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S A M E N V A T T I N G 

In d i t proefschrift worden de resultaten van spectroscopisch, magnetisch 

en structuur-onderzoek aan VI„, Nil„ en CoI? en verdunde systemen van NiI„ en 

CoI? in Cdl? en Pbl„ besproken. Een groot deel van de eigenschappen van deze 

verbindingen hangt direct samen met de lagenstructuur en de gedeeltelijk ge

vulde d-banen van de overgangsmetaal ionen. 

In Hoofdstuk II worden de atomaire en magnetische structuren van Nil„ en 

CoI? beschreven. In Nil? treden twee faseovergangen op, één bij 75 Κ toege
schreven aan de anti ferromagnetische ordening en één bij 60 K, een structurele 

faseovergang. De laats te is met Röntgen- en neutronendiffractie onderzocht; de 

symmetrie wordt van trigonaal naar monoklien of t r ik l ien verlaagd. Met neutro

nendiffractie bij 4.2 Κ is de magnetische structuur van Nil? bepaald: een he-
l ix-1 type structuur met progagatievector Q = 0.1384a* en Q = 1.457c*. De 
rotat ie van de magnetische momenten van Ni2+ vindt plaats in een vlak dat 
ongeveer een hoek van 55.4 met de uniaxiale c-as maakt. Dit zou ook de bui
tengewone anisotropie van de suscept ibi l i te i ten voor scheve oriê'ntaties van 

het kristal ten opzichte van het veld kunnen verklaren. 

Metingen van de suscep t ib i l i t e i t van CoI? laten een anisotropie voor Hxc 

en H//c zien. De verklaring l i g t in een sterke "out-of-plane"-anisotropie; de 

spins van Co liggen in het ab-vlak. Hoe de spins in di t vlak geordend zi jn, 

is bepaald met neutronendiffractie. CoI? b l i jk t eenzelfde type ordening als 

NiI„ te hebben, een helix-1 type dus, met Q = 1/8 a* en Q = 1/2 c*. 

De s t a b i l i t e i t van de gevonden magnetische structure van Nil„ en CoI„ is 

met behulp van de theorie van Rastelli onderzocht. Er wordt gevonden, dat de 

naaste buur-magnetische wisselwerking J, posit ief en J„ , de wisselwerking met 

de volgende buren, negatief moet zijn. Verder speelt de magnetische wissel

werking tussen de metaallagen een belangrijke rol in de jodiden, belangrijker 

dan bijvoorbeeld in NiBr„. 

In Hoofdstuk III worden de magnetische susceptibiliteitsmetingen aan één-

kris tal len van VI? besproken. Bij 14 Κ wordt een anomalie gevonden. Neutronen
diffractie bij enkele temperaturen rondom 14 Κ gemeten laat zien, dat de ano
malie bij 14 Κ toegeschreven kan worden aan een magnetische faseovergang van 
een 120 structuur bij hoge temperatuur naar een coll ineaire structuur met 
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amagn = a , / 3 ' bmagn = 2 a e n cmagn = 2 c ' M e t d i v e r s e argumenten wordt aanneme

l i j k gemaakt, dat de 120 structuur n iet een magnetische fase is met lange 

afstandsorde, maar eerder een paramagnetische fase met een sterke korte af

standsorde. De dipola i re anisotropie en de magnetische wisselwerking tussen 

de lagen z i j n waarschi jn l i jk verantwoordelijk voor de faseovergang. De c o l l i -

neaire s t ructuur , waarin de momenten van V + een hoek van circa 60° met de 

a-as maken, is verenigbaar met 129I-Mössbauergegevens. Berekeningen tonen, 

dat de gevonden 120 structuur voor J.. <0 en J ? > 0 en zonder anisotropie sta

b ie l i s , t e r w i j l de gevonden co l l inea i re structuur voor dezelfde ύ\ en J? 

stabiel i s , als een sterke anisotropie de spin aan één r ich t ing in het roos

ter koppelt. 

Hoofdstuk IV beschr i j f t metingen van de infrarood ref lect iespectra van 

Ni I „ en CoI? in het gebied van 50 to t 650 cm . Twee infraroodactieve vibra-
• -1 

t i es worden voor Ni I 0 en CoI„ gevonden: een E -mode b i j c irca 155 cm met 2 2 3 u J _, 
ui twi jk ingen in het ab-vlak en een A? -mode b i j c i rca 180 cm met u i t w i j 

kingen evenwijdig aan de c-as. De spectra z i j n geanaliseerd met behulp van 

een oscil latoraanpassing en een Kramers-Kroniganalyse. De osc i l la tors terk te 
van de E is veel groter dan die van de An . Deze anisotropie wordt door de u 3 2u K 

aanwezigheid van statische en oscil lerende dipolen op de jodiumionen veroor

zaakt; de dipolen z i j n een gevolg van de asymmetrische omringing van de j o d i 

umionen. De resultaten z i j n geanalyseerd met behulp van het polariseerbaar 

ionenmodel van Van der Valk en de gevonden parameters worden vergeleken met 

waarden voor de overeenkomstige chloriden en bromiden. 
In Hoofdstuk V worden de optische overgangen van d-electronen van Ni l , , , 

2+ · 

CdI?:Ni en CoI? in het nabije infrarood besproken. De spectra z i j n geïnter

preteerd met behulp van de electronenrepulsie, het octaëdrisch k r i s ta lve ld en 

de spin-baankoppeling. Vanwege de grote covalentie moet met de spin-baankoppe

l i ng van de 5p-banen van de jodiumionen rekening gehouden worden. Uit de para

meters van de spin-baanwisselwerking worden spindichtheden afgeleid: f =*7% en 

f ca3%. Deze waarden z i j n vergel i jkbaar met waarden berekend u i t Mössbauerge-

gevens. Een meting van de dubbele breking van N i l ? als funct ie van de tempera

tuur bevestigt de aanwezigheid van twee faseovergangen. 

In Hoofdstuk VI wordt een theoretische af le id ing gegeven van de v ibroni -
sche koppeling van de fononen van gelaagde dijodiden met isoconfigurationele 
d-d-overgangen. In de spectra van deze overgangen, gemeten aan de verdunde sy
stemen CdI 2 :N i 2 + , Pb I 2 :N i 2 + en CdI2:Co , wordt een f i j ns t ruc tuur waargenomen. 
Deze vibronische f i j ns t ruc tuu r wordt verklaard door de koppeling van een loca
le t , - v i b r a t i e , die de metaal-ligand afstand moduleert, met de electronische 
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overgangen; de uitwijkingen ten gevolge van deze t. -vibratie worden ontbonden 

in de bijdragen van de fononen van het gastrooster. De vibronische koppeling 

in lagenverbindingen is anisotroop door de aanwezigheid van de dipolen op de 

jodiumionen. 

De maxima in de gemeten fijnstructuren worden toegeschreven aan vibraties 

behorende bij speciale punten in de Bri llouinzónes van Cdl? en Pbl„. Voor Pbl„ 

zijn de frequenties van de diverse vibratietakken gedeeltelijk gemeten en be

rekend, zodat een rechtstreekse toekenning mogelijk is. De dispersie van de 

takken in de Brillouinzöne van Cdl„ is niet bekend. Met behulp van de experi

mentele gegevens van Cdl? wordt de dispersie van de vibratietakken van Cdl? 

afgeleid. 
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