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Stosowane w pracy oznaczenia wielkości fizycznych wraz z jednostkami: 

TN1 – temperatura przejścia fazowego z fazy nieuporządkowanej, paramagnetycznej P, do 
modulowanej, niewspółmiernej fazy antyferromagnetycznej IC 

TN – temperatura Néela; dla LiNiPO4 równoważna z temperaturą przejścia fazowego 
z modulowanej, niewspółmiernej fazy antyferromagnetycznej, IC, do współmiernej fazy 
antyferromagnetycznej C 

B – wektor indukcji pola magnetycznego 

B – wartość indukcji pola magnetycznego wyrażona w T 

αzx, αxz – współczynniki zjawiska magnetoelektrycznego, odpowiednio dla pola B||a i B||c 
(ps/m) 

Cp – wartość ciepła właściwego pod stałym ciśnieniem, p, wyrażona w 
����	� 

Cp(T,B) – zależność ciepła właściwego, wyrażonego w 
����	� , od temperatury przy 

ustalonej wartości indukcji pola magnetycznego B 

mpr – masa próbki (kg) 

m – wektor momentu magnetycznego � = 	
��  – wektor namagnesowania na jednostkę masy 

M – wartość namagnesowania na jednostkę masy �	����	 � 

M(T,B) – zależność namagnesowania próbki, wyrażonego w 
�	����	  , od temperatury przy 

ustalonej wartości indukcji pola magnetycznego B 

M(B,T) – zależność namagnesowania próbki, wyrażonego w 
�	����	  , od pola 

magnetycznego w stałej temperaturze T 

M(θ,T,B) – zależność namagnesowania próbki, wyrażonego w 
�	����	 , od kąta w stałej 

temperaturze T i przy ustalonej wartości indukcji pola magnetycznego B 

χ – wartość podatności magnetycznej zdefiniowanej jako 
��  �	����	�� 

τ – wektor momentu skręcającego 

τ – wartość momentu skręcającego wyrażona w N·m 

τ(θ,T,B) – zależność momentu skręcającego próbkę, wyrażonego w N·m, od kąta w stałej 
temperaturze T i przy ustalonej wartości indukcji pola magnetycznego B  
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1. Wprowadzenie do tematyki rozprawy 

Związki tlenkowe typu LiMPO4 (gdzie M oznacza metal przejściowy) należą do grupy 
fosfooliwinów uważanych za obiecujące do zastosowania jako katody akumulatorów 
litowo-jonowych (Li-ion batteries) nowej generacji [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Zainteresowanie 
tymi związkami zrodziło się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy uznano, że 
materiały typu LiMaXb (gdzie M oznacza metal przejściowy, a X – O lub S), na których 
zbudowano podwaliny technologii akumulatorów litowo-jonowych, nie sprostają 
wymaganiom rynku tego typu akumulatorów, natomiast grupa związków LiMPO4 ma 
szereg istotnych zalet, takich jak: możliwość uzyskania dużego napięcia baterii, stabilność 
chemiczna, wysoka teoretyczna pojemność odwracalna (około 170 mAh/g) niemalejąca 
z kolejnymi cyklami pracy baterii, przyjazność dla środowiska oraz niskie koszty produkcji. 
Jednakże wszystkie wyżej wymienione zalety materiałów z grupy oliwinów są 
przyćmiewane przez ich właściwości izolujące. Z punktu widzenia zastosowania materiału 
jako elektrody, wymagane jest jednoczesne duże przewodnictwo jonowe i elektronowe, 
natomiast w przypadku LiMPO4 pomimo tego, że tunelowa struktura fosfooliwinów, 
rys. 1.1, umożliwia szybką dyfuzję jonów litu Li+ i sprawia, że materiał wykazuje duże 
przewodnictwo jonowe, to fakt, że jony metalu przejściowego M są oddalone od siebie 
o około 4 Å [9, 10] sprawia, że materiał ten jest izolatorem elektronowym.  

Biorąc po uwagę konieczność zmniejszenia właściwości izolujących tych 
materiałów, podjęto (we współpracy z grupą prof. Janiny Molendy z Wydziału Energetyki 

Rys. 1.1. Schemat struktury krystalicznej oliwinów na przykładzie LiNiPO4. Czerwone kulki odzwierciedlające 

atomy litu układają się w rzędach wzdłuż osi b. Taki sposób ułożenia atomów umożliwia szybką dyfuzję jonów Li
+
, 

jednakże w przypadku podstawienia innego atomu w miejsce litu kanał dyfuzyjny zostaje zablokowany, co 
przekłada się na spadek jonowego przewodnictwa materiału. 
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i Paliw AGH; w ramach projektu Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla 
przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME)) badania kilku serii materiałów z grupy 
oliwinów (w postaci polikrystalicznej), w których usiłowano zwiększyć przewodnictwo 
elektronowe poprzez częściowe podstawienie Al i Zr w pozycję Li oraz zastosowanie 
różnych proporcji jonów przejściowych tj. (Fe,Co), (Fe,Ni), (Fe,Mn), a także poprzez próbę 
zastąpienia fosforu molibdenem. Wykonane badania wykazały, że optymalnym materiałem 
katodowym jest związek LiFe0,99Co0,81PO4, chociaż i jego parametry nie są w pełni 
zadowalające. Rezultaty tych badań można znaleźć m.in. w pracach [5, 11]. Istnieje jednak 
również całkowicie odmienna perspektywa badań związków typu LiMPO4 (gdzie M to Mn, 
Fe, Co lub Ni), wiążąca się z tym, że wykazują one oryginalny, unikatowy zestaw 
właściwości fizycznych. 

Podstawą wspomnianego zestawu unikatowych właściwości fizycznych 
fosfooliwinów jest ich struktura krystaliczna o symetrii rombowej, opisywanej grupą 
przestrzenną Pnma. Zgodnie z pracą [12] jest to grupa centrosymetryczna, oznaczona 
numerem 62. Jej elementy symetrii i ich położenie w obrębie komórki elementarnej podane 
są w załączniku A. W pojedynczej komórce elementarnej znajdują się cztery jony 
magnetycznego metalu przejściowego M, które tworzą cztery odrębne podsieci 
magnetyczne. Jony M znajdują się w położeniach 4c, o współrzędnych: 1 (x, ¼, z), 
2 (x + ½, ¼, -z + ½), 3 (-x, ¾, -z), 4 (-x + ½, ¾, z + ½). W przypadku związku LiNiPO4 
parametry x i z mają wartości: x ≈ 0,28, z ≈ 0,98, a stałe sieci są równe: a = 10,02 Å, 
b = 5,83 Å, c = 4,66 Å. Podany wyżej sposób numerowania jonów M jest zgodny z pracami 
[13, 14, 15, 16] (rys. 1.2), przy czym nie jest to jedyny sposób. W literaturze spotyka się 
jeszcze dwie inne konwencje numerowania jonów, definiowania czterech wektorów 
charakteryzujących strukturę magnetyczną materiału i opisywania stałych wymiany. 
Wszystkie te konwencje zostały zestawione w załączniku A. W przedstawianej pracy 

Rys. 1.2. Dwie komórki elementarne fosfooliwinu. Kulki oznaczają: niebieskie – jony metalu przejściowego M, 
żółte – jony litu, czerwone – jony fosforu, a czarne – jony tlenu. Czarnymi liniami zaznaczono pojedynczą komórkę 
elementarną. Kolorem żółtym zaznaczono płaszczyzny (100). 
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stosowany będzie konsekwentnie sposób opisu zaproponowany w pracach [13-16]. Podane 
wyżej parametry x i z mają podobne wartości dla całej rodziny fosfooliwinów i w rezultacie 
struktura krystaliczna wszystkich tych związków ma charakter warstwowy, tzn. jony metalu 
przejściowego M leżą w pobliżu wyraźnie rozróżnialnych płaszczyzn (100) (rys. 1.2)  
(w literaturze często spotyka się określenie, że jony magnetyczne leżą w „pofałdowanych” 
płaszczyznach (100)). W obrębie jednej płaszczyzny (100), sąsiadujące ze sobą jony M|2+, 
będące w tlenowych otoczeniach oktaedrycznych (niebieskie oktaedry na rys. 1.2), są ze 
sobą silnie sprzężone antyferromagnetycznymi oddziaływaniami nadwymiany M-O-M, 
zachodzącymi poprzez wspólny dla dwóch sąsiadujących oktaedrów jon tlenu. Natomiast 
pomiędzy kolejnymi płaszczyznami (100) występują znacznie słabsze oddziaływania 
nadwymienne wyższego rzędu, np. M-O-P-O-M, zachodzące z udziałem jonów fosforu 
znajdujących się w tlenowych otoczeniach tetraedrycznych (czerwone tetraedry na rys. 1.2) 
[10, 17, 18].  

Kolejnym elementem, tworzącym wspomniany wyżej unikatowy zestaw 
właściwości, jest struktura magnetyczna fosfooliwinów. Otóż, jak stwierdzono już w latach 
siedemdziesiątych dwudziestego wieku (rys. 1.3 [19]), w materiałach tych, w temperaturach 
rzędu 50 K pojawia się uporządkowanie antyferromagnetyczne, rys. 1.3, przy czym 
momenty magnetyczne jonów M wykazują 
bardzo silną, jednoosiową anizotropię 
magnetyczną, a kierunek osi magnetycznie 
łatwej zależy od rodzaju jonu M|2+, tj. dla 
manganu osią magnetycznie łatwą jest oś a 

[20], dla żelaza i kobaltu – oś b [19, 21],  
a dla niklu – oś c [19]. Struktura warstwowa 
oraz silna jednoosiowa anizotropia 
fosfooliwinów sprawiają, że fosfooliwiny 
posiadają cechy kwazidwuwymiarowych 
układów Isinga, wykazujących 
dalekozasięgowe, antyferromagnetyczne 
uporządkowanie w temperaturze Néela TN, 
zależnej od rodzaju jonu metalu 
przejściowego M.  

Następną intrygującą właściwością fosfooliwinów jest to, iż wykazują one  
w zewnętrznym polu magnetycznym, poniżej temperatury przejścia do fazy 
uporządkowanej magnetycznie, bardzo silny, liniowy efekt magnetoelektryczny [22, 23, 
24 ]. Można więc przypuszczać, że w dostatecznie niskiej temperaturze struktura 
magnetycznie uporządkowanych oliwinów przestaje być centrosymetryczna i pojawia się 
w nich przejście fazowe do fazy ferroelektrycznej, a tym samym, pojawia się w nich stan 
multiferroiczny, w którym współistnieją uporządkowania magnetyczne i elektryczne. 
Jednak, jak do tej pory, nie pojawiły się w literaturze żadne informacje na temat obserwacji 
w jakichkolwiek pomiarach fazy ferroelektrycznej lub anomalii, mogącej mieć związek  
z występowaniem przejścia do fazy ferroelektrycznej w tej grupie związków.

Rys. 1.3. Temperaturowa zależność odwrotności 
podatności magnetycznej dla polikryształów LiNiPO4 

oraz LiCoPO4. Przerywaną liną zaznaczono 

dopasowanie prawa Curie-Weissa do danych 
doświadczalnych. Rysunek zaczerpnięto z pracy [19]. 
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2. Cel rozprawy oraz uzasadnienie wyboru LiNiPO4 
jako głównego jej przedmiotu 

W ramach realizacji projektu Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla 
przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME), we współpracy z grupą prof. Janiny 
Molendy z Wydziału Energetyki i Paliw AGH, wykonane zostały badania, mające na celu 
stwierdzenie, czy można zwiększyć przewodnictwo elektronowe fosfooliwinu LiFePO4 
poprzez częściowe zastąpienie jonów Li1+ jonami Al3+, Zr4+ i W6+ lub poprzez zastąpienie 
części jonów Fe jonami Co i Ni. Ze względu na to, że próbki wymienionych powyżej 
związków, syntetyzowane w grupie prof. Molendy, miały formę proszków, uznano, że 
najefektywniejszą metodą stwierdzenia czy nastąpiło zwiększenie przewodnictwa, będzie 
zbadanie czy w temperaturowej zależności ciepła właściwego rozważanego związku 
pojawia się niezerowy wkład elektronowy. Stąd wykonano pomiary zależności ciepła 
właściwego od temperatury dla wszystkich wytworzonych związków. Przeprowadzone 
badania wykazały, że zmiany przewodnictwa wywoływane przez podstawienia chemiczne 
nie są tak duże jak oczekiwano, a także pozwoliły stwierdzić, że we wszystkich związkach 
widoczne są wyraźne anomalie typu lambda związane z przejściem do fazy 
antyferromagnetycznej w niskich temperaturach. Na rys. 2.1 przedstawiono kilka 
temperaturowych zależności ciepła właściwego, wybranych spośród wszystkich 
zmierzonych, dla związków LiMPO4 (M = Ni, Co, Mn, Fe, (Fe,Co), (Fe,Ni), (Fe,Mn))  
w zerowym polu magnetycznym. Przyjęto, że temperatura, w której anomalia lambda 
osiąga maksimum, odpowiada temperaturze Néela, TN, danego związku. Stwierdzono, że 
najwyższą TN, równą ok. 50 K, ma związek LiFePO4, a najniższą ~ 20 K mają LiNiPO4  
i LiCoPO4. W tabeli na rys. 2.1 zaprezentowano zestawienie temperatur Néela związków 
wybranych spośród zmierzonych. Należy zaznaczyć, iż powyższy rezultat jest pierwszym 
tego typu podsumowaniem właściwości termicznych tak dużej liczby związków z grupy 

Związek T
N
 (B=0 T) 

*LiNiPO4 20,9 K 

*LiCoPO4 21,5 K 

LiMnPO4 33 K 

LiFe0,5Ni0,5PO4 38 K 

LiFe0,5Co0,5PO4 39,4 K 

LiFe0,5Mn0,5PO4 44 K 

LiFePO4 49,4 K 

 

Rys. 2.1. Zależność temperaturowa ciepła właściwego w B=0 dla wybranych fosfooliwinów. W tabeli oznaczono 
gwiazdką próbki monokrystaliczne, natomiast reszta związków – to polikryształy (proszki). 
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fosfooliwinów – dotychczasowo publikowane były przez różnych autorów głównie wyniki 
badań magnetycznych, optycznych oraz neutronowych. 

W ogólności, wszystkie magnetyczne fosfooliwiny wykazują podobne właściwości 
fizyczne, jednakże dwa z nich: LiCoPO4 oraz LiNiPO4, wyróżniają się na tle reszty. 
Pierwszy z nich, fosfooliwin kobaltowy LiCoPO4, jak wykazały badania neutronowe [17], 
pomiary magnetyczne [17, 25 , 26 ], pomiary momentu skręcającego [ 27 ] oraz ciepła 
właściwego [27], posiada niewielkie spontaniczne namagnesowanie oraz dodatkowe 
przejście fazowe poniżej temperatury TN, związane ze zmianą anizotropii układu [27]. 
Związane jest to z tym, że w fazie uporządkowanej magnetycznie następuje obniżenie 
symetrii magnetycznej LiCoPO4 do niecentrosymetrycznej, jednoskośnej �12�� 1 , przy 
której możliwe jest również istnienie niezerowego momentu toroidalnego i niezwykle 
interesującego uporządkowania ferrotoroidalnego [17]. Należy zaznaczyć, że 
opublikowana w [28] obserwacja domen ferrotoroidalnych w LiCoPO4 budzi kontrowersje 
[27, 29]. 

Drugi wyróżniający się magnetyczny fosfooliwin to LiNiPO4, unikatowy w swojej 
klasie ze względu na dwustopniowe formowanie się w nim stanu antyferromagnetycznego, 
tzn. wraz z obniżaniem temperatury najpierw, w temperaturze TN1=21,8 K, następuje 
przemiana fazowa drugiego rodzaju do modulowanej, niewspółmiernej fazy 
antyferromagnetycznej, IC, a dopiero potem w TN=20,9 K – przejście pierwszego rodzaju 
do współmiernej fazy antyferromagnetycznej C. Na przestrzeni lat struktura magnetyczna 
tych faz była wielokrotnie badana m.in. w [13, 14, 16, 24, 30] i proponowano jej różne 
modele. Na przykład autorzy wcześniejszych badań neutronowych [24] twierdzili, że faza 
niewspółmierna ma postać struktury „spiralnej”, w której sąsiednie momenty magnetyczne 
są obrócone względem siebie o pewien kąt albo w płaszczyźnie b-c (model II), albo  
w płaszczyźnie a-c (model I), a faza współmierna jest prostą fazą antyferromagnetyczną, 
podczas gdy nowsze badania neutronowe [16, 30] sugerują, że faza niewspółmierna ma 
postać struktury kolinearnej, modulowanej, a faza współmierna jest złożoną, 
czteropodsieciową strukturą antyferromagnetyczną. W niniejszej pracy przyjęto opis faz 
magnetycznych zaproponowany w pracach [16, 30], uważany obecnie za najbardziej 
adekwatny, w związku z czym zostanie on dokładniej przedstawiony poniżej. 
Skomplikowana struktura magnetyczna LiNiPO4 powstaje w wyniku konkurowania ze sobą 
szeregu oddziaływań, rys. 2.2, których siłę charakteryzują następujące parametry (wartości 
parametrów podano w tabeli 2.1): 

1. Energie anizotropii jednoosiowej Da i Db wzdłuż, odpowiednio, osi a i b, 
wyznaczone przy założeniu Dc=0. Wkład anizotropii do hamiltonianu 
układu ma postać: 

 
 (2.1) 
 
 

gdzie wskaźnik j numeruje wszystkie magnetyczne jony kryształu, a α 
oznacza składowe wzdłuż osi a, b i c.  

��� =�� ("#$ )&$, 	, 
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2. Całka wymiany Jbc, opisująca nadwymienne heisenbergowskie 
oddziaływanie pomiędzy najbliższymi, tj. NN (Nearest Neighbors), jonami 
Ni2+, znajdującymi się w pobliżu tej samej płaszczyzny (100). Zgodnie  
z oznaczeniami na rys. 2.2 jest to oddziaływanie pomiędzy jonami 1-4,  
a także 2-3. Jego wkład do hamiltonianu układu można zapisać  
w standardowej postaci: 

 

 (2.2) 

 
gdzie symbol <i,j> oznacza sumowanie po parach oddziałujących jonów. 

3. Całki wymiany Jb i Jc, opisujące nadwymienne heisenbergowskie 
oddziaływanie pomiędzy kolejnymi najbliższymi, tj. NNN (Next Nearest 
Neighbors), jonami Ni2+, położonymi w pobliżu tej samej płaszczyzny (100), 
odpowiednio, wzdłuż osi b i c. Jak wynika z rys. 2.2, są to oddziaływania 
pomiędzy parami jonów należących do tej samej podsieci, a więc pomiędzy 
jonami i-i, gdzie i=1,2,3,4. Wkład tych oddziaływań do hamiltonianu opisuje 
wyrażenie analogiczne do (2.2). 

4. Całki wymiany Jab i Jac opisujące nadwymienne oddziaływania pomiędzy 
najbliższymi jonami Ni2+ znajdującymi się w sąsiednich płaszczyznach 
(100). Całka Jab opisuje oddziaływanie pomiędzy jonami 1-3 oraz 4-2, 
natomiast Jac – pomiędzy 1-2 oraz 4-3 (rys. 2.2). Wkład tych oddziaływań 
do hamiltonianu opisuje wyrażenie analogiczne do (2.2). 

5. Wektor Działoszyńskiego D14, równoległy do osi b, opisujący anizotropową 
wymianę Działoszyńskiego-Moriyi pomiędzy najbliższymi jonami 1-4 oraz 
2-3. Energię oddziaływań opisuje wyrażenie: 

 
 (2.3) 
 
 

gdzie sumowania <i,j> i <k,l> oznaczają sumy po parach najbliższych 
sąsiadów, przy czym wskaźnik i oznacza jony z podsieci 1, a wskaźnik j – 
najbliższych sąsiadów jonu i z podsieci 4, z kolei wskaźnik k oznacza jony  
z podsieci 2, a wskaźnik l – najbliższych sąsiadów jonu k z podsieci 3.  
W związku LiNiPO4 istnieje jeszcze [13, 14] oddziaływanie 
Działoszyńskiego-Moriyi pomiędzy jonami 1-2 i 4-3. Jednak jest ono 
słabsze [30] i dlatego w rozważaniach teoretycznych rozpatrywane jest 
zwykle jedynie oddziaływanie Działoszyńskiego-Moriyi pomiędzy 
najbliższymi sąsiadami 1-4 i 2-3, określone wzorem (2.3). Należy zaznaczyć, 
że w wyniku istnienia oddziaływania Działoszyńskiego-Moriyi momenty 
poszczególnych podsieci są odchylone o niewielki kąt, ~8°, od osi c, przy 
czym na podstawie badań neutronowych jest niezwykle trudno określić znak 
tego odchylenia dla poszczególnych podsieci [16]. Stąd w tabeli 2.1 podano 
wartość parametru D14 z dokładnością do znaku, D14=±0,32. 

��( = � )*+ 	,-. ∙ ,-$0.,$1 	, 

��23� = � 4�5 ∙ (,-. × ,-$0.∈�,$∈51 ) − � 4�5 ∙ (,-9 × ,-:09∈&,:∈;1 )	, 
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Tabela 2.1. Wartości parametrów wymiany i stałych anizotropii w meV dla LiNiPO4. [13, 16] 

Jbc Jb Jc Jac Jab Da Db D14 

1,036 0,6701 -0,0469 -0,1121 0,2977 0,1696 0,9097 ±0,32 

Konsekwencją powyższych oddziaływań w LiNiPO4 jest, jak wspomniano wyżej, 
skomplikowana struktura magnetyczna oraz fakt, że oś c jest osią łatwego magnesowania 
dla wszystkich (czterech) podsieci magnetycznych. Zgodnie z konwencją znaków przyjętą 
w pracach [13-16] oraz we wzorach (2.1)-(2.2), ujemne całki wymiany opisują sprzężenie 
ferromagnetyczne, a dodatnie – antyferromagnetyczne. Zatem stała wymiany Jac opisuje 
oddziaływanie o charakterze ferromagnetycznym pomiędzy parami jonów 1-2 oraz 4-3 
zlokalizowanymi w sąsiednich płaszczyznach (100) i w tej samej płaszczyźnie (010). 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że oddziaływania opisywane całkami Jbc > 0 i Jab > 0 
preferują antyferromagnetyczne uporządkowanie momentów magnetycznych leżących  
w tych samych „pofałdowanych” płaszczyznach (100), a więc momentów 1 i 4 oraz 2 i 3. 
W rezultacie preferują też ferromagnetyczne uporządkowanie NNN w tych płaszczyznach, 
a więc momentów 1 i 1, 4 i 4, 2 i 2, oraz 3 i 3. Z drugiej strony oddziaływanie opisane całką 
Jb > 0 ma charakter antyferromagnetyczny, a więc preferuje antyferromagnetyczne 
uporządkowanie NNN w płaszczyznach (100), a więc momentów 1 i 1, 4 i 4, 2 i 2, oraz  
3 i 3. W rezultacie obserwowane antyferromagnetyczne uporządkowanie momentów  
w „pofałdowanych” płaszczyznach (100) powstaje w wyniku konkurowania za sobą ww. 
oddziaływań, a więc występowania zjawiska frustracji oddziaływań. 

Rys. 2.2. Struktura magnetyczna LiNiPO4 w fazie współmiernej C z zaznaczonymi przykładowymi ścieżkami 
rozpatrywanych oddziaływań nadwymiennych. Czerwone strzałki ilustrują orientację momentów 
magnetycznych. 
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W fazie współmiernej antyferromagnetycznej C LiNiPO4 ma strukturę typu Cz, 
czyli taką, w której wektor C = S1 + S2 – S3 – S4 (gdzie Si to spiny odpowiednich jonów 
Ni2+, zgodnie z oznaczeniami podanymi na rys. 1.2 i 2.2) ma tylko jedną niezerową 
składową i jest to składowa równoległa do osi c. Jak wynika z badań neutronowych [16] 
jest to główna składowa struktury magnetycznej w niskotemperaturowej fazie C. 
Dodatkowo, za sprawą oddziaływania Działoszyńskiego-Moriyi, istnieje w tej fazie 
niewielkie, o ok. 7,8° ± 2,6°, odchylenie momentów magnetycznych od osi c, w kierunku 
osi a, tak że równoległa do osi a składowa wektora A = S1 – S2 – S3 + S4 ma również 
niewielką niezerową wartość. W rezultacie strukturę niskotemperaturowej fazy 
współmiernej, dla pól magnetycznych mniejszych od ok. 12 T, można opisać jako CzAx. 
Istnienie takiej struktury prowadzi do złamania symetrii inwersyjnej, a jednocześnie 
zachowuje niezmienniczość względem operacji symetrii 2b – obrotu o 180° wokół osi b  
i translacji o ½b wzdłuż tej osi. Istnienie symetrii 2b w strukturze wyklucza obecność 
spontanicznej polaryzacji elektrycznej, dlatego też dopiero pod wpływem zewnętrznego 
pola magnetycznego B||c (łamiącego symetrię 2b poprzez zaburzenie odchyleń momentów 
magnetyczny poszczególnych podsieci od osi c – w kierunku osi a) może pojawić się 
niezerowa polaryzacja elektryczna wzdłuż osi a. Zjawisko to zostało zaobserwowane przez 
D. Vaknina i opisane w pracach [23, 24], jako pojawianie się niezerowych składowych αzx 
i αxz tensora magnetoelektrycznego, poniżej TN (rys. 2.3a), tj. jako pojawianie się niezerowej 
polaryzacji elektrycznej wzdłuż osi c pod wpływem B||a i wzdłuż osi a pod wpływem B||c. 
Warto zauważyć, że współczynniki αzx i αxz skokowo maleją do zera w TN, co jest 
dodatkowym potwierdzeniem faktu, że w TN zachodzi nieciągła (tj. pierwszego rodzaju) 
przemiana fazowa. Innym zjawiskiem zaobserwowanym w LiNiPO4  
w niskotemperaturowej fazie współmiernej, opisanym w pracy [31], jest istnienie bardzo 

małego, na poziomie 4,8 
�� w 5 K, spontanicznego namagnesowania wzdłuż osi c (rys. 2.3b).  

