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SAMENVATTING

In dit proefschriftwordt de Knight-verschuiving
van de componentenin
vloeibare alkali- en galliumlegeringen
beschrevenals functie van de samenstelling.De Knight-verschuiving
in een metaalis een gevolgvan de magnetigeleidingselectronen
schewisselwerking
en de kernen.
tussende gepolariseerde
De belangrijkstegroothedenwaardoor de Knight-verschuiving
K wordt bepaald zijn de spinsusceptibiliteitper volume eenheidvan de geleidingselecvan
tronen, X' het atomairevolume Slo en de waarschijnlijkheidsdichtheid
(alleende electer plaatsevan de kern (lr|(0)l')"de geleidingselectronen
tronen aan het Fermi niveaugeveneen bijdragetot O. f"[Ïi-verschuiving).
Iedereveranderingvan de verschuivingbij het legerenmoet worden beschreven in termen van dezegrootheden.De lfuight-verschuiving
is voor alkalilegeringensterkerafhankelijkvan de samenstelling
dan voor de meesteandere
van de alkalimetalen
legeringssystemen.
Bovendienis de electronenstructuur
eenvoudigerdan die van de meesteanderemetalen.Het is daaromte verwachgemakkelijkertheoretischkunten dat de eigenschappen
van alkalilegeringen
nen wordenverklaarddan die van anderelegeringssystemen.
In hoofdstuk I is een overzicht gegevenvan de reedsbestaandekennis
omtrent diversegrootheden,die voor het bepalenvan de Knight-verschuiving
in de zuiverealkalimetalenvan belangzijn.
Hoofdstuk 2 is gewijd aan het gedragvan alkalimetalenbij het legerenen
voor het meten van de Knight-verschuide geschiktheidvan alkalilegeringen
van de gebruikteexperimentele
ving. In hoofdstuk 3 is een overzichtgegeven
onderzoek.
methodesbij dit
is het verbandtussende
In de Na-K-, K-Rb-, K-Cs- en Rb-Cs-systemen
en de concentratiec van één van de componentenlineair.
Knight-verschuiving
Dit is een reden om te verwachtendat de theoretischebeschrijvingvan de
resultatentamelijk eenvoudigmoet zijn. In een eerstebenadering
hebbenwe
geprobeerdde veranderingvan de Ifuight-verschuiving
van de ,,gastheerkerte berekenenmet
nen" als functie van de concentratievan de ,,gastatomen"
ontstaandoor de verstrooiingvan de elecbehulp van dichtheidsoscillaties,
(hoofdstuk4). Dezemethodewas gebruikelijkop
tronen aan de gastatomen
het moment dat deze metingenwerden begonnen.maar kan alleenworden
gebruiktvoor legeringen
gastatomen.
Het lineaire
met een kleinehoeveelheid
gedragvan de Knight-verschuiving
evenwel,kan er zeker
met de samenstelling
niet meewordenverklaard.
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Het in alle onderzochtebinairealkalilegeringen
gevondenlineaireverband
tussenK en c deedvermoedendat een soortgelijkverbandook voor ternaire
legeringenzou gelden.Dit bracht ons op het idee om seriesternairelegeringen te maken,waarbij de Knight-verschuiving
voor een bepaaldecomponent
niet verandertover het hele concentratiegebiedDe experimentenaan de KRb-Cslegeringenlaten zien dat dit binnen zekeregrenzenis vervuldvoor geschikt gekozenverhoudingenvan de concentratiesvan kalium en cesium
(hoofdstuk 5). Bovendienleidde een analysevan dezeexperimentenen van
die aan de binaire legeringen,tot de aannamedat de waarschijnlijkheidsdichtheidvan de geleidingselectronen
ter plaatsevan de kern in de legeringen
voor het geheleconcentratiegebied
bij benaderingconstantis. Dit wordt bevestigddoor bereReningen,
met behulpvan pseudopotentialen,
zoalsin hoofdstuk 6 is bescl-ueven.
Door deze aannamewordt de veranderingvan de
herleid tot de veranderingvan de spinsusceptibiliteit
Knight-verschuiving
van
per atoom.
de geleidingselectronen
Voor de ,,ideale"legeringenK-Rb, K-Csen Rb-Cszijn twee benaderingen
voor de susceptibiliteitgebruikt: a) de vrije electronenbenadering
waarbij de
afhankelijkheidvan C)o het sterkst is en b) een benaderingwaarbij X, voor de
legeringenwordt bepaalddoor interpolatietussende waardenvoor de zuivere
metalen.In het laatstegevalis de susceptibiliteitnauwelijksafhankelijkvan
í)o en is het lineaireverbandtussenK en c eengevolgvan de veronderstelde
additiviteit van de volumina.In de vrije-electronenbenadering
wijken de theoretisch berekendewaardenvoor de Knight-verschuiving
slechtsweinig af van
zo'n lineairverband.
