ramanov, Orbachov relaxačný proces, atď. [3].
3.2.2 Blochov model a tvar rezonančnej čiary
Pri klasickom popise EPR si spin môžeme predstaviť ako vektor magnetického momentu ~µ,ktorý pod vplyvom vonkajšieho statického magnetického poľa ~B vykonáva precesný pohyb

1 Pre určenie jednotlivých zložiek tenzora g-faktora z merania uhlovej závislosti efektívneho g-faktora po-trebujeme poznať vzájomný vzťah medzi tvarom monokryštálu vzorky, kryštalografickými osami a prípadnehlavnými osami anizotropie, ktoré nemusia navzájom súvisieť.
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Obr. 10: Precesia magnetického momentu ~µ okolo magnetického poľa ~B (vľavo). Po aplikovanístriedavého poľa ~B1 s uhlovou frekvenciou ω = ωL dochádza k preklápaniu priemetumagnetického momentu ~µz medzi smermi z a −z (vpravo).

Obr. 11: Precesia zložky Mxy vektora celkovej magnetizácie okolo ~B. Pri zanedbaní relaxačnýchprocesov, T1,T2 →∞, jednotlivé magnetické momenty precesujú vo fáze a teda aj veľkosťzložky Mxy vektora celkovej magnetizácie sa nemení. Pri uvážení konečných relaxačnýchčasov dochádza k rozfázovaniu precesie jednotlivých magnetických momentov a veľkosťzložky Mxy vektora celkovej magnetizácie sa exponenciálne blíži k nule.
okolo smeru definovaného smerom ~B s kruhovou frekvenciou ωL (nazývanou Larmorova frek-vencia, Obr. 10). Mikrovlnné žiarenie je lineárne polarizované a jeho vektor ~B1 je kolmý nasmer ~B, ktorý zvyčajne označujeme ako os z. Lineárne polarizovanú vlnu môžeme matema-ticky skonštruovať z dvoch kruhovo polarizovaných vĺn precesujúcich v smere a proti smeruhodinových ručičiek okolo ~B. Keď je splnená rezonančná podmienka, tak ~B1 precesujeokolo ~B s kruhovou frekvenciou ω = ωL. Jedna z dvoch kruhovo polarizovaných zložiek ~B1je vo fáze s precesiou ~µ a voči priemetu magnetického momentu ~µxy do roviny kolmej nasmer ~B sa javí ako statické magnetické pole. Vtedy ~µxy začne vykonávať precesný pohybokolo kruhovo polarizovanej zložky ~B1, ktorá je s ním vo fáze, a dochádza teda k preklá-paniu priemetu magnetického momentu ~µz medzi smermi z a −z (Obr. 10). Vzhľadom nato, že amplitúda B1 je oveľa menšia než B, rýchlosť preklopenia magnetického momentumedzi smermi z a −z je oveľa nižšia než rýchlosť precesie okolo ~B.EPR experiment zvyčajne vykonávame na makroskopickej vzorke, v ktorej je veľké množ-stvo spinov a zaznamenávame celkovú odozvu systému. Odozva súboru spinov je popísaná
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Obr. 12: Závislosť reálnej a imaginárnej zložky dynamickej susceptibility od uhlovej frekvencie.
ako odozva celkového súčtu magnetických momentov, čo prestavuje hustotu magnetizácie
~M , ktorú budeme skrátene nazývať magnetizácia. Správanie sa zložiek vektora magneti-zácie v čase, ~M(t), pod vplyvom ~B a ~B1 popisujú pohybové Blochove rovnice [28]. Najprvzapočítame vplyv ~B

∂ ~M
∂t = γgeµBh̄

(
~M × ~B

)
−
(
~M − χ0~B)(~e||T1 +

~e⊥1 + ~e⊥2
T2

) , (45)
kde γ = gµB/ h̄, ~e|| je jednotkový vektor v smere ~B, ~e⊥1⊥~e⊥2 sú náhodne zvolené jed-notkové vektory v smere kolmom na ~e|| a χ0 je statická susceptibilita. Relaxačný čas
T1 popisuje odozvu longitudinálnej zložky magnetizácie Mz a relaxačný čas T2 popisujeodozvu transverzálnej zložky magnetizácie Mxy na zmenu magnetického poľa, zatiaľ všakneuvádzame ich fyzikálnu podstatu. Ak formálne relaxačné časy zvolíme nekonečné, takRov. 45 popisuje precesiu vektora magnetizácie okolo ~B, podobne ako pre jeden magne-tický moment a Mz sa nemení a Mxy rotuje okolo ~B s Larmorovou frekvenciou (Obr. 11). Čosa stane, ak uvážime konečné relaxačné časy a náhle zmeníme veľkosť magnetického poľa(vo všeobecnosti aj smer)? Zložky ~M sa s charakteristickými relaxačnými časmi postupnedostanú do nového rovnovážneho stavu podľa rovníc

∂Mz
∂t = −Mz − χ0B

T1 , (46)
∂Mxy
∂t = −

Mxy
T2 (47)

a ich výsledkom sú exponenciálne závislosti Mz (nárast do rovnovážnej hodnoty χ0B)a Mxy (exponenciálny pokles k nule) v čase.
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Dosiahnutie nového rovnovážneho stavu Mz súvisí s reorientáciou magnetického mo-mentu a zmenou energie. Longitudinálny relaxačný čas T1 preto spravidla predstavujespin-mriežkový relaxačný čas. Relaxácia Mxy súvisí s rozfázovaním precesie jednotlivýchmagnetických momentov a následne celková transverzálna zložka magnetizácie klesá k nule(Obr. 11). Existencie premenlivých lokálnych magnetických polí, ktoré sú generované su-sednými magnetickými momentami (magnetickými dipólmi) vedie k distribúcii hodnôt Lar-morovej frekvencie a následne dochádza k rozfázovaniu precesie. Transverzálny relaxačnýčas T2 nazývame spin-spinový relaxačný čas, zvyčajne platí T1 >> T2.Následné započítanie vplyvu lineárne polarizovaného striedavého magnetického poľa

~B1 do Blochových rovníc ako poruchy umožňuje popísať odozvu zložiek ~M na kontinuálneožiarenie vzorky mikrovlnným žiarením (typ experimentu, ktorý budeme vykonávať v praktic-kom cvičení) alebo na časovo veľmi krátky pulz mikrovlnného žiarenia 2. Vplyv striedavéhomagnetického poľa ~B1 na ~M následne popisujeme pomocou komplexnej dynamickej suscep-tibility v tvare χ = χ ′− iχ ′′, ktorá určuje správanie sa transverzálnej zložky vektora magne-tizácie Mxy = Mx + iMy v komplexnom zápise, pričom platí Mxy = χB1 = χ ′B1− iχ ′′B1.Riešením Blochových rovníc vyjadrených pomocou dynamickej susceptibility získame prejej reálnu a imaginárnu časť vzťahy
χ ′ = χ02 ωL (ω−ωL) T 221+ (ω−ωL)2 T 22 + (γB1)2T1T2 , (48)
χ ′′ = χ02 ωLT 221+ (ω−ωL)2 T 22 + (γB1)2T1T2 . (49)

Dynamické susceptibility χ ′ and χ ′′ (závislosť oboch zložiek od uhlovej frekvencie je zo-brazená na Obr. 12) majú dôležitý význam pre popis EPR spektier, predstavujú disperziua absorbciu výkonu mikrovlnného žiarenia pri rezonančnom prechode. Dynamická suscep-tibilita χ ′′ priamo určuje výkon absorbovaný spinovým systémom pri interakcii s lineárnepolarizovaným striedavým magnetickým poľom (prepočítaný na objem vzorky V )
Pabs(ω) =

ωχ ′′B21
µ0V (50)

a keďže χ ′′ priamo závisí od statickej susceptibility χ0 a teda aj Pabs ∝ χ0. VyužitímRov. 49 môžeme priebeh absorbovaného výkonu v závislosti od frekvencie poľa B1 zapísaťako
Pabs(ω) =

π
µ0

B21√1+ (γB1)2T1T2ωωLχ0Y , (51)
2 Metódy pulzného EPR je možné analogicky popísať ako metódy pulzného NMR. Tejto oblasti EPR experi-mentov sa v tomto učebnom texte nebudeme venovať, ale je potrebné poznamenať, že metódy pulzného EPRpredstavujú veľmi efektívny nástroj na priame určenie veľkosti spin-mriežkového a spin-spinového relaxač-ného času.
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kde Y predstavuje funkciu normalizovaného lorentziánu

Y (ω−ωL) =
1
πΓω

Γ2
ω

Γ2
ω + (ω−ωL)2 (52)

a Γω je polovica šírky lorentziánu v polovici jeho výšky a je definovaná ako
Γω =

1
T2
√1+ (γB1)2T1T2. (53)

Ak amplitúda B1 dosiahne dostatočne veľké hodnoty tak, že platí (γB1)2T1T2 ≈ 1, takdochádza k tzv. saturácii absorbcie až sa Pabs prestane zvyšovať a následne už pri zvyšo-vaní B1 ostáva konštantná. Pre amplitúdu B1 dostatočne nízku oproti saturačnej hodnote,keď platí (γB1)2T1T2 << 1, môžeme závislosť Pabs(ω) zjednodušiť do tvaru
Pabs(ω) =

ωωLχ0Γω

µ0 (Γ2
ω + (ω−ωL)2) , (54)

pričom v tejto aproximácii Γω ∼= 1/T2. EPR experiment zvyčajne vykonávame pri kon-štantnej frekvencii a meníme statické magnetické pole B, pričom Larmorovej frekvencii ωLzodpovedá rezonančné magnetické pole Bres. Lorentzova funkcia definujúca tvar krivkyabsorbcie výkonu je teda Y (B−Bres) s polšírkou
ΓB =

1
γT2

√1+ (γB1)2T1T2 (55)
a pre absorbovaný výkon Pabs(B) získame krivku typu

Pabs(B) ∝
ΓB

Γ2
B + (B−Bres)2 , (56)

pričom polšírku ΓB budeme v nasledujúcich kapitolách označovať zaužívaným symbolom
∆B.Rezonančná krivka získaná zo súboru identických spinov (stav každého z nich je popí-saný tým istým hamiltoniánom) v homogénnom magnetickom poli B je homogénne rozšírenáa má tvar lorentziánu, v súlade s Blochovým modelom. Vo všeobecnosti môže každý spinbyť pod vplyvom mierne iného lokálneho magnetického poľa. Takže v danom momente lenmalá časť zo súboru spinov spĺňa rezonančnú podmienku, keď postupne meníme B počasmerania. Celková rezonančná krivka je následne superpozíciou veľkého množstva navzá-jom posunutých individuálnych komponentov. Výsledná rezonančná krivka má následnepribližný tvar gaussovej krivky

Pabs(B) ∝
1

ΓB
exp(−2 (B−Bres)2

Γ2
B

) (57)
a hovoríme o nehomogénnom rozšírení rezonančnej krivky. V krátkosti spomenieme mecha-nizmy vedúce k vzniku distribúcie lokálnych magnetických polí a k nehomogénnemu rozší-reniu rezonančnej krivky. Jedným z mechanizmov je vplyv magnetickej dipólovej interakcie
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Obr. 13: Zobrazenie priestorového uhla pre výpočet spektra práškovej vzorky.
s ostatnými spinmi, ktoré ako magnetické dipóly vytvárajú náhodné lokálne magneticképole v mieste vybraného spinu. Podobný vplyv má aj prítomnosť anizotropných magne-tických výmenných interakcií Rov. 32 a Rov. 33. Opačný vplyv má prítomnosť izotropnejvýmennej interakcie Rov. 26. Medzi susednými spinmi dochádza k reorientácii magnetic-kých dipólov a lokálne magnetické pole je efektívne znížené. Následkom toho je rezonančnákrivka zúžená a nadobúda znova tvar lorentziánu. Tento jav nazývame výmenné zúženierezonančnej krivky. Všetky tieto procesy sú podrobnejšie popísané v prácach [3, 25].
3.2.3 Tvar rezonančnej čiary práškovej vzorky
Pri doterajšom určení hodnoty rezonančného poľa a tvaru rezonančnej čiary sme uva-žovali prípad orientovanej tuhej látky, monokryštálu, keď pre danú vzájomnú orientáciuvonkajšieho magnetického poľa a kryštalografických osí sú všetky vlastnosti aktívnychcentier rovnaké. Samozrejme, pre izotropný systém to platí pre akýkoľvek smer magnetic-kého poľa voči kryštalografickým osiam. V mikrokryštalickej práškovej vzorke každá čas-tica má vlastnosti monokryštálu, ale orientácia mikrokryštálov (ich kryštalografických osí)môže byť štatisticky rovnomerne rozložená vo všetkých možných smeroch voči vonkajšiemumagnetickému poľu. Postačuje prítomnosť anizotropie g-faktora a môžeme očakávať EPRspektrum práškovej vzorky v širšom rozsahu magnetických polí než pre izotropný systém.Pre daný smer magnetického poľa bude efektívny g-faktor v práškovej vzorke nadobúdaťvšetky možné hodnoty v rozmedzí ohraničenom veľkosťou hlavných komponentov tenzora g-faktora podľa Rov. 42 a tomu zodpovedajúcimi veľkosťami rezonančných magnetických polí.Výhodou pre analýzu EPR spektier práškovej vzorky je fakt, že jednotlivé rezonančné čiary
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Obr. 14: Zobrazenie funkcie P(B, Θ) určujúcej tvar spektra práškovej vzorky s tetragonálnou sy-metriou tenzora g-faktora.
zodpovedajúce jednotlivým efektívnym g-faktorom náhodne orientovaných mikrokryštálovnie sú rovnomerne rozložené medzi minimálnou a maximálnou hodnotou rezonančnéhopoľa.Na príklade systému so spinom S = 1/2 s tetragonálnou symetriou g-faktora si uká-žeme aký tvar bude mať EPR spektrum práškovej vzorky. V prípade monokryštálu očaká-vame pre vybraný smer magnetického poľa jednu rezonančnú čiaru zodpovedajúcu hodnoteefektívneho g-faktora v danom smere podľa Rov. 433. Ak rozdrvíme tento kryštál na dosta-točne jemný prášok, očakávame rovnakú pravdepodobnosť prítomnosti všetkých možnýchorientácií osi anizotropie tenzora g-faktora voči smeru vonkajšieho magnetického poľa.Takže pre každú hodnotu magnetického poľa medzi dvoma krajnými rezonančnými poľami
B⊥ (zodpovedajúcemu g⊥) a B|| (zodpovedajúcemu g||) existuje veľké množstvo mikrokryš-tálov spĺňajúcich rezonančnú podmienku Rov. 39 s rezonančným poľom Bres(Θ)

Bres(Θ) =
hν
gµB

=
(
g2
⊥sin2Θ + g2

||cos2Θ
)−1/2 hν

µB
. (58)

Následne sčítame rezonančné čiary zodpovedajúce Bres(Θ) cez všetky možné uhly Θ.Pre určenie tvaru výsledného spektra môžeme využiť koncept priestorového uhla, čo jekužeľová časť priestoru ohraničená plochou A na povrchu gule s priemerom r. Tento uhol
Ω je definovaný ako

Ω =
A
r2 (59)

pričom celkový priestorový uhol je 4π.
3 Predpokladajme len jeden typ aktívneho centra.
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(a) absorpčné spektrum (b) derivácia absorpčného spektra
Obr. 15: Tvar spektra práškovej vzorky s tetragonálnou symetriou tenzora g-faktora. Spektrá súzobrazené pre frekvenciu 9,5 GHz, g|| = 2, 2 a g⊥ = 2 a rôzne polšírky individuálnychkomponentov spektra.

Ak si práškovú vzorku umiestnime do stredu tejto hypotetickej gule a smer magnetickéhopoľa definujeme pozdĺž osi z na Obr. 13, môžeme si predstaviť rovnakú pravdepodobnosťvýskytu všetkých možných orientácií osi anizotropie voči smeru magnetického poľa tak, žepočet osí anizotropie orientovaných v jednotkovom priestorovom uhle je rovnaká pre všetkyoblasti hypotetickej gule. Uvážme infinitezimálne úzky element plochy vo forme kruhovéhovýseku na povrchu gule, ktorého veľkosť je dA = 2π(r sin Θ)rdΘ a element priestorovéhouhla definovaného touto plochou je
dΩ =

dA
r2 = 2π sin ΘdΘ. (60)

Podiel osí anizotropie jednotlivých mikrokryštálov orientovaných do smeru medzi uhlami
Θ až Θ + dΘ od osi z určíme ako

P(Θ)dΘ =
dΩ4π =

12 sin ΘdΘ, (61)
čo je úmerné pravdepodobnosti P(B)dB, že systém aktívnych centier je v rezonancii primagnetickom poli z intervalu B až B+ dB. Platí teda P(Θ)dΘ ∝ P(B)dB [27] a

P(B) = sin Θ
dBres/dΘ

. (62)
Závislosť P(B) na sin Θ v podstate určuje intenzitu rezonančnej čiary v závislosti od B.Podľa tejto závislosti existuje veľké množstvo aktívnych centier v rezonancii, ak ich osanizotropie smeruje kolmo na smer magnetického poľa a malé množstvo aktívnych centierv rezonancii, ak ich os anizotropie smeruje takmer v smere magnetického poľa. Zároveňplatí, že P(B) je veľké pre malé hodnoty dB/dΘ a teda najväčšia pravdepodobnosť
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(a) absorpčné spektrum (b) derivácia absorpčného spektra
Obr. 16: Tvar spektra práškovej vzorky s rombickou symetriou tenzora g-faktora. Spektrá sú zobra-zené pre frekvenciu 9,5 GHz, gx = 2, gy = 2, 05, gz = 2, 2 a rôzne polšírky individuálnychkomponentov spektra.
pozorovania rezonancie je pre maximálnu a minimálnu hodnotu Bres(Θ), označované ako
B⊥ a B||. Spojením a úpravou Rov. 58 a Rov. 62 získame vzťah

P(B, Θ) =
hν
µB

B−3∣∣∣(g2
⊥ − g2

||

) cos Θ
∣∣∣ , (63)

ktorý popisuje idealizovaný tvar spektra práškovej vzorky s tetragonálnou anizotropioutenzora g-faktora a je zobrazená na Obr. 14, kde sme každému rezonančnému poľu pri-delili rezonančnú čiaru vo forme Diracovej δ-funkcie. Pre výpočet reálneho tvaru spektrapráškovej vzorky musíme každému komponentu priradiť funkciu popisujúcu tvar rezonanč-nej čiary s reálnym rozšírením, napr. lorentzián4. Typický tvar absorpčného spektra a jehoderivácie pre práškovú vzorku s tetragonálnou anizotropiou tenzora g-faktora je zobrazenýna Obr. 15. Určenie tvaru spektra práškovej vzorky s rombickou anizotropiou tenzora g-faktora je zložitejšie, typický tvar je zobrazený na Obr. 16. V literatúre existuje viaceroprístupov využívaných pre korektný popis tvaru spektra práškovej vzorky, zhrnuté sú napr.v monografii [27].
3.2.4 Efektívny hamiltonián pre popis EPR spektier
Pri EPR experimente študujeme odozvu spinového systému na vonkajšie magnetické pole,ktorá je popísaná Zeemanovou interakciou (Rov. 37). V tuhej látke sú však interakcie spinovs kryštálovou mriežkou a spinmi navzájom často silnejšie ako Zeemanova interakcia, preto

4 Matematicky uvedenú operáciu vykonáme ako konvolúciu funkcie P(B, Θ) a funkcie popisujúcej tvar rezo-nančnej čiary s rozšírením.
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Obr. 17: V dôsledku hyperjemnej interakcie sa pôvodné energetické hladiny elektrónu zodpoveda-júce mS = +1/2 a mS = −1/2 rozštiepia každá na dve hladiny určené stavom jadrovéhospinu s mI = +1/2 a mI = −1/2 a v dôsledku platnosti kvantovo-mechanických výbe-rových pravidiel sú možné dve zmeny stavu systému namiesto jednej.
Zeemanova interakcia je iba poruchou v tzv. efektívnom hamiltoniáne, ktorý popisuje stavspinového systému počas EPR experimentu

Heff = HLS +HKP +Hex +HHF +HZ , (64)
kde jednotlivé časti efektívneho hamiltoniánu predstavujú vplyv spin-orbitálnej interakcie,kryštálového poľa, izotropnej aj anizotropnej výmennej interakcie, hyperjemnej interakciea Zeemanovej interakcie. Za určitých podmienok, ako v Kap. 2.3.3, je možné efektívnyhamiltonián zapísať aj s využitím spinového hamiltoniánu (Rov. 11)