Obecność spontanicznego namagnesowania łamie symetrię w taki sam sposób, jak 
zewnętrzne pole magnetyczne B||c, a więc istnienie spontanicznej polaryzacji elektrycznej 
w niskotemperaturowej fazie współmiernej C w fosfooliwinie niklowym jest potencjalnie 
możliwe bez obecności zewnętrznego pola magnetycznego. Spostrzeżenie to odegrało 

Rys. 2.3. (a) Temperaturowe zależności współczynników magnetoelektrycznych dla LiNiPO4 zmierzone w 
zewnętrznym polu magnetycznym 0,5 T przykładanym kolejno wzdłuż osi krystalograficznych a i c – rysunek z 
pracy [24]. (b) Spontaniczne namagnesowanie w funkcji temperatury zmierzone wzdłuż osi c w LiNiPO4 – rysunek 
opublikowany w pracy [31]. 

(a) (b)  
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istotną rolę przy planowaniu przedstawianych w niniejszej pracy badań właściwości 
cieplnych fosfooliwinu niklowego, gdyż zależność ciepła właściwego od temperatury może 
być mierzona bez zewnętrznego pola magnetycznego, a zaobserwowanie dodatkowej 
anomalii w okolicach TN mogłoby być potwierdzeniem istnienia przejścia układu do fazy 
ferroelektrycznej. 

Innym zagadkowym tematem dotyczącym fosfooliwinu niklowego, wymagającym 
wyjaśnienia, jest obecność w tym związku niezerowego momentu toroidalnego,  
o teoretycznie szacowanej wielkość na poziomie (0,19, 0,94, 0) µB·Å na komórkę 
elementarną [32]. Istnienie takiego momentu jest dozwolone przez symetrię związku, nie 
zostało jednak jeszcze przekonywająco potwierdzone doświadczalnie. 

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje, za główne cele 

prezentowanej rozprawy obrano: 

1. Ustalenie czy istnieją dowody potwierdzające obecność przejścia fazowego 
do fazy ferroelektrycznej w LiNiPO4. Odkrycie takiej przemiany miałoby 
duże znaczenie zarówno dla badań podstawowych, jak i aplikacji, gdyż 
współistnienie fazy ferroelektrycznej i antyferromagnetycznej pozwoliłoby 
zaliczyć fosfooliwin niklowy do multiferroików, a jest to niezwykle 
intrygująca i bardzo intensywnie badana ostatnio klasa materiałów, między 
innymi ze względu na przewidywane ich różnorodne zastosowania [33]. 
Istotnym zagadnieniem poznawczym byłoby też zbadanie mechanizmów 
odpowiedzialnych za współistnienie uporządkowania magnetycznego  
i elektrycznego, a także za istnienie sprzężenia pomiędzy tymi 
uporządkowaniami. 

2. Zbadanie czy istniejące w LiNiPO4 skomplikowane oddziaływania wymiany 
oraz kwazidwuwymiarowy charakter struktury magnetycznej prowadzą do 
wystąpienia unikatowych, niezbadanych jeszcze makroskopowych 
właściwości magnetycznych LiNiPO4, a jeśli tak – to opracowanie ich 
teoretycznego opisu. 

3. Uściślenie diagramu fazowego LiNiPO4 w polu B||c w zakresie słabszych 
pól B ≤ 9 T, w szczególności – wyznaczenie funkcji opisujących zależności 
temperatur przemian magnetycznych od B. 

4. Wyjaśnienie dlaczego zarejestrowany podczas pomiarów próbki proszkowej 
kształt anomalii ciepła właściwego, towarzyszącej obu przemianom 
fazowym „wprowadzającym” w próbce stan antyferromagnetyczny, zmienia 
się pod wpływem pola magnetycznego. 

Jako główną metodę badawczą do zrealizowania powyższych celów wybrano pomiar 
ciepła właściwego, które jest wielkością niezwykle czułą na przemiany fazowe, tzn. 
wielkością bardzo silnie zmieniającą wartość w pobliżu przejść fazowych. Wykonano 
badania zarówno próbki monokrystalicznej, jak i proszkowej. Dodatkowo, aby zrealizować 
cel 2., dla próbki monokrystalicznej wykonano pomiary zależności namagnesowania oraz 
momentu skręcającego od orientacji pola magnetycznego w płaszczyznach 
krystalograficznych a-c i b-c, dla szeregu ustalonych wartości temperatury i indukcji pola 
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magnetycznego. Pozwoliło to wyznaczyć składowe wypadkowego namagnesowania: 
równoległą (z pomiarów namagnesowania) i prostopadłą (z pomiarów momentu 
skręcającego) do kierunku przyłożonego pola. Pomiary te przeprowadzono dla wybranych 
wartości pola magnetycznego z zakresu od 1 T do 9 T, w kilkudziesięciu ustalonych 
temperaturach z zakresu obejmującego przejścia fazowe obserwowane w badanym związku. 
W przedziale pomiędzy TN i TN1 zależności kątowe mierzone były co 0,1 K lub 0,2 K. 
Dopełnieniem części eksperymentalnej było wykonanie pomiarów temperaturowych 
zależności namagnesowania monokryształu wzdłuż osi a, b i c oraz proszku dla wybranych 
wartości pól magnetycznych z zakresu od 1 T do 9 T. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego 
że fosfooliwin niklowy jest obiektem zainteresowania wielu naukowców od prawie 50 lat, 
to prezentowane tutaj wyniki pomiarów ciepła właściwego oraz zależności kątowych 
namagnesowania i momentu skręcającego są pionierskie.
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3. Dodatkowa wiedza literaturowa na temat LiNiPO4 

3.1. Diagramy fazowe 

W literaturze dostępne są diagramy fazowe fosfooliwinu niklowego (rys. 3.1) wykreślone 
na płaszczyznach: temperatura – pole magnetyczne (do 17,3 T), wyznaczone w oparciu  
o wyniki pomiarów dyfrakcji neutronów [13, 14, 15, 16] oraz namagnesowania [16, 31]. 
Jak wynika z rys. 3.1, diagramy fazowe dla pola magnetycznego przykładanego wzdłuż osi 
c i b są zasadniczo różne. Dla pola magnetycznego o wartości do 17,3 T, skierowanego 
równolegle do osi c obserwuje się dodatkowe, „wysokopolowe” fazy magnetyczne oraz 
silną zależność temperatur przejść fazowych od pola B. Natomiast w przypadku gdy wartość 
pola magnetycznego nie przekracza 16 T, a kierunek jego jest zgodny z osią b lub a, 
LiNiPO4 występuje wyłącznie w fazach C, IC lub paramagnetycznej, osiąganych  
w temperaturach praktycznie niezależnych od wartości B. Struktura niskotemperaturowej, 
„niskopolowej” fazy antyferromagnetycznej opisana została w rozdziale 2. Poniżej 
przedstawione zostaną struktury innych faz magnetycznych. 

3.2. Struktura niewspółmiernej, modulowanej fazy IC 

Niewspółmierna, antyferromagnetyczna, modulowana struktura IC obserwowana jest  
w LiNiPO4 w bardzo wąskim obszarze temperaturowym powyżej TN, o szerokości około  
1 K w polach B||a, B||b oraz w polu B < ~ 10 T w przypadku B||c. W przypadku B||c  
i B > ~ 10 T obszar istnienia fazy IC ma szerokość rzędu kilku kelwinów. Temperatura 
osiągnięcia tej fazy, analogicznie jak fazy C, jest zależna od wartości pola magnetycznego 
przykładanego wzdłuż osi c i praktycznie niezależna od pola w przypadku B równoległego 
do osi a lub b. Pomiary dyfrakcji neutronów [13, 14, 15, 16] wykazały, że struktura 
magnetyczna fosfooliwinu niklowego w fazie IC jest liniowo spolaryzowana, modulowana 
wzdłuż osi b, o wektorze modulacji q=[0, q, 0] (rys. 3.2). Wartość parametru q zmniejsza 

Rys. 3.1. Diagramy fazowe LiNiPO4 dla zewnętrznego pola magnetycznego przykładnego wzdłuż osi c i b. Nie 

przestawiono tutaj diagramu dla pola B||a, gdyż praktycznie nie różni się on od diagramu dla B||b. Rysunek 
zaczerpnięty z pracy [16]. 
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się wraz z obniżaniem temperatury od q=0,155 w TN1 do q=0,07 w TN, przy czym struktura 
zachowuje przez cały czas symetrię względem operacji inwersji, co sprawia, że istnienie 
spontanicznej polaryzacji w tej fazie jest wykluczone. Badania neutronowe [16] wykazały 
ponadto, że odchylenie momentów magnetycznych od osi c w kierunku osi a jest w fazie 
IC zaniedbywalnie małe. 

3.3. Struktura faz „wysokopolowych” 

„Wysokopolowe” fazy magnetyczne w fosfooliwinie niklowym zostały zaobserwowane  
w B||c w badaniach rozpraszania neutronów oraz w pomiarach namagnesowania: w stałym 
polu magnetycznym o wartości do 17,3 T, w zakresie temperatur wskazanym na diagramie 
fazowym na rys. 3.1 [16], a także w impulsowym polu magnetycznym do 30 T w stałej 
temperaturze wynoszącej 4,2 K [30, 34 ]. Fazy „wysokopolowe” mają bardzo 
skomplikowaną strukturę. Na rys. 3.3, zaczerpniętym z pracy [16], przedstawiono 

przypuszczalne struktury dwóch z czterech  
z nich, tj: fazy ICac – niewspółmiernej, 
eliptycznie spolaryzowanej, w której momenty 
magnetyczne obracają się o niewielki kąt  
w płaszczyźnie a-c pomiędzy kolejnymi 
węzłami, oraz fazy 1/5-C – współmiernej, 
spiralnej struktury o okresie obrotu momentów 
magnetycznych w płaszczyźnie a-c równym 
pięciu komórkom elementarnym. W związku  
z tym, że tematyka prezentowanej rozprawy 
dotyczy badań faz magnetycznych 
fosfooliwinu niklowego obserwowanych  
w polach magnetycznych do 9 T, przejścia 
fazowe pomiędzy poszczególnymi 
„wysokopolowymi” fazami oraz opis tych faz, 
przedstawione w pracach [16, 30, 34], nie będą 
dalej analizowane. 

Rys. 3.3. Przypuszczalna struktura 
„wysokopolowych” faz magnetycznych w LiNiPO

4, 

obserwowanych w polu magnetycznym równoległym 
do osi c, większym od 12 T [16]. 

Rys. 3.2. Struktura magnetyczna fazy niewspółmiernej, IC, w LiNiPO4 w zerowym polu magnetycznym. (a) Widok 

3D, (b) rzut na płaszczyznę b-c [13]. 
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3.4. Uporządkowanie bliskiego zasięgu 

W opisie struktury magnetycznej fosfooliwinu niklowego na uwagę zasługuje również 
obszar temperatur pomiędzy TN1 a 36 K (rys. 3.4). Badania rozpraszania neutronów [24, 35] 
wykazały, iż w obszarze tym, obejmującym temperatury, poniżej których obserwowana jest 
w materiale faza IC, a powyżej których występuje faza paramagnetyczna, istnieje  
w LiNiPO4 krótkozasięgowe uporządkowanie magnetyczne o strukturze niewspółmiernej. 
O obecności takiego uporządkowania może świadczyć również nieliniowy charakter 
zależności <3�(=) w tym obszarze temperaturowym, a więc odstępstwo od prawa Curie-
Weissa, widoczne na rys. 1.3. 

3.5. Efekt magnetoelektryczny 

Proponowane w literaturze [14, 32] wyjaśnienie powstawania efektu magnetoelektrycznego 
w fosfooliwinie niklowym (rys. 2.3a), zaobserwowanego przez Vaknina i in. [24] dla B||a  
i B||c, oparto na analizie oddziaływań Działoszyńskiego-Moriyi i nadwymiany w 
połączeniu z dystorsją krystaliczną. W przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego 
wypadkowy moment magnetyczny komórki elementarnej można uznać za zerowy, gdyż 
kąty nachylenia momentów magnetycznych par jonów 1-4 i 2-3 oraz 1-2 i 3-4 względem 
osi c są jednakowe. Oznacza to, że energie odpowiednich par jonów są identyczne i nie ma 
też podstaw do obecności wypadkowej polaryzacji elektrycznej. (Jak wspomniano powyżej, 
w pracy [31] wykazano, że w LiNiPO4 istnieje bardzo niewielkie wypadkowe 
namagnesowanie równoległe do osi c, jednak w pierwszym przybliżeniu może ono być 
zaniedbane.) Gdy rozpatrywany układ, będący w fazie magnetycznej C, zostanie poddany 
działaniu zewnętrznego pola magnetycznego B||c (B||a) dochodzi do zmiany orientacji 
momentów magnetycznych poszczególnych jonów w następujący sposób: kąt pomiędzy 
momentami magnetycznymi jonów 1-2 (2-3) zwiększa się o wartość ∆θ, a kąt pomiędzy 
momentami magnetycznymi jonów 3-4 (1-4) zmniejsza się o ∆θ. Zmiana kątów nachylenia 

Rys. 3.4. Rezultaty badań neutronowych [24]. Znormalizowana intensywność refleksu z kierunku [010] dla 
LiNiPO

4
, proporcjonalna do parametru porządku w badanym układzie. Oznaczenia na rysunku: collinear AF – 

faza współmierna C; LRO-IC – faza niewspółmierna dalekozasięgowa IC; SRO-IC – faza niewspółmierna 
krótkozasięgowa.  
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momentów magnetycznych w wymienionych parach jonów przekłada się na zmianę energii 
oddziaływania nadwymiennego. Jako jeden ze sposobów powrotu układu do stanu 
równowagi, autorzy prac [14, 32] zaproponowali przesunięcie tetraedrów (PO4)3- wzdłuż 
osi a w przypadku B||c i wzdłuż osi c dla B||a (rys. 3.5), prowadzące do powstania 
polaryzacji elektrycznej o niezerowej składowej Pa (Pc). Tak więc przesuwanie się 
tetraedrów (PO4)3- pod wpływem działania zewnętrznego pola B równoległego do osi c lub 
a można uznać za przyczynę pojawienia się niezerowych współczynników tensora 
magnetoelektrycznego αzx i αxz (rys. 2.3a). W przypadku gdy pole B jest przyłożone  
w kierunku osi b, wszystkie momenty magnetyczne odchylają się w tę samą stronę, co 
sprawia, że wyróżnione pary jonów mają taką samą energię, a więc brak jest mechanizmu 
wymuszającego przesunięcie tetraedrów (PO4)3- i nie obserwuje się efektu 
magnetoelektrycznego.

Rys. 3.5. (a) Położenie atomów niklu (niebieskie kółka), tlenu (żółte kółka) oraz tetraedrów (PO4)3- w strukturze 
LiNiPO

4
 bez obecności zewnętrznego pola magnetycznego. (b) Sytuacja w przypadku niezerowego pola 

magnetycznego przyłożonego wzdłuż kierunku c. Zielonymi strzałkami zaznaczono ruch tetraedrów 
przyczyniający się do zmiany energii układu oraz wypadkowej polaryzacji elektrycznej. (c) Zależności 
współczynnika magnetoelektrycznego αxz od temperatury dla pola B||c: doświadczalna (okręgi), teoretyczna 
zakładająca brak odchyleń momentów magnetycznych pod wpływem pola B (linia przerywana), teoretyczna 
uwzględniająca odchylenia momentów magnetycznych pod wpływem pola B (linia ciągła). (d) Analogicznie jak (c), 
tylko dla B||a. Na rysunkach (c) i (d) zaznaczono również proponowane odchylanie/zaginanie się momentów 
magnetycznych pod wpływem pola magnetycznego B||c i B||a. Rysunek zaczerpnięto z pracy [14]. 

(d) (d) (c) 
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4. Opis próbek i metod eksperymentalnych 

4.1. Opis próbek 

4.1.1. Monokryształ LiNiPO4 

W pracy przedstawione zostały badania ciepła właściwego, namagnesowania i momentu 
skręcającego dwóch monokrystalicznych próbek, udostępnionych – w ramach współpracy 
– przez prof. N. F. Kharchenko z Fizyko-Technicznego Instytutu Niskich Temperatur 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, im. B. Verkina w Charkowie. Próbki te zostały 
wyhodowane przez grupę prof. H. Schmida z Uniwersytetu Genewskiego metodą wzrostu 
z wysokotemperaturowego roztworu z użyciem topnika LiCl. Materiał wyjściowy 
otrzymano wykorzystując reakcję: 

NiCl2 + Li3PO4 → LiNiPO4 + 2LiCl. 

Do produktów tej reakcji dodano LiCl, tak żeby stosunek molowy LiNiPO4 do topnika LiCl 
wynosił 1:3. Ze względu na wysoką lotność LiCl, krystalizację przeprowadzono  
w zaspawanym tyglu platynowym. Szczegóły procesu krystalizacji przedstawiono w pracy 
[36]. Monokryształy badane w niniejszej pracy zostały zorientowane metodą dyfrakcji 
rentgenowskiej przez dr. Ryszarda Diduszko oraz dr. Przemysława Iwanowskiego  
z Instytutu Fizyki PAN. Badania rentgenowskie potwierdziły jednocześnie zgodność 
parametrów sieciowych próbek z danymi literaturowymi [9]. W pomiarach ciepła 
właściwego i namagnesowania wykorzystano próbkę o masie ok. 4 mg, a badania momentu 
skręcającego wykonano dla próbki o masie 0,479 mg. 

4.1.2. Proszek LiNiPO4 

Próbka proszkowa LiNiPO4 zsyntetyzowana została metodą wysokotemperaturowej reakcji 
w stanie stałym i scharakteryzowana pod kątem składu fazowego i parametrów sieciowych 
przez grupę prof. Janiny Molendy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do 
wytworzenia stechiometrycznego proszku LiNiPO4 zastosowano następujące substraty: 
Li2CO3 (POCH, cz.d.a), NH4H2PO4 (POCH, 99,5 %) oraz Ni(OH)2 (Sigma Aldrich, 99 %). 
Odważone w ilościach stechiometrycznych substraty zmielono w młynie obrotowo-
wibracyjnym w obecności propanolu, a następnie wysuszono i sprasowano pod ciśnieniem 
1 MPa. Finalny produkt poddano trzyetapowemu wygrzewaniu w piecu, w obecności 
argonu, kolejno w temperaturach: 100 °C przez półtorej godziny, 350 °C przez trzy i pół 
godziny i 750 °C przez dwanaście godzin. Proces chłodzenia uzyskanego proszku odbywał 
się wraz z chłodzeniem pieca do temperatury pokojowej [11]. Badania rentgenowskie 
potwierdziły zgodność stałych sieci i struktury krystalicznej wytworzonego proszku ze 
znaną z literatury strukturą Pnma i parametrami sieciowymi kryształów LiNiPO4 [9]. Skład 
fazowy proszku fosfooliwinu niklowego określono na podstawie porównania 
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dyfraktogramów z wynikami z bazy danych Powder Diffraction File PDF 3. Porównanie to 
nie wykazało obecności dodatkowych faz krystalicznych. Należy jednak mieć na uwadze 
fakt, że promieniowanie rentgenowskie słabo oddziałuje z lekkimi atomami, takimi jak Li, 
co nie pozwala na precyzyjne określenie położeń atomów litu w strukturze. W związku  
z tym, nie można wykluczyć zaistnienia zjawiska parowania litu w wysokiej temperaturze 
wygrzewania równej 750 °C, które może prowadzić do błędów ułożenia w podsieci Ni lub 
Li, czyli do tzw. zjawiska mieszania się kationów. Rozkład rozmiarów ziaren proszku 
LiNiPO4 wyznaczono na podstawie zdjęć wykonanych przez mgr Annę Reszkę  
z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, z ang. Scanning 

Electron Microscope) Hitachi SU-70 w Instytucie Fizyki PAN; przykładowe zdjęcie  
z mikroskopu elektronowego prezentuje rys. 4.1. Stwierdzono, że zależność liczby ziaren 
od ich rozmiarów bardzo dobrze opisuje rozkład logarytmiczno-normalny. Dopasowując 
jego parametry wyznaczono średni rozmiar ziaren proszku LiNiPO4. Stwierdzono, że średni 
rozmiar ziaren w badanej próbce był równy 1,70 ± 0,05 µm (prawa strona na rys. 4.1). 

4.2. Opis metod pomiarowych 

Przedstawione w tej pracy wyniki pomiarów uzyskano za pomocą dwóch przyrządów 
pomiarowych firmy Quantum Design, tj.: systemu pomiarowego PPMS (z ang. Physical 

Property Measurement System) oraz magnetometru typu SQUID o nazwie MPMS (z ang. 
Magnetic Property Measurement System). 

4.2.1. Pomiary wykonane z zastosowaniem platformy pomiarowej PPMS 

Układ pomiarowy PPMS jest zintegrowaną aparaturą badawczą, umożliwiającą pomiary 
wielu różnych wielkości fizycznych dzięki systemowi łatwego montażu/demontażu 
wybranych opcji pomiarowych. Na potrzeby tej pracy zostały wykorzystane trzy opcje, 
umożliwiające pomiar: ciepła właściwego, momentu skręcającego oraz namagnesowania 
(metodą VSM, tj. magnetometru z drgającą próbką). Stosowany system PPMS pozwala na 
pomiary wyżej wymienionych trzech wielkości fizycznych w zakresie temperatur od 1,9 K 

 Rys. 4.1. Po lewej: zdjęcie ziaren proszku LiNiPO4 wykonane z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu 

elektronowego. Po prawej: rozkład rozmiarów ziaren proszku LiNiPO4. 
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do 400 K, w zakresie pól magnetycznych 
(generowanych przez magnes nadprzewodzący) 
do 9 T. Na rys. 4.2 i 4.3 przedstawiono schemat 
komponentów układu PPMS. Najistotniejszą 
częścią układu, wewnątrz której instalowana jest 
próbka, jest głowica pomiarowa, w skład której 
wchodzą: cewka nadprzewodząca wytwarzająca 
pole magnetyczne oraz kilka cienkościennych 
stalowych rur, ułożonych współśrodkowo (rys. 
4.3). Najbardziej wewnętrzna rura nazywana jest 
komorą próbki, gdyż w jej dolnej części znajduje 
się gniazdo, w którym mocowana jest próbka 
umieszczana na specyficznych dla różnych opcji 
pomiarowych uchwytach. Komorę próbki otacza 
tzw. „anulus” czyli przestrzeń, przez którą 
przepływa gazowy hel i w której znajdują się 
system regulacji temperatury (kontrolujący 
intensywność przepływu ciekłego helu) oraz 
wymiennik ciepła, pozwalający ustabilizować 
temperaturę próbki w zakresie od 1,9 K do 400 K. Warto podkreślić, że opracowany przez 
Quantum Design system regulacji temperatury jest bardzo udany, gdyż umożliwia płynną 
kontrolę temperatury w bardzo trudnym eksperymentalnie zakresie temperatur od 2 do 9 K, 

Rys. 4.2. Schemat układu pomiarowego PPMS 
z zaznaczonym czerwoną linią kierunkiem 
wytwarzanego pola magnetycznego. 

Rys. 4.3. Po lewej: schemat głowicy pomiarowej. Po prawej: przekrój dolnej części głowicy. 
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tj. w pobliżu temperatury wrzenia helu. „Anulus” otaczają kolejno: przestrzeń  
z superizolacją, ekran termiczny oraz płaszcz próżniowy, zapewniające odizolowanie 
termiczne komory próbki od zbiornika z ciekłym helem. Zbiornik z ciekłym helem,  
o pojemności ok. 87 l, otoczony jest płaszczem azotowym o pojemności około 47 l. 
Przewody elektryczne doprowadzone do gniazda, w którym mocowana jest próbka oraz 
pozostałe przewody niezbędne do zasilania cewki nadprzewodzącej i kontrolowania 
temperatury układu doprowadzone są do bloku elektronicznego, który ma strukturę 
modułową, tzn. w celu skorzystania z różnych opcji pomiarowych wykorzystywane są 
różne moduły pomiarowe. Sam proces pomiaru jest zautomatyzowany, kontrolowany za 
pomocą komputera i opracowanego przez producenta oprogramowania. 

