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СПЕКТРИ ЕПР МАРГАНЦЮ В КРИСТАЛАХ LiNaGe4O9

Проведено дослідження спектрів ЕПР у кристалах тетрагерманату літія з домішками
марганцю. Виявлено, що спектр ЕПР у досліджуваних кристалах складається з трьох груп ліній
НТС марганцю. Досліджені кутові залежності спектра ЕПР при обертанні магнітного поля в
трьох головних площинах кристала. Визначені головні значення g-тензора при Т=300 К gxx  =
1,7444, gyy = 2,2948, gzz  = 2,5631. Зроблені припущення про можливу природу центрів марганцю,
відповідальних за спектри ЕПР, що спостерігаються.

Типовий вид спектра ЕПР у кристалах LiNaGe4O9, представлений на мал.1. У
спектрі спостерігаються три групи переходів, кожна з яких складається з шести лі-
ній поглинання однакової інтенсивності й розташованих приблизно на рівних «від-
станях» друг від друга, що вказує на те, що реєструємий спектр ЕПР обумовлений
саме домішковими іонами марганцю, ядра яких мають спин I = 5/2.

У відповідності до даних рентгенографічних  досліджень, за нормальних умов
структура кристалів LiNaGe4O9 орторомбічна [3].

Для з'ясування симетрії локального оточення парамагнітних іонів марганцю
досліджувалася кутова залежність спектрів ЕПР.

Виявилося, що кутові залежності всіх трьох груп ліній НТС майже однакові.
Це добре видно на рис. 2, де зображена кутова залежність центрів ваги кожної з
груп ліній НТС при обертанні магнітного поля у площині (100).

Вважаючи це, подальше спостереження здійснювалося тільки за групою ліній
НТС, що мають найбільшу інтенсивність. Кутові залежності положення центрів ваги
ліній цієї групи, отримані при температурах 300 K та 77 К, у випадках обертання маг-
нітного поля у всіх трьох головних площинах кристала представлені на рис. 3

Отримані дані можна використати для визначення компонентів g-тензора. За
методикою, наведеною в [2], були визначені всі дев'ять компонентів тензора gефф
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Елементи (g2)ij експериментально визначаються шляхом послідовного обер-
тання кристала або магнітного поля в площинах xz, yz, xy. Якщо θ - кут між Н и
віссю z, то для площини xz маємо: lz = cosθ, ly = 0 і lx = sinθ.

θθθθ 222222 cos)(cossin)(2sin)( zzxzxxэфф gggg ++=
При обертанні в площині yz одержимо: lz = 0, ly = sinθ і lx = cosθ.

θθθθ 222222 cos)(cossin)(2sin)( zzyzyyэфф gggg ++=
Аналогічно в площині xy:
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Рис. 1. Спектр ЕПР у кристалах LiNaGe4O9 Рис. 2.  Кутова залежність спектра ЕПР у  (100)

Для одержання головних значень g2
 отримана матриця була диагоналізована

за допомогою програмного пакета MathCad 2001

dg2 = 
















5696,600

02663,50

000431,3
.

Після витягу квадратних коренів з діагональних елементів були отримані го-
ловні значення  g-тензора  (при Т = 300 К):

gXX = 1,7444
gYY = 2,2948

  gZZ = 2,5631 .
Видно, що величина g-фактора в досліджуваних кристалах має сильну анізотропію.

Це зв'язано з наявністю у парамагнітному центрі орбітального магнітного моменту.
Відомо, що при Т=110 К у досліджуваних кристалах здійснюється фазовий пе-

рехід з пара- у сегнетоелектричну фазу.  Як можна бачити з рис. 4, особливих змін у
симетрії локального оточення парамагнітних центрів не спостерігається.

Лінії спектрів поширюються і трохи змінюються значення магнітних полів пе-
реходів (мал.4).

Відзначимо ще один важливий факт. Відомо, що при фазовому переході у сегне-
тоелектричну фазу, результат дії внутрішніх електричних полів, лінії спектрів ЕПР по-
винні розщеплюватися. Як видно на рис. 3 зниження температури до 77 K привело до
розщеплення ліній тільки однієї із усіх  груп ліній НТС. Це може бути пояснене тим,
що всі три групи ліній НТС, які є у спектрі ЕПР,  зв'язані з іонами марганцю, який зна-
ходяться в трьох різних по своїй природі вузлах. Але тоді виникає питання, – в якому
зарядовому стані повинні знаходитися іони марганцю для того, щоб викликати тільки
один резонансний перехід (тобто одну групу НТС)? Це може бути, по-перше, якщо
електронна конфігурація 3d1 і іони марганцю мають спин S = ½.. Для цього їм треба
віддати на зв'язок із сусідніми атомами цілих шість електронів, але для такої ситуації в
ґратці  кристалів LiNaGe4O9 важко знайти відповідний вузол.
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Рис. 3.  Зміна   кутових   залежностей спектрів ЕПР
марганцю  в  кристалах LiNaGe4O9 при переході від
T=300 K (суцільна)  до T=77 К (пунктирна

Рис. 4. Спекри ЕПР марганцю в кристалах
LiNaGe4O9  при  температурі  Т=300 К  (а)
і Т=77 К (б)

По-друге, якщо іони марганцю знаходяться в сильних внутрікристалічних елек-
тричних полях октаедричної симетрії, то відповідно до [1],  можлива реалізація так
званого низькоспінового стану. У цьому випадку, незважаючи на наявність елек–
тронної конфігурації 3d

5 
, сумарний спин S для марганцю може приймати значення

S = 1/2 і спектр ЕПР буде також складатися тільки із  однієї групи ліній НТС.
Але може також бути, що всі три групи НТС являють собою центральні пере-

ходи іонів Mn
4+
 на місці Ge4+

, які розташовані в неєквівалентних вузлах гратки.
При цьому, лінії поглинання, що відповідають бічним переходам можуть не реєст-
руватися через дуже  велике початкове розщеплення відповідних енергетичних рів-
нів кристалічним полем.

У будь-якому випадку для з'ясування вірної картини необхідно проведення
додаткових досліджень з використанням радіоспектрометрів, що працюють у діапа-
зоні більш коротких хвиль, наприклад у К-діапазоні (λ = 8 мм), що передбачається
зробити у подальших дослідженнях.

Проведено исследование спектров ЭПР марганца в кристаллах тетрагерманата лития.
Обнаружено, что спектр ЭПР в исследуемых кристаллах состоит из трех групп линий СТС мар-
ганца. Исследованы угловые зависимости спектра ЭПР при вращении магнитного поля в трех
главных плоскостях кристалла. Определены главные значения g-тензора при Т=300 К gxx  =
1,7444, gyy = 2,2948, gzz  = 2,5631. Сделаны предположения о возможной природе центров марган-
ца, в исследуемых кристаллах.

The study  of manganese ESR spectra in  LiNaGe4O9 crystals is held. It is revealed, that the ESR
spectrum  in investigated crystals consists of three groups of   manganese lines. The angular dependences
of ESR spectra  are investigated at rotating a magnetic field in three principal planes of crystals. The
principal values of a g-tensor are determined at Т=300 K are gxx = 1,7444, gyy = 2,2948, gzz = 2,5631. The
conjectures about the possible nature of manganese centers, in LiNaGe4O9 crystals  are made.
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