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SA.~ENVATTING. 

Aan de ferro~errispinelsystemen Mn Fe3 o4 , Zn Fe3 o4 en Ni Fe3 0 4 x -x x -x x -x 
met O<x<l is onderzoek verricht ;naar de magnetische nawerking, die 

veroorzaakt wordt door elektronendiffusie bij lage temperaturen 

(4.2~T~300 K). 
De waargenomen relaxatieprocessen geven additionele informatie over 

de elektrische geleiding bij zeer lage temperaturen in oxidische 

ferrospinellen, welke niet verkresen wordt uit de a.c/d.c. gelei

dingsmetingen of Seebeckmetingen. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de elektrische geleiding in 

deze materialen ( in het temperatuurgebied van 0 tot 100 K ) be

schreven kan worden m.b.v. een smal! polaron "band 11 type geleiding, 

die veel lijkt op de impurity bandengeleiding in zwaar gedoopte 

brede band halfgeleiders. 

Door de Coulombinteracties tussen de ladingsdragers onderling en 

de valentie van de diverse andere ionen in aanmerking te nemen kan 

een verklaring gegeven worden voor de experimenteel gevonden ver

breding van de relaxatiepieken. 

De magnetische nawerkingsmetingen wijzen erop dat in gesubstitueerde 

magnetiet met Mn-en Zn-ionen bij relatief lage concentraties een 

"Coulomb Gap"-achtige toestandsdichtheid optreedt ten gevolge van 

een short range ordening (S.R.O.); Mott [49]. 

Naast Coulombinteracties kunnen de energienivo's van een ijzerion 

op een oktaëderplaats mogelijk ook verstoord worden door magnetische 

interacties en roostervervormingen wat de tweede piek in het mangaan

rijke deel van de mangaanmengreeks kan verklaren. 
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INLEIDING 

Het in dit verslag besproken onderzoek naar de magnetische na·-. 
werkingsprocessen in de mengreeksen Mn Fe3 o

4
, Zn Fe

3 
o

4 
en 

. x -x x -x 
NixFe3_xo4 past in het kader van·het onderzoek van de werkeen-
heid Fysische Materiaalkunde van de vakgroep Vaste Stof, waar

bij door het systematisch onderzoeken van de verschillende 

mengreeksen van het type Me Fe3 o 4 ( Me = Mn, Ni, Zn, Mg, Al, x -x 
Ti etc. ) getracht wordt inzicht te krijgen in de fysische ei-
genschappen van deze materialen. 

Oe genoemde mengreeksen kristalliseren in de spinelstructuur, 

waarbij de zuurstofionen een f.c.c. kubische_dLchtebolstapeling 

vormen en de metaalionen in de holtes van deze stapeling een 

piaats vinden. Door het variëren van de samenstellingsparameter 

x en het substitutie ion Me kan, bij een nagenoeg gelijkblijvende 

kristalstructuur als gevolg van wanorde effecten, een breed skala 

van fysische eigenschappen gerealiseerd worden. 
Wat betreft de magnetische eigenschappen is onderzoek gedaan 

naar de magnetische aanvangspermeabiliteit als functie van fre

quentie ( 27 KHz $fS 300 KHz) en temperatuur ( 4.2 K STS 300 K). 

De magnetische eigenschappen van ferrospinellen worden beneden 

de Curietemperatuur bepaald door de magnetische spins van de 

metaalionen op de A en B plaatsen in het spinelrooster die als 

gevolg van een ~ecte exchange wisselwerking antiferromagnetisch 
( antiparallel) gekoppeld zijn. Dit resulteerd in een netto mag

netisch moment, aangezien de A en B deelroosters niet equivalent 

zijn, wat algemeen in de literatuur aangeduid wordt als ferri

magnetisme. 

Magnetisatie processen zijn gebaseerd ofwel op veranderingen in 

de magnetische domeinstructuur als gevolg van verschuivingen van 

de domeinwanden ofwel op veranderingen van de magnetische oriën

tatie binnen de domeinen. Voor materialen met een hoge permeabi
liteit zijn voornamelijk domeinwandverschuivingen als bijdrage 

tot de aanvangs- oftewel initiële permeabiliteit van belang en 

kunnen rotatieprocessen verwaarloosd worden. 
Het frequentiesp~ctrum van de initiële magnetische permeabiliteit 

als functie van de temperatuur,die ontstaat als gevolg van een 
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uitwendig aangelegd wisselend magnetisch veld, vertoont een aan

tal relaxat~epieken waaraan verschillende atomaire of elektro

nische processen ten grondslag liggen. 

Op grond van kinetische overwegingen kunnen deze processen in 

twee groepen ingedeeld worden. 

Ten eerste kunnen de relaxatieprocessen bij lage temperaturen 

van 0 tot 200 & 300 K toegeschreven worden aan elektronen dif

fusieprocessen, aangezien de activeringsenergie voor deze pro

cessen vrij laag is ( 0.01 - 0.1 eV ) , terwijl bij hogere tem

peraturen ionen diffusieprocessen een rol gaan spelen, daar 

deze processen gekarakteriseerd worden door een relatief hoge 

activeringsenergie in de grootte orde van 1 eV. 
Daarnaast kan de temperatuurafhankelijkheid van de initiële 

permeabiliteit ook beïnvloed worden door de magnetische kristal 

anisotropie, waarbij een piek optreedt in de permeabiliteita

curve bij een nuldoorgang van de anisotropiekonstante K1 of een 

minimum optreedt in de permeabiliteitscurve bij een maximurn van 

!Kll • 
Tenslotte doorloopt de initiële permeabiliteit vlak bij de curie-

temperatuur een maximurn als gevolg van het zeer klein worden van 

de kristalenergie en magnetostrictie: het zogenaamde Hopkinsen 
maximum. 

In dit onderzoek gaat onze interesse uit naar de magnetische 

elektronen nawerkingsprocessen, daar algemeen in de litera

tuur aangenomen wordt dat deze nawerkingaprocessen zeer nauw 

verwant zijn met het hoppingmechanisme dat ten grondslag ligt 

aan de elektrische geleiding van deze materialen. 

Hiermee hebben we in de magnetische nawerkingametingen een in

directe methode om het geleidingamechanisme in onze ferroferri

spinel systemen te onderzoeken. 
Deze methode heeft het voordeel dat de afzonderlijke geleidings

precessen d.m.v. een spectroscopische analyse van het frequentie

spectrum bestudeerd kunnen worden, in tegenstelling tot de direc

te d.c. geleidingametingen waarbij alleen de totale geleiding 

gemeten wordt, welke opgebouwd is uit verschillende afzonderlijke 

processen. Nadeel van de magnetische nawerkingametingen is dat 
deze alleen onderzocht kan worden bij zacht magnetische materia-
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len. 