Heff = HSH +Hex +HHF +HZ . (65)
V krátkosti ešte popíšeme príspevok HHF , nazývaný hyperjemná interakcia, ktorý jedôsledkom interakcie spinu elektrónového obalu S s jadrový spinom I a zapisujeme ho voforme
HHF = Ŝ ¯̄AÎ = Ŝ ¯̄AdipÎ + a′ŜÎ , (66)

kde ¯̄A predstavuje tenzor hyperjemnej interakcie. Hyperjemná interakcia je výsledkomdvoch javov. Magnetická dipólová interakcia medzi magnetickým momentom elektrónovéhoobalu a atómového jadra spôsobuje anizotropný príspevok ¯̄Adip k celkovej hyperjemnejinterakcii a tzv. Fermiho kontaktná interakcia spôsobuje izotropný príspevok a′ k celkovejhyperjemnej interakcii [27]. Fermiho kontaktnú interakciu je potrebné započítať len v prí-pade nenulovej pravdepodobnosti výskytu elektrónu v jadre, čo je možné len pre elektrónyz s orbitálov. Preto izotropná hyperjemná interakcia je relevantná len pre popis systé-mov, kde magnetický moment elektrónového obalu má pôvod v nezaplnenom s orbitáli.Naviac, magnetický moment elektrónového obalu vybraného iónu môže interagovať s mag-netickým momentom jadier okolitých ligandov, táto interakcia je samozrejme oveľa slabšianež interakcia s magnetickým momentom vlastného jadra a nazývame ju superhyperjemnáinterakcia.
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Obr. 18: Príklad EPR spektra iónu Mn2+ s vplyvom hyperjemného štiepenia pre izotop 55Mn s pa-rametrami S = 5/2, I = 5/2, g = 2 a A = 200 MHz. Intenzita jednotlivých komponentovspektra zodpovedá početnosti povolených EPR prechodov pri danom rezonančnom poli.
Na príklade interakcie elektrónu so spinom S = 1/2 a jadrovým spinom I = 1/2 si uká-žeme vplyv hyperjemnej interakcie na energiu spinového systému a výsledné EPR spektrum(pre názornosť úvahu zjednodušíme na prípad izotropnej hyperjemnej interakcie). V dô-sledku hyperjemnej interakcie sa pôvodné energetické hladiny elektrónu zodpovedajúce

mS = +1/2 a mS = −1/2 rozštiepia každá na dve hladiny určené stavom jadrového spinus mI = +1/2 a mI = −1/2 ako na Obr. 17. V dôsledku platnosti kvantovo-mechanickýchvýberových pravidiel ∆mS = ±1 a ∆mI = 0 sú pri EPR experimente následne pozorovanédve rezonančné polia namiesto jedného (Obr. 17). Samozrejme, v prípade vyššieho elektró-nového spinu iónu v kombinácii s vyšším jadrovým spinom je multiplicita rezonančných políoveľa vyššia a anizotropná hyperjemná interakcia môže značne skomplikovať vyhodnotenieEPR spektier práškovej vzorky (Obr. 18).
3.3 epr spektrometer
EPR spektrometer (aký využívame v laboratóriu počas praktických cvičení) môžeme popísaťako zariadenie skladajúce sa z niekoľkých základných častí: zdroj mikrovlnného žiarenia,detektor, zdroj statického magnetického poľa, rezonátor. Rezonátor však nie je nutnou sú-časťou spektrometra na prechod (transmisný spektrometer), keď mikrovlnné žiarenia pre-chádza zo zdroja cez vzorku do detektora a zaznamenávame intenzitu prechádzajúcehožiarenia. U EPR spektrometra s rezonátorom zaznamenávame zmeny intenzity odrazenéhožiarenia z rezonátora v dôsledku javu absorbcie žiarenia vzorkou. Typickým príkladom ko-merčného EPR spektrometra s rezonátorom je spektrometer ELEXSYS II E500 vyrobený
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Obr. 19: Komerčný EPR spektrometer Bruker ELEXSYS II E500 je vybavený magnetom dosahu-júcim indukciu magnetického poľa 1 T a goniometer umožňuje automatizovanú rotáciuvzorky. S využitím prietokového héliového kryostatu môžeme teplotu vzorky v rezonátoremeniť v rozsahu 1,8 až 300 K.
spoločnosťou Bruker (Obr. 19), ktorý pracuje vo frekvenčnom X-pásme s rozsahom frek-vencií 9,2-9,8 GHz.5 V uvedenom spektrometri je zdroj a detektor elektromagnetickéhožiarenia integrovaný do časti nazývanej mikrovlnný mostík. Vzorka sa vkladá do rezo-nátora, kovovej dutiny, ktorého úlohou je zosilniť slabé signály zo vzorky. Rezonátor jeumiestnený medzi pólmi elektromagnetu. Súčasťou rezonátora je kryogénna technika nadosiahnutie nízkych teplôt a goniometer na rotáciu vzorky v rezonátore. Záznam spektier,odozva detektora, je spracovaná v elektronickej jednotke Signal Processing Unit (SPU)riadenej počítačom.
3.3.1 Mikrovlnný mostík
Základnými súčasťami mikrovlnného mostíka je zdroj a detektor mikrovlnného žiarenia,jeho schéma je na Obr. 20. Zdrojom žiarenia pre frekvenčnú oblasť X-pásma je zvyčajneklystrón [29, 30], pracujúci na princípe modulácie elektrónového zväzku, alebo v novších

5 Pre technické účely je rozsah frekvencií v oblasti mikrovlnného žiarenia rozdelený do frekvenčných pásiemoznačených písmenami L, S, C, X, K, Q, U, V, W, F a D, avšak uvedené pásma nepokrývajú celý rozsahfrekvencií, ktorý sa v súčasnosti využíva vo vedeckej praxi pri moderných EPR spektrometroch. Pásmo Lpredstavuje rozsah frekvencií 1-2 GHz, pásmo D rozsah frekvencií 110-170 GHz a pásmo X využívanév spektrometri Bruker pokrýva rozsah frekvencií 8-12 GHz.
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Obr. 20: Schéma mikrovlnného mostíka.
typoch spektrometrov je to Gunnova dióda [29, 30]. Gunnova dióda predstavuje polovodi-čový prvok zložený z troch vrstiev GaAs. V strede medzi silne dopovanými vrstvami typu nsa nachádza tenká vrstva slabo dopovaného polovodiča typu n a vo voltampérovej charak-teristike tohto zariadenia existuje oblasť negatívneho diferenciálneho odporu. Ak Gunnovudiódu zapojíme do oscilačného obvodu a nastavíme jej napájacie napätie do oblasti nega-tívneho diferenciálneho odporu, tak môžeme vynulovať celkový odpor obvodu, čo bude maťza následok udržiavanie oscilácií. Zvyčajne týmto oscilačným obvodom je dutinový rezoná-tor alebo rezonátor typu YIG [31]. Frekvencia oscilácií je určená aj vlastnosťami strednejvrstvy slabo dopovaného polovodiča, ale môžeme ju kontrolovať vlastnosťami rezonátora.Na výstupe zdroja žiarenia je umiestnený zoslabovač (atenuátor) intenzity žiarenia,keďže to zvyčajne technicky nie je možné priamo v zdroji žiarenia. Je však dôležité primeraní EPR spektier mať možnosť kontrolovať intenzitu mikrovlnného žiarenia. Následnežiarenie prechádza do rezonátora cez vlnovod. Odrazené žiarenie z rezonátora sa späťprenáša cez ten istý vlnovod do detektora. Aby sme zabezpečili, že mikrovlnné žiareniezo zdroja je smerované len do rezonátora a odrazené žiarenie z rezonátora len do detek-tora, tak na výstupe mikrovlnnného mostíka je zariadenie nazývané cirkulátor. Cirkulátorpredstavuje dutinu s viacerými vstupmi, v jeho vnútri je feritové jadro zmagnetizovanépermanentným magnetom a na smerovanie žiarenia sa využíva napr. Faradayova rotáciaelektromagnetických vĺn šíriacich sa cez zmagnetizovaný materiál [32, 33] .Detektor konvertuje intenzitu odrazeného žiarenia z rezonátora na elektrický prúd, kto-rého veľkosť je možné jednoducho merať. Detektorom je zvyčajne Schottkyho dióda. Prinízkej intenzite žiarenia (približne menej ako 1 µW) je prúd prechádzajúci diódou priamoúmerný intenzite dopadajúceho žiarenia, pri intenzitách žiarenia vyšších ako 1 mW je užprúd prechádzajúci diódou úmerný druhej odmocnine intenzity dopadajúceho žiarenia. Pre
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dosiahnutie optimálnej citlivosti a kvantitatívne meranie intenzity žiarenia je vhodnejšiepracovať v lineárnej oblasti. To dosiahneme tak, že časť žiarenia zo zdroja, tvz. “bias”,odvedieme cez referenčné rameno, v ktorom je ďalší atenuátor, priamo na detekčnú dióduaby sme dosiahli optimálnu pracovnú oblasť (zvyčajne je to pri detekčnom prúde 200 µA).Naviac musíme zabezpečiť, aby fázový posun medzi žiarením dopadajúcim na detekčnúdiódu z referenčného ramena a z rezonátora bol nulový.
3.3.2 Rezonátor
Úlohou rezonátora je zosilnenie malých zmien intenzity mikrovlnného žiarenia v dôsledkuabsorbcie jeho časti vzorkou. Rezonátor je v podstate len kovová dutina tvaru kvádra alebovalca a nazývame ho dutinový rezonátor. Riešením Maxwellových rovníc pre elektromag-netické žiarenie v ohraničenom prostredí (kovovými stenami rezonátora) je možné získaťrovnice popisujúce rozloženie elektrického a magnetického poľa v dutinovom rezonátore- rezonančné módy dutinového rezonátora [29, 34, 35]. Správnym návrhom geometrickýchrozmerov dutinového rezonátora zaistíme, že len prichádzajúce elektromagnetické žiareniedanej frekvencie vchádza do rezonátora (neodráža sa), rezonátor absorbuje energiu žiare-nia. Rezonátory je možné charakterizovať parametrom nazývaným kvalita rezonátora, Q,určujúcim ako efektívne rezonátor absorbuje energiu žiarenia

Q =
2πPA
PS

, (67)
kde PA je energia absorbovaná rezonátorom a PS sú straty energie v rezonátore za jedencyklus. Straty energie v rezonátore môžu byť spôsobené rôznymi faktormi:
• stratové prúdy tečúce v povrchovej vrstve stien rezonátora,
• straty v mieste vstupu vlnovodu do rezonátora,
• dielektrické straty v prípade, že je v rezonátore prítomný materiál s nenulovou ima-ginárnou zložkou komplexnej permitivity.

Dielektrické straty sú zväčša spôsobené samotnou vzorkou alebo držiakom vzorky, kritickéje napríklad meranie vzoriek vo vodnom roztoku, preto je dôležité vzorku a držiak vkladaťdo rezonátora v mieste, kde je najnižšia intenzita elektrickej zložky mikrovlnného žiarenia.Faktor kvality môžeme jednoducho merať, keďže je zadefinovaný aj rovnicou
Q =

ν0
∆ν , (68)

kde ν0 je vlastná rezonančná frekvencia rezonátora a ∆ν je šírka rezonančnej čiary v po-lovici jej výšky (Obr. 21). Platí, že so zvyšujúcim sa faktorom kvality rezonátora sa zvyšujeaj citlivosť EPR spektrometra, v prípade spektrometra Bruker ELEXSYS môže byť faktorkvality štandardného rezonátora až 10000.
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Obr. 21: Intenzita mikrovlnného žiarenia odrazeného z dutinového rezonátora je funkciou frekven-cie. Mikrovlnné žiarenie sa neodráža, ak je frekvencia rovná vlastnej rezonančnej frekvenciirezonátora ν0. Šírka rezonančnej čiary ∆ν určuje faktor kvality rezonátora pre danú ν0podľa Rov. 68.

Obr. 22: Rozloženie intenzity elektrickej (vľavo) a magnetickej (vpravo) zložky mikrovlnného žia-renia v rezonátore TE102. V mieste vzorky je intenzita elektrickej zložky mikrovlnnéhožiarenia nulová a intenzita magnetickej zložky mikrovlnného žiarenia maximálna.
Pri použití mikrovlnného žiarenia s frekvenciou rovnej ν0 dochádza v rezonátore k vy-tvoreniu stojatých vĺn. V kmitniach stojatých vĺn magnetickej a elektrickej zložky žiare-nia, ktoré nie sú vo fáze, dochádza k zosilneniu magnetického, resp. elektrického poľa.Správnym dizajnom rezonátora môžeme vybrať, aký typ rezonančných módov dutinovéhorezonátora bude prítomný, aby sme splnili tieto podmienky:
• dosiahnuť vysokú hustotu energie mikrovlnného žiarenia,
• možnosť vložiť vzorku na miesto, kde je maximálna veľkosť magnetického poľa B1(minimálna veľkosť elektrického poľa E1),
• magnetické pole B1 bude kolmé na statické magnetické pole B.

V štandardných rezonátoroch je zvyčajne prítomný transverzálny elektrický rezonančnýmód TE102, pričom indexy označujú počet polvĺn pozdĺž daných rozmerov rezonátora (pre
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tento prípad to znamená, že pole sa nemení v smere druhého rozmeru). Rozloženie elektric-kého a magnetického poľa v dutinovom rezonátore typu TE102 môžeme vidieť na (Obr. 22)a vlastnú rezonančnú frekvenciu ν0 pre mód TEmnp môžeme určiť z rovnice

ν0 =
12
√

(m/a)2 + (n/b)2 + (p/c)2
µε , (69)

kde a, b, c sú geometrické rozmery dutiny rezonátora, µ a ε sú permitivita a permeabilitaprostredia vo vnútri rezonátora.Mikrovlnné žiarenie prechádza cez vlnovod do rezonátora cez malý otvor nazývaný iris.Veľkosť tohto otvoru určuje intenzitu mikrovlnného žiarenia prechádzajúceho do, alebo od-razeného z rezonátora. Nastavenie iris môžeme ovládať dielektrickou skrutkou s vodivýmhrotom, ktorá sa zasúva alebo vysúva pred iris, čím efektívne mení rozmer iris. Iris plnífunkciu impedančného prispôsobenia ako v prípade elektrického obvodu striedavého prúdu.Ak je pomocou iris rezonátor impedančne prispôsobený vlnovodu (tzv. kritická väzba) ne-dochádza k odrazu mikrovlnného žiarenia z rezonátora.Pri vysokej kvalite rezonátora je potrebné zároveň zabezpečiť vysokú presnosť nastave-nia frekvencie mikrovlnného žiarenia, preto je potrebné zabezpečiť pomocou spätnej väzbykontrolu frekvencie tak, aby bola udržiavaná na hodnote aktuálnej vlastnej rezonančnejfrekvencie rezonátora. To je dôležité aj pre samotný proces absorbcie mikrovlnného žiare-nia vzorkou, keďže vtedy dochádza ku stratám energie mikrovlnného žiarenia a to znamenáposun vlastnej rezonančnej frekvencie rezonátora.Po uvážení všetkých uvedených predpokladov môžeme pozorovať EPR spektrum - absorb-ciu. Keď vzorka absorbuje energiu mikrovlnného žiarenia, zníži sa faktor kvality rezonátoraa teda aj jeho impedancia. Následkom je narušenie kritickej väzby a odrazené mikrovlnéžiarenie sa zaznamená v detektore mikrovlnného mostíka.
3.3.3 Spracovanie signálu
Pri každom meraní slabých elektrických signálov, ako je aj signál z detekčnej diódy EPRspektrometra, je potrebné dbať na elimináciu rôznych rušivých vplyvov ako je elektronickýšum v súčiastkach spektrometra, časové a teplotné zmeny v charakteristikách elektronic-kých súčiastok spektrometra alebo elektromagnetické rušenie z okolia. Preto je vhodnévyužívať dobre známu techniku fázovo citlivej detekcie slabých signálov pomocou lock-inzosilňovača [36]. Keďže zvyčajne zaznamenávame EPR spektrum pri konštantnej frekvenciia meníme externé magnetické pole B, je vhodné aplikovať malé striedavé magnetické poles amplitúdou Bmod v smere B tak, že hodnota B je harmonicky modulovaná s modulačnoufrekvenciou νmod (jej hodnota je obvykle 100 kHz). Pri dosiahnutí absorbcie mikrovlnnéhožiarenia vzorkou sa magnetické pole B rýchlo mení v úzkej oblasti absorpčného spektraa intenzita mikrovlnného žiarenia odrazeného z rezonátora je amplitúdovo modulovanás tou istou frekvenciou νmod. Ak je krivka absorpčného spektra lineárnou funkciou B v roz-sahu magnetických polí rovnom veľkosti amplitúdy Bmod, tak je výsledný signál detekčnej
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Obr. 23: Modulácia magnetického poľa B malým striedavým magnetickým poľom s amplitúdou
Bmod s frekvenciou νmod spôsobuje, že výstup detekčnej diódy sa tiež mení s frekvenciou
νmod a jeho amplitúda je úmerná sklonu absorpčného spektra.

diódy tiež harmonický a jeho amplitúda je úmerná sklonu krivky absorpčného spektra(Obr. 23). Závislosť amplitúdy detegovaného signálu od B teda predstavuje deriváciu ab-sorpčného spektra.Fázovo citlivá detekcia s moduláciou magnetického poľa B umožňuje zvýšiť citlivosťspektrometra o niekoľko rádov, musíme však mať na zreteli správnu voľbu Bmod a νmod, čobudeme diskutovať neskôr v Kap. 3.4.
3.3.4 Zdroj magnetického poľa
Statické magnetické pole potrebné pre získanie EPR spektier je zvyčajne generované Helm-holtzovými cievkami (pre komerčné spektrometre pracujúce vo frekvenčnom pásme X) a do-sahuje hodnoty indukcie až 1,7 T. Prípadne pre využitie v oblasti oveľa vyšších frekvenciísa využívajú supravodivé solenoidy. Magnetické pole je následne kontrolované presnouzmenou elektrického prúdu pretekajúceho cievkou. Magnetické pole za zvyčajne mení v ma-lých, presne definovaných krokoch. Pri každom kroku sa počas určitého času, nazývanéhokonverzná doba, zaznamenáva a spriemeruje detegovaný signál. Takto je ovplyvnená ajrýchlosť zmeny magnetického poľa. Stabilita magnetického poľa počas konverznej dobyje regulovaná pomocou sondy umiestnenej v magnete, ktorá využíva na meranie aktuálnejintenzity magnetického poľa Hallov jav.
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Obr. 24: Vplyv amplitúdy modulačného magnetického poľa Bmod na tvar detegovanej rezonančnejčiary, optimálna hodnota je Bmod ≈ 0, 2∆Bpp, kedy maximalizujeme intenzitu signálua zároveň tvar rezonančnej čiary nie je ešte deformovaný.
3.4 optimalizácia parametrov epr spektrometra
3.4.1 Modulácia magnetického poľa
Pri meraní EPR spektra využívajúc moduláciu magnetického poľa B je potrebné pracovaťv takom režime, kde je sklon absorpčnej krivky v rozsahu magnetických polí rovnajúcom saveľkosti amplitúdy Bmod lineárne závislý od B. Ak zvolíme nevhodnú hodnotu modulačnejamplitúdy Bmod, ba dokonca väčšiu než je šírka rezonančnej čiary ∆Bpp, dochádza k jejrozšíreniu a deformácii (Obr. 24)6. Podobne, ak je modulačná amplitúda väčšia ako rozdielrezonančných polí dvoch rezonančných čiar nemôžeme ich navzájom odlíšiť. Z Obr. 24môžeme vidieť, že už pri Bmod = 0, 5∆Bpp dochádza k deformácii rezonančnej čiary a jevhodné používať pri meraní hodnotu Bmod ≤ ∆Bpp/4.Príliš vysoká modulačná frekvencia môže tiež spôsobiť deformáciu rezonančnej čiary, akje porovnateľná s prepočítanou šírkou rezonančnej čiary

νmod ∼
gµB∆Bpp

h . (70)
Pre bežne používanú modulačnú frekvenciu νmod = 100 kHz a g = 2 je kritická hodnota
∆Bmodpp = 3, 6µ T a pre rezonančné čiary s menšou alebo porovnateľnou šírkou sa na obochstranách rezonančnej čiary objavujú rezonancie s opačnou fázou a vzdialené od seba práve
∆Bmodpp . Tento jav vzniká ako dôsledok nelinearity detektora, jeho výstup obsahuje signál

6 Z angl. peak-to-peak (pp), šírka rezonančnej čiary definovaná ako rozdiel magnetických polí v maximea minime derivácie absorpčnej čiary.
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Obr. 25: Voľba dostatočného počtu bodov pre optimálny popis rezonančnej čiary.
s frekvenciami, ktoré sú súčtom aj rozdielom frekvencie mikrovlnného žiarenia a modulačnejfrekvencie magnetického poľa a podrobnejšie je popísaný v [37].
3.4.2 Počet bodov pri zázname spektra
EPR spektrá zaznamenávame pre diskrétne hodnoty magnetického poľa, a preto krok medzidvoma hodnotami magnetického poľa musí byť dostatočne malý, aby sme dostatočne presnepopísali tvar rezonančných čiar podobne ako na Obr. 25. Pre optimálny popis rezonančnejčiary je vhodné zaznamenať signál aspoň pre 10 hodnôt magnetického poľa v rozsahu
∆Bpp a pre požadovaný rozsah polí ∆B môžeme použiť približné pravidlo pre určeniepočtu bodov Nscan

Nscan ≈
10∆B
∆Bpp

. (71)
3.4.3 Časová konštanta, filtrovanie a konverzný čas
Pri využití meracej techniky na meranie malých premenlivých signálov na základe lock-inzosilovača zvyčajne dosahujeme redukciu šumu alebo zvýšenie pomeru signálu ku šumu,
angl. signal-to-noise (S/N), použitím dostatočne veľkej časovej konštanty [36]. Predpo-kladáme rovnomerné frekvenčné rozdelenie šumu a spriemerovaním analógového signáludetektora počas doby časovej konštanty sú vysokofrekvenčné zložky šumu minimalizovanéa výsledná hodnota intenzity signálu je digitalizovaná. V novších typoch spektrometrovvyužívame alternatívnu metódu, namiesto nastavenia veľkých časových konštánt môžemedigitalizovaný signál z detektora spracovať pomocou digitálneho filtrovania. Využívamemetódu binomického filtrovania, ktorá nahradí každý digitalizovaný bod spektra váženým
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Obr. 26: Príklad 4-násobného zvýšenia pomeru S/N 16-násobným zvýšením konverzného času (−)alebo spriemerovaním 16 meraní pri zachovaní 5 ms konverzného času (−).
priemerom hodnôt n okolitých bodov. Pre dané n, zoberieme n hodnôt pred, n hodnôt poa aj hodnotu intenzity signálu n-tého bodu. Váhy jednotlivých 2n+ 1 bodov sú určenébinomickými koeficientami, ktoré získame rozvojom (1 + x)2n. Pre n = 2 sú váhy jed-notlivých bodov 1, 4, 6, 4, 1 7 a filtrovaná hodnota intenzity signálu pre vybraný bod je

Ifilt0 = (I−2 + 4I−1 + 6I0 + 4I1 + I2) /16. (72)
Využitie oboch metód s nastavením príliš veľkých hodnôt časovej konštanty alebo n všakmôže spôsobiť deformáciu tvaru rezonančnej čiary, dokonca posun rezonančného poľa, akje časová konštanta príliš veľká v porovnaní s rýchlosťou zmeny magnetického poľa (tátodeformácia sa neprejavuje pri použití digitálneho filtrovania).Spriemerovanie digitalizovanej hodnoty signálu sa deje aj počas doby definovanej kon-verzným časom, čo tiež vedie k zvýšeniu pomeru S/N a naviac môžeme záznam celéhospektra viackrát opakovať a následne aritmeticky spriemerovať. V dôsledku náhodnéhocharakteru šumu je S/N ∝ √p, kde p je počet opakovaných meraní celého spektra. Akzopakujeme meranie spektra 100-krát a vykonáme aritmetický priemer zaznamenanýchmeraní, tak pomer S/N sa zvýši 10-krát voči jednému meraniu pri zachovaní rovnakéhokonverzného času. Takisto zvýšenie konverzného času 100-krát má za následok 10-násobnézvýšenie pomeru S/N. Príklad oboch spôsobov zvýšenia pomeru S/N je vidieť na Obr. 26,keďže počet spriemerovaných hodnôt pri jednej hodnote magnetického poľa je priamoúmerný konverznému času. Vo všeobecnosti teda zvýšenie pomeru S/N je priamo úmernéodmocnine času, počas ktorého spektrum zaznamenáme, bez ohľadu na to, či zvýšime kon-