4.2.1.1. Ciepło właściwe (opcja Heat Capacity – HC) 

Badania ciepła właściwego dostarczają licznych informacji na temat dynamiki sieci 
krystalicznej, właściwości elektronowych i magnetycznych materiałów, a także  
o zachodzących w badanych związkach przemianach fazowych różnej natury fizycznej 
(m.in. o przemianach magnetycznych, ferroelektrycznych i strukturalnych). Opcja do 
pomiaru ciepła właściwego, oznaczana jako HC (z ang. Heat Capacity), umożliwia 
wykonywanie pomiarów przy stałym ciśnieniu z wykorzystaniem techniki relaksacyjnej, 
która zostanie opisana dokładniej poniżej. W opcji HC badaną próbkę montuje się na 
szafirowej platformie kalorymetrycznej (nazywanej często skrótowo "platformą"), do której 
od spodu dołączone są grzałka oraz termometr (rys. 4.4c). Platforma zawieszona jest 

Rys. 4.4. (a) Schemat standardowego kalorymetru opcji HC (PPMS). Kierunek pola magnetycznego zaznaczono 

czerwoną strzałką. (b) Zdjęcie standardowego kalorymetru. Szary kwadrat to szafirowa płytka kalorymetryczna, 

na której umieszcza się badaną próbkę. (c) Zdjęcie ramki z platformą kalorymetryczną, wymontowanej 

z kalorymetru. Płytka kalorymetryczna jest zawieszona na ośmiu cienkich przewodach. (d) Zdjęcie wertykalnego 

uchwytu kalorymetru. Ramka z platformą kalorymetryczną jest montowana w uchwycie z wykorzystaniem 

zaznaczonych zielonymi strzałkami gniazd, do których wprowadzane są szpilki połączone z ośmioma przewodami 

mocującymi płytkę kalorymetryczną. 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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wewnątrz miedzianej, pozłacanej ramki na ośmiu przewodach (widocznych na rys. 4.4c), 
które pełnią rolę: (i) przewodów elektrycznych, pozwalających na pomiar oporu 
termometru (metodą czteropunktową) oraz doprowadzenie impulsu prądowego do grzałki  
i pomiar napięcia na grzałce, (ii) przewodów zapewniających odpowiedni kontakt 
termiczny pomiędzy płytką kalorymetryczną i obudową kalorymetru, (iii) przewodów 
mocujących mechanicznie płytkę kalorymetryczną. Ramka z platformą kalorymetryczną 
może zostać umieszczona w konfiguracji standardowej, tzn. prostopadłej do kierunku pola 
magnetycznego (rys. 4.4a), lub – z zastosowaniem uchwytu wertykalnego (rys. 4.4d) –  
w konfiguracji wertykalnej, w której jest usytuowana równolegle do kierunku pola 
magnetycznego. Badana próbka montowana jest na platformie kalorymetrycznej przy 
pomocy cienkiej warstwy smaru lub kleju, zapewniającej jak najlepszy kontakt termiczny 
pomiędzy nimi.  

Podczas pomiaru ciepła właściwego kalorymetr umieszczany jest w wysokiej próżni 
rzędu 10-5 hPa (wytwarzanej za pomocą kriopompy), dzięki czemu minimalizowana jest 
wymiana cieplna przez konwekcję, a kontakt termiczny pomiędzy płytką kalorymetryczną 
i resztą kalorymetru zapewnia wspomnianych wyżej osiem przewodów. Na rys. 4.5 
przedstawiono schematycznie sposób montażu próbki na platformie pomiarowej, 
wyjaśniono też znaczenie parametrów używanych w dalszej części pracy. 

Metoda relaksacyjna pomiaru ciepła właściwego polega na rejestrowaniu zmiany 
temperatury układu kalorymetr-próbka (ściślej rzecz biorąc, układu platforma 
kalorymetryczna-próbka), w funkcji czasu, podczas trwania impulsu cieplnego o określonej 
mocy i następnie podczas relaksacji temperatury do wartości wyjściowej, po ustaniu 
impulsu ogrzewającego. Następnie, w wyniku analizy równań transportu ciepła 
przeprowadzanej przez program komputerowy, wyznaczana jest pojemność cieplna układu 
kalorymetr-próbka. Na ogół proces pomiaru ciepła właściwego próbki poprzedzany jest 
pomiarem pojemności cieplnej tzw. „addendy” czyli platformy kalorymetrycznej oraz 
smaru, na którym zostanie umieszczona próbka, a dopiero w następnej kolejności 
dokonywany jest pomiar pojemności cieplnej kalorymetru z próbką. Pomiar pojedynczego 
punktu doświadczalnego dokonywany jest w dwóch etapach, trwających taki sam okres t0, 
w trakcie których rejestrowane są zmiany temperatury kalorymetru z próbką w funkcji 

Rys. 4.5. Schemat montażu próbki w celu pomiaru jej ciepła właściwego w układzie PPMS. Wprowadzono 
następujące oznaczenia: Kw – przewodnictwo cieplne przewodów łączących platformę kalorymetryczną 

z kalorymetrem, Tb – temperatura obudowy kalorymetru, Tp(t) – rejestrowana przez termometr zmiana

temperatury platformy w czasie, Ts(t) – obliczana przez oprogramowanie zmiana temperatury próbki w czasie. 
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czasu. W trakcie pierwszego okresu – 
ogrzewania – ciepło dostarczane jest do 
platformy kalorymetrycznej ze stałą mocą 
P0, natomiast podczas drugiego okresu – 
chłodzenia – P0=0 i platforma oddaje 
ciepło do obudowy kalorymetru, a jej 
temperatura relaksuje do wartości 
wyjściowej – rys. 4.6. Następnie 
oprogramowanie komputera sterującego 
procesem pomiaru dopasowuje 
matematyczny model przepływu ciepła  
w układzie do zarejestrowanej odpowiedzi 
temperaturowej platformy pomiarowej  
z próbką w funkcji czasu, oblicza 

pojemność cieplną platformy z próbką, odejmuje od niej wyznaczoną uprzednio pojemność 
cieplną "addendy" i wyznacza pojemność cieplną lub ciepło właściwe próbki. 
Eksperymentator może wybrać jeden z dwóch modeli matematycznych przepływu ciepła  
w układzie pomiarowym, pozwalających na analizę zarejestrowanych danych  
i wyznaczenie ciepła właściwego próbki: model prosty lub model 2τ.  

Model prosty znajduje zastosowanie w przypadku, gdy można założyć, że sprzężenie 
termiczne pomiędzy próbką a platformą kalorymetryczną jest idealne, tj. gdy jego 
współczynnik wynosi 100%. Dlatego też model ten wykorzystywany jest na przykład 
podczas pomiarów addendy. Dla modelu prostego zależność temperatury platformy T 
(równej w tym przypadku temperaturze próbki, tj. Tp=Ts=T) od czasu t określa równanie: 

>?�?@� ABAC = −DE(=(F) − =G) + �(F),  (4.1) 

gdzie Ctotal to całkowita pojemność cieplna platformy kalorymetrycznej z próbką, P(t) – 
moc dostarczana przez grzałkę, Kw – współczynnik przewodnictwa cieplnego pomiędzy 
platformą kalorymetryczną a obudową kalorymetru (tj. przewodnictwo cieplne przewodów 
łączących platformę kalorymetryczną z kalorymetrem), Tb – temperatura obudowy 
kalorymetru (rys. 4.5). Rozwiązanie równania (4.1) ma postać zależności eksponencjalnej, 
która w segmencie grzania (w którym P(t)=P0) opisuje narastanie temperatury, z czasem 

relaksacji IJ = KLMLNOPQ , tj.: 

=(F) = RSPQ + =G − RSPQ exp	(− CWX), (4.2) 

oraz zależności eksponencjalnej, która w segmencie ochładzania opisuje relaksację 
temperatury do wartości początkowej Tb, z takim samym czasem relaksacji, tj.: 

=(F) = RSPQ Yexp CSWX� − 1Z exp	(− CWX) + =G. (4.3) 

Rys. 4.6. Zależność mocy dostarczanej oraz temperatury 
platformy kalorymetrycznej z próbką od czasu,
w trakcie pojedynczego cyklu pomiarowego. 
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Wykorzystując nieliniową metodę najmniejszych kwadratów, oprogramowanie opcji HC 
dopasowuje model prosty do wyników pomiarów. Z wyników dopasowania wyliczana jest 
wartość całkowitej pojemności cieplnej Ctotal układu kalorymetr-próbka, od której – jeżeli 
jest to już pomiar próbki, a nie pomiar addendy – odejmuje się wartość zmierzonej 
wcześniej pojemności cieplnej addendy, w celu uzyskania wartości pojemności cieplnej 
badanej próbki. 

W przypadku większości badanych próbek kontakt termiczny pomiędzy platformą 
kalorymetryczną i próbką (poprzez warstwę kleju lub apiezonu N) nie jest idealny i należy 
uwzględnić istnienie skończonego współczynnika przewodnictwa cieplnego pomiędzy 
kalorymetrem a próbką. Firma Quantum Design opracowała dla tego przypadku tzw.  
model 2τ, w którym proces przepływu ciepła pomiędzy próbką a platformą i pomiędzy 
platformą a obudową kalorymetru opisują następujące równania: 

>[�@?\�]� AB�AC = �(F) − DE^=[(F) − =G_ + D�^=̀ (F) − =[(F)_, (4.4) 

>`@�[�a ABbAC = −D�^=̀ (F) − =[(F)_, (4.5) 

gdzie Cplatform to pojemność cieplna „addendy” (wyznaczona podczas wstępnego cyklu 
pomiarowego, poprzedzającego pomiar próbki), Csample – pojemność cieplna próbki, Kg – 
współczynnik przewodnictwa cieplnego pomiędzy platformą a próbką, Tp(t) i Ts(t) – 
zależności, kolejno, temperatury platformy i temperatury próbki od czasu, reszta 
parametrów jw. Stałe czasowe uzyskane w wyniku rozwiązania układu równań (4.4) i (4.5), 
charakteryzujące proces przepływu ciepła pomiędzy platformą i obudową kalorymetru, I�, 
oraz pomiędzy platformą i próbką, I&, określone są wzorami: 

I� = � 3c, (4.6) 

I& = � dc, (4.7) 

gdzie: 

e = PQ&∙K�ONLfM�g + Ph&∙K�ONLfM�g + Ph&∙KbNg�Oi, (4.8) 

j = kPh�∙KbNg�Oi� d&∙Ph�∙KbNg�Oi∙K�ONLfM�gdPh�∙K�ONLfM�g� dPQ� ∙KbNg�Oi� d&∙PQ∙KbNg�Oi� ∙Ph3&PQ∙KbNg�Oi∙Ph∙K�ONLfM�g&∙K�ONLfM�g∙KbNg�Oi . (4.9) 

Sprzężenie termiczne pomiędzy próbką a platformą wyrażane jest w procentach, jako: 100% ∙ PhPhdPQ. 
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Metoda analizy nachyleń (slope analysis procedure) – usprawnienie analizy przejść 
pierwszego rodzaju. 

Powyżej opisane dwa modele matematyczne przepływu ciepła w układzie 
pomiarowym sprawdzają się przede wszystkim w analizie ciepła właściwego w zakresach 
temperatur, w których w badanym materiale albo nie zachodzi żadna przemiana fazowa, 
albo zachodzi przemiana drugiego rodzaju. Dla zakresu temperatur, w którym istnieje „ostre” 
przejście fazowe pierwszego rodzaju, tj. przejście zachodzące w węższym przedziale 
temperatur niż przyrost temperatury próbki podczas pojedynczego pomiarowego impulsu 
cieplnego (rys. 4.6), oba modele teoretyczne, zakładające, że zarówno w trakcie grzania 
próbki, jak i w trakcie relaksacji temperatury do wartości wyjściowej obserwuje się 
eksponencjalne zmiany temperatury, dają błędne rezultaty. Wynika to stąd, że nie 
uwzględniają tego, iż w czasie ogrzewania próbki następuje pochłanianie ciepła przemiany, 
a w czasie ochładzania próbki następuje wydzielenie ciepła przemiany, co zaburza 
eksponencjalny charakter zależności temperatury od czasu (rys. 4.7). Aby rozwiązać ten 
problem, producent platformy pomiarowej PPMS stworzył procedurę o nazwie „slope 
analysis”, opartą na przedstawionym powyżej modelu prostym z tą różnicą, że zależność 
temperaturowa całkowitego ciepła właściwego podczas pojedynczego cyklu pomiarowego 
o czasie trwania 2t0 jest wyliczana z pochodnej temperatury względem czasu, zgodnie ze 
wzorem: 

>?�?@�(=) = 3PQ∙(B(C)3Bn)dR(C)opoq . (4.10) 

Uwzględniając fakt, iż metoda „slope analysis” oparta jest na modelu prostym, odtwarza 
ona dokładnie kształt anomalii ciepła właściwego, towarzyszącej przemianie pierwszego 
rodzaju, jedynie w przypadku bardzo dobrego sprzężenia termicznego pomiędzy próbką  
a platformą pomiarową. Dodatkowo, w związku z eksponencjalnym charakterem zmiany 

Rys. 4.7. Przykładowy kształt impulsu pomiarowego w sytuacji, gdy podczas trwania impulsu zachodzi „ostra” 
przemiana pierwszego rodzaju. (Rysunek zaczerpnięty z instrukcji do opcji HC systemu PPMS: Physical Property 

Measurement System, Heat Capacity Option User’s Manual, Part Number 1085-150, M5 25edition (2014)). 
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temperatury zarówno w czasie ogrzewania (0 < t ≤ t0), jak i chłodzenia próbki (t0 < t ≤ 2t0) 

w trakcie pojedynczego cyklu pomiarowego, wartość wyznaczanej pochodnej 
ABAC  obarczona 

jest dużym błędem pomiarowym w początkowej fazie cyklu (gdzie temperatura szybko 
narasta, a więc zmiana T pomiędzy dwoma kolejnymi momentami pomiaru T jest duża) 
oraz w pobliżu t=t0 i t=2t0 (gdzie zależność temperatury od czasu osiąga nasycenie, a więc 
niewielkie błędy określenia T przekładają się na duże błędy wyznaczenia pochodnej 
względem czasu). Przekłada się to na niewielką dokładność wyznaczanej w tych zakresach 
bezwzględnej wartości ciepła właściwego Ctotal. W rezultacie, metoda „slope analysis” jest 
bardzo dobrym narzędziem do wyznaczania kształtu anomalii ciepła właściwego 
towarzyszącej „ostrej” przemianie fazowej pierwszego rodzaju oraz histerezy 
temperaturowej związanej z pojawianiem się tej anomalii przy grzaniu i przy chłodzeniu 
próbki, ale nie pozwala na dokładne wyznaczenie bezwzględnej wartości ciepła właściwego, 
zwłaszcza w pobliżu temperatur odpowiadającym chwilom 0, t0 i 2t0. Stąd, w celu 
wyznaczenia bezwzględnych wartości ciepła właściwego w pobliżu temperatury przemiany, 
należy wykonać pomiary uzupełniające, metodą tradycyjną. W prezentowanej pracy  
z metody „slope analysis” skorzystano przy analizie zachodzącego w monokrysztale 
LiNiPO4 magnetycznego przejścia fazowego pierwszego rodzaju.  

Metoda pomiaru próbek proszkowych 

Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu, wykorzystanie opcji HC PPMS do pomiaru 
ciepła właściwego próbek proszkowych nie jest sprawą trywialną, gdyż trudno jest ustalić 
masę próbki umieszczanej na kalorymetrze, a poza tym trudno jest zapewnić właściwy 
kontakt termiczny wszystkich ziaren z platformą kalorymetryczną. Kilka lat temu 
opracowano w IF PAN oryginalny sposób rozwiązania tego problemu, polegający na 
wykorzystaniu miniaturowych, aluminiowych naczynek wagowych (tygli), 
produkowanych przez firmę Mettler Toledo z przeznaczeniem do wykonywania analiz 
termograwimetrycznych. Tygle te mają formę cylindrów o wysokości około 1,6 mm  
i średnicy 6 mm i są wyposażone w wieczka, pozwalające na szczelne zamknięcie w nich 
próbek proszkowych. Po wsypaniu odpowiedniej ilości proszku tygle są zamykane przy 
użyciu trzpienia i prasy, co sprawia, że sprasowane ziarna proszku pozostają w dobrym 
kontakcie termicznym pomiędzy sobą, a fakt, że tygle 
wykonane są z bardzo dobrze przewodzącego ciepło 
aluminium, sprawia, że ciepło doprowadzane jest do 
próbki ze wszystkich stron. Tygiel z zamkniętą w nim 
próbką proszkową mocowany jest do kalorymetru  
z wykorzystaniem smaru apiezon N. Wszystkie tygle 
wykonane są z tego samego materiału i mają podobną 
masę (łączna masa tygla i pokrywki wynosi ok. 22,2 mg; 
różnica pomiędzy masami poszczególnych tygli nie jest 
większa niż 0,3 mg). Pojemność cieplną próbki 
wyznacza się, odejmując od zmierzonej pojemności 
cieplnej tygla z próbką, pojemność cieplną tygla 

Rys. 4.8. Fotografia kalorymetru 

z przyklejonym tyglem, zawierającym 

próbkę proszkową. 
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wzorcowego (zmierzoną uprzednio), pomnożoną przez stosunek masy aktualnie 
używanego tygla do masy tygla wzorcowego. 

Wykorzystując opcję HC, uzyskano przedstawione w rozprawie temperaturowe zależności 
ciepła właściwego zmierzone przy różnych, ustalonych wartościach pola magnetycznego, 
oznaczane niżej jako Cp(T,B). Zestawienie wykonanych pomiarów ciepła właściwego 
zamieszczono w tabeli 4.1. 

Tabela 4.1. Pomiary wykonane na potrzeby tej pracy z wykorzystaniem opcji HC. 

Nazwa próbki Masa 

próbki  

Wykonany 

pomiar 

Zakres 

temperaturowy 

pomiaru 

Wartość indukcji pola 

magnetycznego 

przykładanego do próbki  

Monokryształ LiNiPO4 

(próbka miała postać 
prostopadłościennej płytki 
wyciętej w taki sposób, że 
oś c była prostopadła do 
płaszczyzny płytki, a 
boczne krawędzie były 
równoległe do osi a i b) 

4,053 mg Cp(T,B) 2-300 K zakres 0-9 T (B||a, b, c) 

Proszek LiNiPO4 44,509 mg Cp(T,B) 2-50 K 0T, 3T, 9T 
Proszek LiMnPO4 41,937 mg Cp(T,B) 2-37 K / 2-48 K 0T / 9T 

Proszek LiFePO4 15,123 mg Cp(T,B) 3-300 K / 3-46 K 0T / 9T 
Proszek LiFe0,5Co0,5PO4 21,261 mg Cp(T,B) 3-80 K 0T, 9T 
Proszek LiFe0,5Mn0,5PO4 36,728 mg Cp(T,B) 2-300 K / 2-90 K 0T / 9T 
Proszek LiFe0,5Ni0,5PO4 39,030 mg Cp(T,B) 2-70 K 0T 

4.2.1.2. Namagnesowanie „stałoprądowe” w funkcji pola magnetycznego  
i temperatury (opcja VSM) 

Pomiary namagnesowania dostarczają cennych informacji o właściwościach 
magnetycznych, uporządkowaniu magnetycznym i magnetycznych przemianach fazowych 
w badanym materiale. W przedstawionej pracy do pomiarów magnetycznych wykorzystano 
magnetometr z drgającą próbką, w skrócie VSM (z ang. Vibrating Sample Magnetometer), 
który – jak wspomniano wcześniej – jest jedną z opcji systemu pomiarowego PPMS. 
Schemat najważniejszych podzespołów tej opcji pomiarowej przedstawiono na rys. 4.9. 
Uchwyt (nazywany kolokwialnie z języka angielskiego holderem) z próbką, przykręcony 
do jednego z końców pręta pomiarowego, umieszcza się wewnątrz cewek pomiarowych 
(prawy dolny róg na rys 4.9). Drugi koniec pręta montuje się w głowicy VSM (prawy górny 
róg na rys 4.9), która wprawia go w sinusoidalne oscylacje o amplitudzie 2 mm  
i częstotliwości 40 Hz. Położenie środka drgań jest kontrolowane podczas pomiaru. 
Każdorazowo po zainstalowaniu próbki na holderze, dokładne położenie środka próbki jest 
określane automatycznie za pomocą odpowiedniej procedury, będącej częścią 
oprogramowania opcji pomiarowej. Drgania próbki wywołują periodyczne zmiany 
strumienia magnetycznego Φ wewnątrz cewek pomiarowych i indukują w cewkach 
napięcie elektryczne, które określone jest za pomocą następującego wzoru: 
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rJ = AsAC = AsAt� ∙ AtAC�, (4.11) 

gdzie z oznacza wertykalne położenie próbki. Dla sinusoidalnych oscylacji położenia 
próbki wewnątrz cewek pomiarowych wzór (4.11) można przekształcić do postaci: 

r+ = 2u ∙ v ∙ > ∙ w ∙ x ∙ yz{(2u ∙ v), (4.12) 

gdzie C oznacza pewną stałą kalibracyjną, m – całkowity moment magnetyczny próbki,  
A oraz f – odpowiednio amplitudę i częstotliwość oscylacji (drgań) próbki. Napięcie Vc jest 
rejestrowane w module detekcyjnym VSM (lewy dolny róg na rys 4.9), z wykorzystaniem 
wzmacniacza fazoczułego (lock-in). Wzmocniony sygnał z cewek pomiarowych jest 
porównywany, również w module detekcyjnym VSM, z sygnałem referencyjnym 
dostarczanym przez umieszczony w głowicy VSM czujnik położenia – tzn. dokonywana 
jest korekta bezpośredniego sygnału z cewek pomiarowych o poprawkę związaną ze zmianą 
położenia próbki wewnątrz cewek pomiarowych, powstającą w trakcie pomiaru w wyniku 
rozszerzalności termicznej pręta pomiarowego, do którego montowany jest uchwyt  
z próbką. Rzeczywistą wartość namagnesowania próbki wylicza oprogramowanie opcji 
VSM zainstalowane na komputerze pomiarowym (PC). 

Rys. 4.9. Schemat najistotniejszych elementów opcji pomiarowej VSM (PPMS). (Rysunek zaczerpnięty z instrukcji 
obsługi opcji VSM firmy Quantum Design). 
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Wykorzystując magnetometr VSM można dokonać pomiaru: 

− M(T,B) – zależności namagnesowania próbki od temperatury przy ustalonej 
wartości indukcji pola magnetycznego B, zarówno podczas ogrzewania, jak 
i chłodzenia próbki. (Pozwala to m.in. na wykonanie pomiarów 
namagnesowania próbki ochłodzonej w zerowym polu, podczas ogrzewania 
próbki w polu, czyli na zarejestrowanie tzw. zależności ZFC, a także na 
wykonanie pomiaru namagnesowania próbki podczas ochładzania jej w polu 
magnetycznym, a więc na zarejestrowanie tzw. zależności FC.) 

− M(B,T) – zależności namagnesowania próbki od pola magnetycznego  
w stałej temperaturze T, czyli zależności niezbędnej w badaniu procesu 
magnesowania próbki i wyznaczaniu pętli histerezy namagnesowania.  

Zestawienie przedstawianych w tej pracy pomiarów wykonanych z wykorzystaniem 
magnetometru VSM prezentuje tabela 4.2. 

Tabela 4.2. Pomiary wykonane na potrzeby tej pracy z wykorzystaniem opcji VSM1 

Nazwa próbki Masa  
próbki 

Wykonany pomiar Zakres temperatur Zakres pola  
magnetycznego 

Monokryształ LiNiPO4 4,053 mg M(T,B), M(B,T) 4-50 K 0-9 T (B||a, b, c) 
Proszek LiNiPO4 44,509 mg M(T,B), M(B,T) 4-50 K 0-9 T 

4.2.1.3. Moment skręcający τ(θ,T,B) – opcja Torque Magnetometer 

Pomiary zależności momentu skręcającego: 

| = 	× } (4.13) 

(m oznacza moment magnetyczny próbki, a B – zewnętrzne pole magnetyczne) od 
orientacji pola magnetycznego B w pewnej ustalonej płaszczyźnie są cennym 
uzupełnieniem informacji o właściwościach magnetycznych materiału, dostarczanych przez 
pomiary namagnesowania z wykorzystaniem typowego magnetometru. Wiąże się to z tym, 
że standardowy magnetometr dokonuje pomiaru składowej namagnesowania równoległej 
do kierunku przyłożonego pola zewnętrznego B (inaczej mówiąc, magnetometr mierzy 
wartość rzutu wektora namagnesowania na kierunek przyłożonego pola), natomiast moment 
skręcający, zgodnie ze wzorem (4.13), niesie w sobie informację o prostopadłej do kierunku 
przyłożonego pola B składowej wektora namagnesowania. W przypadku układu PPMS 
pomiar τ w zakresie temperatur od 2 do 400 K, w polu magnetycznym od 0 do maksymalnej 
dostępnej wartości (w stosowanym układzie było to 9 T) umożliwia opcja magnetometru 
torsyjnego (ang. torque magnetometer). W opcji tej stosowane są czujniki wykazujące 
zjawisko piezooporu. Próbka umieszczana jest na cienkiej platformie krzemowej  

                                                      

1  Do montażu próbki monokrystalicznej na kwarcowym holderze używano kleju GE Varnish. Próbka proszkowa, 
wcześniej sprasowana w aluminiowym kapslu, przyklejana była do kwarcowego holdera smarem Apiezon N. 
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(o rozmiarach ok. 2x2 mm), znajdującej się wewnątrz wydrążenia w płytce krzemowej  
o rozmiarach ok. 10x10 mm (rys. 4.10). Platforma ta połączona jest mechanicznie z płytką 
krzemową za pomocą dwóch „nóg”, na których naniesione są elementy piezooporowe. Pole 
magnetyczne, działając na magnetyczną próbkę sprawia, że powstaje moment skręcający, 
który wywołuje mechaniczne odkształcenie obu „nóg”, co z kolei wywołuje zmianę oporu 
ścieżek piezooporowych. Zmiana ta, ∆(�� − �&), rejestrowana jest przez detekcyjny układ 
mostkowy, zintegrowany z platformą. Przeliczenie wielkości ∆(�� − �&)  na wartość 
momentu skręcającego działającego na próbkę umożliwia przewodząca pętla kalibracyjna 
naniesiona na platformę (zaznaczona kolorem czerwonym na rys. 4.10b). Pętla ta obejmuje 
znaną powierzchnię i w rezultacie, przepuszczając przez nią prąd o znanym natężeniu, 
można określić wartość momentu magnetycznego wytwarzanego przez pętlę, a więc  
i rzeczywistą wartość indukowanego momentu skręcającego, τtot. Współczynnik 
kalibracyjny stosowanej platformy pomiarowej obliczany jest ze wzoru: 

>�@� = &∙WLML∆�������LML �, (4.14) 

w którym Rtot oznacza opór całkowity mostkowego obwodu detekcyjnego. Rzeczywista 
wartość momentu skręcającego działającego na próbkę jest iloczynem współczynnika Ckal 

i zarejestrowanej przez system wartości ∆ ��3���LML �.	 Wartość współczynnika Ckal 

wyznaczana jest dla każdej płytki pomiarowej (chipu) przed jej pierwszym użyciem, ze 
względu na brak powtarzalności współczynnika kalibracyjnego dla różnych płytek 
pomiarowych. Zmianę położenia próbki w stosunku do kierunku pola B, umożliwia rotator, 
do którego montuje się chip z zamocowaną próbką. 

