
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Atomic current densities and magnetism

Kuacgor, K.A.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kuacgor, K. A. (2000). Atomic current densities and magnetism. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/atomic-current-densities-and-magnetism(ceebfc18-51ec-4907-b2aa-6773f5d07ac2).html


Samenvatting g 

Ditt proefschrift is de neerslag van theoretisch onderzoek naar de aard van 
atomairr magnetisme. De aanzet ertoe waren problemen bij de interpreta-
tiee van de resultaten van experimenten waarbij neutronen elastisch worden 
verstrooidd aan zeldzame aardmetalen en actiniden. Om deze problemen ade-
quaatt te lij f te gaan, zijn methoden uit de atoomfysica toegepast, hetgeen 
inn de context van de vastestoffysica nogal ongebruikelijk is. Dankzij het for-
malismee van niet-reduceerbare tensoren en de Racah algebra zijn resultaten 
bereiktt met heldere en soms verbazingwekkende gevolgen voor de interpre-
tatiee van bovengenoemde verstrooiingsexperimenten. 

Inn hoofdstuk 1 presenteren we relaties tussen de magnetisatie M, het 
magnetischh veld B, de vector potentiaal A en de stroomdichtheid j . We 
besprekenn de ambiguïteit die inherent is aan de definitie van de magnetisa-
tiee M. Ook bespreken we enkele resultaten uit de theorie van magnetische 
neutronenverstrooiingg die verband houden met de genoemde grootheden. 

All ee fysische grootheden die in dit werk ter sprake komen worden vast-
gelegdd door de stroomdicht heid. Hoofdstuk 2 is dan ook gewijd aan de 
bestuderingg van de atomaire stroomdichtheid, dat wil zeggen de stroom-
dichtheidd die wordt opgewekt door de elektronen in gebonden atomaire 
toestanden.. We beginnen met de stroomdichtheid in de niet-relativistische 
limiett van de Dirac-vergelijking. Gebruik makend van het formalisme van 
niet-reduceerbaree tensoren en de Racah algebra worden enkele uitdrukkin-
genn afgeleid voor de multipool expansie van de baan- en spinoperatoren van 
dee stroomdichtheid voor één enkel atomair gebonden elektron. Ook worden 
dee gereduceerde matrixelementen van deze operatoren gegeven. Een van de 
bruikbaree resultaten van hoofdstuk 2 die we in de volgende hoofdstukken 
toepassen,, is dat de verwachtingswaarden van de stroomdichtheidsopera-
torenn alleen een azimutale ((f)) component hebben (in poolcoördinaten) en 
bovendienn onafhankelijk van </> zijn. Deze eigenschap vereenvoudigt de dif-
ferentiaalvergelijkingenn die de stroomdichtheid met de magnetisatie en de 
vectorpotentiaall  in verband brengen, en dat vergemakkelijkt hun oplossing. 
Dee kenmerken van de verwachtingswaarden van de stroomdichtheid in deze 
analysee geven niet aan dat het mogelijk zou zijn onderscheid te maken tus-
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senn baan- en spinstromen. 

Hoofdstukk 3 illustreert het gebruik van de matrixelementen die in hoofd-
stukk 2 zijn afgeleid, bij de berekening van stroomdichtheden. Het meeste 
iss gebaseerd op Racah algebra. Hier wordt ook een alternatieve methode 
beschrevenn om de stroomdichtheid van twee-elektronsystemen te berekenen, 
gebaseerdd op twee-elektronen golfhincties in de vorm van determinanten. De 
verwachtingswaardee en de oriëntatie van de spindichtheid in geval van vol-
ledigg langs het magnetisch veld gerichte spin-baan gekoppelde één-elektron 
toestandenn blijk t onverwachte kenmerken te vertonen. 

Dee discussie over de ambiguïteit van de atomaire magnetisatie in hoofd-
stukk 1 is kwalitatief van karakter. In hoofdstuk 4 wordt op kwantitatieve 
wijzee vastgesteld welke de verschillen zijn tussen diverse magnetisatiefunc-
tiess die binnen deze ambiguïteit zijn toegestaan. De differentiaalvergelijkin-
genn die de stroomdichtheid en de magnetisatie beschrijven worden opgelost 
voorr zowel een nieuwe als enkele conventioneel gebruikte definities van de 
magnetisatie,, en wel voor enkele waterstofachtige golffuncties. Als we de re-
sultatenn voor de verschillende definities vergelijken blijk t dat bovengenoem-
dee ambiguïteit zeer ernstige gevolgen heeft. All e definities vertonen enkele 
niet-fysischee of contra-intuïtieve kenmerken. Het verdient dus de voorkeur 
hett berekende of gemeten magnetische gedrag van atomen te interpreteren 
inn termen van fysisch eenduidig gedefinieerde grootheden zoals de stroom-
dichtheidd en het magnetisch veld. 

Hett magnetisch veld dat wordt gegenereerd door elektronen in stationaire 
toestandenn kan worden berekend uit de verwachtingswaarde van de stroom-
dichtheidd door een aantal differentiaalvergelijkingen op te lossen. Het zijn 
juistt de eigenschappen van de in hoofdstuk 2 vastgestelde stroomdichtheid 
gegenereerdd door elektronen in eigentoestanden van de draaiimpuls, die het 
mogelijkk maken het magnetisch veld door directe integratie van de stroom-
dichtheidd uit te rekenen. Deze methode wordt gepresenteerd in hoofdstuk 5, 
enn wordt toegepast op enige specifieke eigentoestanden uit hoofdstuk 3. Ook 
wordenn enkele eerder gepubliceerde resultaten met deze methode gerepro-
duceerd.. We menen dat directe integratie waardevolle inzichten verschaft in 
dee regelmatigheden die in de resultaten van deze berekeningen naar voren 
komenn . 

Inn hoofdstuk 1 lieten we zien dat de magnetische verstrooiingsamplitude 
vann neutronen direct in verband staat met de stroomdichtheid. Met gebruik-
makingg van de resultaten van hoofdstuk 2 worden in hoofdstuk 6 de bekende 
uitdrukkingenn afgeleid die relevant zijn voor de verstrooiing aan atomen en 
ionenn . De gebruikelijke methode voor het bepalen van de verhouding 
tussenn spin- en baanmomenten met elastische neutronverstrooiing wordt 
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bekritiseerd.. Berekeningen voor driewaardig positieve zeldzame aarde-ionen 
latenn zien dat de fouten die gemaakt worden als je de gangbare methode 
gebruiktt niet verwaarloosbaar zijn. Bij een zorgvuldiger analyse valt niet te 
ontkomenn aan de conclusie dat bij het testen van het magneetveld (en dat is 
watt neutronen doen) de bijdragen van spin en baan niet gescheiden kunnen 
worden.. Alleen onder enkele beperkende aannames aangaande de toestand 
vann het atoom kunnen spin- en baanbijdragen aan de verstrooiingsamplitu-
dee worden berekend. De resultaten hiervan staan getabelleerd in hoofdstuk 
6. . 
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