7 (1+ x)4 = 1+ 4x + 6x2 + 4x3 + x4
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verzný čas alebo počet meraní celého spektra. Každé zdvojnásobenie pomeru S/N má zanásledok zvýšenie doby experimentu na štvornásobok.Otázkou pri voľbe vhodných parametrov ostáva, či teda zvoliť vyšší konverzný čas alebopočet spriemerovaných meraní celého spektra. Pri dokonalej stabilite experimentálnychpodmienok ako je teplota vzorky, teplota okolia, prúdenie vzduchu v rezonátore a okolorezonátora a aj časová stabilita elektronických súčiastok sú oba prístupy ekvivalentné.Takáto stabilita však často nie je dosiahnuteľná najmä pri experimentoch pri nízkych tep-lotách. Výsledkom môžu byť pomalé zmeny (lineárne aj nelineárne) detegovaného signálu(pozadia), čo môže výrazne ovplyvniť zaznamenané spektrum pri detekcii veľmi slabých EPRsignálov s nastavením vysokého konverzného času. V takomto prípade je vhodné zazname-návať rýchle meranie (s krátkym konverzným časom) a spriemerovať väčší počet meraní.Prípadné pomalé zmeny pozadia sa následne môžu prejaviť len ako konštantný posuncelého spektra, ktorý je možné následne jednoducho odpočítať. Samozrejme, nastavenieextrémne krátkeho konverzného času môže viesť k deformácii tvaru rezonančnej čiary aleboposunu hodnoty rezonančného poľa. Je to dôsledok nekorektného záznamu najmä hodnôtmagnetického poľa vplyvom indukčnosti samotného magnetu. Preto pri rýchlom záznamespektier môžeme korektnosť overiť meraním pri zvyšovaní aj pri znižovaní magnetickéhopoľa a sledovať možnú hysteréziu a zabezpečiť zmenu magnetického poľa nižšiu ako 3 mT/s(30 G/s). Pre presné merania pozície rezonančného poľa je odporúčaná rýchlosť záznamuspektra 0,1-0,2 mT/s (1-2 G/s).
3.4.4 Výkon mikrovlnného žiarenia
Integrálna intenzita EPR signálu8 IInt sa zvyšuje so zvyšovaním výkonu mikrovlnného žia-renia IInt ∼

√
PMW . Keď sa však blížime k hodnotám PMW , pri ktorých sa už prejavujúsaturačné efekty dochádza ku spomaleniu rastu intenzity EPR signálu a k rozšíreniu rezo-nančnej čiary. Pri dosiahnutí saturácie plocha pod absorpčnou krivkou už nie je lineárnezávislá od koncentrácie spinov. Intenzita derivácie absorpčného spektra9 Ipp sa dokoncazačne znižovať pri veľmi vysokých hodnotách PMW (Obr. 27) a dochádza k výrazným defor-máciám tvaru EPR spektra. Pri dosiahnutí maximálnej hodnoty Ipp je rozšírenie rezonančnejčiary približne len o 20 % a tento efekt je slabší v porovnaní s nekorektným nastavenímamplitúdy modulácie magnetického poľa. Na začiatku merania je nutné nájsť takú hodnotu

PMW , ktorá nespôsobuje saturačné efekty, najmä pri experimentoch skúmajúcich intenzitua polšírku rezonančných čiar EPR spektra. Spravidla sa saturačné efekty pri znižovaní tep-loty prejavujú už pri nižších výkonoch mikrovlnného žiarenia. Takisto pre paramagnetickésystémy so zamrznutým alebo nulovým orbitálnym momentom dochádza k saturačným efek-tom pri nižších výkonoch v porovnaní so systémami, ktoré majú nenulový orbitálny moment.Príkladom systémov, kde je možné ľahko pozorovať saturačné efekty sú organické radikályalebo napr. ióny Mn2+ a Gd3+.
8 plocha pod krivkou absorpčného spektra9 rozdiel maximálnej a minimálnej hodnoty derivácie absorpčného spektra



3.4 optimalizácia parametrov epr spektrometra 49

Obr. 27: Porovnanie závislosti integrálnej intenzity absorpčného spektra IInt a intenzity derivácieabsorpčného spektra Ipp od výkonu mikrovlnného žiarenia PMW . Pri dosiahnutí saturácieEPR signálu so zvyšovaním výkonu mikrovlnného žiarenia Ipp nerastie, dokonca klesá priveľmi vysokých hodnotách PMW . Zobrazené prejavy saturácie EPR signálu boli získanéz EPR spektier iónu Mn2+ vyskytujúceho sa ako prímes v CaO.
3.4.5 Kvantitatívne EPR experimenty
Pod pojmom kvantitatívne EPR experimenty môžeme označiť také meranie EPR spektier, priktorých nás zaujíma určenie koncentrácie paramagnetických iónov, ktorých stav meníme prirezonancii alebo teplotná závislosť intenzity rezonančnej čiary, ktorá súvisí s obsadenosťouspinových stavov. Pre tento typ experimentov potrebujeme presne určiť integrálnu intenzitucelého EPR spektra alebo jednej rezonančnej čiary, a teda určiť plochu pod absorpčnoukrivkou. Z matematického hľadiska to znamená vykonať dvojnásobnú integráciu EPR spek-tra získaného meraním s využitím modulácie magnetického poľa (Obr. 28). Už napríkladprítomnosť konštantného alebo lineárneho pozadia EPR spektra výrazne ovplyvní výslednúhodnotu integrálnej intenzity EPR spektra, čo je zobrazené na Obr. 28b a Obr. 28c a v zá-vislosti od veľkosti integračného intervalu získame rôzne hodnoty IInt . Preto pri kvantita-tívnych experimentoch musíme dodržať všetky pravidlá optimalizácie parametrov meraniapopísané v Kap. 3.4. Niektoré vplyvy, ako je konštantné a lineárne pozadie EPR spektra,je správnym numerickým spracovaním možné odstrániť. Pre určenie teplotnej závislosti IIntje možné využiť aj približný vzťah

IInt ∼ Ipp∆Bpp. (73)
Optimalizáciou všetkých parametrov spektrometra môžeme získať vysokú citlivosť detek-cie, ktorú môžeme definovať ako minimálny počet paramagnetických centier podieľajúcichsa na EPR prechodoch Nmin. Za predpokladu, že signál je ešte detegovateľný (pomer
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(a) bez pozadia (b) s konštantným pozadím (c) s lineárnym pozadím
Obr. 28: Pre výpočet integrálnej intenzity EPR spektra potrebujeme vykonať dvojnásobnú integrá-ciu EPR spektra získaného meraním s využitím modulácie magnetického poľa. Na obrázkusú zobrazené postupné kroky: prvou integráciou získame absorpčnú krivku EPR spektra(červená krivka), druhou integráciou získame hodnotu integrálnej intenzity EPR spektra(zelená krivka). IInt zodpovedá hodnote druhej integrálnej krivky na hornom okraji integ-račného intervalu. Vplyv prítomnosti b) konštantného a c) lineárneho pozadia EPR spektrana určenie hodnoty IInt .
S/N = 1), tvar rezonančnej čiary je lorentzián a výkon mikrovlného žiarenia nespôsobujesaturačné efekty EPR prechodov môžeme Nmin určiť pomocou vzťahu [26]

Nmin =
12πVckBTsΓ

µ0g2µ2
BS(S + 1)BresQU

√
FkBTdb
P0 , (74)

kde Vc je objem rezonátora typu TE102 (m3), Ts je teplota vzorky, Td je teplota detektoramikrovlnného žiarenia, QU je faktor kvality prázdneho rezonátora, b je šírka pásma celéhodetekčného a zosilovacieho systému (s−1), P0 je výkon dopadajúceho mikrovlnného žiare-nia (W), F je šumový faktor od zdroja šumu iného než je tepelný šum detektora, polšírkarezonančnej čiary v polovici výšky Γ aj rezonančné pole Bres je v jednotkách mT. Citlivosťspektrometra Bruker ELEXSYS II E500 udávaná výrobcom10 je 109 spinov pri šírke re-zonančnej čiary 0,1 mT (1 G). Ako alternatívnu hodnotu citlivosti výrobca udáva medznúkoncentráciu detekcie EPR signálu ∼ 10−12 mol.
3.5 praktické cvičenie - meranie epr spektier
Na praktickom cvičení v rámci Špeciálneho praktika II sa budeme venovať štúdiu EPRspektier vybranej zlúčeniny obsahujúcej ión Cu2+ so slabou AFM výmennou interakcioumedzi iónmi Cu2+. S dobrým priblížením môžeme vybranú látku pri izbovej teplote popísaťako paramagnet. Budeme študovať EPR spektrá zlúčeniny v práškovej forme aj vo formemonokryštálu. Tvar EPR spektra práškovej vzorky a aj uhlová závislosť rezonančného poľaEPR spektier monokryštálu je určená anizotropiou g-faktora, ktorá úzko súvisí s vplyvom

10 pri izbovej teplote, so štandardným rezonátorom s vysokým Q, pre spin 1/2 s g = 2
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Obr. 29: Možné spôsoby upevnenia vzorky na držiak vo forme plnej tyčky alebo ampulky.
kryštálového poľa na konfiguráciu elektrónov v 3d orbitáloch iónu Cu2+, ako sme uviedliv Hl. 2. Cieľom experimentu je určiť diagonálne hodnoty g-tenzora gx , gy a gz . Následnes využitím poznatkov z Hl. 2 a poznajúc štruktúru zlúčeniny a hodnoty gx , gy a gz je možnéodhadnúť vzájomný prekryv 3d orbitálov susedných iónov Cu2+ a predpovedať priestorovérozloženie výmenných interakcií.Postup práce je nasledovný:

1. príprava a montáž vzorky,
2. príprava spektrometra a nastavenie parametrov merania,
3. meranie EPR spektra práškovej vzorky,
4. odhad anizotropie g-faktora podľa tvaru EPR spektra práškovej vzorky,
5. meranie uhlovej závislosti EPR spektra monokryštálu v rozsahu 0◦ až 180◦ s krokom10◦,
6. určenie uhlovej závislosti rezonačného poľa, následne určenie uhlovej závislosti g-faktora a grafická prezentácia,
7. určenie diagonálnych hodnôt g-tenzora,
8. odhad orientácie a prekryvu 3d orbitálov susedných iónov Cu2+ na základe kryštá-lovej štruktúry materiálu a určenej anizotropie g-faktora.

3.5.1 Príprava a montáž vzorky
Vzhľadom na konštrukciu rezonátora a rozloženie magnetickej a elektrickej zložky mikrovln-ného žiarenia v rezonátore ako na Obr. 22, musí byť vzorka umiestnená na tenkom držiakuz nemagnetického a elektricky nevodivého materiálu, preto dobrou voľbou môže byť sklo.
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Vzhľadom na veľkú citlivosť EPR spektrometra však musí materiál držiaka obsahovať veľminízke koncentrácie nečistôt magnetických iónov, ale aj defektov (napr. vakancií kyslíka),čo nevieme zabezpečiť pri bežnom kremennom skle. Preto sa využívajú pri EPR meraniachdržiaky vo forme plnej tyčky prípadne ampulky vyrobenej z veľmi čistého syntetickéhokremeňa Suprasil11, ktorý sa využíva aj v optických aplikáciách.Spôsob upevnenia vzorky na držiak sa líši od typu experimentu a vzorky. Monokryštálso známym vzťahom medzi jeho geometrickými tvarmi a kryštalografickými osami (nemusiasa vo všeobecnosti zhodovať) upevníme pomocou lepidla na vhodne tvarovanú časť držiakavo forme plnej tyčky (Obr. 29). Lepidlo by nemalo chemicky reagovať so skúmanou vzorkou,po experimente by malo byť ľahko odstrániteľné z držiaka a samozrejme bez prímesí, ktorésú zdrojom EPR signálu. Používajú sa napríklad rôzne lepidlá rozpustné v etanole, bežnevyužívaným je GE 7031 Varnish12 alebo tzv. vákuové tuky13. Vhodným vákuovým tukompre upevnenie vzorky na držiak je Dow Corning High Vacuum Grease14alebo Apiezon N15,ktorý je vhodnejší pre použitie až do veľmi nízkych teplôt. V prípade polykryštalickej (práš-kovej) vzorky je potrebné zabezpečiť, aby kryštalografické osi jednotlivých mikrokryštálovv objeme vzorky boli náhodne orientované voči smeru magnetického poľa B. V prípadepotreby je často experimentátor nútený mechanicky rozdrviť okom viditeľné kryštály. Lentak je možné zabezpečiť korektnú analýzu EPR spektra, keďže pre popis práškového EPRspektra predpokladáme rovnomernú priestorovú distribúciu kryštalografických osí jednot-livých mikrokryštálov (resp. rovnomerná priestorová distribúcia osí g-tenzora). Práškovúvzorku nasypeme do držiaka vo forme ampulky, ktorá sa následne naplní inertným plynom(napr. He) alebo sa zaleje vhodným kvapalným médiom16. Vhodným spôsobom montážepráškovej vzorky je tiež jej zmiešanie s vákuovým tukom Apiezon N a upevnenie na držiak(Obr. 29). Experimentálnym obmedzením môže byť menšie množstvo vzorky, keďže musímezvoliť vhodný pomer množstva vzorky a vákuového tuku tak, aby sa zachovala dostatočnápriľnavosť k držiaku. Pripravenú vzorku na držiaku následne vložíme cez goniometer, ak hovyužívame, do stredu rezonátora a vykonáme potrebné nastavenie parametrov spektrometrapodľa požiadaviek uvedených v Kap. 3.4.
3.5.2 Príprava spektrometra pred meraním EPR spektier
EPR spektrometer je elektronické zariadenie riadené počítačom a pred vykonaním samot-ného merania EPR spektier potrebujeme správne spustiť všetky jeho súčasti a vykonaťpotrebné nastavenie parametrov spektrometra podľa požiadaviek uvedených v Kap. 3.4.

11 registrovaná obchodná značka spoločnosti Heraeus Holding GmbH, Hanau, Nemecko12 General Electric Co, Schenectady, NY, USA13 Vákuové tuky sú materiály využívané vo vákuovej technike na dosiahnutie tesnosti spojov vákuových zariadenípri izbovej, ale aj pri nízkych teplotách, a sú charakteristické vysokou priľnavosťou k rôznym materiálom.14 Dow Corning Co, Auburn, MI, USA15 M&I Materials Ltd., Manchester, Veľká Británia16 Aby sa zachovala náhodná orientácia mikrokryštálov pri nízkych teplotách po aplikovaní magnetického poľavyužijeme kvapalné médium, ktoré pri teplotách nižších ako je 0°C zmení svoje skupenstvo na tuhé, napr.glycerín.
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Obr. 30: Užívateľské prostredie riadiaceho programu Xepr po štarte.
Predpokladáme, že všetky súčasti spektrometra sú správne prepojené signálovými a dáto-vými káblami a spektrometer je pripojený na zdroj elektrického prúdu. V krátkosti uvediemepostupnosť krokov pre prípravu merania EPR spektier na spektrometri ELEXSYS II E500:

1. Zapnutie počítača a spustenie riadiaceho programu. Meranie EPR spektier je au-tomatizované a riadené počítačom, ktorý pracuje pod operačným systémom Linux.Riadiaci program vytvorený pre spektrometer ELEXSYS sa nazýva Xepr a jeho uží-vateľské prostredie po štarte je zobrazené na Obr. 30.
2. Zapnutie chladiča - chladiaceho okruhu spektrometra. Pre dosiahnutie magnetickéhopoľa v rozsahu od 0 do 1 T preteká vinutím elektromagnetu jednosmerný elektrickýprúd až do veľkosti 30 A. Preto dochádza vo vinutí k vzniku rozptylového tepla a mag-net je chladený systémom nútenej cirkulácie vody. Súčasťou chladiaceho obvodu jeaj zdroj elektrického prúdu pre magnet a zdroj mikrovlnného žiarenia. Preto predspustením spektrometra je potrebné spustiť chladič spektrometra, riadiaca elektro-nika spektrometra obsahuje kontrolné súčasti, ktoré zabezpečia vypnutie chladenýchkomponentov v prípade výpadku cirkulácie vody v chladiacom okruhu.
3. Zapnutie spektrometra. Hlavný vypínač spektrometra sa nachádza na konzole SPU,avšak niektoré časti spektrometra ešte majú ďalší vypínač (mikrovlnný mostík, ria-diaca jednotka goniometra, zdroj elektrického prúdu pre magnet). Zdroj elektrickéhoprúdu pre magnet môžeme zapnúť neskôr z bezpečnostných dôvodov, až pred sa-motným meraním, aby sme prípadne nemanipulovali goniometrom a vzorkou medzipólmi magnetu v nenulovom magnetickom poli. Ak experiment vykonávame pri níz-kych teplotách je potrebné neskôr podľa potreby ovládať napájanie riadenia teploty,
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Obr. 31: Zobrazenie rezonátora s nainštalovaným goniometrom, ovládaním iris a vlnovodom. Držiakvzorky zasúvame cez goniometer do rezonátora zhora a upevníme ho skrutkou na vstupnomotvore.
vákuových vývev a vývev na čerpanie pár chladiaceho média (dusíka alebo hélia).Napájanie elektrického prúdu pre mikrovlnný mostík je zvyčajne zabezpečené z kon-zoly SPU a mikrovlnný mostík teda zapneme spolu s SPU. Pri zapnutí mikrovlnnéhomostíka krátky čas prerušovane svieti indikačná svetelná dióda a následne svieti ne-prerušovane, čo znamená ukončenie jeho inicializácie17 a môžeme sa k SPU pripojiťpomocou Xepr.

4. Pripojenie sa k spektrometru riadiacim programom. Komunikácie riadiaceho prog-ramu s SPU prebieha cez lokálnu internetovú sieť a v riadiacom počítači je vý-robcom inštalovaná prídavná sieťová karta, určená len na komunikáciu so spektro-metrom. V prostredí Xepr vyberieme ponuku Select Acquistion → Connect to

Spectrometer. V ponuke máme zvyčajne ako Server Name jeden lokálny spektro-meter localhost, stlačíme OK a počkáme pár sekúnd na pripojenie.
5. Vloženie držiaka so vzorkou do rezonátora. Ak sme tak nevykonali ešte pred zapnu-tím spektrometra, teraz je správny čas vložiť držiak so vzorkou do rezonátora. Primeraní uhlovej závislosti EPR spektier je na mieste horného vstupu rezonátora na-inštalovaný goniometer, ktorý umožňuje rotáciu vzorky okolo osi držiaku (Obr. 31).Rozmer vstupného otvoru zodpovedá priemeru držiaka vzoriek, ktorý je zvyčajne 4 mm(ale môže byť v rozsahu od 1 mm do 5 mm). Po zasunutí držiaka so vzorkou do stredurezonátora utiahneme skrutku vstupného otvoru tak, aby sa držiak (a teda aj vzorka)

17 Zhasnutie indikačnej diódy mikrovlnného mostíka počas merania alebo prípravy merania označuje poruchualebo bezpečnostné vypnutie častí mikrovlnného mostíka v dôsledku výpadku chladenia. Overíme pretofunkčnosť chladiaceho okruhu vody, prípadne reštartujeme spektrometer pre overenie opätovného výskytuporuchy.
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Obr. 32: Ovládací panel spektrometra v programe Xepr je rozdelený na tri hlavné časti: nastavenieparametrov spektrometra a experimentu, ovládanie vybraného experimentu a zobrazenieúdajov o nastavení spektrometra. Pri príprave meranie je potrebné najprv zadefinovaťtyp experimentu (tlačidlo 1), nastavenie mikrovlnného mostíka a rezonátora (tlačidlo 2)a nastavenie parametrov experimentu (tlačidlo 3).
samovoľne v priebehu merania nepohyboval. To zabezpečí gumené tesnenie tvaru pís-mena o, cez ktorý držiak prechádza a nachádza sa pod skrutkou vstupného otvoru.Po jej dotiahnutí dôjde k stlačeniu tesnenia okolo držiaka vzorky.

6. Nastavenie mikrovlnného mostíka. Pred meraním EPR spektier je potrebné nastaviťparametre mikrovlnného mostíka a rezonátora pre dosiahnutie maximálnej citlivostispektrometra. Po stlačení tlačidla Bridge Tuning (tlačidlo 2 na Obr. 32) v ovláda-com paneli spektrometra najprv nájdeme vlastnú rezonančnú frekvenciu rezonátoras vloženou vzorkou, nastavenie iris a nastavenie detekčnej diódy. Celý proces je auto-matizovaný, vykonáme len niekoľko postupných krokov na paneli Microwave Bridge

Tuning18 (Obr. 33):
• Po otvorení panela Microwave Bridge Tuning je zvyčajne zdroj mikrovlnnéhožiarenia vypnutý a spektrometer je v stave Standby ako na Obr. 33a.
• Po vybratí možnosti Tune sa v čiernom poli objaví zelená krivka zobrazujúcapriebeh intenzity mikrovlnného žiarenia odrazeného z rezonátora v závislostiod frekvencie. Nastavíme atenuátor Attenuation (dB) na hodnotu 25 až 30a pomocou posuvníka Frequency nájdeme minimum na krivke intenzity odraze-ného mikrovlnného žiarenia podobne ako na Obr. 33b. Ak je toto minimum prílišširoké, manuálnou úpravou nastavenia Iris sa snažíme dosiahnuť tvar ako naObr. 33b. Ak je tvar krivky deformovaný zmenou posuvníka Signal Phase sasnažíme dosiahnuť symetrické minimum ako na Obr. 33b.
• Následne vyberieme jednu z možností Up, Down alebo Fine v časti Auto tuning.Ak je minimum zelenej krivky nastavené presne alebo v tesnej blízkosti centrál-nej čiary v čiernom poli ako na Obr. 33b, nezáleží ktorú možnosť vyberieme

18 Automatizované nastavenie mikrovlnného mostíka a rezonátora niekedy nie je možné vykonať napr. ak vzorkavýrazne zníži faktor kvality rezonátora (elektricky vodivé vzorky alebo vzorky s vysokými dielektrickýmistratami). V takomto prípade musíme vykonať kompletné manuálne nastavenie a odporúčame postupovaťpodľa manuálu spektrometra.
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(a) Panel po otvorení, zdroj mikrovlnného žiareniavypnutý - Stand By. (b) Panel po zapnutí zdroja mikrovlnného žiare-nia pre nastavenie parametrov v stave Tune.
Obr. 33: Panel Microwave Bridge Tuning slúži na nastavenie parametrov mikrovlnného mostíkaa rezonátora. Zobrazenie absorbcie mikrovlnného žiarenie v čiernom poli, minimum nazelenej krivke predstavuje vlastnú rezonančnú frekvenciu rezonátora, kvalitu rezonátoramôžeme určiť podľa Rov. 68 a Obr. 21.

a začne sa proces automatického nastavenia mikrovlnného mostíka a rezoná-tora. Po jeho ukončení sa stav panelu Microwave Bridge Tuning zmení na
Operate. V ovládacom paneli spektrometra na Obr. 32 sa farba oznamovacíchpolíčok zmení z červenej na zelenú s nápismi Operate, Levelled a Calibrated,zobrazí sa hodnota vlastnej frekvencie rezonátora, aktuálny výkon mikrovlnnéhožiarenia a nastavenie atenuátora19.
• V nasledujúcom kroku môžeme zmerať hodnotu faktora kvality. Znova otvorímepanel Microwave Bridge Tuning, prejdeme do stavu Tune, nastavíme atenu-átor Attenuation (dB) na hodnotu 33 dB. V oznamovacej časti ovládaciehopanelu spektrometra sa nám objaví hodnota faktora kvality Q a prejdeme späťdo stavu Operate.