De analyse van de relaxatiespectra wordt bemoeilijkt door de 

verbreding van de relaxatiepieken, wat veroorzaakt kan worden 

door o.a. chemische inhomogenite~ten in het materiaal of de 

complexiteit van het diffusiemechanisme zelf. 

Hierdoor zijn de waargenomen relaxatiepieken dikwijls niet te 

beschrijven met een tijdkonstante, maar moet met een spectrum 

van relaxatietijden gewerkt worden. 

Uit de verbreding van de pieken kan echter informatie verkre-

gen worden die kan leiden tot een beter inzicht in het geleidings

mechanisme. Zo zal in dit verslag een model voorgesteld worden 

waarmede verbrede relaxatiepieken, zoals die in de nikkelreeks 

gevonden worden, verklaard kunnen:worden m.b.v. een discreet 

relaxatiespectrum op grond van Coulomb interacties van naaste 

buur nikkelionen op het hoppende elektron. 

In de mangaan mengreeks wordt aan de mangaanrijke kant een tweede 

relaxatiepiek gevonden, waarvoor in de literatuur verschillende 

verklaringen gegeven worden. Voor de analyse van die tweede re

laxatiepiek is in eerste instantie uitgegaan van hetzelfde 

Coulomb interactie model, maar metingen aan modelsystemen hebben 

dit nog niet kunnen onderbouwen. Daarom wordt voor het ont-

staan van de tweede relaxatiepiek in dit systeem niet alleen 

gedacht aan Coulomb interacties, maar ook aan magnetische wis

selwerkingen van het mangaanion op het hoppingsproces en roos

tervervormingen.t.g.v. het relatief grote Mn2+-ion ( diameter 

Mn 2+-ion: 0.80 A [48] }, wat gemiddeld genomen 0.1 a 0.2 A 
groter is dan de diameter van andere metaalionen in de onder
zochte materialen ( Ni2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, zn2+ } • 

Tenslotte moet het hoppingsmodel voor het geleidingsmechanisme 

nader bekeken worden, daar tussen de activeringsenergieën bepaald 

uit geleidingsmetingen en magnetische nawerkingsmetingen een 

discrepantie ontstaat in het ijzerrijke deel van de mangaan-en 

zinkreeks, wat mogelijk verklaard kan worden door de vorming van 

een zogenaamde "Coulomb Gap", waardoor voor het ijzerrijke ge

deelte van deze mengreeksen een small polaron bandgeleiding aan

genomen moet worden, die veel lijkt op de impurity geleiding in 

halfgeleiders ( Mott [49] } . 
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De Coulomb Gap wordt veronder~teld (Pollak [50], Srinivisan 

[51}, Efros en Shklovskii [521 ) hierbij te ontstaan t.g.v. een 

elektron - elektron wisselwerking waardoor de toestandsdichtheid 

bij het Fermi nivo verlaagd wor~t;~ 

Doel van dit onderzoek is om met behulp van de magnetische elek

tronen nawerking als indirecte meetmethode modellen voor de e

lektrische geleiding te bestuderen in een aantal ferroferrispi

nel systemen, wat niet mogelijk is met directe d.c. geleidings

metingen of Seebeckmetingen, terwijl bij a.c. geleidingsmetingen 

de relatieve bijdrage tot de diëlectrische verliezen van de af

zonderlijke processen dikwijls te klein zijn om van de "onder

grond" te onderscheiden. 

In dit verslag wordt eerst ingegaa~ op de literatuur gegevens 

aangaande de kristalstructuur, kristalanisotropie en de magne

tische elektron nawerkingsprocessen in de door ons onderzochte 

ferrospinel systemen. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk een 

fenomenologische beschrijving gegeven van de magnetische nawer

king in het algemeen en een inleiding in de theorie van de mag

netische elektronen nawerking en de elektrische geleiding 

( hoofdstuk I ) • . 
De experimentele zijde wordt in hoofdstuk II toegelicht waarna 

in hoofdstuk III de resultaten volgen met discussi~. Een eva

luatie met konklusies is in hoofdstuk IV onder gebracht. 
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Hoofdstuk I: Probleemstelling.en literatuurbespreking. 

§ I.1: Spinelstructuur [1]. 

In de inleiding is aangegeven dat de in dit onderzoek bestu

deerde mengreeksen Me Fe3 o4 ( Me = Mn , Ni, Zn ) ferrimag-x -x 
netische stoffen zijn die kristalliseren in een spinelstructuur. 

De spinelstructuur met de algemene chemische formule XY 2o4 , 

komt veel voor als structuur in oxidische systemen. Deze struc

tuur bestaat hieruit, dat de zuurstofionen gestapeld zijn in 

een dichte bolstapeling, waarbij de metaalionen ( X en Y ) zich 

bevinden in de door de zuurstofionen gevormde tetraëder en ok

taëderholten ( respektievelijk 4 en 6 omringing ) . De eenheids

cel bestaat uit 32 a-atomen als gevolg waarvan er 64 tetraëder 

(A) en 32 oktaëder (B) plaatsen aanwezig zijn waarvan er 8 

respektievelijk 16 bezet zijn door metaalionen ( zie figuur I.1 ) . 

a-CIIII 

Fig.: I.1: Eenheidscel van de spinelstructuur opgebouwd uit 4 A 
en 4 B deelroosters. 
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Men spreekt van een normale verdeling in een spinel als alle 

X-ionen op de tetraëderplaatsen en alle Y-ionen op de okta

ëderplaatsen zitten. Daarnaast bestaat een inverse verdeling, 

waarbij de X-ionen op de oktaëderplaatsen gaan zitten en de 

helft (8) van de Y-ionen op de tetraëderplaatsen terecht komen. 

Dit zijn de twee extreme verdelingen. Voor tussenliggende geval

len kunnen de kationen willekeurig verdeeld worden over de A-

en B-plaatsen. 

Om de inversie graad van een spinelstructuur aan te geven wordt 

daarom de formule gebruikt; 

(I. 1) 

waarin ö het relatieve aantal X-ionen op de tetraëderplaatsen 

aangeeft. Voor een normale spinel geldt dus ö=l en voor een 

inverse spinel ö=O. 

De aanwezigheid van de diverse metaalionen op de tetraëder- en 

oktaëderplaatsen bepaalt sterk de fysische eigenschappen van 

deze materialen en de verdeling over de deelroosters is thermo

dynamisch bepaald. 