Pomiary momentu skręcającego wykonano dla monokrystalicznej próbki LiNiPO4, 
w zakresie temperatur od 19,35 K do 50 K i pól magnetycznych od 1 T do 9 T, dla dwóch 
przypadków: dla pola magnetycznego zmieniającego orientację w płaszczyźnie a-c oraz dla 
pola zmieniającego orientację w płaszczyźnie b-c (zestawienie wykonanych pomiarów 
znajduje się w załączniku C). Orientację pola magnetycznego w obu płaszczyznach 

Rys. 4.10. Płytka pomiarowa stosowana w pomiarach momentu skręcającego w układzie PPMS (opcja Torque 

Magnetometer). (a) Cała płytka (chip). (b) Wyodrębniona część wewnętrzna, pomiarowa. 

(a) (b) 
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krystalograficznych określano podając kąt θ, odliczany od osi c. Próbkę o masie  
mpr=0,479 mg, mającą postać prostopadłościennej płytki wyciętej prostopadle do osi c  
w taki sposób, że osie a i b były równoległe do bocznych krawędzi prostopadłościanu, 
montowano do platformy pomiarowej przy pomocy smaru apiezon N. 

Określając rozmiary próbki uwzględniono to, że w wykorzystywanym układzie 
pomiarowym maksymalne rozmiary próbki mogą być rzędu 1,5x1,5x0,5 mm3, a minimalna 
wartość momentu skręcającego, przy której sygnał pomiarowy jest większy od poziomu 
szumów, jest ~ 10-9 N·m. Równocześnie wzięto po uwagę to, że przy wartości momentu 
skręcającego ok. 5·10-5 N·m może nastąpić mechaniczne uszkodzenie cienkiej platformy  
z próbką. Stwierdzono, że w przypadku próbki o podanej wyżej masie, maksymalna wartość 
mierzonego momentu skręcającego działającego na próbkę była rzędu ~ 10-6 N·m, a więc 
była to wartość mieszcząca się w zakresie wysokiej czułości przyrządu.  

4.2.2. Pomiary wykonane z zastosowaniem magnetometru SQUID (platforma 
MPMS) 

Zastosowany w badaniach przedstawianych w niniejszej pracy układ pomiarowy 
SQUID/MPMS jest przyrządem badawczym przeznaczonym do pomiaru właściwości 
magnetycznych próbek o niewielkich rozmiarach, w zakresie temperatur od 1,9 K do  
400 K i w zakresie pól magnetycznych (generowanych przez cewkę nadprzewodzącą) do 
5,5 T. Podobnie jak w przypadku układu PPMS, dwoma podstawowymi elementami 
systemu MPMS są: głowica pomiarowa umieszczona w baniaku z ciekłym helem oraz 
moduł sterujący (rys. 4.11). W przypadku MPMS głowica pomiarowa zawiera cewkę 
nadprzewodzącą i magnetometr typu SQUID (z ang. Superconducting QUantum 

Rys. 4.11. Schemat układu pomiarowego MPMS. 
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Interfernce Device). W magnetometrze tego typu pomiar namagnesowania, a ściślej 
mówiąc – równoległej do przyłożonego pola składowej namagnesowania, polega na 
przesuwaniu badanej próbki pomiędzy nadprzewodzącymi cewkami detekcyjnymi. Ruch 
próbki wywołuje zmianę strumienia magnetycznego przenikającego cewki detekcyjne  
i indukuje w nich prąd nadprzewodzący. Prąd ten, przepływa przez inną cewkę, połączoną 
w jeden obwód z cewkami detekcyjnymi (umieszczoną poza komorą próbki  
w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika SQUID) i sprawia, że wytwarza ona strumień 
magnetyczny, który wnika do sondy SQUID. Taki układ dwóch cewek nazywany jest często 
transformatorem strumienia magnetycznego. Zasada działania samego czujnika SQUID 
opisana została m.in. w pracach [37,38,39,40]. Wykorzystywany przyrząd wyposażony był 
w tzw. rotator, umożliwiający zmianę orientacji próbki względem kierunku zewnętrznego 
pola B.  

Jak wspomniano wyżej, pomiary momentu skręcającego pozwalają wyznaczyć jedynie 
prostopadłą do kierunku przyłożonego pola magnetycznego składową wypadkowego 
namagnesowania, a więc bardzo cennym, uzupełniającym parametrem, umożliwiającym 
przeprowadzenie pełnej analizy makroskopowych właściwości magnetycznych materiału, 
jest wartość równoległej do przyłożonego pola składowej namagnesowania, którą można 
wyznaczyć wykorzystując MPMS. Pomiary równoległej składowej namagnesowania 
zostały wykonane przez prof. R. Puźniaka z Instytutu Fizyki PAN dla monokrystalicznej 
próbki LiNiPO4, w funkcji orientacji próbki względem przyłożonego pola magnetycznego 
w krystalograficznych płaszczyznach a-c i b-c, dla szeregu ustalonych temperatur z zakresu 
od 19,35 K do 50 K, dla następujących ustalonych wartości indukcji pola magnetycznego: 
1 T, 3 T i 5 T – zestawienie wykonanych pomiarów zawiera załącznik C. Próbka miała 
postać prostopadłościennej płytki o masie m=3,5475 mg, wyciętej w taki sposób, że oś c 
była prostopadła do największej powierzchni próbki, a osie a i b były równoległe do 
krawędzi bocznych. W pomiarach wykorzystano opisany wyżej magnetometr SQUID 
wyposażony w rotator. Próbkę mocowano do rotatora za pomocą smaru apiezon N.  
W przedstawionej pracy dokonano pełnej analizy właściwości magnetycznych LiNiPO4, 
analizując łącznie rezultaty wykonanych pomiarów momentu skręcającego  
i namagnesowania. 
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5. Właściwości termiczne monokryształu LiNiPO4 

5.1. Wkład sieciowy do ciepła właściwego 

W celu dokładnego zbadania diagramu fazowego LiNiPO4 w polu magnetycznym do 9 T, 
a w szczególności w celu wyznaczenia charakteru zależności temperatur przemian 
magnetycznych z fazy paramagnetycznej do IC oraz z fazy IC do C – od pola 
magnetycznego, wykonano (po raz pierwszy) badania zależności temperaturowych ciepła 
właściwego monokryształu LiNiPO4 w zerowym polu magnetycznym oraz w polu o różnej 
wartości indukcji, przykładanym wzdłuż głównych kierunków krystalograficznych a, b i c. 

Rys. 5.1 przedstawia zmierzoną zależność Cp(T,|B=0). W temperaturach powyżej 
40 K dominującym wkładem do ciepła właściwego jest wkład sieciowy. Wkład ten opisano 
teoretycznie, przyjmując następujące założenia. Skoro pojedyncza komórka elementarna 
fosfooliwinu niklowego zawiera 4 cząsteczki LiNiPO4, z których każda ma 21 stopni 
swobody, zatem całkowita liczba stopni swobody atomów z jednej komórki elementarnej 
wynosi 84. Oznacza to, iż należy spodziewać się 84 gałęzi fononowych dających wkład 
sieciowy do ciepła właściwego, z których – zgodnie z teorią – trzy będą akustycznymi,  

Rys. 5.1. Zależność ciepła właściwego monokryształu LiNiPO4 od temperatury, zmierzona w zerowym polu
magnetycznym. Czerwona linia przedstawia dopasowanie teoretycznego wkładu sieciowego wyznaczonego na 
podstawie wzoru (5.1). Niebieską linią zaznaczono na wstawce wartość ciepła właściwego dla LiNiPO4, określoną
na podstawie prawa Doulonga-Petita. 
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a reszta – optycznymi. W LiNiPO4, na wspomniane 84 gałęzie fononowe składają się [36]: 
wewnętrzne mody wibracyjne tetraedrów (PO4)3-, o energiach 365, 515, 980 i 1082 cm-1, 
oraz mody zewnętrzne, wśród których można wyróżnić drgania związane z ruchem 
translacyjnym środka masy sztywnych kompleksów (PO4)3- oraz jonów Li+ i Ni2+, a także 
powolne wahania (libracje) kompleksów (PO4)3-, o energiach 122, 193, 262, 329 cm-1.  
W celu opisania wkładu sieciowego do ciepła właściwego jednego mola LiNiPO4 
wykorzystano następujące równanie, będące sumą modelu Debye’a, dobrze opisującego 
wkład modów akustycznych, i modelu Einsteina, poprawnie opisującego wkład modów 
optycznych: 

 

  (5.1) 

 

 

gdzie: 

nD – liczba modów opisywanych modelem Debye’a,  
θD – temperatura Debye’a, 
nO – liczba gałęzi optycznych opisywanych modelem Einsteina,  
θi – energia i-tej gałęzi optycznej opisanej modelem Einsteina, wyrażona w kelwinach,  
ni – liczba modów optycznych w i-tej gałęzi opisanej modelem Einsteina,  ��3 B – czynnik związany z rozszerzalnością termiczną sieci krystalicznej, w którym α jest 

pewną stałą [41, 42], 
NA – stała Avogadra,  
kB – stała Boltzmanna. 
Przy dopasowywaniu równania (5.1) do danych doświadczalnych Cp(T,|B=0) dla 
monokryształu fosfooliwinu niklowego energie wybranych gałęzi optycznych θi 
wprowadzono jako stałe, znane z pracy [36] parametry, natomiast dopasowywanymi 
parametrami były: nD, θD, ni oraz α. W celu ograniczenia liczby parametrów dopasowania, 
wybrano spośród przytoczonych wcześniej energii gałęzi optycznych θi tylko 4, o energiach: 
122, 262, 329 oraz 515 cm-1. Heurystycznym uzasadnieniem takiego ograniczenia jest fakt, 
że ciepło właściwe jest wielkością, która sumuje wkłady różnych drgań, a więc uśrednia 
wkłady poszczególnych modów i w rezultacie jest wielkością, której wartość słabo zależy 
od konkretnej wartości energii poszczególnych modów, tak więc np. zastąpienie modu  
o energii 365 cm-1 modem o energii 329 cm-1 ma niewielki wpływ na jakość dopasowania 
teoretycznej zależności wkładu sieciowego do danych doświadczalnych. Potwierdzeniem 
tego zjawiska jest również fakt, że zarówno model Debye’a, jak i model Einsteina, które 
opierają się na zupełnie odmiennych założeniach co do zależności dyspersyjnej fononów 
(w modelu Debye’a przyjmuje się, że energia fononu jest liniową funkcją wektora falowego, 
a w modelu Einsteina zakłada się, że energia fononu nie zależy od wektora falowego), 
prowadzą do bardzo podobnych zależności ciepła właściwego kryształu od temperatury.  
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Wartości otrzymanych parametrów dopasowania zamieszono w tabeli 5.1. Na 
wstawce do rys. 5.1 niebieską linią zaznaczono wartość molowego ciepła właściwego 
LiNiPO4 określoną na podstawie prawa Doulonga-Petita (D-P), tj. zgodnie ze wzorem 3���� ∙ 7 = 174,6	 ����∙�. Jak widać, doświadczalna wartość ciepła właściwego w 300 K 

jest znacząco mniejsza od wartości teoretycznej otrzymanej na podstawie prawa D-P, co 
oznacza, że w tej temperaturze nie wszystkie dostępne mody zostały wzbudzone. 
Potwierdzeniem tego są otrzymane wartości parametrów ni, których suma (=14) jest 
mniejsza od maksymalnej dozwolonej liczby modów dla cząsteczki LiNiPO4 czyli od 21. 

Tabela 5.1. Otrzymane wartości parametrów dopasowania równania (5.1) do danych doświadczalnych  
Cp(T, B=0) zmierzonych dla monokryształu LiNiPO4 dla T > 40 K. 

n1=2 θ1=329 cm-1 (~ 473,38 K) 
n2=4 θ2=262 cm-1 (~ 376,98 K) 
n3=4 θ3=515 cm-1 (~ 741,01 K) 
n4=2 θ4=122 cm-1 (~ 175,54 K) 
nD=2 θD=385 K 
α=0,0007 K-1  

5.2. Analiza anomalii ciepła właściwego 

Rys. 5.2a prezentuje powiększenie fragmentu rys. 5.1, przedstawiającego anomalie ciepła 
właściwego związane z przejściami fazowymi w LiNiPO4. Widoczne dwa wyraźne 
maksima w TN1=21,8 K oraz TN=20,9 K potwierdzają dwuetapowy charakter tworzenia się 
dalekozasięgowego uporządkowania antyferromagnetycznego w badanym związku. 
Wykonane pomiary zależności ciepła właściwego od temperatury w zewnętrznym polu 
magnetycznym równoległym, kolejno, do trzech głównych osi krystalograficznych 
potwierdziły dane literaturowe [13, 14, 16] mówiące o tym, że (rys. 3.1) wyłącznie pole B 
równoległe do osi c obniża temperatury magnetycznych przemian fazowych, natomiast pole 
B równoległe do osi a i b (o indukcji do 9 T) nie ma żadnego wpływu na ich wartości. 
Jednocześnie kształt i wysokość anomalii ciepła właściwego towarzyszących tym 

Rys. 5.2. (a) Powiększenie obszaru anomalii ciepła właściwego związanej z osiągnięciem dalekozasięgowego 
uporządkowania antyferromagnetycznego w monokrysztale LiNiPO4 w zerowym polu magnetycznym. 
(b) Wpływ B||c na anomalię z rysunku (a). 

(a) (b) 
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przemianom pozostają prawie niezmienione, niezależnie od kierunku i wartości 
przyłożonego pola.  

Wraz z obniżaniem temperatury, jako pierwsze obserwowane jest maksimum w TN1, 
związane z przemianą fazową P-IC, tj. przemianą pomiędzy fazą nieuporządkowaną 
dalekozasięgowo P (jak wspomniano w paragrafie 3.4, badania neutronowe [24, 35] 
sugerują, że jest to faza z krótkozasięgowym uporządkowaniem magnetycznym o strukturze 
niewspółmiernej, modulowanej, przechodząca w fazę paramagnetyczną w temperaturze 
około 36 K) a fazą IC – niewspółmierną, modulowaną o dalekozasięgowym, 
antyferromagnetycznym charakterze. Jak wspomniano w rozdziale trzecim, jest to przejście 
ciągłe, in. drugiego rodzaju, czego potwierdzeniem jest kształt związanej z nim anomalii 
ciepła właściwego, przypominający literę λ (rys. 5.3), a także brak histerezy temperaturowej 

pojawiania się anomalii λ w pomiarach Cp(T,B) 
dokonywanych podczas grzania i podczas 
chłodzenia próbki. Maksimum obserwowane 
w niższej temperaturze, TN, które, jak 
wiadomo, związane jest z przejściem 
fazowym IC-C, pomiędzy fazą 
niewspółmierną IC a fazą współmierną 
antyferromagnetyczną C, wyróżnia się za 
sprawą nietypowego kształtu anomalii ciepła 
właściwego tzn. od strony wyższych 
temperatur, po gwałtownym wzroście 
wartości ciepła właściwego pojawia się 
niewielki garb, którego niskotemperaturowe 
zbocze gwałtownie przechodzi w kolejne, 
bardzo wąskie i ostre maksimum. Taki kształt 
anomalii sugeruje, że mamy do czynienia  
z przemianą pierwszego rodzaju, przy czym 
rozdwojenie anomalii wskazuje na możliwość 
istnienia dwóch, przekrywających się  

i sprzężonych ze sobą przejść fazowych pierwszego rodzaju, następujących jedno po 
drugim w odstępie temperaturowym mniejszym niż 0,1 K. Aby wyjaśnić to zjawisko 
posłużono się opisaną w rozdziale 4.2.1.1 „slope analysis procedure”. Schemat 
postępowania opisano w kolejnym podrozdziale. 

5.3. Analiza przejścia IC-C przy użyciu „slope analysis procedure” 

W celu dokładniejszego zbadania nietypowego kształtu anomalii ciepła właściwego 
towarzyszącego tej przemianie, a w szczególności ustalenia, czy obserwowane na jej 
wysokotemperaturowym zboczu zgrubienie, czy raczej rozmyte maksimum, może być 
zinterpretowane jako przejaw istnienia dwóch sprzężonych przemian pierwszego rodzaju, 
postanowiono skorzystać z metody „slope analysis”. W tym celu zarejestrowano dla 
monokryształu LiNiPO4, w polu magnetycznym przykładanym wzdłuż osi c o wybranych 

Rys. 5.3. Temperaturowa zależność ciepła właściwego 
LiNiPO4 zmierzona przy grzaniu i przy chłodzeniu 
próbki dla pola B=9 T i przyłożonego równolegle do 
osi c. 
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stałych wartościach indukcji z zakresu od 0 do 9 T, szereg pojedynczych cykli pomiarowych, 
w których impuls pomiarowy przekrywał przedział temperatur, w którym występowało 
przejście IC-C. Następnie, zgodnie z równaniem (4.10), z zarejestrowanych pojedynczych 
cykli pomiarowych, stosując procedurę „slope analysis”, wyliczono temperaturowe 
zależności całkowitego ciepła właściwego w obszarze rozpatrywanego cyklu – rezultaty 
prezentuje rys. 5.4. 

Porównując zależności Cp(T,B) otrzymane w wyniku zastosowania procedury 
„slope analysis” (rys. 5.4) z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem standardowej metody 
pomiaru ciepła właściwego (rys. 5.2) zauważono, że w przypadku tych pierwszych wartość 
ciepła właściwego odpowiadająca maksimum anomalii związanej z przejściem fazowym 
IC-C jest znacznie większa oraz że na wysokotemperaturowym zboczu tej anomalii istnieje 
mniejsze, bardzo wyraźne, ostre maksimum, którego kształt nie zależy od wartości pola 
magnetycznego. Oba te efekty są zrozumiałe, gdyż w przypadku standardowej metody 

Rys. 5.4. (a) Rezultat zastosowania procedury „slope analysis” do zależności temperatury od czasu 
zarejestrowanych podczas etapów ogrzewania próbki w pojedynczych cyklach pomiarowych przy różnych 
wartościach B||c, w zakresie występowania anomalii związanych z przejściami fazowymi w LiNiPO4. 
(b) Powiększenie przedstawionego na rysunku (a) obszaru, w którym zachodzi przejście fazowe IC-C. 
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pomiaru otrzymuje się wartość ciepła właściwego uśrednioną dla całego przedziału 
temperatur przekrywanego przez jeden impuls pomiarowy, a więc wartość maksimum jest 
mniejsza, a dodatkowe ostre maksimum na zboczu wysokotemperaturowym widoczne jest 
jako rozmyte zgrubienie na anomalii głównej (rys. 5.2). Ponadto, wykonując „slope analysis” 
zależności zarejestrowanych podczas chłodzenia oraz podczas grzania próbki, 
zaobserwowano histerezy temperaturowe (rys. 5.5), potwierdzające fakt, że analizowana 

anomalia związana jest z przejściem 
fazowym (a raczej z dwoma sprzężonymi 
przejściami) pierwszego rodzaju. Jak 
wspominano w rozdziale 4.2.1.1, 
„bazowe” bezwzględne wartości ciepła 
właściwego wyznaczone metodą „slope 
analysis”, tj. wartości odpowiadające 
temperaturze, przy której włączany jest 
impuls pomiarowy, oraz temperaturze, 
przy której następuje relaksacja 
temperatury próbki do wartości 
wyjściowej, a więc w temperaturze, 
odpowiadającej momentowi zakończenia 
cyklu pomiarowego (t|=|2t0), mogą być 
obarczone sporym błędem, wynikającym 
z faktu, że akurat dla tych temperatur 

dokładność wyznaczenia pochodnej 
ABAC  z równania (4.10), nie jest zadowalająca. Dlatego 

też „bazowe” wartości ciepła właściwego wyznaczone z wykorzystaniem standardowej 
metody obarczone są mniejszym błędem. Można przyjąć, że w przypadku badanych próbek 
LiNiPO4 niepewność wyznaczonych metodą standardową bezwzględnych wartości ciepła 
właściwego była ~ 2%. Jednak względne zmiany ciepła właściwego w pobliżu przemiany 
pierwszego rodzaju, a zwłaszcza kształt anomalii towarzyszącej takiej przemianie, 
odwzorowywane są dużo dokładniej metodą „slope analysis”, gdyż zastosowanie wzoru 
(4.10) nie wiąże się z uśrednianiem wyznaczanej wartości ciepła właściwego po pewnym 
skończonym przedziale temperatury. 

W oparciu o przedstawione powyżej rozważania należy przyjąć, że anomalia ciepła 
właściwego towarzysząca przemianie IC-C jest istotnie sumą dwóch przekrywających się 
anomalii, które przypuszczalnie wiążą się z dwoma sprzężonymi, nieciągłymi przemianami 
fazowymi zachodzącymi w dwóch podukładach. Jedna z tych anomalii jest niewątpliwie 
związana z magnetycznym przejściem fazowym pomiędzy fazą niewspółmierną IC  
a współmierną antyferromagnetyczną C. Jak podano w rozdziale 2, w pracy [31] wykazano, 
że LiNiPO4 posiada w fazie współmiernej niewielkie spontaniczne namagnesowanie, które 
łamie symetrię 2b i – w konsekwencji – „pozwala” na istnienie uporządkowania 
ferroelektrycznego. Sugerowałoby to, że druga z przekrywających się anomalii możne być 
związana z pojawieniem się fazy ferroelektrycznej. Uwzględniając fakt, że zaobserwowane 
w TN przejścia są pierwszego rodzaju, a przejściom takim towarzyszą symetryczne 
anomalie ciepła właściwego, przypominające funkcję delta Diraca, założono, że kształt 

Rys. 5.5. Temperaturowe zależności ciepła właściwego 
wyznaczone metodą „slope analysis” w oparciu 
o zależności temperatury od czasu zmierzone podczas 
grzania (krzywa czarna) i chłodzenia (krzywa niebieska) 
próbki w B=9 T, równoległym do osi c. 
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każdej z dwóch przekrywających się anomalii, a ściślej mówiąc, kształt anomalii 
„wznoszącej się” ponad bazową wartość ciepła właściwego, równą – w zależności od 

wartości B - od ~ 10 do ~ 20 
����∙�, można opisać funkcją Lorentza: 

v(=) = ¢� £�5∙(B3B¤)�d£�,  (5.2) 

gdzie y0 oznacza wartość funkcji w maksimum (tj. dla T=TL), a w oznacza szerokość funkcji 

w połowie wysokości (tj. v = = =¥ ± £&� = §S& ). W takim przypadku całkę z funkcji (5.2), 

wziętą w granicach od -∞ do +∞ i równą ¨¥ = © v(=)�� = ª ∙ ¢� ∙ «&d¬3¬ , można 

interpretować jako ciepło utajone przemiany generującej rozważaną anomalię. W związku 
z powyższym rozłożono każdą z przedstawionych na rys. 5.4 podwójnych anomalii, 
związanych z przejściem IC-C, na dwie składowe lorentzowskie. Przykładowe rezultaty 
przedstawia rys. 5.6, na którym czarna linia, będąca sumą dwóch funkcji Lorentza, z dużą 
dokładnością odwzorowuje dane doświadczalne dla wysokotemperaturowego zbocza 
anomalii. 

Na kolejnym rysunku, tj. na rys. 5.7a, zaprezentowano wyznaczoną zależność odległości 
pomiędzy maksimami obu składowych funkcji Lorentza od indukcji pola magnetycznego 
B||c. Jak wynika z rysunku, rozszczepienie to, wynoszące około 27 mK w zerowym polu 
magnetycznym, rośnie wraz ze wzrostem wartości B – w przybliżeniu liniowo – do wartości 
bliskiej 32 mK w polu 9 T. Dodatkowo stwierdzono, że obliczone powierzchnie pod każdą 
z wyznaczonych funkcji Lorentza, określające wartość ciepła utajonego poszczególnych 
przemian, QL, są praktycznie stałe, tj. nie zależą od wartości pola magnetycznego 
równoległego do osi c (rys. 5.7b). 

Aby wyjaśnić, czy w oparciu o wyznaczone wartości QL można uzyskać informację 
o tym, która z przekrywających się anomalii wiąże się z przejściem magnetycznym, a która 
z przejściem o innej (być może elektrycznej) naturze, przeprowadzono analizę 
magnetycznego, a ściślej „niefononowego”, wkładu do entropii układu. Założono, że  
w temperaturach, w których zanika nawet krótkozasięgowe uporządkowanie magnetyczne 

Rys. 5.6. Rozłożenie anomalii związanej z przejściem fazowym IC-C w LiNiPO4 na dwie funkcje Lorentza dla B=0 
(a) i dla B=9 T (b). 