7. Nastavenie typu experimentu. Riadiaci program Xepr umožňuje zadefinovať si rôznetypy experimentov so špecifickou sadou nastavení spektrometra, ktoré si môžemeuložiť pod vlastným názvom a neskôr použiť znova. Nový experiment zadefinujemestlačením tlačidla New experiment (tlačidlo 1 na Obr. 32) na ovládacom paneli spek-trometra. Na ovládacom paneli Build Experiment zobrazenom na Obr. 34 mámemožnosť zadefinovať typ experimentu. Základným typom experimentu je meranie zá-vislosti intenzity EPR signálu od veľkosti magnetického poľa B. Na ovládacom pa-neli Build Experiment na záložke C.W. si v poli Abscissa 1 vyberieme možnosť
19 Vo všeobecnosti, ak je akékoľvek políčko v oznamovacej časti ovládacieho panelu spektrometra sfarbenéčervenou farbou, musíme overiť nastavenie spektrometra.
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Obr. 34: Ovládací panel Build Experiment na výber typu experimentu v riadiacom programe
Xepr.

Field a v poli Ordinate možnosť Signal Processing Unit, zadefinujeme si ná-zov experimentu v poli Experiment Name a stlačíme tlačidlo Create. Takto sa námvytvorí experiment so štandardne prednastavenými parametrami, ktoré je potrebnénásledne upraviť, aby zodpovedali cieľom nášho experimentu. Pre meranie uhlovejzávislosti EPR spektier naviac v paneli Build Experiment označíme kontrolný prvok
Goniometer a vyberieme v poli Abscissa 2 možnosť Angle.

8. Nastavenie parametrov experimentu. Zadanie parametrov merania pre vytvorenýexperiment alebo ich zmenu pre uložený experiment vykonáme stlačením tlačidla
Parameter na ovládacom paneli spektrometra (tlačidlo 3 na Obr. 32). Otvorí saovládací panel Acquisition Parameters obsahujúci najmenej štyri záložky Signal

Processing, Microwave, Scan a Absc. 1: Field pre meranie intenzity EPR signáluod veľkosti magnetického poľa B ako je zobrazené na Obr. 35. V závislosti od typuexperimentu môžu pribudnúť ďalšie záložky. Spomenieme parametre, ktoré bežnemeníme a prispôsobujeme pre dosiahnutie čo najlepšej kvality zaznamenaných EPRspektier v súlade s dodržaním pravidiel optimalizácie parametrov merania podľaKap. 3.4:
• Na záložke Signal Processing → Detection zvolíme amplitúdu moduláciemagnetického poľa Modulation Amplitude [G] Bmod v jednotkách G (vhodnápočiatočná hodnote je 1 G) a konverzný čas Conversion Time [ms] v milise-kundách, napr. 5 ms.
• Na záložke Absc. 1: Field zvolíme rozsah magnetického poľa B pomocouhodnôt Center Field [G] (magnetické pole v strede rozsahu) a Sweep Width

[G] (šírka intervalu pre zmenu magnetického poľa) v jednotkách G a počet za-znamenaných bodov Number of Points. Často potrebujeme preveriť celý roz-sah magnetického poľa, aby sme zaznamenali EPR spektrum v čo najširšomrozsahu.
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(a) Záložka Signal Processing (b) Záložka Microwave

(c) Záložka Absc. 1: Field (d) Záložka Scan

Obr. 35: Panel Acquisition Parameters v riadiacom programe Xepr slúži na nastavenie základ-ných parametrov aktuálneho experimentu.
• Na záložke Microwave zvolíme nastavenie atenuátora výkonu mikrovlnnéhožiarenia dopadajúceho do rezonátora Attenuation [dB], v poli Power [mW] jeautomaticky zobrazený odpovedajúci výkon mikrovlnného žiarenia v jednotkáchmW. Vhodná počiatočná hodnota je 33 dB, pri každom experimente však musímepostupnou zmenou hodnoty atenuátora overiť, či nedochádza k prejavu saturácieEPR prechodov. Platí jednoduché pravidlo: pri znížení nastavenia atenuátora o6 dB (čo zodpovedá zdvojnásobeniu odmocniny výkonu mikrovlnného žiarenia)sa zdvojnásobí intenzita EPR signálu Ipp, ak ešte nedochádza k saturácii EPRprechodov.
• Na záložke Scan zvolíme počet opakovaných meraní EPR spektra Number of

Scans, ktoré sa spriemerujú pre dosiahnutie vyššieho pomeru S/N.Pri meraní uhlovej závislosti EPR spektier monokryštálu pribudnú na ovládacompaneli Acquisition Parameters na Obr. 36 dve záložky.
• Na záložke Goniometer tlačidlom Initialize Goniometer inicializujeme go-niometer do počiatočnej polohy. Je možné okamžité nastavenie požadovaného
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(a) Záložka Absc. 2: Angle (b) Záložka Goniometer

Obr. 36: Rozšírený panel Acquisition Parameters v riadiacom programe Xepr pre nastavenieparametrov aktuálneho experimentu s využitím goniometra pre rotáciu vzorky.
uhla Angle [deg] a označenie tohto uhla ako počiatočnej hodnoty pomocoutlačidla Define Zero Angle.
• Na záložke Absc. 2: Angle zvolíme počiatočnú hodnotu uhla Start value

[deg], krok Increment [deg] a počet krokov Number of Points pri rotáciitak, aby sme pokryli požadovaný rozsah rotácie vzorky voči smeru magnetickéhopoľa. Pre uskutočnenie rotácie od 0◦ do 180◦ s krokom 10◦ je potrebné 19krokov.
3.5.3 Meranie EPR spektra
Po inštalácii vzorky, nastavení spektrometra a parametrov experimentu spustíme alebozastavíme meranie EPR spektra pomocou ovládacích tlačidiel v ovládacom paneli spektro-metra zobrazených na Obr. 32. Pred spustením merania zapneme prúdový zdroj magnetu,ak sme tak neurobili pri zapnutí spektrometra. Výsledok merania, EPR spektrum, sa po-stupne zobrazuje na zobrazovacom paneli Primary Viewport (prednastavená farba zobra-zenia je červená), prípadné predchádzajúce meranie EPR spektra si môžeme zobraziť spolus práve zaznamenávaným EPR spektrom na zobrazovacom paneli Secondary Viewport(prednastavená farba zobrazenia je zelená) podobne ako na Obr. 37.Meranie EPR spektra je niekedy nutné viackrát zopakovať a postupne meniť rôzne para-metre merania pre dosiahnutie dostatočného rozlíšenia, citlivosti a maximálneho pomeru
S/N. Pre potreby optimalizácie si jednotlivé zaznamenané spektrá uložíme do pamätepočítača (Store in Memory...) cez ponuku zobrazovacieho panelu a výsledné optimali-zované spektrum uložíme na pevný disk (Save to Disk...)20. Ďalšie podrobnosti práce

20 Výrobca spektrometra využíva vlastný formát súborov na uloženie zaznamenaného EPR spektra. EPR spektrumje uložené v dvoch súboroch: súbor s príponou DSC obsahuje v textovej forme všetky parametre spektrometra
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Obr. 37: Zaznamenané EPR spektrum zobrazené v riadiacom programe Xepr.
s riadiacim programom Xepr ako je napr. manipulácia a spracovanie EPR spektra, ulože-nie a načítanie parametrov experimentu je možné podrobne si naštudovať z užívateľskejpríručky dodanej výrobcom spektrometra a riadiaceho programu.
3.5.4 Spracovanie uhlovej závislosti EPR spektier
Pre jednoduchosť spracovania uhlovej závislosti EPR spektier je vybraná vhodná vzorkaobsahujúca ióny Cu2+ tak, že hlavné osi tenzora g-faktora sú približne rovnobežné s hra-nami monokryštálu a anizotropia g-faktora je tetragonálneho typu. Pri rotácii monokryš-tálu okolo vhodne zvolenej osi meníme smer magnetického poľa B voči hlavným osiamtenzora g-faktora. Hodnota g-faktora v smere rovnobežnom s B sa teda bude meniť v roz-sahu medzi hodnotami zodpovedajúcimi g⊥ a g|| podľa Rov. 43. Výsledkom merania uhlovejzávislosti EPR spektier je sada údajov predstavujúcich deriváciu absorpčnej rezonančnejčiary pre každý definovaný smer magnetického poľa B (pre každý uhol rotácie vzorky od

počas merania a súbor s príponou DTA obsahuje samotné experimentálne údaje, napr. závislosť intenzitysignálu detektora od magnetického poľa v binárnej forme. V prípade zmeny ďalšieho parametra merania(Abscissa 2 v paneli Build Experiment na Obr. 34), ako je napr. zmena orientácie vzorky voči magnetic-kému poľu B pomocou goniometra, sa tieto údaje zapíšu do ďalšieho súboru s príponou YGF v binárnej forme.Pre potreby ďalšieho spracovania EPR spektra môžeme údaje uložiť aj vo forme textového súboru, avšak bezinformácie o nastavení spektrometra.
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Obr. 38: Príklad trojrozmerného zobrazenia uhlovej závislosti EPR spektier.
počiatočného smeru B) ako na Obr. 3821. Postup analýzy uhlovej závislosti EPR spektierje nasledovný:
• Pre každý smer magnetického poľa B (uhol rotácie vzorky) určíme rezonančné pole
Bres. Najjednoduchšou metódou určenia Bres je určenie magnetického poľa v mieste,kde derivácia absorpčnej rezonančnej čiary mení svoje znamienko. Táto metóda všaknemusí byť dostatočne presná pre malé hodnoty polšírky ∆Bpp alebo malej hustotyzaznamenaných bodov v blízkosti Bres. Keďže rezonančná čiara má tvar derivovanejLorentzovej krivky

dfL
dB = −16√3IInt

π
∆Bpp (B−Bres)(3∆B2
pp + 4 (B−Bres)2)2 (75)

alebo
dfL
dB = −16IInt

π
∆BFWHM (B−Bres)(

∆B2
FWHM + 4 (B−Bres)2)2 (76)

kde ∆BFWHM =
√3∆Bpp je šírka Lorentzovej krivky v polovici jej výšky, angl. fullwidth at half maximum (FWHM), môžeme preložiť takúto krivku metódou nelineárnejregresie cez experimentálne získanú rezonančnú čiaru a získať hodnotu Bres (naviacaj IInt a ∆Bpp alebo ∆BFWHM ) a zostrojiť uhlovú závislosť Bres ako na Obr. 39a.

21 Je preto vhodné počiatočný smer B zvoliť rovnobežne s jednou hranou monokryštálu.
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(a) (b)

Obr. 39: Zobrazenia uhlovej závislosti rezonančného poľa a g-faktora vrátane modelu uhlovej zá-vislosti g-faktora podľa Rov. 78.
• Poznajúc frekvenciu mikrovlnného žiarenia použitého pri experimente následne po-mocou upravenej rovnice Rov. 41 určíme hodnotu g-faktora

g = 0, 071447ν [GHz]Bres [T ]
=

ν [GHz]13, 99639Bres [T ] (77)
pre každé Bres a získame uhlovú závislosť g-faktora (Obr. 39b).
• Metódou nelineárnej regresie preložíme závislosť popísanú Rov. 43 cez experimen-tálne získanú uhlovú závislosť g-faktora a určíme g⊥ a g||. Možnou modifikáciouteoretickej závislosti Rov. 43 pre určenie správnych hodnôt g⊥ a g|| (Obr. 39b) je

g =
√
g2
⊥sin2(Θ + θ) + g2

||cos2(Θ + θ), (78)
kde uhol θ predstavuje možný odklon jednej z hlavných osí tenzora g-faktora odpočiatočného smeru magnetického poľa B. Ten môže byť spôsobený nepresnosťoupri montáži vzorky alebo malým odklonom orientácie hlavných osí tenzora g-faktoraod smeru hrán monokryštálu použitého pri experimente. Niekedy metóda nelineárnejregresie zlyháva pri takom type závislostí a nevedie k určeniu správnych hodnôt g⊥a g|| a je vhodnejšie zostrojiť uhlovú závislosť hodnoty g2 a prekladať metódounelineárnej regresie cez túto závislosť aj umocnenú Rov. 78.



4 M E TÓ DY M E R A N I A M A G N E T I C K Ý C HV E L I Č Í N4.1 magnetizácia a susceptibilita
Zatiaľ čo EPR nám umožňuje v podstate študovať priamo mikroskopické javy zodpovedné zamagnetické vlastnosti tuhých látok, štúdium magnetických vlastností tuhých látok využitímmagnetometrických metód to umožňuje len nepriamo na základe analýzy makroskopickýchmagnetických veličín. V krátkosti uvedieme definíciu základných fyzikálnych veličín, ktorépopisujú magnetické vlastnosti tuhých látok, pre viac podrobností je vhodné si preštudovaťučebnice magnetizmu [8, 38].Magnetická tuhá látka (neuvažujeme len feromagnet, ale akýkoľvek materiál, v ktoromsa nachádzajú nosiče magnetického momentu) pozostáva z obrovského množstva magnetic-kých momentov. Základnou fyzikálnou veličinou, ktorá popisuje magnetické vlastnosti tejtolátky je magnetizácia M , ktorá je definovaná ako súčet všetkých magnetických momentovna jednotku objemu vzorky a predstavuje objemovú hustotu magnetického momentu

~M =

∑
i~µi
V (79)

Zvyčajne je táto veličina zadefinovaná v spojitej aproximácii, predpokladáme taký rozmervzorky, že nerozlišujeme štruktúru na atomárnej úrovni. Vektorové pole magnetizácie tedamôžeme považovať za hladké a kontinuálne, bez diskontinuity (samozrejme okraje vzorkymagnetického materiálu predstavujú narušenie tejto kontinuity). Vo vákuu je teda magne-tizácia nulová.Známy vzťah medzi indukciou ~B a intenzitou ~H magnetického poľa vo vákuu1
~B = µ0 ~H (80)

pre magnetickú látku môže byť oveľa zložitejší a jeho všeobecný zápis je
~B = µ0 ( ~H + ~M

) . (81)
Za určitých podmienok, ak je magnetizácia lineárne závislá od intenzity magnetickéhopoľa

~M = χ ~H , (82)
1 Z dôvodov historickej konvencie nazývame ~B indukcia magnetického poľa, alebo hustota magnetického in-dukčného toku a je udávaná v jednotách T, ~H nazývame intenzita magnetického poľa a je udávaná v A/m,avšak sú to len konštantou preškálované veličiny charakterizujúce magnetické pole v danom priestore. Častov literatúre autori obe nazývajú magnetické pole a rozlišujú sa zodpovedajúcim symbolom ~B alebo ~H .
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kde χ je magnetická susceptibilita, tento vzťah zapisujeme ako

~B = µ0 (1+ χ) ~H . (83)
Ak celkový súčet vektorov magnetických momentov v materiáli je nenulový (čo je prípadspontánne zmagnetizovaných materiálov, feromagnetov), tak vo vnútri materiálu existujenenulové magnetické pole s indukciou ~B aj bez prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa.Po vložení magnetického materiálu do vonkajšieho magnetického poľa sa môže ~Bi a ~Hivo vnútri materiálu výrazne líšiť od ~B a ~H vo vákuu práve v dôsledku magnetického poľavytvoreného magnetickými momentami vo vnútri materiálu. Tento jav súvisí aj s rozloženímmagnetických momentov v priestore, teda s tvarom magnetického materiálu a intenzitamagnetického poľa vo vnútri materiálu je určená vzťahom

~Hi = ~H −N ~M , (84)
kde N je demagnetizačný faktor závislý na tvare materiálu (za predpokladu homogénnehorozloženia magnetických momentov v materiáli) a podobne indukcia magnetického poľa vovnútri materiálu je

~Bi = µ0 ( ~Hi + ~M
)
= ~B+ µ0 (1−N) ~M . (85)

Samozrejme, v prípade nízkej hodnoty magnetizácie, resp. magnetickej susceptibility (χ <<1) môžeme tento efekt zanedbať. V opačnom prípade hodnota napr. magnetickej susceptibi-lity, ktorú získame z experimentu skúmajúceho odozvu magnetického materiálu na vonkajšiemagnetické pole χexp = M/H nie je skutočná susceptibilita χi = M/Hi a ich vzájomnývzťah je
χexp =

M
Hi +NM =

M/Hi1+NM/Hi
=

χi1+Nχi
. (86)

4.2 základné prejavy magnetizmu v tuhých látkach
V tuhých látkach je možné pozorovať množstvo rôznych typov magnetizmu, ktoré sú zhrnutév práci [39], z nich najbežnejšie sú diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus,antiferomagnetizmus a spinové sklo. Pôvod diamagnetizmu a paramagnetizmu spočíva v zá-kladných vlastnostiach jednotlivých atómov popísaných v Hl. 2 a paramagnetizmus je zá-kladom pre pozorovanie ďalších typov magnetizmu, ktoré nazývame kooperatívne, keďže ichprejavy vznikajú v dôsledku vzájomnej interakcie medzi jednotlivými magnetickými momen-tami. V prípade molekulových magnetov však magnetizmus prejavujúci sa ako kooperatívnyjav, napríklad prítomnosť hysterézie magnetizácie, nemusí byť dôsledkom magnetickýchinterakcií, ale anizotropných vlastností samotných magnetických iónov. V tejto kapitole vkrátkosti popíšeme základné charakteristiky rôznych typov magnetických materiálov a uká-žeme typické priebehy teplotnej závislosti susceptibility a poľnej závislosti magnetizácie.
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Podrobne sa však nebudeme venovať popisu napr. klasických feromagnetov prejavujúcichsa nenulovou spontánnou magnetizáciou pri izbovej teplote, prípadne sa tejto problematikydotkneme len okrajovo. Učebný text bude venovaný najmä štúdiu magnetických vlastnostímagnetických systémov s nízkou hodnotu výmennej interakcie medzi magnetickými momen-tami (napr. v porovnaní s teplotou) alebo molekulových magnetov. V tejto oblasti výskumusa spravidla pri popise magnetických veličín využíva systém jednotiek cgs, kde µ0 = 1 a
B = H , a v tejto kapitole ich ďalej budeme používať tiež, prípadne uvedieme zodpovedajúcehodnoty v sústave jednotiek SI.Ak poznáme mikroskopický model magnetickej látky a vieme určiť vlastné hodnoty ener-gie En (n = 1,2,...), tzv. energetické spektrum, hamiltoniánu popisujúceho magnetickú látkupod vplyvom vonkajšieho magnetického poľa, tak pre každú energetickú hladinu môžemezadefinovať mikroskopickú magnetizáciu

µn = −∂En∂H . (87)
Makroskopickú molovú magnetizáciu následne môžeme určiť ako súčet mikroskopickýchmagnetizácií vážených v súlade s Boltzmanovym rozdeľovacím zákonom ako

Mmol =
NA
∑

n

(
−∂En

∂H exp(− En
kBT

))
∑

n

(exp(− En
kBT

)) , (88)
čo s využitím partičnej funkcie

Z =
∑
n

exp(− En
kBT

) (89)
môžeme prepísať do tvaru

Mmol = NAkBT
∂ lnZ
∂H (90)

a za predpokladu, že H/kBT je malé, môžeme určiť molovú susceptibilitu
χmol = NAkBT

∂2 lnZ
∂H2 . (91)

Vzťah Rov. 88 vyžaduje znalosť závislosti energie všetkých stavov od magnetického poľa.Niekoľko zjednodušení navrhnutých v roku 1932 J. Van Vleckom [12] umožňuje tento vzťahupraviť: vlastné energie En sú rozvinuté do radu
En = E (0)

n + E (1)
n H + E (2)

n H2 + . . . , (92)
kde E (0)

n je vlastná energia En v nulovom magnetickom poli, E (1)
n a E (2)

n sú Zeemanovekoeficienty prvého a druhého stupňa a H/kBT << 1 (teda magnetické pole nie je príliš
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vysoké a teplota nie je príliš nízka). Po dosadení Rov. 92 do Rov. 88 a následnom zanedbaníčlenov s H2 získame rovnicu

Mmol =

NAH
∑

n

(
E(1)
n

2
kBT − 2E (2)

n

) exp(−E(0)
n
kBT

)
∑

n exp(−E(0)
n
kBT

) (93)
a

χmol =
NA
∑

n

(
E(1)
n

2
kBT − 2E (2)

n

) exp(−E(0)
n
kBT

)
∑

n exp(−E(0)
n
kBT

) (94)
predstavuje Van Vleckovu rovnicu pre určenie susceptibility, avšak len v oblasti kde mag-netizácia lineárne závisí na magnetickom poli. Ak poznáme E (0)

n , tak hodnoty E (1)
n a E (2)

nspočítame pomocou poruchového počtu. V prípade, že energie En závisia od magnetickéhopoľa lineárne tak je člen E (2)
n nulový a platí

χmol =
NA
∑

n E
(1)
n

2 exp(−E(0)
n
kBT

)
kBT

∑
n exp(−E(0)

n
kBT

) . (95)

4.2.1 Diamagnetizmus
Diamagnetické materiály sú charakterizované magnetizáciou, ktorá má opačný smer akoaplikované vonkajšie magnetické pole, čím sa redukuje magnetické pole vo vnútri mate-riálu. V skutočnosti každý materiál prejavuje určitý stupeň diamagnetizmu, ktorý všakmôže byť prekrytý prejavmi iných typov magnetizmu. Jav diamagnetizmu je často popi-sovaný klasicky ako odozva orbitálneho pohybu elektrónov na vonkajšie magnetické polev dôsledku Lenzovho zákona, čím sa indukuje magnetické pole so smerom opačným ako ap-likované magnetické pole. V skutočnosti sa dá popísať čisto ako kvantový jav. Ak zapíšemehamiltonián popisujúci stav elektrónov v elektrónovom obale atómu, vplyv vonkajšieho mag-netického poľa na elektróny v zaplnených podvrstvách predstavuje poruchu prvého rádua dochádza ku zmene energie základného stavu elektrónového obalu. Z tejto zmeny energiezákladného stavu elektrónového obalu atómu môžeme určiť magnetizáciu a susceptibilitudiamagnetického systému

Mdia = −NZ
e2 〈r2〉4me B, (96)

χdia = −NZ
µ0e2 〈r2〉4me , (97)
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kde N je koncentrácia atómov, Z je počet elektrónov v atóme a 〈r2〉 je stredný polomerorbitálov. Vo všeobecnosti je diamagnetická susceptibilita teplotne nezávislá.2 Relatívneveľká a anizotropná diamagnetická susceptibilita je pozorovaná v materiáloch, ktoré obsa-hujú delokalizované π elektróny ako v molekule benzénu. Príkladom takého materiálu je ajgrafit pozostávajúci zo slabo viazaných vrstiev s hexagonálnou štruktúrou. Delokalizovanéelektróny majú vysokú pohyblivosť a indukované lokálne prúdy môžu obiehať vnútri hexa-gonálnych jednotiek s veľkým polomerom, čím vzniká veľká diamagnetická susceptibilita,ak je vonkajšie magnetické pole kolmé na vrstvy grafitu.Pre určenie diamagnetickej susceptibility študovaného materiálu alebo zlúčeniny sav praxi využívajú tabulované hodnoty pre jednotlivé atómy, prípadne ich konštitučné ko-rekcie, ktoré sa berú v úvahu v prípade určitých typov chemických väzieb medzi atómami.Tabulované hodnoty príspevkov k diamagnetickej susceptibilite sa nazývajú Pascalove kon-štanty, keďže ich prvý zoznam zostavil P. Pascal [40] a neskôr tento zoznam bol rozširovaný[7, 41]. Jednotlivé príspevky sa považujú za aditívne, takže sa jednoducho sčítajú