In onderstaande tabel I.l zijn een aantal kristallografische 

data weergegeven van enkele kubische spinel ferrieten. 

Tabel I.l: Kristallografische data van enkele kubische spinel
len. [ 1] 

Typ Zusammmsetzuns d " (À) 11 

1-J MDFe20 4 0,8 8.SO 0.3846 ± 0.0003 
Fe30 4 0 8,394 0.379 ± O,OCJl 
CoFe:z04 0 8,38 -
NiFe20 4 0 8,34 0,381 
ZDFe:z04 1 8,42 0.385 ± 0.002 
M&Fe:z04 ... o,l 8,36 0,381 ± 0,001 
FeCr:z04 1 8,317· 0.385 ± 0,001 
CrFe.a04 0 8.396 0,383 ± 0,001 
MDV20 4 1 8,522 0,388 
FeV.a04 1 - 8,454 -
CoV20 4 1 8,407 -

4-1 .. MD2VG4 0,2 8,575 0,382 
Fe2Ti04 0 8.S0 0.390 

· Fe2Ge04 1 8,411 0,375 
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Uit de tabel volgt dat nikkelferriet ( NiFe2o4 ) en magnetiet 

( Fe3o4 ) 100% invers zijn, mangaanferriet ( MnFe 2o~ ) 20% 

invers is en zinkferriet ( ZnFe2o4 ) normaal is. 

De structuurformule voor deze mengreeksen kunnen als volgt 

weergegeven worden: 

Magnetiet: Fe3+ lFe2+Fe 3+] 2-
04 (I. 2) 

Nikkelferriet: Fe3+ [~·2+F 2+ F 3+] 0 2- x<l (I. 3) 1 x el-x e 4 

Mangaanferriet: ~+Fe3+ fFe 2+ Fe3+ Mn 3+] 2- x>l (I. 4) x 1-x L 1-x 1+x-2y 2y 04 

Zinkferriet: z 2+F 3+ [F 2+ F 3+ ] 02-
nx el-x el-x el+x 4 x<1 (I. 5) 

§I~2: Kristalanisotropie [7] 

De magnetische permeabiliteit als functie van de temperatuur in 

ferrimagnetische stoffen wordt mede bepaald door de magnetische 

anisotropie van het materiaal, waardoor het van belang is te 

weten in hoeverre de verschillende effecten de permeabiliteits

curve beïnvloeden. 

De magnetische anisotropie hangt samen met de magneto kristallijne 

~~otropie energie, waaronder we dat deel van de kristalenergie 

verstaan dat verbonden is met de magnetische toestand van het 

kristal. De magnetische energie hangt af van de oriëntatie van 

de magnetisatie ten opzichte van de kristallografische hoofd

assen. Zo kan in een kubische kristal met een spinel structuur 

de kristalenergie functie geschreven worden in de vorm van een 

fenomenologische reeks ontwikkeling : 

(I. 6) 

Waarin. a1,a 2,a 3 de richtingsecsinussen zijn van de magnetisatie 

M ten opzichte de kristalassen. De Ki zijn de anisotropie kon

stanten die van de temperatuur en de chemische samenstelling 

afhangen. Hogere orde termen dan K2 worden in (I.6) meestal 

niet meegenomen en met K1 wordt al een zeer goede benadering ver

kregen voor de beschrijving van de kristalenergie. Hieruit 

volgt dat de magnetische anisotropie voor een groot deel bepaald 

wordt door de _anisotropie konstante K1 , welke op zijn beurt qua 
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grootte en teken voor een be~angrijk deel bepaald wordt door de 

bijdrage van het Fe2+-ion in de door ons onderzochte ferrospi

nelsystemen .· 

~ . '. 

§ I 2 1 B .. d h F 2+ . d . h . • : 1J rage van et e -1on tot e magnet1sc e anisetrop ie 

konstante K1 in ferrieten [9] 

Sedert de werken van Yoshida en Tachiki [13] en Wolf [14] zijn 

vele studies verricht over de één-ion·-anisotropie. van overgangs

metalen in ferrieten [9, 15]. 

Het is bekend dat het één-ion-model, voor een aantal ferrieten, 

een goede verklaring kan geven voor het gedrag van de kubische 

anisotropie konstant K1 , zoals grootte, teken, temperatuur en 

samenstellingsafhankelijkheid. 

In het één-ion-model wordt de totale -anis~ie bepaald uit de 

som van de afzonderlijke bijdragen van elk magnetisch ion in het 

kristal. 

Voor de berekening van de anisotropie bijdrage van een magnetisch 

ion wordt een hamiltoniaan Hrçebruikt die de volgende gedaante 

heeft [7]; 

H' = 2SHS+:\L.S (I. 7) 

waarin 26HS de exchange energie voorsteld en :\L.S de spin-baan 

wisselwerkingsenergie. ( S is het Bohr magneton en À is een 

spin-baan koppelings parameter) • 

Uitzonderingen op de één-ion-benadering zijn samenstellingen 

die Fe2+-ionen bevatten. Het blijkt dat de bijdrage van de 

Fe2+(•)-ionen tot K1een tekenverandering ondergaat van positief 

bij lage temperaturen naar negatief bij hogere temperaturen. 

Dit gedrag kan niet verklaard worden met behulp.van het Yoshida

Tachiki [13] of het Wolf-Slonczewski [14, 7] mechanisme. 

Voor de in ons onÎ:erzoek gebruikte mengreeksen volgen hieronder 

enkele in de literatuur [10, 20, 21] gevonden experimentele 

resultaten en mogelijke verklaringen voor het gedrag van de 

anisotropie konstante K1 als functie van de temperatuur. 



l 

-9-

~ -101----+-~:s<r---!MM----t 
E' • 
b 
~ 
-151-----+---4-:.t.---~ 

15;-----.---__,..----

-101----+----~o::.-+--~-....t-1 

~ •15t-----riU----:F-j.......,,.11----l 

• b 

Fig. I.2.A: 

Temperatuurafhankelijkheid 

van K1 in het MnFe
2
o 4-

Fe3o4 systeem [10]. 

Fig. I.2.B: 

Temperatuurafhankelijkheid 

van K1 in net NiFe2o4-

Fe3o4 systeem en het effect 
van een kleine Mn-toevoeging 
(V') [10]. 

Fig. I. 2 .C: 

Temperatuurafhankelijkheid 

van K1 in het ZnFe2o 4-

Fe3o4 systeem [10]. 
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Fig. !.2.0: 

Invloed van zink-substituties 

in magnetiet op de tempera

tuurafhankelijkheid van 

K1 [21]. 