(a) (b) 
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(T|>|36|K), magnetyczna entropia układu może osiągać wartość "�_�@® = ���� ln(2" + 1). 
W przypadku LiNiPO4 magnetyczne jony Ni2+ mają spin S|=|1, a więc Sm_max ≈ 9,13 ����∙�. 

Tak więc, gdyby do entropii układu wnosił wkład jeszcze jakiś inny rodzaj uporządkowania, 
niefononowy wkład do entropii układu powinien osiągać w wysokich temperaturach 
wartość większą niż Sm_max. Aby zweryfikować to przypuszczenie, wyznaczono 
niefononowy wkład do ciepła właściwego (Cm), odejmując od całkowitego zmierzonego 
ciepła właściwego (Cp), rys. 5.1, wkład sieciowy obliczony według wzoru (5.1). Następnie, 
korzystając z relacji: 

 

 (5.3) 

 

wyznaczono niefononowy wkład do entropii układu, Sm, i wykreślono jego zależność od 
temperatury na rys. 5.8b. Jak wynika z rys. 5.8b, w temperaturze ~ 50 K Sm jest równa około 

7,61 
����∙�, a więc ma wartość wyraźnie mniejszą niż Sm_max. Rezultat ten jest fizycznie 

uzasadniony, gdyż entropia powinna osiągać wartość Sm_max dopiero w temperaturze,  
w której prawdopodobieństwo obsadzenia stanów o różnym Sz jest takie samo,  
a w przypadku LiNiPO4 występuje silna anizotropia jednoosiowa i – jak wykazały pomiary 
magnetyczne, które będą omówione w następnym rozdziale – nawet w fazie 
paramagnetycznej podatność magnetyczna jest silnie anizotropowa, a więc  
i prawdopodobieństwa obsadzenia stanów o różnym Sz są różne. Biorąc pod uwagę to, że 
odpowiadające obu przekrywającym się przemianom pierwszego rodzaju skokowe zmiany 

entropii są równe w przybliżeniu ∆S1 ≈ QL1/TN ≈ 0,2 i ∆S2 ≈ QL2/TN ≈ 0,07 
����∙�, stanowią 

więc mniej niż 3% wartości Sm_max, należy stwierdzić, że w oparciu o analizę entropii 
wyznaczonej z pomiarów kalorymetrycznych nie można stwierdzić, czy w LiNiPO4 
występuje jeszcze jakiś inny – oprócz magnetycznego – rodzaj uporządkowania 
dalekozasięgowego i która z przekrywających się anomalii ciepła właściwego odpowiada 
przemianie magnetycznej. 

Rys. 5.7. (a) Odległość pomiędzy maksimami składowych funkcji Lorentza w funkcji pola magnetycznego 

równoległego do osi c. (b) Całki z otrzymanych funkcji Lorentza, określające ciepło utajone poszczególnych 

przemian, QL, w funkcji pola magnetycznego równoległego do osi c. 

(b) (a) 

"�(=) = �>�(=�)=� �=�B
� , 
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Podsumowując, zaprezentowane powyżej rezultaty przemawiają za słusznością 
hipotezy o istnieniu dwóch przekrywających się przejść fazowych pierwszego rodzaju  
w TN, co może potwierdzać przypuszczenia o występowaniu przejścia do fazy 
ferroelektrycznej w LiNiPO4. Jednak definitywne potwierdzenie zaproponowanej powyżej 
interpretacji otrzymanych wyników Cp(T,B) wymaga przeprowadzenia precyzyjnych 
pomiarów polaryzacji elektrycznej, co wykracza poza ramy tej pracy. 

5.4. Diagram fazowy LiNiPO4 

Na podstawie wyznaczonych zależności ciepła właściwego od temperatury sporządzono 
wykres fazowy pokazany na rys. 5.9, obejmujący wąski zakres temperatur wokół TN1 i TN, 
dla pola magnetycznego równoległego do osi c, o indukcji do 9 T. Analiza sporządzonego 
wykresu fazowego wykazała, że wartości temperatur TN1 oraz TN maleją parabolicznie ze 
wzrostem indukcji pola magnetycznego i można opisać je następującymi funkcjami T(B): =±�(²) = 21,84 − 0,008 ∙ ²&,  (5.4) =±(²) = 20,92 − 0,0165 ∙ ²&.  (5.5) 

Paraboliczne zmniejszanie się temperatury magnetycznego przejścia fazowego ze 
wzrostem pola magnetycznego jest zachowaniem przewidywanym teoretycznie dla 
dwuwymiarowych antyferromagnetycznych układów isingowskich [43], tak więc można 
uznać, że zachowanie LiNiPO4 jest takie, jakiego można oczekiwać dla kwazi-
dwuwymiarowego antyferromagnetycznego układu isingowskiego. Biorąc pod uwagę 
ponadto jednoosiową anizotropię wszystkich podsieci magnetycznych w LiNiPO4 oraz 
znacząco większą siłę oddziaływań wymiennych w płaszczyznach b-c od oddziaływań 
pomiędzy jonami Ni z różnych płaszczyzn b-c (tabela 2.1), uznanie fosfooliwinu niklowego 
za kwazi-2D isingowski układ antyferromagnetyczny jest jak najbardziej uzasadnione. 
Należy dodać, iż diagram fazowy przedstawiony na rys. 5.9 jest zgodny ze zgrubnym 
diagramem wyznaczonym przez R. Toft-Petersena dla B < 9 T (rys. 3.1), oraz że został 
skonstruowany w oparciu o badania przeprowadzone dla większej liczby wartości pola B, 

Rys. 5.8. Niefononowy (głównie magnetyczny) wkład do ciepła właściwego (a) i do entropii (b) LiNiPO4. 

Pozioma linia na wykresie przedstawiającym entropię oznacza maksymalną wartość entropii magnetycznej. 

(a) (b) 
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co pozwoliło wyznaczyć analityczne postaci (5.4) i (5.5) zależności temperatur przemian 
od B||c. 

 

Rys. 5.9. Diagram fazowy fosfooliwinu niklowego dla B||c. 
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6. Właściwości magnetyczne monokryształu LiNiPO4 

6.1. Analiza wyników pomiarów namagnesowania M(T,B) i M(B,T) 

Wyniki pomiarów namagnesowania monokryształu fosfooliwniu niklowego w funkcji 
temperatury oraz pola magnetycznego (wykonanych z wykorzystaniem opcji VSM układu 
PPMS) przedstawia rys. 6.1. Na rysunku tym wykreślono zależności podatności 
magnetycznej2 zdefiniowanej jako χx=M/B (M oznacza zmierzone namagnesowanie, a B – 
indukcję pola magnetycznego przyłożonego wzdłuż osi x) od temperatury, dla rożnych 
wartości pola magnetycznego przykładanego wzdłuż osi a, b i c. Kształt zależności χc(T) 
znacząco różni się od krzywych otrzymanych dla pola magnetycznego przykładnego 
wzdłuż dwóch pozostałych kierunków krystalograficznych. Maksimum podatności dla 
kierunku c ulokowane jest powyżej maksimów dla kierunków a i b, a wartość χc(T) dla 

                                                      

2 Zgodnie z elektrodynamiką klasyczną podatność magnetyczna substancji zdefiniowana jest jako < = �( , 

gdzie H jest natężeniem pola magnetycznego. Niemniej jednak w niniejszej pracy posługiwano się 
konsekwentnie wielkością, którą można by określić jako „indukcyjną podatnością magnetyczną”, będącą 
stosunkiem namagnesowania do indukcji przyłożonego pola magnetycznego. Posługiwanie się tak 
zdefiniowaną wielkością było dużo wygodniejsze przy analizie zmierzonych zależności namagnesowania  
i momentu skręcającego od orientacji i wielkości pola magnetycznego. 

Rys. 6.1. (a) Podatność magnetyczna monokryształu LiNiPO4,w funkcji temperatury dla pól magnetycznych 
o wartościach z zakresu od 1 do 9 T co 1 T, przykładanych wzdłuż osi a, b i c. Rysunki (b) oraz (c) przedstawiają 
odpowiednio powiększenia zależność dla B||c, B||a i B||b w przedziale temperatur, w którym występują przejścia 
fazowe. 

(a) 

(b) 

(c) 
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temperatur niższych od temperatury maksimum zmniejsza się gwałtownie wraz  
z obniżaniem temperatury, podczas gdy podatności wzdłuż kierunków a i b ulegają tylko 
niewielkim zmianom (w przybliżeniu są prawie stałe) w całym zakresie temperatur, dla 
których dokonano pomiaru. Takie zachowanie w polu magnetycznym jest 
charakterystyczne dla materiału antyferromagnetycznego o jednoosiowej anizotropii, jakim 
jest fosfooliwin niklowy, i oznacza, że kierunkiem łatwym, preferowanym przez momenty 
magnetyczne poszczególnych podsieci antyferromagnetycznych jest oś c, natomiast osie a 
i b są kierunkami trudnymi. Dodatkowo, fakt, że zależności χa(T) i χb(T) mają różne wartości, 
oznacza, że nie są to kierunki równoważne magnetycznie i kierunek a jest kierunkiem 
łatwiejszego magnesowania niż kierunek b. Powyższe wnioski są zgodne  
z przedstawionymi w pracy [32] obliczeniami przeprowadzonymi z wykorzystaniem teorii 
funkcjonału gęstości, a także z wynikami badań namagnesowania zaprezentowanymi  
w publikacjach [16, 31]. Na rys. 6.1 dla wszystkich trzech wyróżnionych kierunków 
zauważalna jest zmiana podatności, o charakterze uskoku, w temperaturze TN, 
odpowiadającej przejściu pierwszego rodzaju IC-C. Również w TN1, odpowiadającej 
przemianie ciągłej P-IC, zauważalne jest załamanie temperaturowej zależności podatności. 
Niemniej jednak anomalie te są nieporównywalnie słabsze niż anomalie ciepła właściwego. 
Jest to zjawisko zgodne z przewidywaniami teoretycznymi, gdyż w temperaturze ciągłego 
przejścia do fazy antyferromagnetycznej nie należy oczekiwać wystąpienia ani rozbieżności, 
ani nieciągłości temperaturowej zależności podatności magnetycznej mierzonej  
w jednorodnym polu magnetycznym. (Teoretycznie, rozbieżność lub nieciągłość 
podatności w punkcie ciągłej przemiany powinna się pojawić, jako odpowiedź 
antyferromagnetycznej próbki na przyłożenie pola magnetycznego zmieniającego się  
w przestrzeni z okresem równym okresowi struktury antyferromagnetycznej, a przyłożenie 
takiego pola jest praktycznie niewykonalne.) Zestawienie rysunków 6.1 oraz 5.1-5.4 jest 
potwierdzeniem tezy, że ciepło właściwe – w przeciwieństwie do podatności magnetycznej 
– jest wielkością czułą na wszystkie przemiany fazowe, tj. wielkością, której wartość silnie 
wzrasta w pobliżu punktów przemian.  

Wpływ pola magnetycznego równoległego do osi c na wartości temperatur omawianych 
przejść fazowych jest widoczny na powiększonych fragmentach rys. 6.1a, przedstawionych 
na rys. 6.1b i 6.1c, a także na rys. 6.2. W przypadku zależności χ(B,T) dla B||c wpływ ten 
obserwuje się jako przesuwanie się, pod wpływem pola B, punktu gwałtownego skoku 
podatności związanego z nieciągłą przemianą IC-C – w stronę niższych temperatur  
(rys. 6.2a). Dodatkowo, obecność histerezy polowej w zależnościach χ(B,T) dla B||c jest 
potwierdzeniem tego, że dalekozasięgowe współmierne uporządkowanie 
antyferromagnetyczne C pojawia się w LiNiPO4 w wyniku nieciągłego przejścia fazowego 
(tj. przejścia pierwszego rodzaju). W przypadku zależności χ(B,T) zmierzonych w polu 
magnetycznym równoległym do osi a i b w podobnym zakresie temperatur, nie obserwuje 
się żadnych osobliwości, świadczących o osiągnięciu punktu przemiany fazowej (rys. 6.2b), 
co stanowi dodatkowe potwierdzenie tego, że w przeciwieństwie do pola magnetycznego 
równoległego do osi c, pole równoległe do osi a i b nie ma wpływu na temperaturę 
przemiany IC-C. Rezultaty wykonanych badań procesu magnesowania próbki przy 
ustalonych wartościach temperatury z zakresu od 19,35 K do 21 K są zgodne zarówno  
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z rezultatami przedstawionych powyżej badań ciepła właściwego, jak i z danymi 
literaturowymi [16, 31]. 

6.2. Analiza wyników pomiarów zależności kątowych namagnesowania oraz 
momentu skręcającego M(θ,T,B) i τ(θ,T,B) 

Na potrzeby tej pracy przeprowadzono pionierskie pomiary zależności M(θ,T,B) i τ(θ,T,B) 
dla fosfooliwinu niklowego w 27 różnych ustalonych temperaturach (zaznaczonych 
poziomymi liniami na rys. 6.3) z przedziału, w którym obserwuje się przejścia fazowe, tj. 
19,35 K ≤ T ≤ 50 K. Dla każdej temperatury pomiary wykonano dla szeregu wybranych 
wartości pola magnetycznego, w funkcji orientacji pola w płaszczyznach a-c i b-c 
(orientację pola magnetycznego w wymienionych płaszczyznach określano, podając 
wartość kąta θ pomiędzy osią c i kierunkiem przyłożonego pola). Poniżej zaprezentowane 
zostaną wyniki uzyskane dla wybranych temperatur (oznaczonych liniami czerwonymi na 
rys. 6.3), natomiast pozostałe zależności zamieszczono jako załącznik B na końcu pracy. 

Rys. 6.3. Diagram fazowy LiNiPO4 dla pola B||c. Linie poziome odpowiadają wartościom temperatur, dla których 
zmierzono zależności M(θ,T,B) i τ(θ,T,B). Kolorem czerwonym zaznaczono temperatury dla których wyniki są 
prezentowane w tekście pracy, a kolorem czarnym –wyniki zamieszczone w załączniku B do pracy. 

Rys. 6.2. Podatność w funkcji pola magnetycznego dla monokryształu LiNiPO4 dla wybranych temperatur. 
(a) B||c, (b) B||a i B||b. 

(a) (b) 
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Spis wszystkich zależności kątowych, które zmierzono dla poszczególnych temperatur 
podano w załączniku C. (Ze względu na czasochłonność pomiarów kątowych, dla 
niektórych temperatur zdecydowano się zarejestrować tylko te zależności, dla których 
oczekiwano wystąpienia niestandardowych przebiegów.) 

6.2.1. Rezultaty pomiarów kątowych 

Jak wiadomo z poprzednich rozdziałów, LiNiPO4 jest uporządkowany 
antyferromagnetycznie poniżej 21,8 K w taki sposób, że można wyróżnić w nim 4 podsieci 
magnetyczne. Dla każdej z nich osią magnetycznie łatwą, wzdłuż której skierowane są 
momenty magnetyczne, jest oś c. W związku z rombową symetrią Pnma można oczekiwać, 
że zależność kątowa działającego na próbkę momentu skręcającego w polu B obracającym 
się w płaszczyznach a-c i b-c będzie miała następującą ogólną postać, z dokładnością do 
stałego, ujemnego lub dodatniego mnożnika. Rozpoczynając od orientacji, w której pole 
magnetyczne jest skierowane wzdłuż osi c (tj. θ=0°), moment skręcający powinien: 

− rosnąć od zera (dla θ=0°) do wartości maksymalnej dla θ=α, gdzie  
0° < α < 90º, 

− następnie zmniejszać się do zera i osiągać tę wartość dla θ=90º, 
− dalej, zmienić znak i maleć aż do wartości minimalnej dla θ=90º+(90º- α), 
− potem rosnąć i osiągnąć zero dla θ=180º, 
− następnie zmienić znak i rosnąć do wartości maksymalnej dla θ=180º+α, 
− dalej zmniejszać się i osiągnąć zero dla θ=270º, 
− potem zmienić znak i maleć do minimum w θ=360º-α, 
− następnie rosnąć, osiągając zero dla θ=360°. 

Zależność kątowa momentu skręcającego powinna więc wykazywać periodyczność  
o okresie równym 180°. Dodatkowo, jeżeli rombowy, anizotropowy monokryształ LiNiPO4 
miałby właściwości liniowego związku, wykazującego trzy różne podatności χa, χb, i χc 
wzdłuż trzech głównych osi krystalograficznych, to moment skręcający powinien być 
proporcjonalny do sin(2θ), a kąt α, o którym wspomniano powyżej, powinien być równy 
45°. 

W związku z niedoskonałościami opcji pomiarowej „torque magnetometer”, takimi 
jak obecność niezerowego, stałego napięcia dodającego się do sygnału oraz niewielkich 
luzów na elementach mechanicznych rotatora, na którym umieszczano próbkę, pierwszym 
krokiem w analizie uzyskanych danych pomiarowych było odjęcie tła oraz symetryzacja 
zmierzonych wartości dla okresu 180°, zgodnie z równaniem: 

τ(�, ²) = Bg(�,�)dBg(�d�¶�°,�)& , (6.1) 

 gdzie Tm to zmierzony moment skręcający po odjęciu tła, a τ to zsymetryzowana wartość 
momentu skręcającego. Podobną procedurę symetryzowania danych, eliminującą wpływ 
mechanicznych luzów rotatora na uzyskane wyniki, wykonano dla zmierzonych kątowych 
zależności momentu magnetycznego, M(θ,T,B). 
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Rys. 6.4. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=19,35 K. 
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W oparciu o rys. 6.4, przedstawiający wyniki uzyskane dla temperatury 19,35 K, zostanie 
omówiona przyjęta konwencja prezentacji uzyskanych rezultatów. Dla każdej z 27 
temperatur, dla których zmierzono zależności M(θ,T,B) i τ(θ,T,B), wykreślono trzy rysunki,  
jeden pod drugim, zachowując spójną skalę kątową. Rysunki górny oraz środkowy 
prezentują zależności τ(θ,T,B), dla pola B obracającego się, odpowiednio, w płaszczyźnie 
a-c oraz b-c. Na dolnym rysunku zaprezentowano zależności M(θ,T,B), które tworzą pary 
dla każdej wartości pola B. W obrębie każdej pary górna krzywa przedstawia zależność dla 
płaszczyzny a-c, dolna – dla płaszczyzny b-c, a dla θ=0º i 180º, tj. wzdłuż osi c, obie 
zależności przyjmują taką samą wartość (z dokładnością do niepewności pomiarowej).  
W celu zachowania czytelności rysunku, poszczególne pary zależności M(θ,T,B) zostały 
sztucznie przesunięte wzdłuż osi OY o wartości podane dla każdej pary w pobliżu kąta θ=0°, 

np. na rys. 6.4c krzywe M(θ,|T=19,35 K,|B=3 T) zostały przesunięte o +0,1 
�	����	� . 

Wykreślając wyniki zastosowano następujące zasady: 

1. Punkty odzwierciedlające dane pomiarowe z płaszczyzny a-c to kropki,  
z płaszczyzny b-c – trójkąty. 

2. Linie ciągłe to rezultat dopasowania zależności teoretycznych, otrzymanych 
w opracowanym i prezentowanym dalej modelu, do danych 
doświadczalnych. 

3. Linie przerywane to symulacje zależności w opracowanym modelu dla 
wartości pola, dla których brak jest danych doświadczalnych (linia  
z kreskami krótszymi odpowiada płaszczyźnie a-c, a z kreskami dłuższymi 
– b-c). 

4. Kolory są przypisane do konkretnych wartości pola magnetycznego w taki 
sam sposób na wszystkich rysunkach. 

Jak wspomniano, kąty θ=0° oraz θ równe wielokrotności 180° odpowiadają kierunkowi 
pola B||c. Dla kątów θ o wartościach 90° i 270° pole B było równoległe do osi a  
w przypadku płaszczyzny a-c oraz do osi b w przypadku płaszczyzny b-c. 

6.2.2. Wstępna analiza zależności kątowych 

Na rys. 6.4-6.12 oraz rys. B.1-B.18 zaprezentowano wyniki pomiarów zależności M(θ,T,B) 
i τ(θ,T,B) dla monokryształu LiNiPO4 wraz z dopasowanymi zależnościami teoretycznymi 
uzyskanymi w proponowanym modelu (opisanym w kolejnym podrozdziale). 

Jak wynika z rys. 6.4, w T=19,35 K, a więc – zgodnie z diagramem fazowym z rys. 6.3 
– w temperaturze zdecydowanie niższej niż temperatura przemiany IC-C , nawet w polu  
9 T, zależność kątowa momentu skręcającego τ(θ,T,B) w płaszczyźnie a-c, osiągająca 
minima dla θ ~ 45° i ~ 225° oraz maksima dla θ ~ 135° i  ~ 315°, jest przesunięta w fazie  
o około 90° względem takiej samej zależności dla płaszczyzny b-c. Jak zostanie wykazane 
niżej, istotne jest to, że wspomniane ekstrema nie występują dokładnie w położeniach θ=45°, 
135°, 225° i 315°, a w położeniach jedynie zbliżonych do tych wartości. Z kolei  
w zależnościach M(θ,T,B) dla obu płaszczyzn (rys. 6.4c) obserwuje się maksima dla kątów 
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90° oraz 270° i minima dla kątów 0° i 180°, co jest rezultatem spójnym z wynikami 
pomiarów namagnesowania wzdłuż głównych kierunków krystalograficznych, 
przedstawionymi na rys. 6.1. Ze wzrostem temperatury, rys. 6.5-6.12, następują jakościowe 
zmiany kształtu oraz wartości funkcji τ(θ,T,B) dla płaszczyzny a-c oraz zależności M(θ,T,B) 
dla obu rozważanych płaszczyzn. Równocześnie charakter zależności τ(θ,T,B)  
w płaszczyźnie b-c pozostaje praktycznie taki sam do najwyższej temperatury, w jakiej 
wykonano pomiary kątowe, tj. do 50 K (rys. B.18), a zmienia się tylko wartość momentu 
skręcającego. Wspomniane zmiany, pojawiające się w zakresie temperatur, w którym  
w LiNiPO4 zachodzą przemiany fazowe, mogą być dość łatwo wyjaśnione jakościowo 
poprzez porównanie zależności występujących w niskotemperaturowej fazie C (rys. 6.4)  
i w fazie wysokotemperaturowej, np. dla T=25 K (rys. 6.12). Jak widać, przy przejściu  
z fazy niskotemperaturowej C do fazy wysokotemperaturowej P moment skręcający  
w płaszczyźnie a-c zmienia znak (znika więc przesunięcie w fazie pomiędzy zależnościami 
τ(θ,T,B) mierzonymi w płaszczyznach a-c i b-c), a poza tym w zależnościach M(θ,T,B) dla 
obu rozważanych płaszczyzn, maksima stają się minimami. Ten ostatni efekt jest spójny  
z rys. 6.1, z którego wynika, że powyżej 22 K kierunkiem łatwego magnesowania, a raczej 
kierunkiem, wzdłuż którego układ wykazuje największą podatność magnetyczną, jest 
kierunek c. Dodatkowym efektem, który należy uwzględnić w jakościowej analizie, jest to, 
że jak wspomniano wcześniej, pole magnetyczne skierowane wzdłuż osi a i b nie zmienia 
temperatur magnetycznych przejść fazowych, a pole skierowane wzdłuż osi c przesuwa te 
przemiany w stronę niskich temperatur, zgodnie z diagramem fazowym przedstawionym na 
rysunkach 5.9 i 6.3. Stąd, w wąskim przedziale temperatur bliskich temperaturom przemian, 
to równoległa do osi c składowa przyłożonego pola magnetycznego określa, w jakiej fazie 
znajduje się cały monokryształ, a więc w przypadku pola magnetycznego zmieniającego 
orientację w płaszczyźnie a-c lub b-c, przy pewnych wartościach kąta θ następuje przejście 
fazowe, co wpływa na wartość momentu skręcającego i namagnesowania. W rezultacie 
obserwuje się na przykład, że:  

− Dla T=19,95 K i B=9 T (rys. 6.5a) oraz dla T=20,2 K i B=7 T (rys. 6.6a) 
zależności τ(θ,T,B) dla płaszczyzny a-c są zniekształcone w pobliżu  
θ=0°, 180° i 360°. 

− Dla T=20,2 K i B=9 T (rys. 6.6a) okres funkcji τ(θ,T,B) dla płaszczyzny a-c 
jest dwukrotnie mniejszy niż w niższych temperaturach. (Od temperatury 
T=20,6 K, rys. 6.8a, do najwyższej temperatury w jakiej wykonano pomiary 
kątowe tj. do 50 K, rys. B.18a, periodyczność momentu skręcającego  
w płaszczyźnie a-c jest taka sama jak w płaszczyźnie b-c.) 