χdia =
∑
i
χdia,i +∑

i
λdia,i, (98)

kde χdia,i sú príspevky jednotlivých atómov, aniónov alebo ligandov a λdia,i sú konštitučnékorekcie pre určité typy chemických väzieb prítomných v zlúčenine. Hodnoty diamagnetic-kej susceptibility pre vybrané ióny prechodných kovov, kovalentne viazané atómy, aniónya bežné ligandy sú zhrnuté v Tab. 6 a konštitučné korekcie diamagnetickej susceptibilitypre rôzne typy chemických väzieb v Tab. 7.Hodnota diamagnetickej susceptibility získaná podľa Rov. 98 sa odčíta od celkovej sus-ceptibility vzorky χvz − χdia pre nasledovné vyhodnotenie ostatných príspevkov k celkovejsusceptibilite. Odpočítanie diamagnetickej susceptibility je nevyhnutné najmä pre magne-tické materiály zložené z molekúl s vysokou molovou hmotnosťou a nízkou koncentráciouiónov nesúcich magnetický moment, ktorých celková magnetická susceptibilita môže byťporovnateľná s diamagnetickou.
4.2.2 Paramagnetizmus
Paramagnetizmus je jav, ktorý vzniká v dôsledku odozvy magnetických momentov nespá-rených elektrónov v elektrónovom obale na vonkajšie magnetické pole za predpokladunulovej výmennej interakcie medzi nimi. Predpokladajme najjednoduchší prípad, keď iónyv tuhej látke majú spin S = 1/2 a závislosť ich energie od vonkajšieho magnetickéhopoľa je popísaná Rov. 38. Pri konečnej teplote bude vyššia pravdepodobnosť, že väčšinaiónov (nespárených elektrónov) bude v stave s ms = −1/2 v súlade z Boltzmannovymrozdeľovacím zákonom, podľa ktorého pravdepodobnosť, že častica je v danom stave závisíod jeho energie E ako e−E/kBT . Pri zvyšovaní magnetického poľa sa pravdepodobnosť

2 Treba poznamenať, že supravodivé materiály sa pod vplyvom vonkajšieho magnetického poľa prejavujú akoideálny diamagnet, čo znamená, že ich magnetizácia je M = −H a susceptibilita dosahuje hodnotu χ = −1.
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katión χdia atóm χdia anión, ligand χdiaCo2+ -12 B -7 BF−4 -37Co3+ -10 Br -30,6 CN− -13Cr2+ -15 C -6 NCS− -31Cr3+ -11 C (cyklický) -6,24 OH− -12Cu2+ -11 Cl -20,1 bipy -105Fe2+ -13 F -6,3 en -46,5Fe3+ -10 H -2,93 H2O -13Mn2+ -14 I -44,6 NH3 -18Mn3+ -10 N (cyklický) -4,61 phen -128Ni2+ -12 N (lineárny) -5,57 Pc -442Ti3+ -9 O -4,6 pyz -50Ti4+ -5 P -26,3 py -49V2+ -15 S -16 acac− -52V3+ -10 Si -13 salen2− -182
Tabuľka 6: Hodnoty diamagnetickej susceptibility pre vybrané ióny prechodných kovov, kovalentneviazané atómy, anióny a bežné ligandy v jednotkách 10−6 cm3/mol.

väzba λdia väzba λdia väzba λdiaC=C +5,5 C=N- +8,15 aryl-C=C -1C≡C +0,8 -C≡N +0,8 aryl-C≡C -1,5C=O +6,3 -N≡C 0 aryl-COOH -1,5N=N +1,85 N=O +1,7 aryl-OH -1COOH -5 C(=O)NH2 -3,5 aryl-aryl -0,5
Tabuľka 7: Hodnoty korekcie diamagnetickej susceptibility pre rôzne typy chemických väzieb v jed-notkách 10−6 cm3/mol.
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Obr. 40: Závislosť magnetizácie paramagnetu so spinom S = 1/2, 1, 3/2, 2a5/2 od aplikovanéhomagnetického poľa pre teplotu T = 2 K bežne dostupnú v komerčných magnetometroch.
obsadenosti stavu s ms = −1/2 zvyšuje, takže viac magnetických momentov bude oriento-vaných v smere vonkajšieho magnetického poľa a magnetizácia vzorky sa zvyšuje v súlades Rov. 88. V nulovom magnetickom poli a pri vysokých teplotách je pravdepodobnosť ob-sadenia oboch stavov ms rovnaká a magnetizácia je nulová. Pomocou Rov. 90 môžemespočítať závislosť magnetizácie paramagnetu od vonkajšieho magnetického poľa

Mpara = NAgµBSBS(H), (99)
kde

BS(H) =
2S + 12S coth(2S + 12S gµBSH

kBT

)
− 12S coth( 12S gµBSHkBT

) (100)
sa nazýva Brillouinova funkcia (zobrazená na Obr. 40 pre rôzne hodnoty S) a pre veľkémagnetické polia magnetizácia nadobúda maximálnu hodnotu nazývanú saturačná magne-tizácia (alebo magnetizácia nasýtenia)

MS = NAgµBS. (101)
Za predpokladu vysokej teploty, resp. nízkych magnetických polí je magnetizácia lineárnezávislá od magnetického poľa3 a môžeme určiť susceptibilitu paramagnetu

χpara =
NAg2µB23kBT S(S + 1) = C

T , (102)
3 Platnosť predpokladu vysokej teploty a nízkeho magnetického poľa môžeme odhadnúť na základe jednodu-chého pravidla. Ak je teplota v kelvinoch vyššia ako indukcia magnetického poľa v tesla, tak môžeme tentopredpoklad použiť.
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Obr. 41: Závislosť magnetickej susceptibility od teploty pre paramagnet popísaný Curieho záko-nom Rov. 102 (−). Typický priebeh Curieho-Weissovho zákona Rov. 111 pre feromagnet(− Θ = 20 K) a antiferomagnet (− Θ = -20 K).
pričom túto rovnicu nazývame Curieho zákon a C je Curieho konštanta. Susceptibilitaparamagnetu teda nepriamo úmerne závisí od teploty a je kladná (Obr. 41). Vhodnejšie preidentifikáciu paramagnetického správania sa tuhej látky je z praktických dôvodov vhodnési vykresliť prevrátenú hodnotu susceptibility 1/χ (budeme pozorovať jej lineárnu závislosťod teploty, Obr. 42), alebo veličinu χT (pre paramagnet bude rovná Curieho konštantev celom teplotnom rozsahu, Obr. 43). Často je susceptibilita prezentovaná aj vo formeefektívneho magnetického momentu

µeff =

√ 3kBT
NAg2µB2χT (103)

udávaného v jednotkách Bohrovho magnetónu. Odklon kriviek na Obr. 42 a Obr. 43 odideálneho paramagnetického priebehu nám naznačí prítomnosť ďalších javov uvedenýchv Hl. 2 (napr. vplyv kryštálového poľa alebo výmennej interakcie)4.V prípade, že S →∞ nemusíme uvažovať iba diskrétne priemety magnetického momentu
µ do osi kvantovania, ale v semiklasickom priblížení môžeme uvažovať akúkoľvek (spojitú)

4 Ak jediným stavom iónu, ktorý je v dôsledku Boltzmanovho rozdeľovacieho zákona obsadený je spinový singlets energiou E0 a ión má nulový orbitálny magnetický moment tak paramagnetická susceptibilita je nulová.Využitím Van Vleckovej aproximácie je možné ukázať, že člen E (1)0 v rozvoji E0 je nulový, ale E (2)0 nie je, čospôsobuje kvantovo-mechanické primiešavanie vyšších neobsadených stavov k základnému stavu v dôsledkuZeemanovej interakcie. Susceptibilita tohto systému je χT IP = 2NAE (2)0 , je kladná a teplotne nezávisláa tento jav nazývame teplotne nezávislý paramagnetizmus, ktorý sme spomínali v Kap. 2.3.3. Zvyčajne χT IPje porovnateľná alebo menšia ako diamagnetická susceptibilita. Primiešavanie neobsadených vyšších stavovk základému stavu sa prejavuje aj ak základný stav nie je spinový singlet a teda prejavuje sa aj pri iónochako Cu2+ a iných.
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Obr. 42: Závislosť prevrátenej hodnoty magnetickej susceptibility od teploty pre paramagnet popí-saný Curieho zákonom Rov. 102 (−). Typický priebeh Curieho-Weissovho zákona Rov. 111pre feromagnet (− Θ = 20 K) a antiferomagnet (− Θ = -20 K). Bodkovaná čiara pred-stavuje extrapoláciu Curieho-Weissovho zákona pre určenie hodnoty Θ pre prípad anti-feromagnetu.
orientáciu magnetického momentu. Vplyvom vonkajšieho magnetického poľa znova prefe-rujeme určitú orientáciu. Pravdepodobnosť, že magnetický moment bude smerovať v danejorientácii voči magnetickému poľu určuje znova Boltzmannov rozdeľovací zákon a výslednámagnetizácia takého systému je

Mpara = NAµL(H), (104)kde
L(H) = coth µH

kBT
− µH
kBT

(105)
je Langevinova funkcia a predstavuje limitný prípad Brillouinovej funkcie. Za predpokladuvysokej teploty alebo nízkeho magnetického poľa znova susceptibilita takého systému mátvar Curieho zákona.Dôležitým príspevkom k paramagnetizmu v tuhých látkach okrem nespárených elektró-nov v elektrónovom obale sú aj vodivostné elektróny v kovoch. Tento príspevok je známypod názvom Pauliho paramagnetizmus. V nulovom magnetickom poli je hustota stavov voľ-ných elektrónov s ms = −1/2 a ms = +1/2 rovnaká, táto rovnováha sa naruší podvplyvom magnetického poľa a Pauliho susceptibilita

χPauli =
3NAµB22kBTF , (106)

(S = 1/2 a g = 2 pre voľné elektróny) je teplotne nezávislá vzhľadom na to, že TF jeFermiho teplota, ktorá je pre daný kov konštanta.
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Obr. 43: Závislosť hodnoty χT od teploty pre paramagnet popísaný Curieho zákonom Rov. 102(−). Typický priebeh Curieho-Weissovho zákona Rov. 111 pre feromagnet (− Θ = 20 K)a antiferomagnet (− Θ = -20 K).

Obr. 44: Schematický náčrt usporiadania magnetických momentov vo feromagnete a antiferomag-nete pod teplotou usporiadania na dlhú vzdialenosť v porovnaní s paramagnetom.
4.2.3 Vplyv výmennej interakcie - feromagnetické a antiferomagnetické systémy
Vo väčšine tuhých látok sú magnetické momenty iónov v kryštálovej mriežke zriedka na-vzájom izolované dostatočne tak, aby sa prejavovali len individuálne magnetické vlastnostiiónov. Prinajmenšom sú vzájomne korelované magnetickou dipólovou interakciou alebo ajvýmennou interakciou. Vplyv magnetických interakcií medzi magnetickými momentami saprejaví v magnetizácii a susceptibilite v takej teplotnej oblasti, v ktorej tepelná energiaje porovnateľná s veľkosťou magnetických interakcií. V prípade magnetickej dipólovej in-terakcie je to napr. v oblasti rádovo niekoľko jednotiek až desiatok milikelinov, teda veľminízkych teplôt. Ak uvažujeme slabé magnetické interakcie, využitím aproximácie moleku-lového poľa môžeme modifikovať Curieho zákon, aby sme započítali vplyv magnetickýchinterakcií magnetických momentov s ich najbližšími susedmi na teplotnú závislosť sus-ceptibility. Vplyv slabej výmennej interakcie J započítame ako poruchu voči Zeemanovejinterakcii vo tvare

HMP = gµBŜzĤ − ZJ 〈Sz〉 Ŝz , (107)
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kde predpokladáme orientáciu magnetického poľa pozdĺž osi kvantovania z, g-faktor jeizotropný, Z je počet najbližších susedov každého magnetického momentu a 〈Sz〉 je strednáhodnota zložky Ŝz operátora spinu. Vlastné hodnoty hamiltoniánu Rov. 107 sú

E(S,mS) = mS (gµBH − ZJ 〈Sz〉) (108)
a následne vieme určiť hodnotu 〈Sz〉 ako

〈Sz〉 = − S(S + 1)gµBH3kBT − ZJS(S + 1) . (109)
Magnetizáciu môžeme následne vyjadriť

MMP = −NAgµB 〈Sz〉 (110)
a susceptibilitu

χCW =
∂MMP
∂H =

NAg2µB2S(S + 1)3kBT − ZJS(S + 1) =
C

T −Θ
, (111)

kde
Θ =

ZJS(S + 1)3kB (112)
predstavuje Weissovu teplotu a závislosť popísanú Rov. 111 nazývame Curieho-Weissovzákon. Odvodenie Curieho-Weissovho zákona je komplikovanejšie pre antiferomagnet nežpre feromagnet, musíme uvažovať dve navzájom opačne orientované FM podmriežky. Prepodrobnosti tzv. Weissovho modelu feromagnetu a antiferomagnetu odporúčame preštudo-vať práce [8, 38]. Curieho-Weissov zákon popisuje magnetickú susceptibilitu pre teplotyvyššie ako |Θ| (Obr. 41).Pri vykreslení teplotnej závislosti 1/χCW ako na Obr. 42 môžeme ľahko odhadnúť hod-notu Weissovej teploty. Závislosť 1/χCW je pri teplotách vyšších ako |Θ| rovnobežnás 1/χpara a jej priesečnica s teplotnou osou predstavuje hodnotu Θ. Weissova teplota jekladná, ak výmenná interakcia J je FM typu a záporná, ak výmenná interakcia J je AFMtypu. Sklon krivky zobrazujúcej závislosť prevrátenej hodnoty susceptibility od teplotypredstavuje Curieho konštantu, z ktorej je možné napríklad určiť hodnotu g-faktora podľaRov. 111. Takisto je zaujímavý odklon teplotnej závislosti veličiny χCWT od konštantnejhodnoty predpovedanej pre paramagnetický systém, nárast χCWT znamená prítomnosť FMvýmennej interakcie, pokles znamená prítomnosť AFM výmennej interakcie Obr. 43. Limitnáhodnota veličiny χCWT pre vysoké teploty znova predstavuje hodnotu Curieho konštanty.Pri teplotách porovnateľných alebo nižších ako |Θ| môže prevládnuť vplyv magnetickejinterakcie nad tepelnou energiou spôsobujúcou fluktuácie magnetických momentov a môžedôjsť k paralelnému (pre FM výmennú interakciu) alebo antiparalelnému (pre AFM výmennúinterakciu) usporiadaniu magnetických momentov v celom objeme materiálu (usporiadaniena dlhú vzdialenosť), schematický náčrt usporiadania magnetických momentov je zobra-zený na Obr. 44. V prvom prípade môžeme pozorovať nenulovú magnetizáciu aj v nulovom
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(a) D/kB = 5 K (b) D/kB = -5 K
Obr. 45: Susceptibilita paramagnetu so spinom S = 1 popísaného spinovým hamiltoniánomRov. 19 pri uvážení vplyvu kryštálového poľa.
magnetickom poli s nekonečnou susceptibilitou, v druhom prípade celková magnetizáciaje nulová a veľkosť susceptibility závisí od smeru magnetického poľa, ale vo všeobecnostiv limite nulovej teploty klesá k nule. Teplota, pri ktorej dochádza k usporiadaniu na dlhúvzdialenosť sa pre FM materiály zvyčajne nazýva Curieho teplota, pre AFM materiály Né-elova teplota.Vplyv výmennej interakcie sme zatiaľ uvažovali v prípade, že v každej elementárnejbunke mriežky máme aspoň jeden magnetický moment. Keď by sme však mali na počiatkumriežku obsadenú len nemagnetickými iónmi a následne ju obsadili náhodne (a zriedene)iónmi s magnetickým momentom asi by sme neočakávali magnetické usporiadanie. Je tovšak len čiastočne pravda, pretože u takýchto systémov sa prejavuje akýsi druh prechodudo stavu, ktorý síce nie je stavom usporiadania na dlhú vzdialenosť, ale výrazne sa svojimivlastnosťami odlišuje od paramagnetického stavu. Tento stav je charakteristický náhodnýmivýmennými interakciami a má kooperatívny charakter, keď pri určitej teplote nazývanej tep-lota zamŕzania sa spinový systém dostane do metastabilného stavu, v ktorom jednotlivémagnetické momenty prestanú tepelne fluktuovať (zamrznutie magnetického momentu). Ta-kéto systémy nazývame spinové sklá [42] a stav spinového skla sa prejaví pod teplotouzamŕzania prítomnosťou rozdielu v hodnote nameranej susceptibility, keď bola vzorka predmeraním ochladená v nulovom alebo nenulovom magnetickom poli.
4.2.4 Vplyv kryštálového poľa na magnetické vlastnosti paramagnetu
Paramagnetické materiály môžu vykazovať odklon od Curieho zákona aj pri započítanívplyvu kryštálového poľa (Kap. 2.3.2). Za určitých podmienok z analýzy magnetizáciea susceptibility nie je jednoznačne možné určiť, či odklon od ideálneho paramagnetickéhosprávania spôsobuje vplyv výmennej interakcie alebo kryštálového poľa, zvyčajne je toaj ich kombinácia. Pre určenie magnetizácie a susceptibility paramagnetu pri zarátaní
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(a) D/kB = 5 K (b) D/kB = -5 K
Obr. 46: Susceptibilita χT paramagnetu so spinom S = 1 popísaného spinovým hamiltoniánomRov. 19 pri uvážení vplyvu kryštálového poľa.
vplyvu kryštálového poľa je potrebné určiť vlastné hodnoty energie hamiltoniánu, ktorýzahŕňa vplyv všetkých relevantných interakcií v atómovom obale (vzájomnú koreláciu medzielektrónmi, spin-orbitálnu interakciu, kryštálové pole) [43]. Prípadne, ak je to možné podľaKap. 2.3.3, použiť spinový hamiltonián Rov. 19.Ukážeme si, aký výrazný vplyv na charakteristický priebeh magnetizácie a susceptibilityparamagnetu môže mať započítanie vplyvu kryštálového poľa pomocou Rov. 19 pre prípadparamagnetických iónov so spinom S = 1 (napr. ión Ni2+). Keďže v dôsledku prítomnostijednoiónovej anizotropie v Rov. 19 vzniká preferovaná orientácia priemetu spinu voči osikvantovania (označovanej z), definovanej anizotropiou kryštálového poľa, magnetické vlast-nosti budú závisieť od orientácie vonkajšieho magnetického poľa. Preto je potrebné určiťvlastné hodnoty energie hamiltoniánu Rov. 19 prinajmenšom pre H||z a H⊥z, ak uvažu-jeme E = 0 v Rov. 19. Pre H||z môžeme vychádzať z Rov. 23 a Rov. 24 a získame vlastnéhodnoty energie (pre D > 0, anizotropia typu ľahká rovina)

E0 = 0, (113)
E±1 = D ± gzµBH (114)

a ich dosadením do Van Vleckovho vzťahu Rov. 94 získame susceptibilitu v smere z
χz =

2NAg2
zµB2

kBT
exp (−D/kBT )1+ 2 exp (−D/kBT )

. (115)
Vlastné hodnoty energie hamiltoniánu Rov. 19 pre H⊥z a E = 0 sú

E0 = D, (116)
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(a) (b)

Obr. 47: Susceptibilita χ a χT práškovej vzorky paramagnetu so spinom S = 1 popísaného spi-novým hamiltoniánom Rov. 19 pri uvážení vplyvu kryštálového poľa v porovnaní s Curiehozákonom (D = 0).