Fig. I.2.E: 

K1 als functie van de tempe

ratuur voor het systeem 

Mn Fe3 04 . x -x 
Open cirkels zijn waarden 

verkregen door Palmer. 

Zwarte cirkels zijn waarden 

verkregen door R. E. Penoyer 

[20]. 
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Voor het anomale gedrag van K1 in magnetiet en nikkelferriet 

zijn versch~llende verklaringen gegeven. 

Zo wordt de abrupte verandering van K1 in magnetiet ( Fig. 

I.2.A ) door Miyata [10] toegesch.reven aan een elektron short-

d · F 2+ F 3+ . d kt -d 1 t range or en~ng van e - en e -~onen op e o ae erp aa -

sen. Dit karakter blijft behouden als een kleine hoeveelheid 

vreemde ionen in het rooster wordt ingebouwd. zn0 . 16Fe2 •84o 4 
in figuur I.2.C is een voorbeeld. De karakteristieke temperatuur 

afhankelijkheid van K1 in nikkelferroferriet ( NixFe 3_xo4 met 

x<0.6, zie fig. I.2.B ) kan dezelfde oorsprong hebben vol-

gens Miyata. Om de experimentele resultaten van figuur I.2.B 

te verklaren neemt hij verder aan ~at Mn-ionen de groei van 

een short-range ordening onderdrukken. 

Zoals uit de figuren I.2.A, B en C blijkt treedt alleen in 

de nikkelreeks een ananalie op in de anisotropie konstante K1 , 

waardoor Miyata concludeert dat de short-range ordening voor

namelijk voorkomt als er tweewaardige ionen op de B-plaatsen 

aanwezig zijn, daar Ni 2+-ionen op de B-plaatsen gaan zitten 

in tegenstelling tot zn2+- en Mn 2+-ionen die voornamelijk op 

de A-plaatsen terecht komen. 

Gerben en Elbinger [15] kunnen het verloop van K1 in nikkel

ferriet verklaren door in hun berekening, op basis van boven

genoemde êên-ion-model, de elektronmigratie tussen de Fe 2+

en Fe3+-ionen mee te nemen. Dit betekent dat een positieve K1 
gevonden wordt bij lage temperaturen in het geval de Fe 2+

ionen gelokaliseerd zijn op bepaalde roosterplaatsen en dat 
de theoretische bijdrage van de Fe2+-ionen van teken verandert 

bij toenemende temperatuur door een graduele delokalisatie van 

de elektronen. 

Michalowsky [21] komt tot dezelfde conclusie voor magnetiet. 

Tenslotte concludeerde Watanabe et. al. [9] dat de temperatuur

afhankelijkheid van K1 in nikkelferriet een algemeen karakte

ristiek verloop is, als aangenomen wordt dat de hoppende elek

tronen voornamelijk gelokaliseerd zijn in een cluster van ijzer

ionen. 

De anisotropie curven die Palroer [20] heeft gevonden 

in mangaan ferroferrieten ( MnxFe 3-::xo4 met O<x<l.SS 

fig. I. 2 .E 
vertonen 
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voor x>l.OO een minimum bij Lage temperaturen, wat verklaard 

kan worden door het feit dat K1 voor x~l.OO bepaald wordt door 

zowel bijdragen van Fe 2+- als Mn3+-ionen, met verschillend teken 

en temperatuurafhankelijkheid, terwijl voor x<l.OO, waar geen 

minimum gevonden wordt, de anisotropie konstante K
1 

alleen bepaald 

wordt door bijdragen van de Fe2+-ionen. 

Voor ons onderzoek van de magnetische nawerkingsverschijnselen 

is het belangrijk hoe de anisotropie konstante K
1 

verloopt als 

functie van. de temperatuur. Dit komt omdat de magnetische per

meabiliteit omgekeerd evenredig is met K1 , wat volgt uit de 

formule voor de relatieve magnetische permeabiliteit [8, 47] ; 

~ = l+~(MS)y (I.8) 
r K1 

waarin c,sen y konstanten zijn, afhankelijk van de vorm van de 

domeinwanddoorbuiging. 

Hierdoor kan bij een nuldoorgang van K1 een piek optreden in de 

permeabiliteitscurve als functie van de temperatuur. Een voor

beeld van een antisoóropie effect is te zien in figuur I.6.A 

waarin voor ~i0 . 1 Fe 2 . 9o4 bij T = 138K ·een scherpe piek is waar 
te nemen in de~· \T) en~·· {T)-curve als gevolg van een nuldoor-

r r 
gang van de anisatrapie konstante K1 ( zié figuur I. 2 .B ) • 

§ !.3: Fenomenologische beschrijving van de magnetische nawer

king [ 1 1 3 f 4 1 5] • 

Onder magnetische nawerking verstaat men het verschijnsel dat 

de magnetische inductie in een stof eerst enige tijd na een 

verandering van het uitwendige magneetveld een evenwichtswaar-

de bereikt. Zo is in figuur I·3 aangegeven hoe de magnetische 

inductie B als functie van de tijd verandert, wanneer op t = t 0 
een konstant magnetisch veld ingeschakeld wordt. Omdat de wervel

stroomdemping en spin-retardatie zich zeer snel instellen ont

staat er bijna momentaan een inductie B0 . Deze insteltijd is 

veel kleiner dan de eigenlijke nawerking. 
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.Hl 

Hal-------

Fig. I.3: 
Verloop van de magnetische inductie bij 

F 
B..,=B0+B"t--::::::=====--

het inschakelen van een konstant magneet

veld. 

De snelheid waarmee de inductie verandert wordt evenredig gesteld 

aan de afwijking van de evenwichtswaarde, dus in formule 

dB 
dt 

= ~B.;:;:oo;_-..;:;;B....:.(..::t~) 
T 

(I. 9) 

Deze voorwaarde is identiek met een exponentieel verloop van de 

nawerking, daar uit vgl. I.9 na integratie volgt: 

(I.10) 

Voor meerdere stapveranderingen van H op verschill.ende tijdstippen 

geldt de volgende superpositie: 

(I.11) 

Wanneer H continu variabel wordt gaat vergelijking (I.11) over in: 

t t.=tr (t t )] B(t) =f dB 0 (t0 ) + f , 1-exp- -~ dB (t ) 
0 te=OL T n 0 

(I.12) 

welke vergelijking met partiële integratie te schrijven is als 

~ Bn(to) (t-to) . t 
P(t)-B(O) = ~ T -exp T .. d-r 0+ c exp-~ (I.13) 

T is hier de retardatietijd bij een veld H en wordt gedefinieerd 

als de tijd waarin (Boo-B) tot 1/e van zijn uitgangswaarde (Boo-B0 ) 

afgenomen is. 
Nawerking kan men opvatten als een vertraging in het herstellen 

van een evenwicht, dat door een uitwendige invloed verstoord is. 
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Dit herstellen van het evenwicht geschiedt meestal via een 

diffusieproces van warmte, materie of lading. De tijd T is dan 

tevens een karakteristieke tijd van het diffusieproces. 