− Dla T=20,4 K (rys. 6.7a) wraz ze wzrostem przyłożonego pola od 5 do 9 T 
następuje wspomniana wyżej zmiana charakteru zależności funkcji τ(θ,T,B) 
dla płaszczyzny a-c, tj. w polu nie większym niż 5 T maksima i minima 
występują w pobliżu takich samych kątów, jak na krzywych zmierzonych  
w niższych temperaturach, a w polu równym i większym od 7 T maksima  
i minima – w przybliżeniu – „zamieniają się miejscami”, tak że w polu 9 T 
funkcja τ(θ,T,B) dla płaszczyzny a-c ma już taki charakter, jak τ(θ,T,B) 
mierzona w wyższych temperaturach. 
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Rys. 6.5. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=19,95 K. 
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Rys. 6.6. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=20,2 K. 
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Rys. 6.7. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=20,4 K. Ze względu na 

niewielką wartość momentu skręcającego w płaszczyźnie a-c zarejestrowanego dla pól 3 T i 5 T, odpowiednie 

zależności na rysunku (a) zostały zwiększone dwukrotnie oraz pięciokrotnie, gdyż w zastosowanej skali byłyby 

nieczytelne. 
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Rys. 6.8. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=20,6 K. 
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Rys. 6.9. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=20,7 K. 
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Rys. 6.10. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,4 K. 
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Rys. 6.11. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,6 K. 
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Rys. 6.12. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c, 

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=25 K. 



 6. Właściwości magnetyczne monokryształu LiNiPO4 65 
 

 
 

− Dla T=20,6 K (rys. 6.8c), T=20,7 K (rys. 6.9c) oraz T=20,8 K (rys. B.2c) 
niektóre z zależności M(θ,T,B) złożone są z dwóch odrębnych krzywych  
o różnym charakterze, a dodatkowo z dalszym wzrostem temperatury 
maksima namagnesowania obserwowane dla kątów 90° oraz 270° stają się 
minimami. 

Analizując diagram fazowy z rys. 6.3, można stwierdzić, że opisane wyżej silne zmiany 
kątowych zależności momentu skręcającego i namagnesowania są związane głównie  
z przeminą pierwszego rodzaju IC-C. W analizie należy zwrócić uwagę na to, że porównuje 
się zależności zmierzone przez trzy różne urządzenia, tj. namagnesowanie wzdłuż 
głównych kierunków krystalograficznych zmierzone z wykorzystaniem opcji VSM PPMS, 
kątowe zależności momentu skręcającego zmierzone z wykorzystaniem opcji Torque 
Magnetometer PPMS oraz kątowe zależności namagnesowania zmierzone  
z wykorzystaniem magnetometru SQUID, w związku z czym może istnieć pewna niewielka 
różnica pomiędzy rzeczywistymi wartościami temperatury, podawanymi przez te 
urządzenia jako ta sama temperatura. Przyjęto, że właśnie ten efekt może prowadzić do 
obserwowanych niewielkich (do 3%) rozbieżności pomiędzy wartościami namagnesowania 
zmierzonymi dla kątów, dla których kierunek pola magnetycznego był równoległy do osi 
głównych, a odpowiadającymi im wartościami zarejestrowanymi w pomiarach  
z wykorzystaniem VSM. 

6.2.3. Proponowany model odpowiedzi LiNiPO4 na zewnętrzne pole 
magnetyczne 

Dążąc do zaproponowania teoretycznego modelu, który opisywałby ilościowo 
makroskopowe właściwości magnetyczne LiNiPO4, zwrócono uwagę na pewną intrygującą 
i niestandardową właściwość zmierzonych zależności τ(θ,T,B), tj. na fakt, iż w większości 
z nich (np. w zależnościach dla T=19,35 K, rys. 6.4, T=19,95 K, rys. 6.5, oraz T=20,2 K, 
rys. 6.6) wartość zdefiniowanego w podrozdziale 6.2.1 kąta α jest różna od 45°. Jak 
wspomniano w podrozdziale 6.2.1, oznacza to, że rombowy kryształ LiNiPO4 nie 
zachowuje się jak klasyczny anizotropowy ośrodek liniowy, wykazujący różne i niezależne 
od wartości pola podatności χa, χb, i χc wzdłuż trzech głównych osi krystalograficznych  
– w przypadku takiego ośrodka moment skręcający w płaszczyznach a-c i b-c powinien być 
proporcjonalny do sin(2θ), a więc kąt α powinien być równy 45°. Rozważono cztery 
potencjalne przyczyny i sposoby teoretycznego opisu takiego zachowania momentu 
skręcającego. 

Hipotezą 1. było założenie, że jest to artefakt związany z mechanicznymi luzami na 
rotatorze. Podjęto więc próbę wyeliminowania go poprzez zsymetryzowanie wartości 
momentu skręcającego wyliczonych z równania (6.1), z zastosowaniem wzoru: 

I�¸(�, ²) = W(�,�)3W(�d¹�°,�)& . (6.2) 

Po wykonaniu tej procedury, kąt α dla zależności I�¸(�, ²) istotnie uzyskuje wartość 45°, 
jednak dopasowanie krzywych teoretycznych do zależności I�¸(�, ²)  wymaga użycia  
w obliczeniach podatności stałoprądowych χa, χb, i χc o wartościach różniących się o około 
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30% od wartości rzeczywistych, uzyskanych w bezpośrednich pomiarach 
przeprowadzonych z wykorzystaniem VSM (rys. 6.1). W związku z tym uznano, że to, iż 
kąt α ma dla LiNiPO4 wartość różną od 45°, jest rzeczywistym zjawiskiem fizycznym  
i podjęto próbę jego interpretacji. 

Hipotezą 2. było założenie, że jeżeli zastosuje się model mikroskopowy, tzn. rozważy się 
momenty magnetyczne czterech podsieci i uwzględni ich oddziaływanie z polem 
magnetycznym oraz wszystkie, wymienione w rozdziale 2. oddziaływania pomiędzy nimi 
(nadwymiany, Działoszyńskiego-Moriyi i oddziaływanie z polem krystalicznym),  
a następnie zapisze się wyrażenie opisujące energię swobodną takiego układu  
i zminimalizuje się je względem kątów określających orientację momentów magnetycznych 
poszczególnych podsieci, to można będzie odtworzyć zmierzone zależności kątowe 
momentu skręcającego i namagnesowania. Po zrealizowaniu tego planu okazało się jednak, 
że uzyskany układ 6 uwikłanych równań (4 równania określające orientację momentów 
magnetycznych, uzyskane z warunku koniecznego na istnienie minimum energii swobodnej, 
plus równanie określające wartość wypadkowego momentu magnetycznego wzdłuż 
przyłożonego pola, plus równanie określające wartość momentu skręcającego) zawierał 
zbyt wiele swobodnych, dopasowywanych parametrów, aby można było uzyskać stabilne 
rozwiązanie numeryczne, zgodne z danymi doświadczalnymi. Wynikało to stąd, że oprócz 
kątów, określających orientację momentów magnetycznych poszczególnych podsieci, 
trzeba było uznać za parametry dopasowania niektóre stałe wymiany oraz parametry 
określające wielkość anizotropii magnetycznej, a także trzeba było uwzględnić to, że wraz 
ze wzrostem temperatury istotna staje się zmiana wartości momentu magnetycznego każdej 
z podsieci, zwłaszcza w pobliżu magnetycznych przemian fazowych (rys. 3.4). Po 
wykonaniu szeregu prób, w których wybierano inne parametry jako parametry dopasowania, 
stwierdzono, że uzyskanie wiarygodnego opisu krzywych doświadczalnych w podejściu 
mikroskopowym nie jest możliwe i bardziej adekwatne będzie zaproponowanie modelu 
fenomenologicznego, w którym LiNiPO4 zostanie potraktowany jako materiał wykazujący 
pewną niestandardową podatność magnetyczną wzdłuż różnych kierunków 
krystalograficznych. 

Hipoteza 3. została oparta na analizie podatności zmierzonych wzdłuż głównych 
kierunków krystalograficznych, z wykorzystaniem magnetometru VSM (rys. 6.1 i 6.2). Jak 
zilustrowano to na przykładzie zależności zmierzonych w T=19,35 K (rys. 6.13) z dobrym 
przybliżeniem można założyć, że podatność wzdłuż osi a i b jest stała, nie zależy od 
przyłożonego wzdłuż tych osi pola, natomiast zależność podatność wzdłuż osi c od pola 
może być bardzo dobrze przybliżona zależnością paraboliczna: <+(²+) = <+� + <+� ∙ ²+&, 
gdzie Bc oznacza wartość składowej przyłożonego pola wzdłuż osi c. W takim przypadku, 
dla pola obracającego się w płaszczyźnie a-c namagnesowanie Mi indukowane przez pole 
wzdłuż osi i=a, b i c dane jest wzorem: 

º»�»*»+¼ = º <�² sin(�)0(<+� + <+� ∙ (² cos(�))&) ∙ ² cos(�)¼, (6.3) 

wyrażenie określające wartość rzutu namagnesowania na kierunek pola ma postać: 
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»∥�+(�, ²) = � ∙ }� = (<� sin&(�) + <+� cos&(�)) ∙ ² + <+� ∙ cos&(�) ∙ ²; − ÂÃ�5 sin&(2�) ∙ ²;, (6.4) 

a składowa wektora momentu skręcającego wzdłuż osi b (dla przypadku pola obracającego 
się w płaszczyźnie a-c jest to jedyna niezerowa składowa wektora momentu skręcającego) 
wyraża się wzorem (	 = w[] ∙ �): 

I*(�, ²) = (	 × })* = w[] ∙ ÂÃS3ÂÄ& + ÂÃ�& ²& cos&(�)� ∙ sin(2�) ∙ ²&. (6.5) 

Bardzo podobne wzory uzyskuje się, gdy pole zorientowane jest w płaszczyźnie b-c. 

W celu zweryfikowania hipotezy 3. wykonano obliczenia dla przypadku pola 
obracającego się w płaszczyźnie a-c, korzystając ze wzorów (6.4) i (6.5). Wykazały one, że 
otrzymuje się wartości kąta α różne od 45°, jednak nie jest możliwe uzyskanie spójnego 

Rys. 6.13. Dopasowanie zależności teoretycznych do danych doświadczalnych dla T=19,35 K i B=5 T przy założeniu, 

że podatność wzdłuż osi c zależy parabolicznie od B (hipoteza 3). (a) Zależność podatności magnetycznej LiNiPO4 

od B przykładanego wzdłuż różnych kierunków krystalograficznych. Jak widać, podatność wzdłuż osi a i b 

praktycznie nie zależy od pola, a podatność wzdłuż osi c wykazuje paraboliczną zależność od pola: ÅÆ(ÇÆ) = ÅÆÈ + ÅÆÉ ∙ ÇÆÊ z parametrami χc0=0,613 
�	����	�  i χc1=8,5·10-4 

�	����	� . (b) Zależność momentu skręcającego od 

orientacji pola B=5 T w płaszczyźnie a-c – doświadczalna (punkty) i dopasowana (fioletowa linia ciągła) 

z wykorzystaniem wzoru (6.5). Aby uzyskać przedstawioną zależność teoretyczną, należy przyjąć wartość 

χc0=0,765 
�	����	� , o ok. 25% większą od wartości zmierzonej. (c) Zależność namagnesowania (przedstawiona jako 

zależność stosunku M/B) od orientacji pola B=5 T w płaszczyźnie a-c – doświadczalna (punkty) i dopasowana 

(czerwona linia ciągła) z wykorzystaniem wzoru (6.4). Aby uzyskać przedstawioną na rysunku (c) zależność 

teoretyczną, należy przyjąć wartość χc0=0,615 
�	����	� , zgodną z dokładnością do ok. 0,4% z wartością zmierzoną. 

Teoretyczne zależności χc(B), pozwalające na poprawny opis doświadczalnych zależności momentu skręcającego 

i namagnesowania od orientacji pola, przedstawione są na wykresie (a), odpowiednio, kolorem fioletowym 

i czerwonym. 
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opisu teoretycznego, zgodnego z rezultatami pomiarów. Jak zilustrowano to na rys. 6.13, 
na przykładzie danych uzyskanych dla T=19,35 K w polu B=5 T, aby otrzymać zgodną  
z danymi doświadczalnymi zależność momentu skręcającego od orientacji pola, należy 
przyjąć w obliczeniach wartość χc0 większą o ok. 25% od wartości wyznaczonej 
doświadczalnie, a równocześnie, żeby uzyskać zgodną z danymi doświadczalnymi 
zależność namagnesowania od orientacji pola, należy przyjąć wartość χc0 prawie równą 
wartości zmierzonej (większą jedynie o ok. 0,4%). 

 Konkludując, przeprowadzona weryfikacja hipotezy 3. pozwoliła stwierdzić, że 
paraboliczna zależność podatności magnetycznej wzdłuż osi c od pola nie jest przyczyną,  
a przynajmniej nie jest główną przyczyną, występowania nietypowych (α≠45°) kątowych 
zależności momentu skręcającego. Stąd zaproponowany został pewien niestandardowy 
model – hipoteza 4. 

Hipoteza 4. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej ustalenia, a więc to, że obserwowane 
niestandardowe zależności kątowe są rzeczywistym zjawiskiem fizycznym (analiza 
hipotezy 1.), model mikroskopowy nie pozwala na uzyskanie stabilnych rozwiązań 
numerycznych, opisujących poprawnie zależności doświadczalne (analiza hipotezy 2.),  
a uwzględnienie parabolicznej zależności od pola podatności wzdłuż osi c nie prowadzi do 
otrzymania spójnego opisu teoretycznego (analiza hipotezy 3.), zaproponowano 
niestandardowy model, oparty na następującym rozumowaniu: 

1. Jak wspomniano wcześniej, w antyferromagnetycznie uporządkowanym 
LiNiPO4 można wyróżnić cztery magnetyczne podsieci. Dlatego też 
wartości podatności magnetycznej mierzone wzdłuż głównych osi 
krystalograficznych są zależne od dwóch efektów: (i) od termicznych 
fluktuacji momentów magnetycznych poszczególnych jonów, (ii) od 
nachylenia momentów magnetycznych, należących do różnych, 
antyferromagnetycznie sprzężonych podsieci, względem przyłożonego 
zewnętrznego pola magnetycznego. 

2. Zatem wartość podatności magnetycznej mierzona wzdłuż dowolnej osi 
głównej, np. wzdłuż c, zależy nie tylko od wartości pola magnetycznego 
przyłożonego wzdłuż tej osi, ale również od wartości pola magnetycznego 
przyłożonego prostopadle do tej osi. 

3. Nie może to być jednak prosta, liniowa relacja, jaką można przedstawić  
w formie macierzy, gdyż prowadziłoby to do niefizycznych rezultatów. Na 
przykład, w przypadku pola magnetycznego przykładanego w płaszczyźnie 
a-c macierz taka miałaby postać: 

º»�»*»+¼ = º <� 0 <�+:0 <* 0<+�: 0 <+ ¼ ∙ º
² sin(�)0² cos(�)¼, (6.6) 

gdzie Mi jest namagnesowaniem indukowanym przez pole magnetyczne 
wzdłuż osi i=a, b, lub c. Oznaczałoby to, że namagnesowanie wzdłuż osi c 

nie jest parzystą funkcją kąta θ – co byłoby rezultatem niezgodnym  
z rombową symetrią kryształu. Poza tym jedyna niezerowa składowa 
momentu skręcającego: 
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I = 	× },  (6.7) 
(	 = w[] ∙ �) równoległego do osi b, wyrażałaby się wzorem: I*(�, ²) = −²& �& ∙ Ycos(2� + Ë) + ÂÄÃÌ3ÂÃÄÌ� Z, (6.8) 

gdzie � = w[] ∙ Í(<+ − <�)& + (<�+: + <+�:)& i sin(Ë) = ÂÃ3ÂÄ� . 

Jak łatwo zauważyć, I* dane wzorem (6.8) jest różne od zera dla θ=0º, 90º, 
180º i 270º, i nie jest nieparzystą funkcją θ. Wszystkie te właściwości są 
niezgodne z rombową symetrią badanego materiału.  
Dla przypadku pola magnetycznego obracającego się w płaszczyźnie b-c 
można zapisać macierz analogiczną do (6.6) i również wtedy uzyskuje się 
niefizyczne rezultaty. 

4. Przedstawione wyżej rozważania prowadzą do wniosku, iż monokryształ 
LiNiPO4 wykazuje pewne specyficzne, nieliniowe i pozadiagonalne 
zjawisko, polegające na tym, że jego podatność magnetyczna wzdłuż każdej 
z głównych osi krystalograficznych ma dodatkową składową będącą 
parzystą funkcją prostopadłej do tej osi składowej przyłożonego pola 
magnetycznego. Najprostszymi postaciami takiej parzystej funkcji są moduł 
oraz zależność kwadratowa. Do dalszych rozważań przyjęto arbitralnie 
funkcję kwadratową, co – jak zostanie pokazane poniżej – pozwoliło 
uzyskać zadowalającą zgodność pomiędzy zależnościami teoretycznymi 
uzyskanymi w ramach tak skonstruowanego modelu i zależnościami 
zmierzonymi. Tak więc założono, że modelowe namagnesowanie 
indukowane przez zewnętrzne pole magnetyczne wyraża się wzorem: 

º»�»*»+¼ = Î<�² sin(�) + <�+ ∙ (² cos(�))&² sin(�)0<+² cos(�) + <+� ∙ (² sin(�))&² cos(�)Ï (6.9) 

dla pola magnetycznego obracającego się w płaszczyźnie a-c, natomiast 
wzorem:  

º»�»*»+¼ = Î 0<*² sin(�) + <*+ ∙ (² cos(�))&² sin(�)<+² cos(�) + <+* ∙ (² sin(�))&² cos(�)Ï (6.10) 

dla pola magnetycznego obracającego się w płaszczyźnie b-c, gdzie χi  
z i=a,|b,|c oznaczają „klasyczne” podatności magnetyczne wzdłuż 
odpowiednich osi głównych, <�+(² cos �)& , <+�(² sin �)& , <*+(² cos �)&  
i <+*(² sin �)& są podatnościami pozadiagonalnymi, a kąt θ liczony jest od 
osi c i definiuje orientację pola magnetycznego B w płaszczyznach a-c i b-c. 

5. Bazując na równaniach (6.9) i (6.10), wyprowadzono podane niżej wzory, 
opisujące zależności kątowe równoległych do pola magnetycznego 
składowych indukowanego namagnesowania, M||, oraz zależności kątowe 
momentu skręcającego I�  i I* . Dla pola magnetycznego obracającego się  
w płaszczyźnie a-c, wzory te mają postać (	 = w[] ∙ �): 
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 »∥�+(�, ²) = � ∙ }� = (<� sin&(�) + <+ cos&(�)) ∙ ² + ÂÄÃdÂÃÄ5 sin&(2�) ∙ ²;, (6.11) 	I*(�, ²) = (	 × })* = w[] ∙ ÂÃ3ÂÄ& + ÂÃÄ `ÐÑ�(�)3ÂÄÃ J�`�(�)& ²&� ∙ sin(2�) ∙ ²&, (6.12) 

natomiast dla pola zorientowanego w płaszczyźnie b-c ich postać to: 

»∥*+(�, ²) = � ∙ }� = (<* sin&(�) + <+ cos&(�)) ∙ ² + ÂÒÃdÂÃÒ5 sin&(2�) ∙ ²;, (6.13) 

I�(�, ²) = (	 × })� = w[] ∙ ÂÒ3ÂÃ& − ÂÃÒ `ÐÑ�(�)3ÂÒÃ J�`�(�)& ²&� ∙ sin(2�) ∙ ²&. (6.14) 

6. Jak wspomniano w rozdziale 2, LiNiPO4 posiada bardzo małe, spontaniczne 

namagnesowanie równe 4,8 
�� w 5 K. Jednakże, jak sprawdzono, wpływ tego 

namagnesowania zarówno na mierzone, jak i na obliczane  
w zaproponowanym wyżej modelu zależności kątowe momentu 
skręcającego oraz namagnesowania jest zaniedbywalnie mały, dlatego też 
nie uwzględniono go we wzorach (6.9)-(6.14). 

6.2.4.  Dopasowanie modelu do danych doświadczalnych 

W oparciu o równania od (6.11)-(6.14) wykonano dopasowania modelu do danych 
pomiarowych, a otrzymane rezultaty przedstawiono, jak wspomniano wcześniej, na rys.  
6.4-6.12 oraz B.1-B.18. Dopasowania wykonano stosując pakiet obliczeniowy Mathcad. 
Nie dla wszystkich temperatur i pól magnetycznych posiadano komplet danych 
pomiarowych, tj. wyniki pomiarów zależności M(θ,T,B) i τ(θ,T,B) w tej samej temperaturze 
oraz dla tego samego pola magnetycznego (w szczególności zależności M(θ,T,B) zmierzone 
zostały w polach magnetycznych tylko do 5 T, ze względu na ograniczenia aparaturowe), 
dlatego też przy dopasowywaniu modelu do danych doświadczalnych wykorzystywano 
kilka schematów postępowania (wykaz posiadanych danych pomiarowych zawiera 
załącznik C). 

Główna procedura modelowania stosowana była w przypadku dostępności 
danych z obu metod pomiarowych, tj. zależności M(θ,T,B) i τ(θ,T,B) zmierzonych w tej 
samej płaszczyźnie, temperaturze i dla pola magnetycznego o tej samej wartości. 

Modelowanie rozpoczynano od danych pomiarowych dla płaszczyzny a-c. Do wyników 
pomiarów M(θ,T,B) w tej płaszczyźnie dopasowywano zależność teoretyczną opisaną 
równaniem (6.11). Ustalonym parametrem początkowym była wartość podatność <�ÓÔ� 
uzyskana w pomiarach namagnesowania stałoprądowego (tzn. w pomiarach VSM), 
natomiast dopasowywanymi parametrami były: wartość podatność <+  oraz parametr 
teoretycznie równy sumie <�+ + <+� . W celu uzyskania optymalnego dopasowania 
zależności teoretycznej do danych doświadczalnych często konieczne było nieznaczne 
zmodyfikowanie startowej wartości <�ÓÔ�  – zmniejszenie jej o 0,1%-3,2%. Fakt ten 
zinterpretowano jako wynik istnienia, wspomnianych powyżej, niewielkich rozbieżności 
pomiędzy temperaturami podawanymi przez trzy różne układy pomiarowe. Do opisu 
zależności doświadczalnych τ(θ,T,B) w płaszczyźnie a-c wykorzystywano równanie (6.12). 
W tym przypadku parametrami początkowymi były: wartość podatność <+  uzyskana  
z wcześniejszego modelowania zależności M(θ,T,B) oraz zmniejszona wartość <�ÓÔ� , 
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wykorzystana uprzednio w modelowaniu funkcji M(θ,T,B). W wyniku dopasowania 
wyznaczano wartości parametrów <�+ i <+�. 

Dla płaszczyzny b-c schemat postępowania był analogiczny, tzn. modelowanie 
rozpoczynano od opisania zależności M(θ,T,B) równaniem (6.13) z ustaloną, zmierzoną  
z wykorzystaniem VSM wartością podatności <*ÓÔ�. Dopasowywanymi parametrami były 
wartości podatności <+ oraz sumy <*+ + <+*. Również w tym przypadku w celu uzyskania 
optymalnego dopasowania zależności teoretycznej do danych doświadczalnych konieczne 
było nieznaczne zmodyfikowanie startowej wartości <*ÓÔ�, tj. najczęściej zmniejszenie jej 
o 0,2%-4%. Dla temperatur bliskich temperatur przemian fazowych konieczne były nieco 
większe modyfikacje <*ÓÔ� , np. dla T=20,7 K i B=3 T – zmniejszenie o 9,5%, a dla  
T=20,9 K i B=5 T – zwiększenie o 0,2%. W modelowaniu zależności τ(θ,T,B)  
(z wykorzystaniem równania (6.14)) parametrami ustalonymi były: wartość podatności <+ 
uzyskana podczas wcześniejszego modelowania zależności M(θ,T,B) oraz wartość 
podatności <*ÓÔ�  zmierzona z wykorzystaniem VSM. Rezultatem dopasowania było 
wyznaczenie wartości parametrów <*+ i <+*. 

Uzyskane w procesie dopasowania krzywych modelowych »∥�+/*+(�, ²)  parametry  (<�+ + <+�) oraz (<*+ + <+*) powinny być równe sumom wartości parametrów <�+ i <+� 
oraz <*+ i <+* otrzymanych w procesie dopasowywania modelowych zależności τ(θ,T,B). 
W rzeczywistości wspomniane sumy są nieco różne od wyznaczonych parametrów  (<�+ + <+�) oraz (<*+ + <+*). Aby sprawdzić czy różnica ta ma istotny wpływ na spójność 
opisu, podstawiano najpierw do równań (6.11) i (6.13) wyznaczone parametry (<�+ + <+�) 
oraz (<*+ + <+*), a następnie rzeczywiste sumy wyznaczonych parametrów <�+ i <+� oraz <*+  i <+* . Różnica pomiędzy teoretycznymi zależnościami »∥�+/*+(�, ²) uzyskiwanymi  

w obu przypadkach była nieznaczna – zaniedbywalna. W rezultacie obliczając zależności 
teoretyczne przedstawione na rysunkach 6.4-6.12 oraz B.1-B.18 wykorzystano następujące 
parametry:  

− <�ÓÔ�  i <*ÓÔ�  – wyznaczone z pomiarów VSM, ewentualnie nieznacznie 
zmodyfikowane w sposób i z powodu opisanego powyżej, 

− <+  – odrębne dla każdej z rozpatrywanych płaszczyzn, otrzymane  
z dopasowania modelu do zależności M(θ,T,B) (stwierdzono, że wyznaczone 
w wyniku dopasowania wartości <+  są zgodne z wartościami zmierzonymi  
z wykorzystaniem VSM z dokładnością do ~ 3%), 

− wartości parametrów <�+  i <+�  oraz <*+  i <+*  uzyskane w wyniku 
dopasowania zależności τ(θ,T,B). 

W przypadku dostępności danych tylko z jednej metody pomiarowej wykonywano 
symulację brakującej zależności w oparciu o odpowiednie równanie (jedno z tych  
o numerach od (6.11) do (6.14)), a parametry, dla których wykreślano krzywą modelową, 
ustalane były w sposób przedstawiony w tabeli 6.1. 