De experimenteleresultatenvoor K-Csen Rb{s komen kwantitatief overeen met de theoretischewaarden,bepaaldin de benaderingvan een constante
<l,r(0)'z)rE en de X, waardenverkregen
door interpolatie.In het gevalvan
Rb-Csliggende experimentelewaardenergenstussende theoretischewaarden
voor de twee benaderingen.
Voor de natriumlegeringenkunnen de experimenteleresultatenslechts
worden verklaardals we aannemendat de variatievan de susceptibiliteitper
door eenniet exactlineair verband
eenheidvan volumewordt gecompenseerd
van het gemiddeldeatomairevolumemet de concentratieen een kleineveranzodanig dat min of meer toevalligK eenlineaire
dering van (lg(0)lz)rr.
functie van c wordt.
beschrijvingvande reHoofdstuk 6, sectie2bevat eensemi-kwantitatieve
"Augmented
PlaneWaves".Hierbij wordt gebruik gesultaten in termen van
voor de susceptibiliteiten eenaangemaakt van de vrije electronenbenadering
pastenormeringsprocedure
voor de legering.
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in legeringenbeAls voorbeeldvan het gedragvan de Knight-verschuiving
staandeuit meerwaardigemetalenzijn onderzochtGa-In, Ga-Sn and Ga-Zn.
In
De verschuivingin dezelegeringenis veelkleinerdan in de alkalilegeringen.
(Ga-Sn
treedt
verandering
van
er
naast
een
en Ga-Zn)
twee van de systemen
van het aantalelectronenper atoom op. De
het volume ook een verandering
tonen duidelijkaan,dat de verklaringen
resultatenvoor de galliumlegeringen
systemen
voor het gedragvan de verschuivingin dezemeer gecompliceerde
lein
dit
soort
vloeibare
een nauwkeurigekennisvan de electronenstructuur
geringenvereist.

Aan het tot standkomenvan dit proefschrifthebbenvelenhun medewerking verleend.[n het bijzonderben ik dank verschuldigdaan de hieronder
te noemenpersonenen instanties.D" afdelinganorganische
chemievan het
ScheikundigLaboratorium der Rijksuniversiteit,in het bijzonder Drs. B.P.
van
Knol, die mij op weg heeft geholpenbij het oplossenvan moeilijkheden
preparatieve
op de mogelijkheid
aard.Mededoor hem, werd ik geattendeerd
gebruik te maken van de glove-boxvan het CentraalTechnischInstituut
T.N.O. Apeldoorn.Tijdensde werkperiodes
bij dit Instituutzijn de adviezen
en de hulpvaardigheid
van de heer J.F.M.Rhode
van grotebetekenisgeweest.
Het benodigdeglaswerkwerd vervaardigd
door de heer E,N.H.Kuperus.
Waardevolle
technische
assistentie
verleenden
de herenJ.G.Broeze
en J.Numan
bij de ontwikkelingen het onderhoudvan de electronische
apparatuur.Het
verwijderen\an de zeer reactievealkali resten in het gebruikte glaswerk
werd verzorgddoor de heer J.H.Krist.
Tot de medewerkers
van de kernspinresonantiegroep
die hebbenbijgedragentot dit onderzoekbehoordenin de loop der tijd, Drs. G.G.Draisma
en d e h e e rM .W.K e u n i n g .
De theoretischeverklaringvan de metingenis voor een aanzienlijkdeel
tot standgekomenin samenwerking
met de heer J.L.vanHemmen,Dr. H.P.
van de Braak,Prof.Dr. W.J.Caspers
en Drs W.Smit.De rekenprogramma's
voor het bepalenvan de faseverschuivingen
en de roostersommen
werden
geschreven
en toegepastdoor Drs. J.Kraaken de heerJ.M.Jansen,
medewerkersvan het Rekencentrum
der Rijks Universiteitte Groningen.
De in dit proefschriftvoorkomendefiguren zljn alle getekenddoor de
Voor de snelheid
heerJ.F.M.Wieland.
en nauwgezetheid
waarmeedit gebeurde,
zeeik hem harteliik dank.
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