§ I.3.1: De spreiding in de tijdconstanten. 

Meestal is de nawerkingskromme zoals in figuur I.3 is aange

geven niet met één tijdkonstante te beschrijven maar moet met 

een spectrum van retardatie tijden gewerkt worden. Dit kan een 

continu of een discreet spectrum zijn. Als we uitgaan van een 

continu spectrum kan het materiaal verdeeld worden in een aan

tal gebiedjes waarvoor een bepaalde T geldt. De functie P(T)dT 

is nu de kans dat deze tijdkonstante een waarde tussen T en 

T+dT heeft. 

Verder geldt: 

~ 

j P(T)dT= 1 (I.l4) 

0 

De gemeten inductie is gelijk aan de som van de inducties van 

de kleine gebiedjes, dus vgl. I.l3 gaat over in: 

cot p ( ) { t- t O) co . t 
B-B

0
=66 ·Bn(t

0
) + exp -\--:r- dt0dT+ c ÓP(T)exp -:r dT 

(I.l5) 

Door invoering van: 

coó p (T) g(t-t ) = --0 T 

(t-t ) 
exp -\--

0 
dT en 

T 

t. 
G(t) =b g(t-t0 > dt0 

en 

(I.l6) 

(I.l7) 

met de veronderstelling dat Bn niet van t 0 afhangt gaat (I.l5) 

over in: 

(I.l8) 

G(t) is de nawerkingsfunctie en wordt gedefinieerd door vergelij

king (I • 17) • 

Voor één enkele retardatietijd T geldt: 

t-t 0 ---
T 

(I.l9) 
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G(t) = 1-exp - t/T (I.20) 

Als verdeli~gsfunctie blijkt vaak de functie 

P(T)d1" = p(T)dlnT = EJ..!ld1-
T 

(I.2l) 

te voldoen 
Hierin is p(T) als functie van ln-r een klokvormige curve (fi-

guur I. 4) 

pfrJ 

Fig. I.4: 
Verdeling van tijdkanstantes 

bij magnetische nawerking. 

Deze functie wordt meestal benaderd door een rechthoekige ver

deling, zoals in figuur I.4 is aangegeven. 

Aangezien bP(T)dT = l vinden we: 

p ( T) l of P(T) l ln ll. T1~T<T2 
= = -

ln ll. 
T TI 

Tl { -r>T 2 
(I.22) 

p (T) = 0 of P(T) = 0 "(<Tl 

Combinatie van (I.22) en (I.l7) levert: 

l J~{ 1-exp \( -t)} :dT 
ln.l.L T. l 1" T 

T 1 1 

(I. 23) G(t) = 

De integraal uit (I.23) is numeriek opgelost door Jahnke en 

Emde [2]. 

§ 1.3.2: Nawerking bij wisselvelden 

Allereerst enkele definities van magnetische permeabiliteiten 

bij een kleine sprong H0 van het magneetveld. 

B Ba n 
ll = 

Ho 
lla = 

Ho (I.24) n 
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Voor een sinusvormig veld H0 = H exp(jwt0 ) geldt: 

} (I. 25) 

Uitgaande van 'n één--r-mechanisme levert dit met vergelijking 

(I.13): 

B (t) - ].la Hexp(jwt) = 

t 
J.lnHexp - T ~ F ( 1 \ 1 t 

T b exp L\'T + jw.JtO Jclt0 :1: c exp- 'T 
(I.26) 

De integratie konstante C moet nu zo gekozen worden dat alle niet 

periodieke termen wegvallen: 

B(t) = (J.la 
1 \-

+ J.ln 1+jwT}Hexp(jwt) = ~Hexp(jwt) (I.27) 

We vinden uit (I.27) voor de initiële permeabiliteit de volgen

de relatie: 

j.l = J.la + J.ln ( 1 \ 
1+ jw-r} = ].l' -j].l" of (I.28) 

- j.l I- j).lll 
l WT 

j.l = = J.la + J.ln l+w-r.rz- - j].l 1+W 2 T2 
n (I.29) 

Voor het reeële en imaginaire deel van de complexe permeabiliteit 

en de verliesfactor tan8 kunnen we schrijven~: 

].l' 
1 ].l" WT 

= J.la + J.ln = J.ln 1+w 2 T2 
1+w 2 T2 (I.30) 

tanó 
].l" j.lnWT 

(I.31) en = -, = J.l +J.l (l+w 2 -r 2
-) ].l n a 

verder is 

J.l" = (I.32) 
cosh log wT 

Uit (I. 32) is makkelijk in te zien dat de curve ll" -log w-r 

een maximum heeft bij w-r=l. Meten we J.l als functie van de fre

quentie bij konstante temperatuur en wordt er geen verdeling van 
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de retardatie tijden verondersteld dan hebben we te maken met 

één tijdkonstante T. I.p.v. ~ als functie van logwT te beschou

wen, kunnen we logw als parameter gebruiken. In het maximum van 

de ~· '-logw-curve geldt T= 
1 ;w~ ~odat de relaxatietijd bepaald 

kan worden. 

Dit kunnen we voor diverse temperaturen uitvoeren en vinden zo 

T als functie van T. Aangezien T de tijdkonstante van een expo

nentieel afhankelijk diffusieproces is, kan de temperatuurafhanke

lijkheid van T als volgt weergegeven worden: 

(I.33) 

Waarin E de activeringsenergie is en T 0 een preëxponentiele fak-
1 1/ tor. Uit de helling van de /w - · T-curve is dan de activerings-max 

energie van het proces te bepalen. Deze activeringsenergie volgt 

ook uit de temperatuurafhankelijkheid van de ~~ 1
• Daartoe wordt 

~·~gemeten als functie van de temperatuur bij konstante fre

quentie. We vinden dan een grafiek zoals in figuur 1.5.B is aan-
1 gegeven. In het maximum van~~ 1 geldt weerT= /w. 