W przypadku modelowania zależności M(θ,T,B) z zakresu przejść fazowych, gdzie 

przy ustalonej temperaturze widoczne są krzywe o podwójnym charakterze,  
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tj. odpowiadające w różnych przedziałach wartości kąta θ różnym fazom magnetycznym, 
schemat postępowania był zgodny z opisaną wyżej procedurą z tym, że dane dzielono na 
dwie grupy odpowiadające różnym fazom, po czym wykonywano odrębne dopasowania dla 
każdej z grup. Przykład takiego podziału danych zaprezentowano na rys. 6.14. Wybierając 
granice przedziałów, kierowano się kształtem zależności doświadczalnych M(θ,T,B) oraz 
diagramem fazowym (rys. 5.9 i 6.3). Wiedząc, że dla kątów θ=0°, 180° i 360° przyłożone 
pole magnetyczne B jest równoległe do osi c, a odchylenie θ od tych wartości wiąże się ze 
zmniejszeniem składowej pola równoległej do osi c,  można było stwierdzić do jakiej fazy 
należą punkty w konkretnych zakresach θ. Dla przykładu: w T=20,6 K przejście IC-C 
następuje w polu B||c o wartości około 3,7 T, co oznacza, że krzywe M(θ,T,B) dla pól  
B=1 T i 3 T są zależnościami zmierzonymi dla fazy współmiernej C, natomiast zależność 
dla B=5 T obejmuje obszar dwóch faz. Składowa pola B równoległa do osi c ma  
w przypadku B=5 T wartość większą od 3,7 T dla kątów θ z przedziałów ok. ± 45° wokół 

Rys. 6.14. Przykład ilustrujący sposób podziału danych uzyskanych w T=20,6 K przy modelowaniu „podwójnych” 

zależności M(θ,T,B). 
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Tabela 6.1. Modelowanie zależności M(θ,T,B) oraz τ(θ,T,B). Parametry oznaczone gwiazdką zostały oszacowane 

arbitralnie, gdyż nie posiadano w tych przypadkach danych pomiarowych i wykonywana była wyłącznie symulacja. 

 

wartości θ=0°, 180° i 360°, czyli zgodnie z diagramem fazowym, punkty pomiarowe dla 
tych wartości θ były mierzone w fazie IC. Dla wartości θ, wykraczających poza 
wyszczególnione wyżej przedziały, najpierw obserwuje się obszary, w których zachodzi 
przemiana fazowa IC-C, a następnie przedziały, w których próbka znajduje się w fazie C 
(obszary zakreskowane na rys. 6.13). Rezultatem dopasowania w tym przypadku były dwa 
komplety parametrów dopasowania dla jednej wartości pola i w związku z tym wykreślano 
teoretyczne zależności M(θ,T,B) i τ(θ,T,B) stosując dla różnych przedziałów θ odpowiednie 
dla nich zestawy parametrów. 

Informacje dodatkowe: 

W przypadku zależności kątowych momentu skręcającego τ(θ,T,B): 

1. Dla temperatur, dla których nie posiadano danych doświadczalnych 
dotyczących zależności τ(θ,T,B) w polu B=3 T, obracającym się  
w płaszczyźnie b-c, wykonano symulację, wstawiając do równania (6.14) 
odpowiednie wartość parametrów zgodnie z tabelą 6.1. Wartości 
parametrów <*+  i <+*  ustalano na podstawie wartości wyznaczonych dla 
pola 5 T, stosując dobrany metodą prób i błędów przelicznik: <*+/+*��;B = 2,7 ∙ <*+/+*��ÖB . Otrzymane symulacje, kształtem oraz wartością 

wpisują się w komplet danych dla tej płaszczyzny. 

Dostępne dane 
pomiarowe 

Krzywa 
modelowa 

Parametry 
początkowe 

Parametry 
otrzymane  
z dopasowania 

Parametry użyte przy 
wykreślaniu krzywej 

modelowej 

M(θ,T,B) 

τ(θ,T,B) 

główna 

procedura 

modelowania 

»∥�+(�, ²) <�ÓÔ� <+�+, <�+ + <+� <�ÓÔ�, <+�+, <�+, <+� I*(�, ²) <�ÓÔ�, <+�+ <�+, <+� »∥*+(�, ²) <*ÓÔ� <+*+, <*+ + <+* <*ÓÔ�, <+*+, <*+, <+* I�(�, ²) <*ÓÔ�, <+*+ <*+, <+* 

M(θ,T,B) 

 

»∥�+(�, ²) <�ÓÔ� <+�+, <�+ + <+� <�ÓÔ�, <+�+, <�+ + <+� I*(�, ²) symulacja <�ÓÔ�, <+�+, <�+∗ , <+�∗  »∥*+(�, ²) <*ÓÔ� <+*+, <*+ + <+* <*ÓÔ�, <+*+, <*+ + <+* I�(�, ²) symulacja <*ÓÔ�, <+*+, <*+∗ , <+*∗   

τ(θ,T,B) 

 

»∥�+(�, ²) symulacja <�ÓÔ�, <+ÓÔ�, <�+, <+� I*(�, ²) <�ÓÔ�, <+ÓÔ� <�+, <+� <�ÓÔ�, <+�+, <�+, <+� »∥*+(�, ²) symulacja <*ÓÔ�, <+ÓÔ�, <*+, <+* I�(�, ²) <*ÓÔ�, <+ÓÔ� <*+, <+* <*ÓÔ�, <+*+, <*+, <+* 
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2. Dla temperatur od 20,6 K do 20,95 K kątowe zależności momentu 
skręcającego w płaszczyźnie a-c dla pola B=1 T nie zostały zaprezentowane, 
ze względu na bardzo słaby sygnał. Nie przedstawiono również symulacji, 
gdyż nie udało się opracować sposobu wyliczania wartości parametrów 
związanych z podatnością pozadiagonalną. 

W przypadku zależności M(θ,T,B): 

1. We wszystkich temperaturach, dla których zaobserwowano podwójny 
charakter zależności M(θ,T,B), trzymano się procedury modelowania 
opisanej w poprzednim podrozdziale oraz tabeli 6.1. Wyjątek stanowi 
przypadek temperatury T=20,7 K dla pola B=5 T (rys. 6.9), w którym 
wykreślono po trzy krzywe modelowe dla każdej z płaszczyzn. Otrzymane 
w modelowaniu namagnesowania wartości sum podatności 
pozadiagonalnych, (<�+ + <+�)  oraz (<*+ + <+*) , znacząco różnią się od 
swoich odpowiedników z modelowania momentu skręcającego czyli od sum 
parametrów <�+  i <+�  oraz <*+	 i <+* . Różnica ta jest na tyle duża, że 
wykreślone zgodnie ze schematem przedstawionym w poprzednim 
podrozdziale i tabeli 6.1 krzywe (fioletowe) nie odwzorowują poprawnie 
żadnego z fragmentów zależności doświadczalnych. Krzywe niebieska oraz 
zielona, pokrywające się z danymi doświadczalnymi, wyliczono poprzez 
podstawienie do wzorów (6.11) i (6.13), odpowiednio, wartości sum 	(<�+ + <+�) i (<*+ + <+*) otrzymanych w modelowaniu namagnesowania. 

2. Dla temperatur 21,6 K i 21,7 K i pola B=5 T zdecydowano się na podzielanie 
danych eksperymentalnych na przedziały istnienia różnych faz i wykonanie 
dopasowań dla konkretnych obszarów. Jednak, jak pokazują rys. 6.11 i B.8, 
wykorzystanie parametrów uzyskanych dla jednej fazy daje zadowalające 
rezultaty dopasowania również w obszarach istnienia innej fazy. 

6.2.5. Analiza wyników pomiarów w oparciu o proponowany model 

Jak widać na rys. 6.4-6.12 oraz B.1-B.18, przedstawiony powyżej model z dużą 
dokładnością odzwierciedla dane pomiarowe uzyskane dla fosfooliwinu niklowego  
w pomiarach kątowych. W szczególności na uwagę zasługuje fakt, iż model ten poprawnie 
odtworzył krzywe pomiarowe o nietypowym kształcie, jakie zaobserwowano  
w temperaturach, w których faza magnetyczna rozważanego kryształu zmieniała się  
w zależności od orientacji zewnętrznego pola magnetycznego. 

W następnym etapie analizy rozważono zależność różnych składowych podatności 
od temperatury. Na rys. 6.15 zestawiono wartości diagonalnej podatności stałoprądowej dla 
pola B||c, uzyskane w wyniku pomiarów przeprowadzonych z wykorzystaniem VSM, <+ 
(linie ciągłe), z wartościami otrzymanymi w wyniku dopasowania zależności τ(θ,T,B)  
i M(θ,T,B) dla płaszczyzny a-c, <+�+  (okręgi), i dla płaszczyzny b-c, <+*+  (trójkąty). Jak 
widać, wszystkie te wartości są ze sobą zgodne (w granicach dokładności pomiarów), co 
świadczy o spójności zaproponowanego modelu. Niewielkie rozbieżności obserwowane są 
jedynie w zakresie temperatur od około 20,6 K do około 21 K, gdzie niezwykle istotny jest 
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wpływ występowania przemian fazowych na zależności kątowe τ i M, a co za tym idzie  
i wpływ niewielkiej rozbieżności pomiędzy temperaturami identyfikowanymi przez różne 
przyrządy jako ta sama temperatura – na dokładność dopasowywanych parametrów.  

Zaproponowany model zakłada, że pozadiagonalne składowe podatności wzdłuż 
poszczególnych osi głównych są równe iloczynowi odpowiedniego współczynnika 
proporcjonalności <�+, <+�, <*+ lub <+*, wyznaczonego z dopasowania modelu do danych 
doświadczalnych, oraz kwadratu prostopadłej do tej osi składowej przykładanego pola 
magnetycznego (wzory (6.9) i (6.10)). Na rys. 6.16 wykreślono zależności iloczynów <.+²& 
i <+.²&, gdzie i=a, b, od temperatury, dla różnych wartości pola B. Jak wynika z rysunku, 
iloczyny obliczone dla różnych B mają podobne wartości i kształt zależności od temperatury. 
Można więc wyciągnąć wniosek, że odkryta pozadiagonalna składowa podatności silnie 
zależy od kwadratu kosinusa kierunkowego wektora B względem kierunku prostopadłego 
do rozpatrywanej osi głównej, a znacznie słabiej od B2. Stwierdzono, że przedstawione na 
rys. 6.16 temperaturowe zależności <.+²& i <+.²& z i=a, b, można bardzo dobrze opisać 
funkcjami o postaci: v(=, Ø�, Ø&, Ø;, Ø5) = Ø&(= − Ø�) + Ø; + ¸ÙB3¸�,  (6.15) 

gdzie T to temperatura, a Ø�, … , Ø5  – dopasowywane parametry. Rezultaty dopasowań 
wykreślono na rys. 6.16 liniami ciągłymi, a wartości parametrów dopasowania zebrano  
w tabeli 6.2. Jak wynika z rysunku, w fazie, w której nie ma dalekozasięgowego 
uporządkowania magnetycznego, czyli powyżej 22 K, wartości składowych 
pozadiagonalnych podatności <�+  i <+�  maleją do zera wraz ze wzrostem temperatury,  
a w funkcjach (6.15) dominuje człon proporcjonalny do Ø5 , natomiast w obszarze faz 

Rys. 6.15. Temperaturowe zależności podatności magnetycznej wzdłuż osi c, znormalizowanej do wartości 

maksymalnej, wyznaczonej z pomiarów VSM, ÅÆ (linie ciągłe), oraz z dopasowania modelu do danych 

doświadczalnych dla płaszczyzny a-c, ÅÆÛÆ(kółka), i b-c, ÅÆÜÆ (trójkąty).  
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uporządkowanych, poniżej 21 K, parametry funkcji (6.15) są mocno zróżnicowane, 
zwłaszcza dla B|<|9|T. Być może jest to związane z istnieniem domen 
antyferromagnetycznych w fazie C i ich wpływem na wartość indukowanego w próbce 
momentu magnetycznego oraz momentu skręcającego. 

Tabela 6.2. Parametry dopasowania funkcji (6.15) do temperaturowych zależności parametrów ÇÊÅÛÆ , ÇÊÅÆÛ, ÇÊÅÜÆ i ÇÊÅÆÜwraz z niepewnościami ostatniej cyfry zamieszczonymi w nawiasach obok wartości poszczególnych 

parametrów, np. -20(5)=-20 ± 5. Niepewności oszacowano poprzez sprawdzenie, jaki wpływ na jakość dopasowania 

ma zmiana jednego parametru przy ustalonych pozostałych trzech parametrach. 

 

Podsumowując, głównym wnioskiem płynącym z przedstawionej w tym rozdziale 
analizy jest fakt, iż stwierdzone eksperymentalnie występowanie ekstremów momentu 
skręcającego przy wartościach kąta θ różnych od nieparzystych wielokrotności kąta 45° jest 
zjawiskiem fizycznym, a nie artefaktem. Zjawisko to można wytłumaczyć, jako rezultat 
istnienia dla każdej głównej osi krystalograficznej dodatkowej składowej podatności 
magnetycznej, proporcjonalnej do kwadratu prostopadłej do tej osi składowej 
przykładanego pola magnetycznego. Argumentem przemawiającym za poprawnością takiej 
interpretacji jest to, że zakładając jej słuszność, dokładnie opisano teoretycznie zależności 
kątowe momentu skręcającego i namagnesowania zmierzone dla pola magnetycznego 
obracającego się w płaszczyznach a-c i b-c, a parametry dopasowania krzywych 

 ÝÉ (K) ÝÊ  Þ		Êßà	á	â� Ýã Þ		Êßà	á� Ýä Þ		Êßà	á�  

Temperatury z obszaru fazy C 

ÇÊÅÛÆ -20(5) 0,00010(2) -0,152(1) 0 B=1 T 
0 0,74682(7) -29,434(1) 287,03(2) B=5 T 
18,76(2) -0,0127(7) 0,052(1) -0,097(2) B=9 T 

ÇÊÅÆÛ 
-4,6(2) -0,00284(3) 0,218(1) 0 B=1 T 
0 -0,53992(3) 21,240(2) -206,05(2) B=5 T 
19,18(2) -0,0083(15) 0,023(1) 0,013(1) B=9 T 

ÇÊÅÜÆ 0 0 0 0 B=1 T 
0 0,9666(2) -35,473(5) 323,6(1) B=5 T 
18,93(3) 0,014(2) 0,231(7) -0,085(5) B=9 T 

ÇÊÅÆÜ 
0 0 0 0 B=1 T 
0 -0,9215(2) 33,47(5) -300,65(15) B=5 T 
18,5(3) 0,028(2) -0,439(5) 0,36(1) B=9 T 

Temperatury z obszaru faz IC i P 

ÇÊÅÛÆ 21,1(2) 0,000020(5) -0,0013(1) -0,017(1) B=1 T 
20,6(1) -0,00003(1) -0,0015(2) -0,022(1) B=5 T 
20,5(3) 0,00008(1) -0,0020(2) -0,010(1) B=9 T 

ÇÊÅÆÛ 
21,0(1) -0,000040(1) 0,00012(4) 0,0178(4) B=1 T 
20,5(2) 0,000020(3) 0,00052(5) 0,0215(5) B=5 T 
20,5(1) -0,000090(2) 0,00197(5) 0,0080(5) B=9 T 

ÇÊÅÜÆ 19,4(2) -0,00300(5) 0,359(1) -0,28(1) B=1 T 
19,19(6) -0,00303(5) 0,360(2) -0,3(1) B=5 T 
18,6(1) -0,00275(7) 0,344(2) -0,270(15) B=9 T 

ÇÊÅÆÜ 
19,45(5) 0,00287(2) -0,351(1) 0,28(1) B=1 T 
19,15(5) 0,00325(5) -0,366(1) 0,32(1) B=5 T 
18,6(1) 0,00325(5) -0,374(2) 0,325(15) B=9 T 
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teoretycznych były zgodne (z dokładnością do ok. 3%) z rezultatami niezależnych 
pomiarów namagnesowania wzdłuż głównych kierunków krystalograficznych. Istnienie 
takiego zjawiska nie było uprzednio sygnalizowane w literaturze, przypuszczalnie dlatego, 
że pomiary namagnesowania są zazwyczaj wykonywane dla pola magnetycznego 
skierowanego wzdłuż jednej z głównych osi krystalograficznych, a w takim przypadku 
prostopadła do tej osi składowa pola jest równa zero, a więc omawiany efekt nie występuje. 
Dopiero wykonanie przedstawianych w niniejszej pracy pomiarów kątowych pozwoliło 
ujawnić istnienie tego zjawiska.  

Rys. 6.16. Temperaturowe zależności współczynników pozadiagonalnych składowych podatności magnetycznej 

LiNiPO4 dla płaszczyzny a-c (a) i b-c (b), dla różnych wartości B. Punktami zaznaczono wartości uzyskane 

w wyniku dopasowania kątowych zależności namagnesowania i momentu skręcającego, a ciągłymi liniami 

wykreślono dopasowania funkcji (6.15) do uzyskanych danych. 

(b) 

(a) 
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7. Właściwości termiczne oraz magnetyczne 
proszkowego LiNiPO4 

W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki pomiarów namagnesowania oraz ciepła 
właściwego próbki proszkowej fosfooliwinu niklowego, przy czym o ile pomiary 
namagnesowania proszku były już opisywane w literaturze [ 44 ], to badania ciepła 
właściwego zostały wykonane po raz pierwszy. Celem badania próbki proszkowej,  
w sytuacji, gdy dostępne były masywne monokryształy LiNiPO4, było ustalenie czy 
właściwości magnetyczne i termiczne proszku LiNiPO4 różnią się od właściwości 

monokrystalicznych próbek objętościowych. 
Na możliwość występowania takich różnic 
wskazywała praca [ 45 ], w której autorzy 
stwierdzili występowanie zależności 
temperatury Néela od rozmiaru ziaren  
w proszkowej próbce LiFePO4 (rys. 7.1). 

Zagadnienie to jest istotne ze względów 
praktycznych, gdyż wytwarzanie próbek 
proszkowych na szeroką skalę byłoby 
pożądane, gdyby potwierdzona została 
przydatność oliwinów jako materiałów na 
katody baterii litowo-jonowych nowej 
generacji. 

7.1. Wyniki pomiarów termicznych proszkowego LiNiPO4 i ich analiza 

Wyniki pomiarów zależności Cp(T,B) dla proszku fosfooliwinu niklowego przedstawione 
zostały na rys. 7.2. Jak widać, zarówno na zależności dla B=0, jak i na zależności dla  
B=9 T można wyróżnić dwie anomalie związane z przejściami pomiędzy fazami P-IC 
(mniejsze maksimum w wyższej temperaturze dla B=0 i garb w okolicy T|≈|21,5 K dla  

B=9 T) i IC-C (wyższe maksimum  
w niższej temperaturze dla B=0  
i maksimum zależności dla B=9|T). 
Ponadto rys. 7.2 pokazuje, jak 
zewnętrzne pole magnetyczne zmienia 
kształt anomalii związanych  
z przejściami fazowymi w proszku – 
poszerza je i zmniejsza wartość ciepła 
właściwego w maksimach. Dodatkowo, 
na zależności zmierzonej w B=9|T na 
niskotemperaturowym zboczu anomalii 
związanej z przejściem pomiędzy fazami 
IC-C zarysowuje się bardzo szerokie, 
dodatkowe maksimum, niewidoczne  

Rys. 7.1. Zależność temperatury Néela od rozmiaru 
ziaren wyznaczona dla proszku LiFePO4 w pracy [45].

Rys. 7.2. Zależność ciepła właściwego od temperatury dla 
próbki proszkowej LiNiPO4, zmierzona w polu 
magnetycznym B=0 i 9 T. 
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w zależności Cp(T) dla zerowego pola magnetycznego. Należy zaznaczyć również, że skoro 
temperatury, w których pojawiają się maksima na zależnościach Cp(T,B) zmierzonych dla 
proszku, odpowiadają temperaturom przemian fazowych, TNP i TN1P, to okazuje się, że TNP 
i TN1P nie przesuwają się pod wpływem pola magnetycznego tak znacząco jak TN i TN1  
w przypadku monokryształu, dla B||c. Również kształt anomalii ciepła właściwego 
związanych z osiąganiem przez proszek antyferromagnetycznego uporządkowania 
dalekozasięgowego jest znacząco różny od tego zaobserwowanego dla monokryształu 
LiNiPO4 (rys. 5.2). Zjawiska te ilustruje rys 7.3, na którym nałożono na siebie zależności 
Cp(T,|B) zmierzone dla proszku oraz dla monokryształu LiNiPO4 dla B=0 i B=9 T. 

Analizując ten rysunek i pamiętając, że próbka proszkowa była sprasowana w aluminiowym 
naczynku (podrozdział 4.2.1.1), co wyeliminowało możliwość obrotu ziaren w polu 
magnetycznym, zinterpretowano obserwowane efekty, jako wynik współistnienia 
następujących dwóch zjawisk: 

A. W próbce proszkowej występuje pewien rozkład temperatur przemian 
fazowych. Trudno jest określić jednoznacznie przyczynę występowania tego 
zjawiska. Można by przyjąć, że ma ono związek z logarytmicznie 
normalnym rozkładem rozmiarów ziaren w próbce proszkowej LiNiPO4, 
przedstawionym w rozdziale 4 na rys. 4.1. Jednak opisywany w pracy [45] 
efekt zależności temperatury przemiany od rozmiaru ziarna występuje  
w przypadku proszków o ziarnach zdecydowanie mniejszych niż ziarna 
badanego proszku LiNiPO4. Z drugiej strony próbka proszkowa LiNiPO4 
wykazuje silne właściwości higroskopijne, a ponadto całka z ciepła 
właściwego próbki proszkowej względem temperatury, obliczona od 
temperatury 2,6 K do 24 K ma wartość o ok. 5% mniejszą niż analogiczna 
całka obliczona dla próbki monokrystalicznej. Fakty te mogą świadczyć  
o tym, że część proszku (zwłaszcza przypowierzchniowe warstwy 
poszczególnych ziaren) ma nieco inną stechiometrię niż założona LiNiPO4, 
co również może mieć wpływ na wartość temperatur przemian 
magnetycznych w różnych obszarach.  

B

(a) (b) 

Rys. 7.3. Porównanie zależności Cp(T,B) zmierzonych dla monokryształu (zależności wykreślone kolorem 
czarnym) i polikrystalicznego proszku (zależności wykreślone kolorem zielonym) LiNiPO4. (a) B=0, (b) B=9 T. 
Zależność dla monokryształu była zmierzona w B||c. W górnej części rysunku (b) przedstawiono poglądowo 
orientację krystalicznej osi c w różnych ziarnach względem zewnętrznego pola magnetycznego. 
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B. Osie krystaliczne poszczególnych ziaren próbki proszkowej (lub 
mikrokrystalitów tworzących poszczególne ziarna, jeżeli ziarna te nie są 
monokrystaliczne) są zorientowane przypadkowo względem przykładanego 
pola magnetycznego, co zobrazowano poglądowo w prawym górnym rogu 
rysunku 7.3b. Jak wynika z badań monokryształu (rys. 3.1 i 5.9), tylko 
wartość równoległej do osi c składowej przyłożonego pola określa wielkość 
obniżenia temperatur przemian fazowych konkretnego krystalitu.  
W rezultacie maksima ciepła właściwego próbki proszkowej związane  
z przemianami magnetycznymi rozmywają się pod wpływem pola 
magnetycznego i przesuwają się w stronę niższych temperatur mniej niż 
maksima w próbce monokrystalicznej pod wpływem takiego samego pola 
przyłożonego wzdłuż osi c. 

Uwzględniając wszystkie powyższe spostrzeżenia, podjęto próbę symulacji anomalii ciepła 
właściwego zaobserwowanej w B=0 i 9 T dla próbki proszkowej, z wykorzystaniem danych 
uzyskanych dla monokryształu.  

W pierwszym kroku wyznaczono magnetyczny (a ściślej mówiąc – niefononowy) 
wkład do ciepła właściwego dla monokryształu (CM) oraz proszku LiNiPO4 (CMP), 
odejmując od zmierzonych temperaturowych zależności ciepła właściwego wkład sieciowy 
opisany równaniem (5.1), w którym wykorzystano wartości parametrów podane w tabeli 
5.1. Wyznaczone w ten sposób zależności CMP(T) przedstawione są na rys. 7.4. 