E±1 =

(
D ±

√4g2
xyµ2

BH2 +D2)/2. (117)
Aby sme mohli využiť Van Vleckov vzťah Rov. 94 pre H⊥z musíme zjednodušiť závislosťRov. 117 od magnetického poľa predpokladom |D| >> gxyµBH a získame vzťah

χxy =
2NAg2

zµB2
D

1− exp (−D/kBT )1+ 2 exp (−D/kBT )
, (118)

pričom vzťahy Rov. 115 a Rov. 118 môžeme využiť aj pre prípad jednoiónovej anizotropietypu ľahká os, ak dosadíme D < 0. Pre analýzu magnetickej susceptibility práškovýchvzoriek, ak uvažujeme vplyv anizotropie, sa zvyčajne využíva jednoduchý vzťah pre určeniepriemernej susceptibility práškovej vzorky
χpowder =

(
χz + 2χxy)/3. (119)

avšak korektnejšie, najmä v prípade silnej anizotropie a nenulového rombického parametra
E , je určiť priemernú susceptibilitu práškovej vzorky ako integrál cez celý priestorový uhol
Ω

χpowder =
14π
∫

Ω
χ (θ,φ) sinθdθdφ, (120)

kde χ (θ,φ) je susceptibilita pre smer magnetického poľa definovaného polárnymi súrad-nicami θ a φ. Typický priebeh χz a χxy na Obr. 45 ukazuje, že pre kladnú hodnotu Dsusceptibilita v limite pre T → 0 má nulovú resp. konečnú hodnotu, zatiaľ čo pre zápornúhodnotu D pozorujeme divergenciu χz . Na Obr. 46 je zobrazený priebeh χzT a χxyT .
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Obr. 48: Závislosť magnetizácie od aplikovaného magnetického poľa pre práškovú vzorku paramag-netu so spinom S = 1 popísaného spinovým hamiltoniánom Rov. 19 pri uvážení vplyvukryštálového poľa v porovnaní s Brillouinovou funkciou (D = 0) pre teplotu T = 2 Kbežne dostupnú v komerčných magnetometroch.
Prorovnanie χpowderT s Curieho zákonom ukazuje na Obr. 47, že susceptibilita práškovejvzorky nie je výrazne citlivá na znamienko parametra D jednoiónovej anizotropie.Pre určenie magnetizácie systému popísaného spinovým hamiltoniánom Rov. 19 už nieje možné Rov. 117 zjednodušiť a výsledný vzťah pre závislosť magnetizácie od vonkajšiehomagnetického poľa určený podľa Rov. 90 nie je triviálny. Magnetizáciu práškovej vzorkyurčíme podobne ako susceptibilitu práškovej vzorky vzťahmi analogickými s Rov. 119 aleboRov. 120. Typický priebeh závislosti magnetizácie práškovej vzorky od vonkajšieho magne-tického poľa v porovnaní s Brillouinovou funkciou pre S = 1 je na Obr. 48.
4.3 experimentálne štúdium magnetických vlast-ností
Pri experimentálnom štúdiu magnetických materiálov nás prakticky zaujíma, či je prítomnáspontánna magnetizácia v nulovom vonkajšom magnetickom poli, aká je odozva materiáluna vonkajšie magnetické pole a ako táto odozva závisí na teplote. Experiment teda pozos-táva najmä z určenia veľkosti magnetizácie, resp. magnetického momentu vzorky
• v závislosti od veľkosti aplikovaného magnetického poľa pri konštantnej teplote,alebo
• v závislosti od teploty pri konštantnej veľkosti aplikovaného magnetického poľa (prí-padne v nulovom vonkajšom magnetickom poli).
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Za predpokladu platnosti Rov. 82 je možné jednoducho určiť následne aj magnetickú sus-ceptibilitu, táto podmienka je často splnená len pre oblasť veľmi nízkej intenzity magnetic-kého poľa. Tento typ experimentov nazývame jednosmerná alebo statická magnetometria(DC magnetometria) a takto určenú magnetickú susceptibilitu nazývame statická magne-tická susceptibilita χDC .Z fyzikálneho hľadiska je často zaujímavé študovať dynamické vlastnosti magnetickýchmomentov v magnetickom materiáli, a teda jeho odozvu na rýchlo sa meniace vonkajšiemagnetické pole s frekvenciou v rozsahu desatín Hz až kHz, alebo aj MHz, pričom ampli-túda intenzity premenlivého magnetického poľa H0 je veľmi nízka, zvyčajne len niekoľkojednotiek Oe (stoviek A/m v sústave SI). Tento typ experimentov nazývame striedavá mag-netometria (AC magnetometria). Aplikácia časovo premenlivého vonkajšieho magnetickéhopoľa HAC = H0 sin(ωt) vyvoláva časovo premennú odozvu magnetického materiálu

MAC =
dM
dH H0 sin(ωt), (121)

pričom dM/dH predstavuje sklon závislosti magnetizácie od intenzity magnetického poľaa nazývame ho striedavá magnetická (alebo dynamická) susceptiblita χAC . Ak HAC apli-kujeme spolu s nenulovým statickým magnetickým poľom v podstate pracujeme v režimemodulácie statického magnetického poľa, ktorý sa využíva pri detekcii EPR spektier akona Obr. 23 v Hl. 3, Kap. 3.3.3. Výsledkom je teda zaznamenanie smernice závislosti M(H),takže vieme detegovať s vysokou citlivosťou aj malé zmeny magnetizácie. V prípade veľminízkej frekvencie HAC sú výsledky získané pomocou DC a AC magnetometrie rovnaké. Ako-náhle je však frekvencia HAC dostatočne vysoká, aby sme indukovali nerovnovážny stav,odozva materiálu, resp. vektora magnetizácie, zaostáva v čase za zmenou HAC . Následnenás zaujíma nie len amplitúda MAC , resp. hodnota χAC , ale aj fázový posun φ medzi MACa HAC . Takýto typ magnetických veličín môžeme zapísať pomocou komplexnej susceptibi-lity χ = χ ′− iχ ′′, kde reálna zložka χ ′ = χAC cosφ je vo fáze s HAC a imaginárna zložka
χ ′′ = χAC sinφ je fázovo posunutá o π/2 voči HAC . Prakticky teda experiment pozostávaz určenia komplexnej susceptibility
• v závislosti od teploty pri konštantnom H , H0, ω, alebo
• v závislosti od H pri konštantnej teplote, H0 a ω, alebo
• v závislosti od ω pri konštantnej teplote, H a H0, alebo
• v závislosti od H0 pri konštantnej teplote, H a ω,

prípadne ich kombinácie.Dôležité je tiež uvážiť, že pri štúdiu magnetických vlastností získané hodnoty magnetizá-cie alebo susceptibility môžu závisieť na tom, či materiál bol pred samotným experimentomvystavený vplyvu magnetického poľa. Pri meraní závislosti magnetických veličín na teploteje tiež potrebné zvážiť, či materiál vystavíme vplyvu magnetického poľa počas chladenia naveľmi nízke teploty, čím sa môže vytvoriť preferovaná orientácia magnetických momentov
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Obr. 49: Schéma magnetometra využívajúceho zmenu magnetického indukčného toku v dôsledkupohybu zmagnetizovanej vzorky cez detekčnú cievku. Indukované elektromotorické napätiezaznamenané pomocou detekčnej cievky je priamo úmerné magnetickému momentu vzorky.
a zaznamenáme inú hodnotu magnetizáciu. Preto odporúčame vykonávať dva typy experi-mentov:
• materiál ochladíme v nulovom magnetickom poli a následne študujeme jeho odozvuna vonkajšie magnetické pole, tento režim označujeme ako meranie vzorky chladenejv nulovom magnetickom poli, angl. zero-field cooled (ZFC),
• materiál ochladíme v nenulovom magnetickom poli a následne študujeme jeho odozvuna vonkajšie magnetické pole, tento režim označujeme ako meranie vzorky chladenejv magnetickom poli, angl. field cooled (FC).

Existuje množstvo metód využívaných na určenie magnetizácie a susceptibility tuhýchlátok, zväčša je ich princíp založený na základných zákonoch popisujúcich elektromag-netickú indukciu (Faradayovom a Lenzovom zákone) alebo silovom pôsobení gradientumagnetického poľa na magnetický materiál [8, 44, 45]. Technický princíp indukčných me-tód je zväčša jednoduchý, máme sústavu dvoch cievok - primárna je zdrojom magnetickéhopoľa, pomocou ktorého magnetizujeme vzorku a v nej vložená sekundárna (detekčná) cievkazaznamenáva zmenu magnetického indukčného toku, ktorý vyvoláme pohybom vzorky v jejvnútri ako na Obr. 49. Zmena magnetického indukčného toku sa zaznamenáva ako indu-kované elektromotorické napätie, ktoré je priamo úmerné magnetickému momentu vzorky.Pohyb vzorky môže byť jednorázový (tzv. extrakčné metódy) alebo periodický (využívanýv metóde vibračného magnetometra). Indukčnými metódami je možné určiť taktiež striedavúsusceptibilitu vzorky, ak generujeme premenlivé magnetické pole primárnou cievkou, takindukované elektromotorické napätie v sekundárnej cievke je ovplyvnené magnetickýmivlastnosťami vzorky v nej vloženej. Amplitúda indukovaného elektromotorického napätia jepriamo úmerná veľkosti striedavej susceptibility. V nasledujúcej kapitole bližšie popíšeme,ako sa spomínané indukčné metódy využívajú v kombinácii so SQUID detektorom pre kon-štrukciu jedného z najcitlivejších zariadení určených na meranie magnetického momentu -SQUID magnetometra.



80 metódy merania magnetických veličín

Obr. 50: MPMS®XL-5 s rozšírením iHelium3 pre dosiahnutie najnižšej teploty 0,45 K (QuantumDesign Inc.).
4.4 squid magnetometer
V súčasnosti je SQUID magnetometer komerčne dostupné zariadenie a je vyrábaný spo-ločnosťami Quantum Design Inc. (San Diego, Ca., USA) a Cryogenic Ltd. (Londýn, VeľkáBritánia). Často sa v laboratóriách stretneme so SQUID magnetometrami typu MagneticProperty Measurement System (MPMS) spoločnosti Quantum Design Inc. [46], so staršímmodelom označeným MPMS®XL (Obr. 50) alebo najnovším modelom MPMS®3 (Obr. 51).SQUID magnetometre typu MPMS sú komplexné zariadenia umožňujúce meranie magnetic-kého momentu vzoriek v širokom rozsahu teplôt 1,8 K až 400 K (využitím špeciálnychrozšírení je možné uskutočňovať meranie aj pri najnižšej teplote 0,45 K alebo na opačnomkonci rozsahu pri najvyššej teplote 1000 K) a v statickom magnetickom poli do 70 kOe(výrobcom udávaná aj indukcia magnetického poľa do 7 T). Výrobca garantuje citlivosť(najmenšiu merateľnú zmenu) magnetického momentu menšiu než 10−8 emu (10−11 Am2).Statické magnetické pole je generované supravodivým solenoidom a detekčný systém mag-netického momentu vzorky pozostáva z gradiometra (systému detekčných cievok) a SQUIDdetektora. Systém teplotnej kontroly pozostáva z kryogénneho zariadenia zabezpečujúcehodostatočne nízku teplotu pre funkčnosť supravodivého magnetu a SQUID detektora, ale zá-
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Obr. 51: MPMS®3 (Quantum Design Inc.).
roveň umožňuje variabilnú kontrolu teploty vzorky. Každá z týchto súčastí je kontrolovanáplnoautomatickým softvérom. V ďalšom texte sa podrobnejšie oboznámime s niektorýmičasťami MPMS a popíšeme spôsob určenia magnetického momentu vzorky týmto zaria-dením, sústredíme sa najmä na popis MPMS®3, ktorý budeme využívať pri praktickomcvičení.
4.4.1 Kontrola teploty a magnetického poľa
Kryogénna časť MPMS®XL a MPMS®3 sa vyznačuje niektorými konštrukčnými od-lišnosťami, ale v zásade pozostáva z dvoch hlavných prvkov - z rezervoára kvapalnéhohélia a sondy umožňujúcej dosahovať v priestore vzorky teplotu v širokom rozsahu od1,8 do 400 K. V rezervoári kvapalného hélia je zároveň umiestnený supravodivý solenoida SQUID detektor. Popíšeme podrobnejšie konštrukciu MPMS®3 a pripomenieme odliš-nosti MPMS®XL.Samotná kryogénna sonda pozostáva z dvoch častí. Vnútorný priestor sondy nazývanývzorková komora (sample chamber) je priestor, kam vkladáme vzorku. Vzorková komora jepočas merania zaplnená plynným héliom (tlak plynného hélia je približne 1kPa pri izbovejteplote), ktorého úlohou je sprostredkovať tepelný kontakt medzi vzorkou (jej držiakom)a stenami sondy. Na vonkajších stenách vzorkovej komory je umiestnená sada teplomerova ohrievačov, pomocou ktorých sa dosahuje kontrola teploty. Vzorková komora sa nachádzavo vnútri chladiaceho priestoru, do ktorého sa privádza chladiace médium z rezervoára kva-
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Obr. 52: Schéma DC SQUID detektora s dvoma JP v supravodivej slučke, budiaci prúd I zo zdrojasa využíva na nastavenie pracovného režimu DC SQUID detektora, kde zmeny výstupnéhonapätia U sú priamo úmerné zmenám magnetického indukčného toku Φ prechádzajúcehocez supravodivú slučku.
palného hélia, ktorého množstvo je regulované variabilným ventilom (proportional valve)a súčasným odčerpávaním jeho pár pomocou vákuovej vývevy5. Pre dosiahnutie teplôt blíz-kych 1,8 K sa preruší dodávka kvapalného hélia cez hlavný prívod a využíva sa jemnákapilára s vhodne nastaveným prietokom kvapalného hélia tak, aby sa využil princíp chla-denia pomocou odčerpávania pár hélia [47].Magnetické pole vo vzorkovom priestore je vytvorené niób-titánovým supravodivým so-lenoidom navinutým na vhodnom držiaku okolo kryogénnej sondy, takže siločiary mag-netického poľa vo vzorkovom priestore sú vertikálne. Na vnútornej strane supravodivéhosolenoidu je navinutý dodatočný supravodivý solenoid využívaný na jemné korekcie poža-dovaného statického magnetického poľa alebo ako zdroj striedavého magnetického poľapre meranie striedavej susceptibility (nazývané modulačné alebo AC cievky).
4.4.2 SQUID detektor
Funkčnosť SQUID detektora je založená na objave B.D. Josephsona z roku 1962 [48], ktorýnavrhol, že Cooperove páry elektrónov môžu tunelovať medzi dvoma supravodičmi odde-lenými nevodivým materiálom aj bez aplikovaného napätia. Takáto sústava supravodič-izolátor-supravodič sa nazýva Josephsonov prechod (JP). Jednosmerný prúd tečúci JP závisína fázovom rozdieli δ vlnových funkcií elektrónov v jednotlivých supravodičoch

I = I0 sin δ , (122)
5 V zariadení MPMS®XL je prietok kvapalného hélia regulovaný pomocou rezistívneho ohrievača upevnenéhona kapiláre. Pri ohriatí sa zmení skupenstvo hélia pretekajúceho cez kapiláru, pričom vodivosť kapiláry pretok plynného hélia je veľmi nízka, čím efektívne zabránime prísunu hélia do chladiaceho priestoru.
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Obr. 53: Voltampérová charakteristika DC SQUID detektora v pracovnom režime a závislosť napätiana výstupe DC SQUID detektora od zmeny toku Φ prechádzajúceho cez supravodivú slučkuDC SQUID detektora.
kde I0 sa nazýva kritický prúd (predstavuje maximálny jednosmerný prúd tečúci precho-dom) a táto rovnica popisuje jednosmerný Josephsonov jav. Pri prekročení I0, napríkladpriložením budiaceho napätia VDC , dochádza k časovej zmene fázového rozdielu δ

dδ
dt =

2eVDC
h̄ , (123)

ktorá je lineárna a cez JP bude pretekať striedavý prúd s amplitúdou I0, táto rovnica popi-suje striedavý Josephsonov jav. Ak kolmo na plochu JP prechádzajú siločiary magnetickéhopoľa, kritický prúd je periodickou funkciou magnetického indukčného toku pretekajúcehotouto plochou, keďže plocha tohto prechodu je malá, nie je možné využiť priamo JP na me-ranie veľkosti magnetického poľa. Samotné vlastnosti JP môžeme popísať pomocou modeluResistively-Capacitively-Shunted-Junction (RCSJ) - odporovo a kapacitne skratovanéhoprechodu. Viac podrobností o fyzike supravodičov a JP je možné nájsť v práci [47].SQUID detektor je teda supravodivé zariadenie založené na Josephsonovom jave, ktorémeria veľkosť magnetického indukčného toku. Napätie na jeho výstupe je periodickoufunkciou magnetického indukčného toku6 prechádzajúceho cez supravodivú slučku, ktoráje prerušená jedným (striedavý SQUID - RF SQUID) alebo dvoma JP (jednosmerný SQUID -DC SQUID). Viac podrobností ohľadom konštrukcie a funkčnosti SQUID detektorov je možnénájsť v prácach [36, 47, 49, 50, 51, 52], iba v krátkosti uvedieme základné princípy.DC SQUID využíva na určenie zmeny toku jav makroskopickej kvantovej interferencie,ktorý prvýkrát pozorovali R. Jaklevic, J.J. Lambe, J. Mercereau a A. Silver [53]. Ako jeuvedené vyššie, DC SQUID sa skladá zo supravodivej slučky s dvoma JP v sérii ako naObr. 52. Najprv aplikujme pomocou zdroja elektrického prúdu počiatočný prúd I < I0pretekajúci slučkou. Bez vonkajšieho magnetického poľa sa tento prúd rozdelí na dvevetvy rovnomerne (uvažujme identické JP). Následne aplikujme malé vonkajšie magneticképole kolmo ma supravodivú slučku. Dôsledkom je vznik indukovaného tieniaceho prúdu
Is tečúceho v slučke, ktoré generuje magnetické pole kompenzujúce externé magneticképole. Indukovaný prúd má rovnaký smer ako I/2 tečúci cez jeden JP, ale opačný smer ako

6 V tejto kapitole budeme pre jednoduchosť magnetický indukčný tok označovať skrátene tok.
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Obr. 54: Schéma typického obvodu DC SQUID detektora využívajúca FLL spätnú väzbu sa skladá zosupravodivej slučky, zdroja budiaceho prúdu, lock-in zosilňovača, oscilátora, integrátoranapätia, modulačnej, vstupnej a detekčnej cievky. Samotná supravodivá slučka a priľahlécievky sú magneticky tienené voči vplyvu vonkajšieho magnetického poľa a ponorenév kvapalnom héliu pre udržanie stabilnej teploty a supravodivého stavu.
prúd I/2 tečúci cez druhý JP. Celkový prúd tečúci cez jeden JP je teda I/2+ Is a I/2− Iscez druhý JP. Akonáhle celkový prúd v jednej vetve prekročí kritický prúd I0, tak sa na JPobjaví nenulové napätie. Ak sa tok (vonkajšie magnetické pole) cez slučku zmení tak, žejeho hodnota prekročí Φ0/2 (polovicu kvanta toku, Φ0 = h/(2e) = 2, 07× 10−15 Wb)v slučke sa vygeneruje prúd, ktorý zvyšuje celkovú hodnotu toku tak, aby v slučke bolouzavreté celé kvantum toku Φ0 (je to energeticky výhodnejšie ako kompenzovať tok vyššíako Φ0/2). Z toho vyplýva, že indukovaný prúd mení svoju polaritu zakaždým, keď satok zvýši o poločíselný násobok Φ0. Výsledkom je periodická zmena kritického prúduv závislosti od aplikovaného toku. Voltampérová charakteristika DC SQUID detektora máiný priebeh pre celočíselné a neceločíselné násobky toku prechádzajúceho supravodivouslučkou DC SQUID detektora ako je zobrazené na Obr. 53. Ak budiaci prúd je vyšší než
I0 (zvyčajne v praxi je hodnota I = 2I0, alebo mierne vyššia), tak DC SQUID pracuje stálev rezistívnom móde a napätie na jeho výstupe je funkciou aplikovaného magnetickéhopoľa s periódou Φ0 (Obr. 53). Tento proces podlieha hysterézii, aby sme tomu zabránili(voltampérová charakteristika pre I > I0 by mala byť bez hysterézie), paralelne s JPsa zapája rezistívny skrat. Indukovaný tieniaci prúd je určený podielom toku a vlastnejindukčnosti supravodivej slučky L. Následne zmenu toku ∆Φ by bolo možné určiť zo zmenynapätia ∆U zo vzťahu

∆U =
R
L ∆Φ. (124)

Ak by sme naložili naviac malú moduláciu toku Φm sin(ωt), pričom modulácia musísplniť podmienku Φm ≤ Φ0/2, pomocou modulačnej cievky v režime na Obr. 53, v ma-xime krivky U(Φ) získame premenlivé napätie s kruhovou frekvenciou 2ω a mimo maxima
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Obr. 55: Schéma zapojenia RF SQUID detektora.

Obr. 56: Schéma zapojenia gradiometra 1. a 2. rádu. Grafy znázorňujú závislosť indukovanéhoelektromotorického napätia v gradiometri od polohy vzorky pohybujúcej sa konštantnourýchlosťou pozdĺž osi supravdivého solenoidu. Krivka predstavuje idealizovaný model prepohyb bodového magnetického dipólu.
s kruhovou frekvenciou ω (v praxi má modulačná frekvencia typickú hodnotu 100 kHz). Jevhodné udržiavať SQUID detektor v stave, keď celkový tok je práve Φ = (n/2)Φ0 vhodnouspätnou väzbou označovanou ako slučka uzamknutia toku, angl. Flux Locked Loop (FLL),typický obvod DC SQUID detektora je zobrazený na Obr. 54. Pomocou spätnej väzby sav modulačnej cievke generuje naviac taký konštantný tok, aby sa celkový tok prechádza-júci supravodivou slučkou udržiaval na hodnote Φ = (n/2)Φ0. Napäťová odozva SQUIDdetektora sa následne odvádza do lock-in zosilňovača, ktorého zdrojom referenčného sig-nálu je oscilátor generujúci zároveň modulačný tok. Ak je statický tok cez supravodivúslučku Φ = (n/2)Φ0, výstupom lock-in zosilňovača je nulový signál (keďže výstupnénapätie SQUID detektora ma kruhovú frekvenciu 2ω). Ak dôjde k malej zmene toku ∆Φ,výstupné napätie SQUID detektora obsahuje príspevok s frekvenciou ω a na výstupe lock-inzosilňovača zaznamenáme jednosmerné napätie UL priamo úmerné amplitúde striedavéhovýstupu SQUID detektora. Lock-in zosilňovač teda pracuje ako detektor nuly. Napätie ULje následne integrované a táto hodnota U0 určuje veľkosť toku −∆Φ, ktorý sa modulačnoucievkou aplikuje na supravodivú slučku tak, aby znova došlo k dosiahnutiu celkového toku
Φ = (n/2)Φ0. Veľkosť napätia U0 je zároveň zaznamenávaná veličina, ktorá priamo závisí
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od ∆Φ, ktorá nás zaujíma. V praxi nie je vhodné umiestniť priamo SQUID detektor do sil-ného magnetického poľa, ani vzorka sa nepohybuje priamo cez supravodivú slučku SQUIDdetektora, aby sme vyvolali zmenu toku. Zmena toku sa najprv zaznamenáva v detekčnejcievke, následne je indukovaný prúd zdrojom zmeny toku v tzv. vstupnej cievke, ktorá jeindukčne spojená so supravodivou slučkou (Obr. 54). Supravodivá slučka teda zazname-náva zmeny toku generovaného vstupnou cievkou, pričom celá sústava vstupná cievka -supravodivá slučka - modulačná cievka je vložená do priestoru tieneného od vplyvu von-kajšieho magnetického poľa a ponorená v kvapalnom héliu pre udržanie stabilnej teplotya supravodivého stavu.Funkčnosť RF SQUID detektora je veľmi podobná a prvýkrát ho popísali R. Jaklevic,J.J. Lambe, A. Silver, a J.E. Zimmerman v roku 1964 [50]. Supravodivá slučka RF SQUIDdetektora je indukčne viazaná k rezonančnému obvodu s rezonančnou frekvenciou 20 až 30MHz na Obr. 55. Ak udržiavame konštantnú amplitúdu prúdu v rezonančnom obvode, taknapätie v tomto obvode je periodicky závislé na toku prechádzajúcom supravodivou slučkou.Závislosť napätia v rezonančnom obvode od toku v supravodivej slučke je linearizovanáznova využitím spätnej väzby FLL. Aj keď výroba RF SQUID detektora ja technologickyjednoduchšia, keďže potrebujeme vytvoriť len jeden JP, jeho citlivosť je v porovnaní s DCSQUID detektorom nižšia. RF SQUID detektor sa využíva v zariadení MPMS®XL, naopaknovší model MPMS®3 využíva pre detekciu DC SQUID detektor.Na záver poznamenajme, že pokrok vo využití nanotechnológií už v súčasnosti umožňujevytvoriť SQUID detektor rozmerov menších ako 1 µm [54, 55, 56, 57] a využívať SQUID detek-tor v priamom režime, keď je magnetická nanočastica alebo molekula priamo umiestnenána supravodivú slučku SQUID detektora.
4.4.3 Určenie magnetického momentu vzorky
Dôležitou časťou SQUID detektora je detekčná cievka, jej jednoduchá konštrukcia typusekundárnej cievky magnetometra na Obr. 49 nie je vhodná, keďže je náchylná zazname-návať rôzne rušivé vplyvy ako napríklad fluktuácie alebo časovú relaxáciu magnetickéhopoľa v supravodivom solenoide. Preto sa využíva ako detekčná cievka gradiometer 1. alebo2. rádu, v zariadeniach MPMS je to práve gradiometer 2. rádu vytvorený zo supravodivéhovodiča. Pohybom vzorky po osi gradiometra je v ňom indukované elektromotorické napätie,ktorého veľkosť závisí od polohy vzorky v gradiometri. Idealizovaný priebeh indukovanéhoelektromotorického napätia pri pohybe bodového magnetického dipólu cez gradiometer jezobrazený na Obr. 56 a popísaný vzťahom