Herhalen we dit experiment voor diverse frequenties dan vinden 

we weer T als functie van T, waaruit E volgt. Wanneer er pprake 

is van een retardatieverschijnsel met één retardatietijd, dan 

is de activeringsenergie ook te berekenen uit de halfwaarde 

breedte van de ~ 11 {T)-curve: 

1 = 
T2 

K 
2.63 E 

J.L' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

---------'~ 
J.L' 

~T 

Fig. I.S.A+B: Beide figuren geven het ideale verloop van de 
relatieve magnetische permeabiliteit, wanneer 
er sprake is van één relaxatiemechanisme met 
één T en het m~chanisme thermisch geactiveerd 
is ( T = T 0exp ( /KT) • 

(I. 34) 
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Bij een verdeling van de tij~konstanten geldt voor de com

plexe permeabiliteit: 

-
00JP(t)dt 00 

~ = ~ + ~ -l+w2t2 - j~ fP(t) a n 0 .n. 0 

met de verdelingsfunctie van (I.22) geeft dit: 

-
~=~ +~ a n 

t2 1 
f t lnJ_t 
t 1 

t 1 

2 2 T2 y.l+w TI 

- r ln T7 l+w 2 t~ 
~=~a+)nl 

1 
t2 

n-
t 1 

arctan wt 2 - arctan wt1 1 
- j J 

ln 1-1. 
T 1 

(I. 35) 

(I. 36) 

(I.37) 

De magnetische verliezen die ontstaan is een ferriet als gevolg 

van de magnetische nawerking in zwakke uitwendige velden, worden 

weergegeven door de zogenaamde verliesfactor: tano=~· ';~·waar
voor vergelijking (I.3l) geldt . Deze verliezen stellen de eigen

lijke materiaalverliezen voor, die ook wel "restverliezen" ge

noemd worden, waarmee aangeduid wordt, dat het om verliezen 

gaat die overblijven na aftrekking van hysterese-en wervelstroom

verliezen. In ferrieten kunnen echter bij zwakke velden de 

hysterese-en wervelstroomverliezen meestal verwaarloosd wqrden 

( zie §2.3 ) . 

Door tano als functie van de temperatuur uit te zetten wordt 

een gelijksoortige curve verkregen als de~·· (T)-curve, met 

dit verschil dat anisotropie effecten niet of nauwelijks tot 

uiting komen en de relaxatiepieken in de tano(T)-curve geheel 

toegeschreven kunnen worden aan de eigenlijke materiaalverlie

zen. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur-Ï.6, waarin 

voor Ni0 .l Fe 2 . 9o 4 in figuur I. 6 .A de ~'-en ~' ' (T) -curven zijn 

weergegeven en in figuur I.6.B de tano(T)-curve. De anisotropie

piek in de ~'-en ~' ' (T) -curven bij T=l38K is nauwelijks meer 

terug te vinden in de tano(T)-curve. 

Naast de bestudering van de tano-curven worden de experimenteel 

gevonden relaxatiepieken in de~'' (T)-curven nader geanalyseerd 

m.b.v. een spectrum van relaxatietijden t, waarbij gebruik ge

maakt wordt van een discreet spectrum· in tegenstelling tot het 

hierboven besproken continue spectrum. 
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T=l38K een piek optreeds t.g.v. een nuldoorgang van de 
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Fig. I.6.B: De verlieshoek tano-u~ als functie van de temperatuur 
u 

voor Ni0 . 1 Fe 2 . 9o 4 , waarin anisatrapie effecten niet of 

nauwelijks tot uiting komen. 
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Het waarom hiervan wordt nader toegelicht bij de bespreking van 

de experimentele resultaten in hoofdstuk III. De gemeten ~~ 1 (T)

curven worden dan door middel van een superpositie van een aan

tal (n) ideale relaxatieprocesse~ met verschillende activerings

energieën (E.) zo goed mogelijk benaderd met de volgende formu-
l. 

le: 

n 
~I I =L A ~ 

i=l i n 
(I.38) 

Hierin zijn A. de relatieve "sterkten" behorende bij de afzon
l. 

derlijke relaxatieprocessen met activeringsenergie E., die met 
]. 

behulp van een kleinste kwadraten methode bepaald zijn (Appendix 

A). Bij de analyse is To konstant ~ehouden. In figuur I.7 is een 

voorbeeld weergegeven van een piekanalyse uitgaande van een dis

creet relaxatiespectrum. De relatieve amplitudes van de ver

schillende relaxatieprocessen zijn rechtsboven in de figuur weer

gegeven. 

Nit8.2~ F•9S ICWz 

~ ~ [!] GEMETEN CURVE 

: i (!) BEREKENOE CU~VE 
:" f- PREEXPONENTIELE F~CraR:3.8D-!1 

~ ~ RUN 1 ~ 

x~~ ~ 
C: _..I r:2 
b i 
~::::; r 
~ ~ l . L 

"'i 
... I 
;..j 

I 

.. I 

. 1-
"'! 

I 

:~ @j 

I 

di 
.13 . 16 .19 

Eo<eVl 

~ 1!1 

e~--~--(!1~----~--~(!)----~--~--~----~--_.--~ 
0 25 sa 75 !U 125 

T<K l 
1511 !7S 211@ 225 251 

Fig. I.7: 

Piekanalyse van de 

relaxatiepiek in 

Ni0.2Fe2.804. 



-21-

§ I.4: Microscopische beschrijving van de magnetische nawer

king 16] , [ 2 2] . 

§ I.4.1: Inleiding 

Na de fenomenologische beschrijving van de magnetische nawerking 

volgt nu een microscopische beschrijving. De door ons onderzochte 

relaxatieprocessen hangen op een of andere manier samen met orde

ningen van atomen, ionen of elektronen in het kristalrooster 

welke een diffusie karakter hebben. Termen als "diffusie nawer

king" of nawerking van het "Richter type" zijn veel gebruikte 

synoniemen. Nawerkingseffecten van dit type zijn voor het eerst 

waargenomen in ijzer dat verontreinigd was met vreemde atomen 

( C, N ) . Snoek ( 1947 ) heeft als eerste deze effecten toege

schreven aan diffusie van vreemde atomen langs interstitiële 

roosterplaatsen en ontdekte later gelijksoortige nawerkingseffec

ten in ferrieten [34] . 

Een rigareuze tn~oretische behandeling werd gegeven door Néel 

in 1 9 5 2 [ 3 5 ] . 

Hoewel Néel's theorie uitgewerkt was voor het speciale geval 

van het a-ijzer met koolstof als verontreiniging, vormt het een 

goede basis voor de bestudering van nawerkingseffecten in o.a. 

oxidische spinellen. 