Po wykonaniu licznych prób stwierdzono, że najlepszą zgodność pomiędzy danymi 
doświadczalnymi i zależnością teoretyczną można uzyskać, gdy przyjmie się, że opisany  
w punkcie (A) rozkład mas fragmentów próbki, wykazujących różne temperatury przemian, 
ma postać rozkładu logarytmicznie normalnego, danego wzorem: 

v(F±å, =±æ, ç) = �√&«é∙Cêë exp	(− (�Ñ(Cêë Bêì⁄ ))�&é� ), (7.1) 

w którym przyjęto arbitralnie temperaturę odniesienia TNS=20,875 K ≈ TN. Aby uzyskać 
zależność modelową przedstawioną na rys. 7.4a zastosowano następującą procedurę: 

1. Przyjęto, że dla tych obszarów próbki, dla których anomalia związana  
z przejściem IC-C występuje w tNP, zależność magnetycznego ciepła 
właściwego od temperatury ma taką samą postać jak dla monokryształu, tyle 
że jest ona przesunięta wzdłuż osi temperatur w taki sposób, że anomalia, 
która w monokrysztale występuje w TNS, dla tych obszarów występuje w tNP. 
To znaczy, że jeżeli oznaczy się temperaturową zależność magnetycznego 
wkładu do ciepła właściwego monokryształu, wykazującego anomalię w TNS, 
jako CM(T), to temperaturowa zależność magnetycznego ciepła właściwego 
fragmentu wykazującego anomalię w tNP ma postać: 

>îCêë(=) = >î^= − (F±å − =±æ)_. (7.2) 

2. Biorąc pod uwagę szerokość maksimum ciepła właściwego związanego  
z przemianą fazową IC-C w próbce proszkowej, założono, że w symulacji 
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wystarczy rozważyć tNP z zakresu: 20,7 K < tNP < 21,06 K. Zakres ten 
podzielono na (Ll + Lp) dyskretnych przedziałów o szerokości Step, gdzie Ll 
to liczba przedziałów, których kres dolny był mniejszy od TNS, a Lp – liczba 
przedziałów, których kres dolny był większy od TNS. Tak więc przedział 
centralny, któremu przypisano temperaturę TNS, rozciągał się w granicach (=±æ − ÔCï�& , =±æ + ÔCï�& 	)  i należał do grupy Ll przedziałów. Granice 

przedziałów z grupy Ll: (ai, bi), oraz z grupy Lp: (ck, dk), zdefiniowano 
wzorami: 

ðñ. = =±æ − ÔCï�& − "F�ò ∙ (z − 1)ó. = =±æ + ÔCï�& − "F�ò ∙ (z − 1)	 (7.3) 

dla i=1,2,…,Ll oraz 

ðô9 = =±æ − ÔCï�& + "F�ò ∙ ��9 = =±æ + ÔCï�& + "F�ò ∙ � (7.4) 

dla k=1,2,…,Lp, 

a temperatury tNP przypisane odpowiednim przedziałom wyrażały się 
wzorami: F±å. = =±æ − (z − 1) ∙ "F�ò oraz F±å9 = =±æ + � ∙ "F�ò. 

3. Wagi, z jakimi poszczególne fragmenty o różnej tNP wnosiły wkład do 
całkowitego ciepła właściwego próbki proszkowej, zdefiniowano wzorami: 

 

 

 (7.5) 

 

 
 

w których v(F, =±æ, ç)  oznacza funkcję rozkładu daną wzorem (7.1),  
a granice całkowania określone są wzorami (7.3) i (7.4). 

4. Ostatecznie, modelowe magnetyczne ciepło właściwe próbki proszkowej  
w B=0 obliczono, korzystając ze wzoru: 

 

 (7.6) 
 

 
w którym dopasowany mnożnik 0,98 pozwalał uwzględnić wspomnianą 
powyżej różnicę pomiędzy całką z ciepła właściwego próbki proszkowej 

õöö
÷
ööøªCêë� =

© v(F, =±æ, ç)*��� �F© v(F, =±æ, ç)Aùú�ùÌ �F
ªCêëû = © v(F, =±æ, ç)Aü+ü �F© v(F, =±æ, ç)Aùú�ùÌ �F

 

>îå(=) = 0,98ý�ªCêë�þÌ
.�� >î^= − (F±å. − =±æ)_ +�ªCêëüþú

9�� >î^= − (F±å9 − =±æ)_�, 
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względem temperatury a analogiczną całką obliczoną dla próbki 
monokrystalicznej. 

5. Traktując σ, Step, Ll i Lp jako parametry dopasowania stwierdzono, że 
przyjmując: 

 

 (7.7) 

 
 

uzyskuje się funkcję wykreśloną pomarańczową linią ciągłą na rys. 7.4a, 
najlepiej odtwarzającą doświadczalną zależność CMP(T, B=0). 

W przypadku B=9 T konieczne było uwzględnienie dodatkowo zjawiska (B). 
Ponieważ w próbce proszkowej występował przypadkowy rozkład orientacji osi c 
mikrokrystalitów, przyjęto, że rozkład masy mikrokrystalitów o określonej orientacji osi c 
względem kierunku przyłożonego pola jest jednorodny, a więc we współrzędnych 
sferycznych, w których orientację tę określają kąty: biegunowy ϑ i azymutalny φ, ma on 
postać sfery przedstawionej na rys. 7.5b. Ponieważ dysponowano rezultatami pomiarów 
ciepła właściwego monokryształu w polach B=0, 1, 2, …, 9 T, podzielono zakres 
zmienności kąta 0 ≤ ϑ ≤ π/2 na 10 przedziałów (metodę określania granic tych przedziałów 
przedstawia rys. 7.5a), którym przypisano różną wartość równoległej do osi c składowej 
przyłożonego pola (jak wspomniano powyżej, tylko składowa równoległa do osi c ma 
wpływ na wartość temperatur przemian magnetycznych w LiNiPO4). To znaczy przyjęto, 
że: 

− ziarna, dla których 0 ≤ � ≤ arc cos ¶,Ö¹ � – znajdują się w polu 9 T,  

Rys. 7.4. Wyniki modelowania temperaturowej zależności magnetycznego wkładu do ciepła właściwego proszku 
fosfooliwinu niklowego z wykorzystaniem danych uzyskanych dla monokryształu. Kolorem czarnym wykreślono 
dane doświadczalne dla próbki proszkowej, kolorem pomarańczowym – wyniki modelowania dla (a) B=0
i (b) B=9 T. 

(a) (b) 

σ=0,01 K 
Step=0,02 K 
Ll=20 
Lp=7 
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− ziarna, dla których arc cos �¹3.d� &�¹ � ≤ � ≤ arc cos �¹3.3� &�¹ � – znajdują się 

w polu (9-i) T, gdzie i=1,2,…,8, 

− ziarna, dla których arc cos �� &�¹ � ≤ � ≤ «& – znajdują się w polu 0 T.  

W takiej sytuacji wkład ziaren o orientacji osi c z przedziału (ϑi, ϑi+1) do całkowitej masy  
(i ciepła właściwego) próbki jest proporcjonalny do: 

�¹3. = �&« © © sin� ���Ë&«� = �−cos�.d� + cos�.	
���
� , (7.8) 

gdzie wskaźnik (9-i) jest równy równoległej do osi c składowej pola magnetycznego, 
wyrażonej w teslach, a: 

�� = 0; 	�. = arc cos �¹3.d� &�¹ � dla i=1,3,..9; ��� = «&. (7.9) 

Po uwzględnieniu definicji (7.9) otrzymuje się: 

�¹ = ��¶ ; 	�¶ = � = ⋯ = �� = �¹ ; 	�� = ��¶. (7.10) 

W powyższych rozważaniach analizowano jedynie górną półsferę z rys. 7.5b, jednak nie 
ma to żadnego wpływu na wyniki, gdyż sposób, w jaki pole magnetyczne wpływa na 
położenie magnetycznych przemian fazowych zależy jedynie od wartości równoległej do 
osi c składowej pola, a nie od jej znaku. Stąd uwzględnienie dolnej półsfery polegałoby 
jedynie na pomnożeniu licznika wzoru (7.8) przez 2 i równoczesnym pomnożeniu przez 2 
występującego w mianowniku czynnika normalizującego sumę vi do 1 (w przypadku 
półsfery jest to połowa pełnego kąta bryłowego – 2π, a w przypadku całej sfery byłby to 
pełny kąt bryłowy - 4π), co nie zmieniłoby wartości vi określonych wzorem (7.8). 

Rys. 7.5. (a) Sposób podziału zakresu zmienności kąta 0 ≤ ϑ ≤ π/2 na 10 przedziałów, którym przypisano różną 
wartość równoległej do osi c składowej przyłożonego pola. Liniami przerywanymi oznaczono miary kątów θ
wyliczone zgodnie z zależnością (7.9). (b) Wycinek sfery proporcjonalny do wagi wyliczonej na podstawie 
równania (7.8), uwzględnianej przy sumowaniu danych pomiarowych CM(T,B) dla B=0, 1, … , 9 T dla 
monokryształu. 

(a) (b) 
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W oparciu o przedstawione wyżej rozważania ciepło właściwe „idealnego” proszku 
o „nierozmytych” temperaturach przemian fazowych (CMPI), umieszczonego w polu 
magnetycznym o indukcji 9 T, obliczono, korzystając ze wzoru: >îå�(=, ² = 9) = ∑ �9>î(=, ² = �)¹9�� , (7.11) 

gdzie symbolem >î(=, ² = �)  oznaczono magnetyczny wkład do ciepła właściwego 
monokryształu w polu o indukcji k T, skierowanym wzdłuż osi c, wyznaczony poprzez 
odjęcie od zmierzonej temperaturowej zależności całkowitego ciepła właściwego – wkładu 
sieciowego, opisanego równaniem (5.1), w którym wykorzystano wartości parametrów 
podane w tabeli 5.1. 

Wychodząc z założenia, że występujące w przypadku rzeczywistej próbki 
proszkowej rozmycie temperatur przemian, zaobserwowane podczas pomiarów w zerowym 
polu magnetycznym i opisane powyżej z wykorzystaniem rozkładu logarytmicznie 
normalnego, jest właściwością próbki, niezależną od wartości zewnętrznego pola 
magnetycznego, wynikającą z rozkładu rozmiarów ziaren proszku i pewnej niestechiometrii 
próbki, przyjęto, że do próbki proszkowej umieszczonej w polu B=9 T można zastosować 
rozumowanie przedstawione powyżej w punktach 1-5. W rezultacie temperaturową 
zależność magnetycznego ciepła właściwego rzeczywistego proszku umieszczonego w polu 
B=9 T obliczono stosując wzór: 

 

 

 

 (7.12) 

 

 

w którym parametry rozkładu logarytmicznie normalnego (7.1) opisującego rozkład 
temperatur przemian i określającego wagi ªCêë�  i ªCêëü , były takie same, jak dla próbki  

w polu zerowym, tj. podane w wyrażeniu (7.7). 

Uzyskaną zależność teoretyczną wykreślono na rys. 7.4b. Jak wynika z tego rysunku, 
otrzymana funkcja opisuje poprawnie zaobserwowaną ewolucję kształtu anomalii ciepła 
właściwego, w tym tworzenie się dodatkowego maksimum na niskotemperaturowym 
zboczu anomalii związanej z przejściem IC-C. Sugeruje to, że przyjęte w zaprezentowanym 
modelu założenia były racjonalne, a chociaż ilościowa zgodność pomiędzy zależnością 
doświadczalną zmierzoną w polu 9 T i krzywą teoretyczną, uzyskaną w oparciu o wzór 
(7.12), nie jest idealna, to jednak, biorąc pod uwagę przybliżony charakter modelu, można 
uznać ją za zadowalającą.  

>îå(=, ² = 9) = 0,98ý�ªCêë�þÌ
.�� >îå�(= − (F±å. − =±æ), ² = 9)

+�ªCêëüþú
9�� >îå�(= − (F±å9 − =±æ), ² = 9)�, 
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7.2. Wyniki pomiarów magnetycznych proszkowej próbki LiNiPO4 

Wyniki uzupełniających pomiarów namagnesowania proszku LiNiPO4 przedstawiono na 
rys. 7.6 w formie zależności χ(T,B), gdzie χ=M/B. Maksimum oraz gwałtowny uskok 
podatności, związane, odpowiednio, z przejściami pomiędzy fazami  
P-IC oraz IC-C, wyraźnie widoczne na wykresach przedstawiających wyniki pomiarów 
monokryształu LiNiPO4 (rys. 6.1a), są w przypadku próbki proszkowej mocno rozmyte, ale 
tendencja do zmniejszania się temperatur przejść fazowych wraz ze wzrostem pola B 
pozostaje zauważalna. Zachowanie podatności χ w obszarze najniższych temperatur jest 
analogiczne do zachowania podatności monokryształu umieszczonego w polu B||c, tzn. 
wraz ze wzrostem wartości przykładanego pola magnetycznego rośnie niskotemperaturowa 
wartość podatności. W związku z tym, że podobnie jak podczas pomiarów ciepła 

właściwego, ziarna proszku w pojemniku pomiarowym VSM były sprasowane tak, że nie 
mogły się obracać, zaobserwowane rozmycie anomalii podatności zinterpretowano jako 
efekt występowania zjawisk (A) i (B), opisanych szerzej w poprzednim podrozdziale.

Rys. 7.6. Temperaturowa zależność podatności magnetycznej proszku LiNiPO4 zmierzona dla wybranych pól 

magnetycznych z zakresu od 1 T do 9 T. 
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8. Podsumowanie – najistotniejsze rezultaty 
przeprowadzonych badań 

Przedstawiana rozprawa dotyczy badań monokryształów związku LiNiPO4, należącego do 
interesującej klasy fosfooliwinów, wykazujących rzadko spotykany zestaw właściwości 
fizycznych, m.in. cechy kwazidwuwymiarowego antyferromagnetycznego układu 
isingowskiego oraz bardzo duże liniowe zjawisko magnetoelektryczne, a także uważanych 
za perspektywiczne do zastosowania jako katody w ogniwach litowo-jonowych nowej 
generacji. LiNiPO4 został wybrany jako unikatowy przedstawiciel rodziny fosfooliwinów, 
w którym dalekozasięgowe uporządkowanie magnetyczne tworzy się dwustopniowo (ciągłe 
przejście fazowe do niewspółmiernej fazy antyferromagnetycznej, a następnie przejście 
nieciągłe do współmiernej fazy antyferromagnetycznej). 

Głównym celem prezentowanej rozprawy było: 

1. Ustalenie czy istnieją dowody na istnienie przejścia fazowego do fazy 
ferroelektrycznej w LiNiPO4, a więc na to, że związek ten jest 
multiferroikiem.  

2. Wyjaśnienie, czy złożona struktura oddziaływań wymiennych LiNiPO4 
(odkryta w wyniku badań neutronowych [13, 16]), a także warstwowa 
struktura krystaliczna i silna anizotropia jednoosiowa oraz 
kwazidwuwymiarowy charakter struktury magnetycznej prowadzą do 
wystąpienia oryginalnych, nieznanych dotąd makroskopowych właściwości 
magnetycznych tego związku, a jeżeli tak, to wyjaśnienie ich natury  
i opracowanie ich teoretycznego opisu. 

3. Uściślenie diagramu fazowego LiNiPO4 w polu B||c w zakresie słabszych 
pól, tj. B ≤ 9 T, w szczególności – wyznaczenie funkcji opisujących 
zależności temperatur przemian magnetycznych od B. 

4. Stwierdzenie czy właściwości magnetyczne i termiczne próbek 
proszkowych LiNiPO4 (których wytwarzanie na szeroką skalę byłoby 
pożądane, gdyby potwierdzona została przydatność oliwinów jako 
materiałów na katody baterii litowo-jonowych nowej generacji) różnią się 
od właściwości monokrystalicznych próbek objętościowych i – jeśli tak – 
zbadanie tych różnic. W szczególności – wyjaśnienie, dlaczego 
zarejestrowany podczas pomiarów próbki proszkowej kształt anomalii ciepła 
właściwego, towarzyszącej obu przemianom fazowym „wprowadzającym” 
w próbce stan antyferromagnetyczny, zmienia się pod wpływem pola 
magnetycznego. 

Cele te osiągnięto w wyniku przeprowadzenia precyzyjnych badań ciepła właściwego,  
a także namagnesowania i momentu skręcającego w funkcji temperatury, indukcji (do 9 T) 
i orientacji zewnętrznego pola magnetycznego. Do najistotniejszych rezultatów rozprawy 
można zaliczyć: 
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1. Odkrycie wyraźnego rozszczepienia anomalii ciepła właściwego związanej 
z przejściem fazowym pomiędzy fazami magnetycznymi: niewspółmierną 
(IC) a niskotemperaturową współmierną (C), co sugeruje, że w LiNiPO4 
poniżej temperatury przejścia IC-C może występować faza ferroelektryczna. 
W celu ostatecznego rozstrzygnięcia, czy wspomniane rozszczepienie 
maksimum ciepła właściwego jest związane z istnieniem przejścia 
ferroelektrycznego, należałoby wykonać pomiary polaryzacji elektrycznej, 
co – m.in. ze względu na niewielkie rozmiary monokrystalicznych próbek, 
którymi dysponowano, i brak dostępu do odpowiedniej aparatury 
pomiarowej – wykraczało poza zakres przedstawionej pracy. Dodatkowym 
wnioskiem, wypływającym z tej części badań, jest spostrzeżenie, że  
w przypadku materiałów, które – tak jak LiNiPO4 – wykazują w niskich 
temperaturach magnetyczne przejścia fazowe do struktur 
antyferromagnetycznych (współmiernych lub niewspółmiernych), 
charakteryzujących się zerowym wypadkowym namagnesowaniem  
i brakiem rozbieżności podatności magnetycznej w jednorodnym polu 
magnetycznym w punkcie przemiany, pomiar ciepła właściwego jest metodą 
dostarczającą pełniejszych i dokładniejszych informacji o przemianach 
fazowych niż pomiar podatności magnetycznej. Wynika to np. z porównania 
rysunków 5.2 i 6.1. 

2. Uściślenie „niskopolowej”, tj. w polach do 9 T, części diagramu fazowego 
LiNiPO4 (rys. 5.9) i wyznaczenie parametrów parabolicznych zależności 
(5.4) i (5.5), opisujących linie przemian fazowych: P-IC i IC-C w polu 
magnetycznym równoległym do osi c. 

3. Zaobserwowanie, zinterpretowanie i opracowanie zadowalającego modelu 
fenomenologicznego nowego zjawiska, które nazwano „nieliniową 
pozadiagonalną podatnością magnetyczną”. Podstawą do stwierdzenia, że 
takie zjawisko istnieje, było zaobserwowanie nietypowych przebiegów 
zależności momentu skręcającego i namagnesowania od orientacji 
zewnętrznego pola magnetycznego w różnych płaszczyznach 
krystalograficznych. Ustalono, że przebiegi te można zinterpretować, jeżeli 
założy się, że moment magnetyczny indukowany przez pole magnetyczne 
wzdłuż każdej z głównych osi krystalograficznych jest proporcjonalny nie 
tylko do równoległej do tej osi składowej pola, ale również do kwadratu 
prostopadłej do tej osi składowej pola. Przyjęto, że zjawisko to jest 
makroskopowym przejawem skomplikowanych oddziaływań wymiennych  
i anizotropii magnetycznej, prowadzących do tworzenia się w LiNiPO4 
złożonej, czteropodsieciowej struktury antyferromagnetycznej. Nie zostało 
ono dotychczas zaobserwowane zapewne dlatego, że w opisywanych dotąd 
pomiarach namagnesowania monokryształu pole magnetyczne przykładano 
wzdłuż konkretnej głównej osi krystalograficznej, a wtedy prostopadła do tej 
osi składowa pola była równa zeru. Dopiero pomiary zależności kątowych 
pozwoliły dostrzec ten efekt. 
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4. Zaobserwowanie, zinterpretowanie i opisanie teoretycznie (w oparciu  
o rezultaty badań monokryształu) ewolucji kształtu anomalii ciepła 
właściwego towarzyszących przemianom magnetycznym w proszkowej 
próbce LiNiPO4 – pod wpływem pola magnetycznego. 

Osiągnięciu celów głównych rozprawy towarzyszyły następujące, dodatkowe rezultaty: 

1. Wyznaczenie wkładu sieciowego do ciepła właściwego fosfooliwinu 
niklowego i opisanie go teoretycznie jako sumy wkładów opisywanych 
modelem Debye’a oraz Einsteina. 

2. Jedno z „pierwszych”, udane zastosowanie nowej procedury „slope analysis” 
zaimplementowanej przez producenta platformy pomiarowej PPMS w opcji 
do pomiaru ciepła właściwego – do badań przemiany fazowej pierwszego 
rodzaju. 

3. Wyznaczenie rozkładu rozmiarów ziaren proszku LiNiPO4 w oparciu  
o zdjęcia wykonane z wykorzystaniem skaningowego transmisyjnego 
mikroskopu elektronowego i określenie średniego rozmiaru ziaren: 
1,7 ± 0,05 µm.
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9. Załącznik A – Struktura oliwinów 

9.1. Elementy symetrii w grupie przestrzennej Pnma 

W grupie przestrzenniej Pnma występują następujące operacje symetrii [12]: 
1  – operacja identyczności, 
2a  – równoległa do kierunku a 2-krotna oś śrubowa (obrót o 180° wokół a złożony 

z translacją wzdłuż a o ½ stałej sieci), przechodząca przez punkt (0, 0,25, 0,25), 
2b  – równoległa do kierunku b 2-krotna oś śrubowa (obrót o 180° wokół b złożony 

z translacją wzdłuż b o ½ stałej sieci), przechodząca przez punkt (0, 0, 0), 
2c  – równoległa do kierunku c 2-krotna oś śrubowa (obrót o 180° wokół c złożony 

z translacją wzdłuż c o ½ stałej sieci), przechodząca przez punkt (0,25, 0, 0), 1�  – inwersja względem punktu (0, 0, 0), 
n  – płaszczyzna poślizgu – odbicie zwierciadlane względem płaszczyzny bc  

(o współrzędnej x=0,25) oraz translacja o wektor [0, 0,5, 0,5], 
m  – odbicie lustrzane względem płaszczyzny ac (o współrzędnej y=0,25), 
a  – płaszczyzna poślizgu – odbicie zwierciadlane względem płaszczyzny ab  

(o współrzędnej z=0,25) oraz translacja o wektor [0,5, 0, 0]. 

9.2. Numeracja jonów w komórce elementarnej LiNiPO4 

T. B. S. Jensen [13]-[16] 
R. Toft-Petersen [30] 

D. Vaknin [24], [44] 
N. F. Kharchenko [31] 

I. Kornev [23] 

1 1 1 
2 4 3 
3 3 2 
4 2 4 

9.3. Wektory opisujące strukturę magnetyczną LiNiPO4 

Poniższa tabelka zawiera definicje wektorów ferromagnetycznego  
i antyferromagnetycznych dla LiNiPO4 z zachowaniem numeracji jonów przyjętej przez 
danego autora. 

T. B. S. Jensen, [13]-[16] 

R. Toft-Petersen [30] 

D. Vaknin [24], [44] 

N. F. Kharchenko [31] 

I.E. Chupis [46] 

I. Kornev [23] 

F=S1+S2+S3+S4 m=S1+S2+S3+S4 m=S1+S2+S3+S4 

G=S1-S2+S3-S4 L1=S1-S2+S3-S4 L1=S1+S2-S3-S4 

C=S1+S2-S3-S4 L2=S1-S2-S3+S4 L2=S1-S2+S3-S4 

A=S1-S2-S3+S4 L3=S1+S2-S3-S4 L3=S1-S2-S3+S4 
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10.  Załącznik B – Kątowe zależności namagnesowania i 
momentu skręcającego 
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Rys. B.1. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=19,65 K. 
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Rys. B.2. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=20,8 K. 
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Rys. B.3. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=20,9 K. 
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Rys. B.4. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=20,95 K. 
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Rys. B.5. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21 K. 
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Rys. B.6. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,1 K. 
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Rys. B.7. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,2 K. 
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Rys. B.8. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,7 K. 
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Rys. B.9. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,8 K. 
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Rys. B.10. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,85 K. 



 10. Załącznik B – Kątowe zależności namagnesowania i momentu skręcającego 101 
 

 
 

 

Rys. B.11. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=21,9 K. 
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Rys. B.12. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=22 K. 



 10. Załącznik B – Kątowe zależności namagnesowania i momentu skręcającego 103 
 

 
 

 

Rys. B.13. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=22,5 K. 
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Rys. B.14. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=30 K. 
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Rys. B.15. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=35 K. 
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Rys. B.16. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=40 K. 
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Rys. B.17. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=45 K. 
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Rys. B.18. Kątowe zależności: (a) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie a-c,  

(b) momentu skręcającego dla pola B obracającego się w płaszczyźnie b-c, (c) namagnesowania dla pola B 

obracającego się w płaszczyźnie a-c i b-c – dla monokryształu LiNiPO4 w temperaturze T=50 K. 
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11. Załącznik C – Lista zmierzonych zależności 

W poniżej tabeli znakiem X zaznaczono wartości pola B oraz temperatury T, dla których wykonano 
pomiary kątowe namagnesowania oraz momentu skręcającego. 

T, K 0=c; 
90°=a 

a-c a-c a-c a-c a-c  0=c; 
90°=b 

b-c b-c b-c b-c b-c 

  1T 3T 5T 7T 9T   1T 3T 5T 7T 9T 
                            

19,35 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
19,65 M             

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
19,95 M             

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
20,2 M             

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
20,4 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
20,6 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X   X X X 
                            
20,7 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
20,8 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
20,9 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
20,95 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

21 M X X X     X X X   

 τ             

                            
21,1 M             

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
21,2 M             

 τ X X X X X   X  X X X 
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T, K 0°=c; 
90°=a 

ac ac ac ac ac  0°=c; 
90°=b 

bc bc bc bc bc 

  1T 3T 5T 7T 9T   1T 3T 5T 7T 9T 
21,4 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

21,5 M             

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

21,6 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

21,7 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

21,8 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            
21,85 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

21,9 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

22 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

22,5 M X X X     X X X   

 τ X X X X X   X  X X X 
                            

25 M X X X     X X X   

 τ X  X  X   X  X X X 
                            

30 M X X X     X X X   

 τ X  X  X   X  X X X 
                            

35 M X X X     X X X   

 τ X  X  X   X  X X X 
                            

40 M X X X     X X X   

 τ X  X  X   X  X X X 
                            

45 M X X X     X X X   

 τ X  X  X   X  X X X 
                            

50 M X X X     X X X   

 τ X  X  X   X  X X X 
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