Ue = U0
(2(R2 + z2)−3/2

−
(
R2 + (z + l)2)−3/2

−
(
R2 + (z − l)2)−3/2) , (125)

kde R je priemer gradiometra (8.5 mm pre MPMS®3), l je vzdialenosť medzi okrajovouslučkou a stredom gradiometra (8 mm pre MPMS®3) a z je poloha vzorky od stredugradiometra meraná pozdĺž jeho osi. Veľkosť magnetického momentu vzorky je priamoúmerná amplitúde indukovaného elektromotorického napätia v gradiometri m ∝ U0, pričom
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Obr. 57: Schéma merania pomocou VSM metódy v MPMS®3. Vzorka sa periodicky pohybujes kruhovou frekvenciou ω v strede gradiometra s malou amplitúdou výchylky z0 (8 mma menej), periodická odozva Ue(t) (Rov. 126) s kruhovou frekvenciou 2ω je spracovanálock-in zosilňovačom, ktorého referenčným signálom je signál definujúci pohyb vzorky.Magnetický moment vzorky je následne určený pomocou kalibračnej konštanty A z vý-stupného signálu lock-in zosilňovača.
konštantu úmernosti získame meraním vzorky so známou hodnotou magnetického momentu.V zariadeniach MPMS sa pre kalibráciu magnetického momentu využíva čisté paládium,ktoré je paramagnetom. Spôsob merania, keď vzorku pohybujeme po osi gradiomentraz jednej okrajovej slučky do druhej okrajovej slučky a zaznamenáme odozvu popísanúRov. 125 výrobca zariadení MPMS označuje ako štandardný režim alebo DC Scan režim.Cez experimentálne zaznamenanú krivku Ue(z) je metódou nelineárnej regresie preloženáteoretická krivka Rov. 125, určí sa U0 a pomocou kalibračnej konštanty je vypočítanáveľkosť magnetického momentu vzorky.Alternatívou k takému spôsobu merania je periodický pohyb vzorky na krátkom úsekugradiometra (napr. 1 cm) s centrálnou pozíciou v strede gradiometra alebo v mieste súrad-nice z, ktorá zodpovedá najväčšiemu sklonu krivky Rov. 125. V zariadení MPMS®XLtento spôsob merania výrobca označuje ako RSO režim, angl. Reciprocating SampleOption (RSO). Indukované elektromotorické napätie v gradiometri ako odozva na peri-odický sínusový pohyb vzorky má tiež sínusový priebeh. Zaznamenané Ue(z) z niekoľkýchpohybových cyklov je aritmeticky spriemerované a výsledná krivka je preložená teoretic-kou krivkou metódou nelineárnej regresie, pričom veľkosť magnetického momentu vzorkyje priamo úmerná amplitúde Ue(z).V MPMS®3 je centrálna pozícia periodického pohybu v strede gradiometra v miestemaximálnej hodnoty odozvy popísanej Rov. 125 ako na Obr. 57 (pre záporný magnetický
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Obr. 58: Nákres funkčnosti lineárneho motora vo VSM transporte MPMS®3. Pohyblivá časť zlo-žená z úchytu držiaka vzorky a štvorcovej cievky (prúdovej slučky) je uložená v statickommagnetickom poli vytvorenom sadou permanentných magnetov. Na základe Ampérovho si-lového zákona pôsobí na prúdovú slučku, ktorou preteká elektrický prúd, sila spôsobujúcavertikálny pohyb tohto mechanizmu. Aplikácia jednosmerného prúdu do prúdovej slučkyurčuje vertikálnu polohu držiaka a aplikácia striedavého prúdu určuje jeho kmity okolourčenej polohy.
moment je to minimálna hodnota, keďže Rov. 125 má vtedy opačnú polaritu). Indukovanéelektromotorické napätie v gradiometri je funkciou času

Ue(t) = Az02sin2 (ωt) , (126)
pretože Ue(t) = Az2 pre malé výchylky z, pričom z(t) = z0sin (ωt), kde ω je kruhováfrekvencia pohybu vzorky, A je kalibračná konštanta pre určenie magnetického momentuvzorky a z0 je amplitúda výchylky vzorky pri jej periodickom pohybe v gradiometri. Keďže2sin2 (ωt) = 1− cos (2ωt), frekvencia Ue(t) je 2ω (Obr. 57) a Ue(t) je spracované lock-in zosilňovačom, ktorého referenčným signálom je vhodne upravený signál z(t) definujúcipohyb vzorky. Tento spôsob určenia magnetického momentu vzorky predstavuje základkonštrukcie vibračného magnetometra [58], preto je nazývaný výrobcom VSM režim, angl.Vibrating Sample Magnetometer (VSM).Na záver spomenieme, akým spôsobom je zabezpečený pohyb vzorky v priestore gra-diometra. Vzorka je pri meraní umiestnená na držiaku, ktorý prechádza vo vzorkovom
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priestore z izbovej teploty až do oblasti umiestenia gradiometra a supravodivého soleno-idu. V tomto priestore je zároveň zabezpečená presná kontrola teploty vzorky (samotnémudržiaku vzorky a upevneniu vzorky sa budeme venovať v Kap. 4.6.1). Držiak vzorky jeuchytený vhodným spôsobom v zariadení zabezpečujúcom jeho vertikálny pohyb.Zariadenie MPMS®XL využíva pre každý merací režim iný mechanizmus pohybu. PreDC režim je to krokový motor [59] zabudovaný v zariadení nazývanom standard transportalebo DC transport na Obr. 50, kde pohyb vzorky je vykonávaný s konečným diskrétnymkrokom. Pre RSO režim pohyb zabezpečuje servomotor [60] premieňajúci rotačný pohybna periodický lineárny vertikálny pohyb vzorky zabudovaný v zariadení nazývanom RSO
transport na Obr. 50, pričom pohyb vzorky je plynulý a výchylka okolo centrálnej polohyv čase sleduje sínusovú závislosť. V závislosti od výberu meracieho režimu je preto potrebnépred začatím experimentu inštalovať zodpovedajúci pohybový mechanizmus.Zariadenie MPMS®3 naopak pre oba možné meracie režimy, DC aj VSM režim, využívajediný mechanizmus pohybu vzorky nazývaný VSM transport, VSM, zobrazený na Obr. 51,čím je zjednodušená funkčnosť celého SQUID magnetometra. VSM transport MPMS®3 vy-užíva pre pohyb vzorky princíp lineárneho motora zobrazeného na Obr. 58. VSM transportsa skladá zo statickej časti tvorenej sadou vhodne umiestnených permanentných magnetova pohyblivého mechanizmu zloženého z úchytu držiaka vzorky a k nemu upevnenej cievkyštvorcového tvaru7. Cievka tvoriaca prúdovú slučku je uložená v statickom magnetickompoli B vytvorenom sadou permanentných magnetov tak, aby smer B bol v rovine štvor-covej cievky a vždy kolmý na smer prúdu tečúceho v slučke podľa Obr. 58. Na základeAmpérovho silového zákona, d~F = Id~l× ~B, pôsobí na túto prúdovú slučku dĺžky l s prete-kajúcim prúdom I sila F spôsobujúca vertikálny pohyb pohyblivého mechanizmu. Aplikáciajednosmerného prúdu do prúdovej slučky určuje vertikálnu polohu držiaka a aplikácia strie-davého prúdu určuje jeho kmity okolo určenej polohy. Pohyblivý mechanizmus je upevnenýk pružine a jeho rovnovážna poloha je definovaná vzájomným silovým pôsobením pružinya statického magnetického poľa na pohyblivý mechanizmus. Poloha pohyblivého mecha-nizmu je určená pomocou optického čidla, ktorého signál sa zároveň využíva ako spätnáväzba pre kontrolu pohybu motora s presnosťou 10 µm. Optimálna frekvencia kmitavéhopohybu je 14 Hz a je určená aj s ohľadom na možnú mechanickú rezonanciu súčastí SQUIDmagnetometra. Výhodou VSM transportu voči DC transportu pri meraní magnetického mo-mentu v DC režime je plynulosť pohybu vzorky, pričom sa zaznamenáva kontinuálne až600 hodnôt Ue(z) pre presnejší popis odozvy Rov. 125. Zároveň je možné vykonať zá-znam Rov. 125 so širokým rozsahom rýchlosti pohybu, pričom rýchlosť pohybu vzorky cezgradiometer zvyšuje jeho amplitúdu U0.

7 Je potrebné upozorniť, že konštrukcia pohonu VSM transportu pomocou sady permanentných magnetovvytvára v priestore pohyblivého mechanizmu malé vertikálne rozptylové magnetické pole (približne 200Oe, alebo 16 kA/m). Keďže vzorka prechádza pri jej vložení do vzorkovej komory cez priestor pohyblivéhomechanizmu, je vystavená vplyvu rozptylového magnetického poľa, čím môže byť ovplyvnený počiatočný stavvzorky.
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Obr. 59: Schéma merania striedavej susceptibility. Odozva vzorky na striedavé magnetické poleje zaznamenaná pre polohy C-T-C (trojbodová metóda) alebo Z-C-T-C-Z (päťbodová me-tóda).
4.4.4 Meranie striedavej susceptibility
Na praktickom cvičení sa budeme venovať meraniu magnetického momentu alebo static-kej susceptibility vzorky, ale v krátkosti uvedieme, akým spôsobom je určená v zariadeníMPMS striedavá susceptibilita. Samotný proces určenia striedavej susceptibility pozos-táva z viacerých krokov. V prvom kroku, nazvanom nulovanie, je určený signál pozadiav dôsledku nehomogenity magnetického poľa, nedokonalosti konštrukcie detekčných a bu-diacich cievok a vplyvu stien vzorkovej komory (keďže systém budiacich aj detekčnýchcievok nie je umiestnený vnútri vzorkovej komory). Vzorka sa presunie do pozície medzicievkami gradiometra, kde odozva Rov. 125 má nulovú hodnotu (poloha Z na Obr. 59),takže príspevok vzorky k celkovému signálu bude nulový. Po aplikácii striedavého magne-tického poľa s požadovanou frekvenciou a amplitúdou pomocou AC cievok je zaznamenanýzvyškový signál, na základe ktorého sa vypočíta amplitúda korekčného signálu, ktorý jeaplikovaný do ďalšej sady korekčných cievok. Korekčný signál sa iteratívne upravuje tak,aby zvyškový signál bol nulový. V ďalšom kroku prebieha záznam striedavého signálugenerovaného vzorkou v rôznych polohách v gradiometri, ich kombinácia a poradie závisíod výberu metódy merania, trojbodovej (polohy C-T-C ) alebo päťbodovej (polohy Z-C-T-
C-Z ) ako na Obr. 59. Pre každú polohu vzorky je zaznamenaná odozva vzorky na budeniestriedavým magnetickým poľom AC cievkami pomocou lock-in techniky a určí sa reálnaa imaginárna zložka odozvy vzorky, striedavý magnetický moment MAC = M ′ − iM ′′. Prekaždú polohu vzorky určený moment MAC ešte pozostáva z momentu vzorky MS a malého
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zvyškového signálu MBG , ktorý sa nepodarí vykompenzovať pri procese nulovania a prerôzne polohy vzorky v gradiometri platí

MAC (Z ) = MBG , (127)
MAC (C ) = MS +MBG , (128)
MAC (T ) = aMS +MBG , (129)

kde parameter a závisí od geometrie gradiometra (jeho hodnota pre MPMS®3 je približne-0,4). Vhodným odpočítaním jednotlivých meraní pre vybranú metódu merania presne ur-číme striedavý magnetický moment vzorky8. Trojbodová metóda merania umožňuje vykonaťkorekciu na malé časové zmeny magnetického momentu vzorky, päťbodová metóda umož-ňuje naviac vykonať korekciu aj na malé časové zmeny zvyškového signálu.
4.5 optimalizácia parametrov squid magnetometra
4.5.1 Vplyv tvaru vzorky na určenie magnetického momentu
Zariadenia MPMS sú kalibrované pomocou paládiovej vzorky tvaru valca s výškou 3,8 mma priemerom 2,8 mm. Vzhľadom na to, že geometria reálnych vzoriek pri meraní magne-tického momentu sa môže líšiť od tvaru kalibračnej vzorky, sú možné odchýlky určenéhomagnetického momentu od jeho reálnej hodnoty [61]. Za predpokladu, že rozmer vzorkyje oveľa menší než rozmery gradiometra, jeho odozva je popísaná pomocou Rov. 125. Sig-nál je symetrický, maximálny (za predpokladu kladného magnetického momentu) v miestecentrálnych slučiek a minimálny v mieste okrajových slučiek gradiometra. Skutočný tvarkrivky Ue(z) však závisí od veľkosti a tvaru vzorky.Pre vzorky výrazne dlhšie ako kalibračná vzorka bude indukovaný vyšší príspevokk Ue(z) v okrajových slučkách gradiometra, čo sa prejaví znížením celkovej amplitúdy
U0 a určený magnetický moment je nižší ako reálny magnetický moment vzorky. Odporú-čaná dĺžka vzorky je preto menšia ako 5 mm. Ak po osi gradiometra pohybujeme veľmidlhú homogénnu vzorku, nezaznamenáme žiadnu odozvu detekčného systému, čo je vlastnepríklad vhodného držiaka vzorky, ktorý neprispieva k celkového magnetickému momentupočas merania. Ak je dĺžka vzorky výrazne menšia ako dĺžka kalibračnej vzorky, ampli-túda U0 je vyššia a určený magnetický moment je vyšší ako reálny magnetický momentvzorky. Vplyv popísaného javu na presné určenie magnetického momentu vzorky je možnézredukovať vhodnou voľbou amplitúdy pohybu vzorky.Podobne aj priemer vzorky bude vplývať na určenie magnetického momentu. Siločiarymagnetického poľa generovaného magnetickým momentom vzorky budú mať viac menej tvarsiločiar magnetického poľa magnetického dipólu [8]. To znamená, že vychádzajú zo vzorkya naspäť sa uzatvárajú na opačnej strane vzorky. Vzorka zvyčajne nevypĺňa celý prierez

8 Po predelení tejto hodnoty amplitúdou budiaceho striedavého magnetického poľa (za predpokladu linearity
M(H)) získame striedavú susceptibilitu vzorky.
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režim klady (î) a zápory (h) kedy použiť

VSM î rýchle meranie
î pohyb vzorky na krátkom úseku, väčšiahomogenita magnetického poľa a menší gra-dient teploty
h väčšia sila pôsobiaca na vzorku, rýchlypohyb
h zaznamenáva sa len výsledná hodnotamagnetického momentu

� rýchly prehľad o zmenách magnetickéhomomentu s teplotou alebo magnetickým po-ľom
� záznam vysokej hustoty bodov
� vzorky s veľkou hysteréziou (mäkké mag-nety alebo supravodiče)
� vzorky s malým magnetickým momentom,merania vo vysokých magnetických poliach

DC Scan î menšia sila pôsobiaca na vzorku, pomalšípohyb
î zaznamenáva sa aj odozva detektora po-čas merania, možná diagnostika
h pomalšie meranie
h pohyb vzorky na dlhom úseku, menšiahomogenita magnetického poľa a väčší gra-dient teploty

� slamka ako držiak vzorky
� presné odpočítanie magnetického mo-mentu držiaka
� kvapalné vzorky

Tabuľka 8: Zhrnutie kladov a záporov využitia VSM alebo DC Scan režimu pri meraní magnetic-kého momentu a kedy je vhodné uvedený režim použiť.
gradiometra, časť siločiar sa uzatvára vnútri gradiometra a ich príspevok k detegovanémumagnetickému indukčnému toku je nulový. Tento jav nezávisí len od priemeru vzorky, aleaj od jeho pomeru voči dĺžke vzorky. Určený magnetický moment vzorky s priemerom men-ším ako kalibračná vzorka bude menší ako reálny magnetický moment vzorky a vice versa.Táto chyba v určení magnetického momentu je popísaná parametrom nazývaným parameterzaplnenia. Vplyv tvaru vzorky na určenie reálneho magnetického momentu podrobne pre-študoval výrobca zariadení MPMS [61, 62, 63]. Zároveň výrobca poskytuje softvér Sample
Geometry Simulator pre výpočet korekcie, pomocou ktorej môžeme určiť reálny magnetickýmoment vzorky po zadaní jej rozmerov a parametrov merania v porovnaní s kalibračnoupaládiovou vzorkou.Experimentálne určený magnetický moment vzoriek s vysokou magnetickou suscepti-bilitou a určitým typom geometrie môže prejavovať výraznú odchýlku od ich reálnehomagnetického momentu v dôsledku existencie veľkého demagnetizačného faktora zavede-ného v Kap. 4.1, Rov. 84. Tento jav je výrazný najmä pre tenké filmy, keď aplikovanémagnetické pole je kolmé na plochu filmu, ale aj pre vzorku tvaru gule je demagnetizačnýfaktor N = 1/3, preto je potrebné pri každom experimente zvážiť možnú korekciu určenéhomagnetického momentu vzorky.
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režim rozsah parametrov optimalizácia

VSM D amplitúda kmitov : 0,5 – 8 mm (5 mm)
D doba spriemerovania: sekundy (2 s) � väčšia amplitúda kmitov pre vzorky s níz-kym magnetickým momentom

� dlhšia doba spriemerovania pre dosia-hnutie vyššieho pomeru S/N

� menšia amplitúda kmitov pri nízkych tep-lotách, lepšia stabilita teploty
DC Scan D dĺžka pohybu: 10 – 60 mm (35 mm)

D doba pohybu: 1 - 7 s (4 s) � dlhšia doba pohybu pre vzorky s veľkýmmagnetickým momentom
� dlhšia doba pohybu pre vzorky pri níz-kych teplotách, lepšia stabilita teploty

AC meranie D frekvencia: 0,1 – 1000 Hz (3 Hz)
D amplitúda poľa: 0,1 - 10 Oe (1 Oe)
D spriemerovanie: čas v sekundách alebopočet cyklov (napr. maximum doby meraniaz 2 s alebo 10 cyklov)
D oneskorenie merania po posune vzorky
do meracej pozície: sekundy (1 s)

� pre frekvencie vyššie ako 500 Hz je ob-medzená horná hranica amplitúdy budia-ceho poľa, pri jej prekročení (chybové hlá-senie AC Railed) je potrebné zredukovaťamplitúdu poľa
� vyhnúť sa meraniu pri celočíselných frek-venciách (napr. 30,1 Hz namiesto 30 Hz)

Tabuľka 9: Zhrnutie rozsahu parametrov pre jednotlivé režimy merania v MPMS®3 (odporúčanápočiatočná hodnota parametra je uvedená v zátvorke) a ich optimalizácia.
4.5.2 Výber vhodného režimu merania
Voľbu vhodnej metódy merania, DC Scan alebo VSM režim, pri meraní na MPMS®3musí experimentátor zvážiť na základe jeho požiadaviek na presnosť, rýchlosť, rozsah teplôta magnetického poľa. Základné vlastnosti, klady a zápory oboch metód, rozsah parametrova odporúčané počiatočné nastavenia sú zhrnuté na základe aplikačných a technickýchodporúčaní výrobcu [46] v Tab. 8 a Tab. 9.
4.6 praktické cvičenie - meranie magnetického mo-mentu
Na praktickom cvičení v rámci Špeciálneho praktika II sa budeme venovať štúdiu mag-netických vlastností vybranej zlúčeniny obsahujúcej ión prechodného kovu so slabou AFMvýmennou interakciou medzi iónmi. S dobrým priblížením môžeme vybranú látku pri izbovejteplote popísať ako paramagnet. Budeme študovať teplotnú a poľnú závislosť magnetickéhomomentu zlúčeniny v práškovej forme alebo vo forme monokryštálu. Úlohou je spracovať
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namerané závislosti magnetického momentu, ich grafická prezentácia, následne s využi-tím Curieho-Weissovho zákona určiť Curieho konštantu a Weissovu teplotu a z nich určiť
g-faktor a odhadnúť veľkosť výmennej interakcie.Postup práce je nasledovný:

1. príprava a montáž vzorky,
2. príprava automatickej meracej sekvencie v riadiacom softvéri MultiVu zariadeniaMPMS®3,
3. meranie teplotnej závislosti magnetického momentu v režime ZFC v teplotnom rozsahu1,8 - 300 K v aplikovanom magnetickom poli 1 kOe a poľnej závislosti magnetickéhomomentu v rozsahu 0 - 70 kOe pri teplote 2 K,
4. odčítanie príspevku držiaka (napr. želatínovej kapsuly) od teplotnej závislosti celko-vého magnetickému momentu,
5. určenie molárnej statickej susceptibility a magnetizácie,
6. odčítanie diamagnetického príspevku vzorky od určenej molárnej statickej suscepti-bility,
7. grafická prezentácia teplotných závislostí χmol, 1/χmol, χmolT a µeff a poľnej závis-losti Mmol,8. aplikácia Curieho-Weissovho zákona Rov. 111 na závislosť 1/χmol(T ) a určenie Cu-rieho konštanty a Weissovej teploty lineárnou regresiou, určenie g-faktora (Rov. 102)a odhad veľkosti výmennej interakcie (Rov. 112).