§ I.4.2: Microscopische beschrijving van de elektron nawerking 

in domeinwanden [22]. 

Magnetische elektron nawerkingseffecten kunnen macroscopisch 

beschreven worden als een tijdsafhankelijke afname van de domein

wand mobiliteit, als gevolg van microstructurele veranderingen 

van de elektrontoestanden in een domeinwand. De gereduceerde do

meinwand mobiliteit wordt dan waargenomen als een afname in de 

initiële susceptibiliteit, waarbij de initiële susceptibiliteit 

als volgt gedefinieerd wordt : 

x
0 

= lim (~) 
H+O H 
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De relaxatie processen kunnen dus verbonden worden met orde

ningen van elektrontoestander in een domeinwand, hetgeen ge

schieden kan door lokale excitaties van Fe 2+-ionen of door 

1 
. 2+ 3+ 

ong range 6rden1ngen van Fe - en Fe -ionen wat tot stand 

komt door elektronen uitwisseling tussen Fe-ionen op oktaëder

plaatsen in de domeinwand. 

De eerste mogelijkheid wordt "orientation after effect" genoemd 

em de tweede "diffussion after effect". 

De drijvende kracht voor de herverdeling van de elektrontoe

standen in de domeinwand is een gevolg van de inhomogene spin

verdeling in de domeinwand, waardoor de periodieke kristalpo

tentiaal verstoord wordt. Het is bekend dat in een 180°-domein

wand de magnetische momenten vanuit een gemakkelijke magnetische 

richting over een hoek van 180° roteren in een antiparallele 

richting ( zie figuur I.8 ) . 

Fig. I.8: 
0 

Model van een 180 .~wand 

De elektron energieën in een domeinwand zijn plaatsafhankelijk, 

wat als volgt aannemelijk gemaakt kan worden. 

Met behulp van vergelijking (I:7) kan op basis van het één

ion-model aangetoond worden dat de energie nivo's van het 

Fe 2+(B)-ion (3d6 toestand) gaan opsplitsen in het kubische 

en trigonale kristalveld, zoals te zien is in figuur I.9. 

Fr<'., Cubic Trigenat Exchangt> -, Spin-
Jon Fit'ld F"i<'ld Orbit- Coupling 

Fig. I.9: 

Energie nivo's van Fe
2
+-ionen op B

plaatsen in het rooster van Fe 3o4 
voor S =2 en <L >=a. Het trigonale veld-

z z 
component wordt negatief verondersteld, 

wat een doublet grondtoestand als ge

volg heeft [22]. 
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De energie nivo's van de doublet toestand kunnen volgens 

Slonczewski [7] geschreven worden als: 

En (e) =En+ a [U-(e:n cose) 2 ] ~ 
+ 0 (I.39) 

waarin a en e:n parameters zijn die afhangen van de spin-baan 

koppeling en de sterkte van de asymmetrische veldcomponent. 

De hoek 8correspondeert met de rotatiehoek van de spontane mag

netisatie in de domeinwand. De hoekafhankelijkheid van de twee 

energie nivo's E+n zijn weergegeven in figuur I.10 voor een 

180°-wand. 

E~(O) 

FrH Ion 

Fig. I.10: 

Hoekafhankelijkheid van de ener

gie nivo's in een 180°-wand. 

T.g.v. de spin-baan wisselwerking 

splitsen de doublet toestanden 

elk op in 2 nivo's zoals weerge

geven. ( I. 3 0 ) [ 2 2 ] 

De plaatsafhankelijkheid van de elektron energie nivo's ih een 

domeinwand worden dus bepaald door de exchange energie en de 

spinbaan wisselwerkingsenergie, die tesamen de stoorhamil

toniaan H' vormen. 

Wordt nu door een uitwendige oorzaak de domeinwand verschoven 

dan zal er een hopping plaats vinden van elektronen tussen de 
2+ 3+ . Fe - en Fe -~onen op oktaëderplaatsen naar die plaatsen waar 

de energie minimaal is. 
De activeringsenergie voor dit proces is zeer klein ( 0.01 ~ 

0.1 eV ) en ligt in de grootte orde van de activeringsenergie 

van de elektrische geleiding. 

Daarom veronderstelt men dat het mechanisme van de elektron 

uitwisseling dat actief is bij de magnetische elektron nawer

king, identiek is met het mechanisme van de elektronsp+ongen 

dat verantwoordelijk is voor de elektrische geleiding ( = hop

ping geleiding ) . In onderstaande tabél I.2 [1] worden lite

ratuur waarden van activeringsenergieën vergeleken die ver-
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kregen zijn uit geleidingsme~ingen en magnetische nawerkings

metingen. 

Zusammensetzung i Temperatur-(" K) j ;1
11 

(eV) I 1., (eV) Au tor 

I bereich I 
' 

I 

]} 

Ni0,5Zn0,5Fe20 4 
1 0,41 0,40 -

Nio,49Zn0,49Fe2,o204 - 0,10 0,10 

Mno,66Zno,2aFe2,o604 - 0,16 0,17 [9] 
MgFe20 4 - 0,32 0,37 
Cu0,5Zn0,5Fe20 4 -

I 
0,29 0,32 

Cu0,5Mn0,5Fe20 4 
I 

;;::250 0,30 0,34 [108] i 
Mn0•6Fe2.4-04 I i'l:f 30 I 0,022 0,021°) } I 

i'l:f 97 I 0,026 0,1**) (108, 109] 

Mno.sFe2,204 i'l:f 24 

I 
0,020 0,017*) 

;;::In 0,021 0,105 **) 
MnFe20 4 ;;::250 

I 

0,07•••) 0,29* .. ) } [7] 
Mn1,54Fe1.460 4 ;;::300 0,43 0,47 
Y 3Fe5 _ 6Si60 12, { ~ 15 0,0! 0,08 } [110] 

(0< ~< 0,18) 

I 
;;::100 

I 
0,2' 0,15 

I 

Tabel I.2: Activeringsenergieeën voor de elektrische geleiding 

(€ ) en de magnetische nawerking (E ) [1]. 
P m 

§ I.S: Beschrijving van de elektrische geleiding. 

§ I.S.l: De hopping-gelei2ing. 

In de vorige paragraaf is al aangeduid dat algemeen veronder

steld wordt dat het hoppingsmechanisme voor de elektrische ge

leiding identiek is met het nawerkingsmechanisme. Daarom zal 

in deze paragraaf iets nader ingegaan worden op het hoppings

mechanisme van de elektrische geleiding. 