4.6.1 Príprava a montáž vzorky
Výber držiaka vzorky a spôsob upevnenia vzorky sa samozrejme líši pre rôzne typy expe-rimentov a vzoriek. Vzhľadom na vysokú citlivosť SQUID magnetometra, držiak by mal byťz nemagnetického materiálu, bez magnetických prímesí a musí byť dostatočne dlhý a ho-mogénny (v tomto prípade sa pri jeho pohybe v gradiometri nedeteguje žiadny signál akosme uviedli v Kap. 4.5). Preto výrobca zariadenia MPMS®3 odporúča a dodáva tri typydržiakov (sample holder ): mosadzný VSM držiak, držiak z kremenného skla a priehľadnéplastové slamky, všetky sú zobrazené na Obr. 60a a ich dĺžka je 14 cm. Priehľadné plas-tové slamky nie je možné použiť pri meraní vo VSM režime vzhľadom na ich väčší priemera možnosť ich ohnutia, čím by mohlo dôjsť k treniu slamky o vnútorné steny vzorkovej ko-mory a následne vyvolaniu vibrácií a ohrevu v oblasti nízkych teplôt. Odporúčaná polohavzorky na držiaku je 66 mm od jeho dolného okraja, pre presné určenie polohy vzorky nadržiaku je k dispozícii montážny držiak (mounting station, Obr. 60b). Držiaky so vzorkouupevníme pomocou vhodného adaptéra na tyč držiaka (sample rod, Obr. 60c). Tyč držiaka jevyrobená z uhlíkového kompozitu pre dosiahnutie nízkej teplotnej rozťažnosti, tak aby sme
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(a)

(b)

(c)

Obr. 60: Rôzne typy držiakov vzorky, montážny držiak a tyč držiaka pre upevnenie vzorky vovzorkovej komore MPMS®3, ktorá má vnútorný priemer 8 mm.
zabezpečili stabilnú polohu vzorky pri zmenách teploty v širokom rozsahu, na konci tyčedržiaka je adaptér s permanentnými magnetmi, ktorými sa tyč držiaka uchytí k lineárnemumotoru VSM transportu.Monokryštál upevníme pomocou lepidla na vybraný držiak. Lepidlo by nemalo chemickyreagovať so skúmanou vzorkou, po experimente by malo byť ľahko odstrániteľné z držiakaa samozrejme bez magnetických prímesí. Používajú sa napríklad rôzne lepidlá, pre širokýteplotný rozsah odporúčame GE 7031 Varnish alebo vákuový tuk Apiezon N.Práškovú vzorku je potrebné pred upevnením na držiak uzavrieť do vhodného púzdra,tak aby nedochádzalo k pohybu jednotlivých častíc. Pre meranie vo VSM režime výrobcadodáva polypropylénové VSM kapsuly zobrazené na Obr. 60a. Každý kus VSM kapsulyje tvarovaný tak, že na jednom konci je valcový priestor na nasypanie vzorky a na dru-hom konci je piestik, ktorým prášok zatlačíme. Preto pre každú vzorku potrebujeme dvakusy a takto pripravenú vzorku upevníme do mosadzného VSM držiaka. Vzhľadom na tvara dostatočnú dĺžku VSM kapsuly je pri meraní vo VSM režime príspevok VSM kapsulyv dobrom priblížení nedetegovateľný. Pre meranie v DC Scan režime je možné použiť prie-
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hľadné želatínové kapsuly veľkosti č. 4 používané aj pre dávkovanie liečív zobrazené naObr. 60a, ktorých vonkajší priemer je rovnaký ako vnútorný priemer plastovej slamky9.Magnetický moment želatínovej kapsuly má diamagnetický charakter, typický priebeh tep-lotnej závislosti magnetického momentu želatínovej kapsuly je zobrazený v časti Graf naObr. 61, a pri izbovej teplote je jeho hodnota približne -1,6×10−5 emu pri aplikovanommagnetickom poli 1 kOe. Pre znehybnenie častíc práškovej vzorky ju môžeme zmiešať slepidlom, parafínovým voskom alebo vákuovým tukom, čo je však vhodné len ak magnetickýmoment vzorky je rádovo väčší ako príspevok fixačného materiálu.Pre upevnenie vzoriek k držiaku je možné odporučiť aj rôzne materiály ako kaptonoválepiaca páska10, teflonová páska alebo fólia Parafilm M11. Možností je však oveľa viaca experimentátor si musí vhodnosť použitého materiálu overiť s cieľom zabezpečiť čo naj-menší príspevok materiálu k celkovému magnetickému momentu.
4.6.2 Meranie magnetického momentu
SQUID magnetometer MPMS®3 je automatizované zariadenie pre meranie magnetickéhomomentu a pre funkčnosť teplotnej kontroly, SQUID detektora a supravodivého magnetumusí byť jeho kryogénna časť v prevádzke. To znamená, že rezervoár kvapalného hélia musíobsahovať minimálne 8 litrov kvapalného hélia. Pri tomto množstve je už nutné doplniťkvapalné hélium, pričom maximálne množstvo je 70 litrov. Denná spotreba kvapalnéhohélia pri bežnej prevádzke zariadenia je 4 až 5 litrov. Zároveň je potrebné, aby sa rezervoárkvapalného dusíka úplne nevyprázdnil, čím by sa zvýšil odpar kvapalného hélia a neboloby možné dosiahnuť najnižšiu možnú teplotu vo vzorkovej komore. Pred začatím merania jepreto potrebné overiť množstvo kryokvapalín (pomocou riadiaceho programu MultiVu alebosvetelnej signalizácie na prednom paneli zariadenia) a v prípade potreby ich doplniť podľanávodu v užívateľskej príručke.Ďalší postup práce predpokladá, že všetky súčasti SQUID magnetometra správne pracujú,je dostatok kryokvapalín v ich rezervoároch a vzorku máme pripravenú na držiaku. V krát-kosti uvedieme postupnosť krokov pre prípravu a vykonanie merania, pričom celý procesuskutočníme v prostredí riadiaceho programu MultiVu, ktorého náhľad je zobrazený naObr. 61, Obr. 62 a Obr. 63:

1. Príprava magnetometra a vloženie vzorky. Pred vložením vzorky alebo výmenouvzorky vo vzorkovej komore je potrebné zabezpečiť nulové magnetické pole a tep-lotu v rozsahu 295 až 300 K.

9 Podobne ako v zariadení MPMS®XL, kde štandardným typom držiaka je plastová slamka. Samozrejmenepoužívame farebné želatínové kapsuly, keďže farbivá často obsahuje radikály alebo ióny prechodnýchkovov a môžu dodatočne prispievať k celkovému nameranému magnetickému momentu.10 Kapton je polyimidový plast vyvinutý spoločnosťou DuPont, Wilmington, DE., USA11 plastický parafínový film, Bemis NA, Neenah, WI., USA
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Obr. 61: Náhľad prostredia riadiaceho programu MPMS®3 nazvaného MultiVu. V časti Graf jezobrazený typický priebeh teplotnej závislosti magnetického momentu želatínovej kapsuly.
2. Vloženie alebo výmena vzorky. Spustíme ovládací panel Change Sample (Vymeniť

vzorku) na paneli nástrojov MultiVu (Obr. 63) alebo nasledujeme pokyny sprievodcuv ponuke Sample → Install/Remove... . Postupnosť krokov je nasledovná:
• Do vzorkovej komory je automatickým systémom ventilov napustené plynné hé-lium (Obr. 64a), ktoré kontinuálne prúdi cez vstup VSM transportu, aby sazabránilo vniknutiu vzduchu do vzorkovej komory a jeho kondenzácii na stude-ných stenách komory.
• Otvoríme kryt VSM transportu a pomaly vkladáme držiak vzorky tak, aby smezabránili jeho poškodeniu. Tyč držiaka sa uchytí pomocou sady permanentnýchmagnetov k pohyblivej časti lineárneho motora VSM transportu, overíme čistotugumeného tesniaceho krúžku na vstupe VSM transportu a plochy krytu (abysme zabránili možnému vnikaniu vzduchu do vzorkovej komory počas merania)a priložíme kryt na vstup VSM transportu.
• Vytvoríme súbor pre ukladanie nameraných údajov a zapíšeme vlastnosti vzorky(názov, rozmery, hmotnosť, poznámky k príprave, typ použitého držiaka, ktorésa následne objavia v úvode súboru (Obr. 64b, Obr. 65). Pri inštalácii vzorkyje potrebné zadať typ použitého držiaka vzorky. Tento údaj riadiaci programvyužíva na správny odhad zmeny polohy vzorky pri zmene teploty v dôsledku
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Obr. 62: Diagnostický panel MultiVu, ktorý poskytuje základné informácie o stave MPMS®3.Po dvojkliknutí myšou do jednotlivých políčok môžeme získať viac informácií (diagnos-tika SQUID detektora) alebo priamo meniť parametre a ovládať stav zariadenia (teplotu,magnetické pole, stav vzorkovej komory)

Obr. 63: Panel nástrojov MultiVu, ktorým spravujeme meracie sekvencie (vytvorenie novej, otvore-nie existujúcej, uloženie) a grafy (otvorenie grafu, otvorenie súboru s údajmi a vytvoreniegrafu, export grafu), ovládame sekvencie (štart, prerušenie, zastavenie, uzamknutie) a spúš-ťame ovládacie panely Change Sample (Vymeniť vzorku), Sample Properties (Vlastnosti
vzorky), Locate (Poloha vzorky) a Measure (Meranie).

teplotnej rozťažnosti držiaka, čím sa minimalizujú chyby v určení magnetickéhomomentu vzorky.
• Vykonáme proces určenia polohy vzorky (Obr. 64c). Zvyčajne je potrebné apliko-vať malé magnetické pole, aby detegovaný magnetický moment bol dostatočneveľký pre úspešné určenie polohy vzorky (100 alebo 1000 Oe podľa typu vzorky).Niekedy však postačuje zvyškové magnetické pole supravodivého magnetu (jehoveľkosť je zvyčajne 5-10 Oe), alebo je vzorka spontánne zmagnetizovaná a preurčenie jej polohy nie je potrebné aplikovať vonkajšie magnetické pole12. Procesvykonáme stlačením tlačidla <=Scan for Sample Offset, pričom ho môžemevykonať v režime DC Scan alebo VSM (DC Scan režim je v tomto prípade rých-lejší). Následne sa nám zobrazí krivka odozvy gradiometra na pohyb vzorkya automaticky sa odhadne jej poloha. Polohu vzorky môžeme zadať manuálnepomocou tlačidla Enter Offset manually13.

12 Sprievodca Change Sample experimentátora upozorní a ponúkne možnosť aplikovať magnetické pole.13 Možnosť manuálneho určenia polohy vzorky je nutná napríklad pre prípad, že nemôžeme aplikovať vonkajšiemagnetické pole, ktorým by sme ovplyvnili stav vzorky pred samotným meraním magnetického momentu.Ďalším príkladom je záznam odozvy SQUID detektora pre odpočítavanie príspevku držiaka k celkovémumagnetickému momentu v DC Scan režime. Vtedy je potrebné zadať manuálne presne rovnakú polohu,v ktorej prebieha meranie bez a so vzorkou.
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(a) Otvorenie vzorkovej komory (b) Vytvorenie súboru pre zápis údajov a vlast-ností vzorky

(c) Určenie polohy vzorky (d) Uzatvorenie vzorkovej komory
Obr. 64: Postup výmeny vzorky je riadený pomocou sprievodcu Change Sample.
• V poslednom kroku procesu Change Sample sa automaticky vykoná určeniepolohy dolného okraja držiaka (tzv. touchdown) a niekoľkokrát sa vykoná pro-ces Purge/Seal (Obr. 64d). V procese Purge/Seal sa pomocou systému auto-matických ventilov najprv odčerpá rotačnou vývevou plyn zo vzorkovej komorya následne sa znova napustí čisté plynné hélium odparené z rezervoára kvapal-ného hélia tak, aby sa odstránila prípadná kontaminácia zo vzduchu. Na závertohto procesu je vo vzorkovej komore tlak plynného hélia 1 kPa pri izbovej tep-lote, tento plyn zabezpečuje tepelný kontakt medzi vzorkou a stenami vzorkovejkomory.

3. Kontrola stavu magnetometra. Po ukončení procesu vloženia alebo výmeny vzorky saubezpečíme, že aplikované magnetické pole je nulové (v prípade, že sme pri určenípozície vzorky aplikovali nenulové magnetické pole) a overíme tlak vo vzorkovejkomore.
4. Príprava meracej sekvencie. Samotný automatizovaný proces merania môžeme pri-praviť z ponuky príkazov na Obr. 61. Podrobnú prípravu vzorovej meracej sekvenciepre úlohu Špeciálneho praktika II spolu s popisom jednotlivých krokov podrobnepopíšeme v Dod. A.
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Obr. 65: Panel pre zadanie vlastností vzorky Sample Properties.
číslo názov zapísané údaje

3 Temperature (K) teplota4 Magnetic Field (Oe) magnetické pole5 Moment (emu) magnetický moment určený vo VSM režime16 AC Moment (emu) amplitúda striedavého magnetického momentu18 AC Phase (deg) fázový posun striedavého magnetického momentu22 AC X’ (emu/Oe) reálna zložka striedavej susceptibility24 AC X” (emu/Oe) imaginárna zložka striedavej susceptibility58 DC Moment Fixed Ctr (emu) magnetický moment určený v DC Scan režime, pričompoloha vzorky je fixným parametrom pri preložení te-oretického modelu cez krivku odozvy gradiometra60 DC Moment Free Ctr (emu) magnetický moment určený v DC Scan režime, pričompoloha vzorky je voľným parametrom pri preložení te-oretického modelu cez krivku odozvy gradiometra
Tabuľka 10: Názvy vybraných stĺpcov v súbore pre zápis údajov merania. Celkový počet stĺpcov je88 a sú v nich zapísané všetky parametre a diagnostické hodnoty každého merania.

5. Meranie. Pripravenú sekvenciu spustíme a ovládame pomocou Panela nástrojov Mul-
tiVu (na Obr. 63) alebo Ovládania sekvencie na Obr. 61.

Samotný súbor na zápis údajov je vytvorený na pevnom disku riadiaceho počítača až povykonaní prvého merania v meracej sekvencii. Súbor na zápis dát je vo formáte ASCII a jehoobsah môžeme prezerať v akomkoľvek textovom editore alebo priamo v programe MultiVu.Jeho hlavičku tvorí sada údajov z panela Sample Properties v preddefinovanom formáte.Nasleduje sada stĺpcov (ich počet je 88) s údajmi z merania, pričom každý riadok zodpovedájednému meraniu. Uvedieme aspoň názvy niektorých dôležitých stĺpcov zapísaných v súbores nameranými údajmi v Tab. 10. V programe MultiVu je možné zapísané údaje zobraziťpomocou grafickej závislosti, práca s MultiVu je intuitívna a pre viac podrobností je možnépreštudovať užívateľskú príručku SQUID magnetometra.
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V krátkosti si ukážeme ako vytvoriť v riadiacom programe MPMS®3 MultiVu meraciusekvenciu, ktorá vykoná meranie teplotnej závislosti magnetického momentu v režime ZFCa poľnú závislosť magnetického momentu pri konštantnej teplote (hysteréznu slučku vrá-tane krivky prvotnej magnetizácie). Na Paneli nástrojov MultiVu vyberieme možnosť vytvo-renia novej meracej sekvencie (Obr. 63) a pomocou vkladania príkazov z Ponuky príkazov(dvojitým kliknutím myšou) vytvárame postupne meraciu sekvenciu. Postupnosť krokov me-racej sekvencie je nasledovná:1. Nastaví teplotu 2 K rýchlosťou chladenia 12 K/min. v režime ZFC. Set Temperature- Obr. 66a.2. Počká na stabilitu teploty a jej ustálenie 10 minút. Wait - Obr. 67a.3. Aplikuje magnetické pole 1000 Oe. Set Field - Obr. 66b.4. Počká na stabilitu magnetického poľa a teploty 1 minútu. Wait - Obr. 67b.5. Vykoná meranie magnetického momentu v režime VSM aj DC Scan v teplotnom roz-sahu 2 - 300 K s krokom 1 K. MPMS 3 Moment vs Temperature, parametre postupnepodľa Obr. 68a, Obr. 69a, Obr. 69b a Obr. 70b.6. Nastaví nulové magnetické pole. Set Field - Obr. 66b, ale zmeníme parameter

Field = 0 Oe a Approach = Oscillate.7. Počká na stabilitu magnetického poľa. Wait - Obr. 67b.8. Nastaví teplotu 2 K rýchlosťou chladenia 12 K/min. v režime ZFC. Set Temperature- Obr. 66a.9. Počká na stabilitu teploty a jej ustálenie 10 minút. Set Temperature - Obr. 66a.10. Vykoná meranie magnetického momentu v režime VSM aj DC Scan pri teplote 2 Kv celom rozsahu magnetického poľa (0 → 70 kOe → -70 kOe → 70 kOe) s krokom2500 Oe. MPMS 3 Moment vs Field, parametre postupne podľa Obr. 68b, Obr. 69a,Obr. 69b a Obr. 70b.11. Nastaví nulové magnetické pole a teplotu 300 K. Set Field - Obr. 66b, ale zmenímeparameter Field = 0 Oe a Approach = Oscillate. Set Temperature, parametrepodľa Obr. 66a ale zmeníme parameter Temperature = 300 K.Po vytvorení meracej sekvencie ju uložíme na pevný disk riadiaceho počítača pod vhod-ným názvom, vytvorená sekvencia je zobrazená na Obr. 71.
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(a) SET TEMPERATURE (b) SET FIELD

Obr. 66: Panel nastavenia teploty SET TEMPERATURE, maximálna rýchlosť zmeny teploty (Rate)je 35 K/min. a existujú dva spôsoby (Mode) stabilizácie teploty: Fast Settle je rýchlenastavenie teploty s menšou stabilitou krátko po jej dosiahnutí a No O’Shoot zabezpečívyššiu stabilitu teploty hneď po jej dosiahnutí, krátko pred dosiahnutím požadovanej tep-loty sa zníži rýchlosť jej zmeny.Panel nastavenia magnetického poľa SET FIELD, maximálna rýchlosť zmeny (Rate) je 700Oe/s a existujú tri spôsoby (Approach) dosiahnutia určenej hodnoty magnetického poľa:
Linear je rýchly a menej presný spôsob, No O’Shoot je presné nastavenie bez prekroče-nia určenej hodnoty, pri 80% požadovanej hodnoty sa zníži rýchlosť zmeny a Oscillateje oscilačný spôsob dosiahnutia určenej hodnoty magnetického poľa. Oscilačný spôsobvyužívame najmä na presné dosiahnutie nulového magnetického poľa, pričom sa striedavomení smer magnetického poľa a postupne sa znižuje jeho veľkosť.

(a) (b)

Obr. 67: Panel WAIT určuje podmienku, na ktorej splnenie sekvencia čaká (dosiahnutie teploty,dosiahnutie magnetického poľa, pozícia vzorky, operácia vzorkovej komory) a čas v sekun-dách (Delay (secs.)), počas ktorého je sekvencia nečinná. Podmienky je možné kombi-novať a čaká sa na splnenie všetkých určených podmienok.
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(a) Pre určenie parametrov merania teplotnejzávislosti magnetického momentu využijemepanel MPMS 3 Moment vs Temperature.Zadáme počiatočnú (Start) a konečnú (End)teplotu, rýchlosť zmeny teploty (Sweep
Rate) a spôsob merania (Stabilize at

Each Temperature - stabilizovať každúteplotu alebo Sweep Continuously - kon-tinuálna zmena teploty). Je možné vykonaťmeranie s určitým krokom zmeny teploty(Temperature Increment) alebo určitýpočet meraní v danom rozsahu teplôt Number
of Temperatures s rôznym rozložením(kontinuálne meranie, rovnomerné rozloženieteploty, rozloženie teploty s krokom úmerným
T 2, √T , 1/T alebo logT ).

(b) Pre učenie poľnej závislosti magnetickéhomomentu využijeme panel MPMS 3 Moment

vs Field. Zadáme počiatočnú H0, mini-málnu Hmin a maximálnu Hmax hodnotumagnetického poľa, rýchlosť zmeny magne-tického poľa (Sweep Rate) a spôsob me-rania (Stable at Each Field - stabilizo-vať každú požadovanú hodnotu alebo Sweep

Continuously - kontinuálna zmena mag-netického poľa). Je možné vykonať meranies určitým krokom zmeny magnetického poľa(Field Increment) alebo určitý počet me-raní Number of Fields Min to Max v roz-sahu od Hmin do Hmax s rôznym rozložením(kontinuálne meranie, rovnomerné rozloženiemagnetického poľa, rozloženie magnetickéhopoľa s krokom úmerným H2, √H , 1/H alebologH). Pomocou grafickej pomôcky určímepostupnosť merania, napr. H0 → Hmax →
Hmin → Hmax môže predstavovať meraniehysteréznej slučky.

Obr. 68: Panel nastavenia meranie teplotnej (MPMS 3 Moment vs Temperature) a poľnej (MPMS 3

Moment vs Field) závislosti magnetického momentu.
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(a) Nastavenie parametrov merania pre VSM re-žim predstavujú parametre Peak Amplitude -amplitúda kmitov vzorky a Averaging Time- doba priemerovania. Pre danú amplitúduje vypočítané Maximum Acceleration - maxi-málne zrýchlenie vzorky a Maximum Moment -maximálna merateľná hodnota pre zadanú am-plitúdu kmitov vzorky podľa Rov. 126.

(b) Nastavenie parametrov merania pre DCScan režim predstavujú parametre Scan

Length - dĺžka pohybu vzorky, Scans per

Measurement - počet meraní a Scan Time -doba pohybu vzorky, pričom máme možnosťzaznamenať celú dozvu detektora Save Raw

Data pre každé meranie.
Obr. 69: Panel nastavenia parametrov merania pre VSM a DC Scan režim. Pre oba režimy môžemenastaviť spôsob určenia vhodného meracieho rozsahu (maximálneho napätia) detektora

Ranging. Always Autorange pri každom meraní postupne mení rozsah detektora a opa-kuje meranie, kým nenájde vhodný rozsah. Sticky Autorange je rýchlejší proces, pretožepočiatočná hodnota rozsahu detektora je určená z predchádzajúceho merania a zmení salen v prípade potreby. Oba tieto procesy určenia vhodného rozsahu detektora môžu viesťk artefaktom (malým skokom) v M(T ) alebo M(H) krivke, ak pri dvoch nasledujúcichmeraniach je potrebné zmeniť rozsah detektora. Takýto skok krivky M(T ) alebo M(H)môže predstavovať aj skutočný fyzikálny jav. Preto je vhodné krivky M(T ) alebo M(H)v tejto oblasti znova zmerať s nastavením Fixed Range s vyšším nastavením maximálnehonapätia na detektore.
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(a) Panel nastavenia parametrov pre meranieAC momentu (susceptibility) s nastavenímspôsobu určenia vhodného meracieho roz-sahu detektora Ranging. Parametrami mera-nia (Excitation Parameters) sú Amplitude- amplitúda a Frequency - frekvencia bu-diaceho striedavého poľa. Doba merania, po-čas ktorej je zaznamenávaný signál detek-tora je určená časom (Time), počtom periód(Cycles), alebo dlhšou dobou z týchto dvochnastavení (Mix (Longer of Time/Cycles)).Dôležitý je aj výber metódy merania (AC
Parameters): One Point Measure, Three

Point Measure a Five Point Measure.

(b) Určenie polohy vzorky počas merania
Centering je dôležité z dôvodu teplotnejkontrakcie držiaka vzorky a tyče držiaka.
Auto Tracking sleduje polohu vzorky a prinastavení No Automatic Centering sa po-čas merania zachováva pôvodné nastaveniepolohy vzorky počas procesu jej inštalácie.Druhá možnosť je odporúčaná napríkladv procese manuálneho odpočítania signáludržiaka v DC Scan režime, keď vo fixnejpolohe zmeriame odozvy držiaka a následnedržiaka so vzorkou. Následne môžeme určiť
Wait Time At Each Step - dobu, počasktorej je oneskorené meranie po nastaveníteploty alebo magnetického poľa z dôvodulepšej stability počas merania a Approach

Mode - spôsob dosiahnutia požadovanejteploty alebo magnetického poľa popísanýna Obr. 66
Obr. 70: Panel nastavenia parametrov pre meranie AC momentu (susceptibility) a rozšírenýchparametrov merania (Advanced).
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Obr. 71: Meracia sekvencia vytvorená pre meranie teplotnej závislosti magnetického momentu v re-žime ZFC v aplikovanom magnetickom poli 1000 Oe a meranie poľnej závislosti magne-tického momentu pri teplote 2 K.
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