Verder zal in de volgende paragrafen iets gezegd worden over 

de invloed van wanorde en magnetische ordening op de elektri

sche geleiding. 

In de literatuur wordtvrijwel algemeen aangenomen dat het hop

pingsmechanisme een bevredigende verklaring geeft voor de elek

trische geleiding in de oxidische ferrospinellen. Het blijkt 

namelijk dat de halfgeleidende of isolerende elektrische eigen

schappen van deze materialen niet verklaard kunnen worden met 
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de Bloch-Wilson theorie van ge bandengeleiding indien de aan

wezigheid van een brede en gedeeltelijk gevulde 3d-band ver

ondersteld wordt. Bovendien wordt waargenomen, dat in stoffen 

waarin de metaalionen op equivalente roosterplaatsen in ver

schillende valentie toestanden aanwezig zijn, de elektrische 

geleidbaarheid hoog is. De conclusie ligt voor de hand, dat 

de elektrische geleiding tot stand komt door een overdracht van 

gelokaliseerde laàingsdragers tussen metaalionen, die op e

quivalente roosterplaatsen zitten. Door Heike en Johnston is 

dit idee voor NiO verder uitgewerkt; het elektrische trans

portverschijnsel wordt hierbij als een diffusieproces beschouwd 

waarbij de beweeglijkheid van de ladingsdragers als een ther

misch geactiveerd diffusieproces w~rdt opgevat. De geleiding 

komt tot stand doordat de ladingsdragers met behulp van een 

fonon van het ene kation naar een volgend kation kunnen over

springen: hierbij moet een energiebarrière ter grootte van 

E eV worden overwonnen. Dit wordt in de literatuur aangeduid 

met: Phonon assisted hopping. 

Het criterium voor deze hoppinggeleiding is het optreden van 

een thermisch geactiveerde beweeglijkheid waarvoor geldt: 

_ ed
2 _ (-E\ 

J.1 - KT • "o exp KT} (I. 40 > 

Hierin is e de lading van een elektron, d de kortste afstand 

tussen 2 metaalionen en v0 de fononfrequentie. 

De theorie is verder uitgewerkt met behulp van het polaron 

concept d.w.z. de ladingsdrager samen met zijn gepolariseerde 

omgeving wordt als een quasi deeltje beschouwd: het polaron 

( figuur I.:11) 

Jl 

-o • 
-~ 

o-

~--
? 

D -r 

----··<t?"'" 

Fig. I. 11: 

Het ontstaan van een polarisatie 

in de omgeving van een elektron en 

de vorm van de P?tentiaalput. 

A, B, •.. stellen de energie nivo's 

van het elektron voor [1]. 
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Is het gebied van de polarisatie klein en beperkt tot ato

maire afmetingen, dan spreekt men van een "klein polaron", 

zijn de afmetingen van het polarisatie gebied groot, dan is 

er sprake van een "groot polaron:•. Voor het hoppingsmec:A.anis

me is alleen het kleine polaren van belang. 

Bij lage temperaturen kunnen de kleine polaronen een band 

vormen [53, 54, 55]. Het kenmerkende van de kleine polaronen 

band bestaat nu hierin, dat de effectieve massa van de ladings

dragers sterk toeneemt met toenemende temperatuur, hetgeen tot 

·.:revolg heeft dat de bandbreedte afneemt, de breedte van de 

band kan bij hogere temperaturen zo klein worden, dat het fy

sisch zinvoller is om de polaronen als gelokaliseerd of getrapt 

te beschouwen. 

Tot in het begin van de jaren zestig werd het hoppingsmechanisme 

algemeen aanvaard als het geleidingsmechanisme in de meeste over

gangsmetaaloxiden. Het meest onderzochte voorbeeld hiervan is 

nikkeloxide. Nauwkeuriger metingen van het Hall- en Seebeck

effect brachten echter een andere visie. Zodat het waarschijn

lijk is dat het geleidingsmechan~sme in NiO een band-type-ge

leiding is. Ook voor de mangaanterrieten wordt de mogelijkheid 

van een band-type-geleiding niet uitgesloten [36]. zodat bij 

de interpretatie van onze meetresultaten niet alleén rekening 

gehouden wordt met een hoppinggeleiding, maar ook met een small

polaron-bandgeleiding. 

§ I.5.2: Invloed van wanorde. 

Mengterrieten kunnen opgevat worden als magnetiet waarin een 

gedeelte van de ijzerionen vervangen is door andere metaalionen. 

De niet geordende verdeling van de gesubstitueerde atomen zal 

een spreiding van de energie nivo's ten gevolge.hebben van het 

zesde elektron van het Fe2+- ion op de oktaëderplaatsen. Ook 

als de substitutie op de A-plaatsen geschiedt zal dit via Cou

lombse afstoting en vervorming van het rooster invloed hebben 

op de energie nivo's van de B-plaatsen, wat echter minder sterk 

zal zijn gezien de kristalstructuur. Verder heeft elektron

elektron· interactie van de geleidingselektrenen op de B-plaat

sen ongelijkheid van de energie nivo's van de elektrontoe-
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standen tot gevolg [49]. 

Uitdrukkingen voor de geleiding in wanordelijke systemen werden 

afgeleid doorMilleren Abrahams [37] en Mott [38]. Zij vinden 

dat afhankelijk van de tempera~u~r, twee soorten geleiding 

kunnen optreden. Bij hogere temperaturen vinden ze een exponen

tiële afhankelijkheid van de geleidbaarheid van T volgens: 

(I.41) 

Hierin is E de activeringsenergie voor hopping. Dit noemt men 

nearest neighbour hopping, wat wil zeggen dat het elektron met 

behulp van een fonon van de ene gelokaliseerde toestand naar 

een daarnaast gelegen andere gelokaliseerde toestand gaat. 

Bij lagere temperaturen treedt variable range hopping oo met 

een temperatuur verloop van de geleidbaarheid gegeven door: 

a= cr~exp [-(:o)]~ (I.42) 

Variable range hopping wil zeggen dat het elektron met behulp 

van een fonon van een gelokaliseerde toestand naar een andere 

gelokaliseerde toestand gaat, zodanig dat het verschil in 

energie tussen beide toestanden zo klein mogelijk is. 

§ I.5.3: De invloed van magnetische ordening 

Beneden de Curietemperatuur zijn de spins van de ionen op de A

en B-plaatsen ten gevolge van indirecte exchange wisselwerking 

antiferrimagnetisch ( antiparallel) geordend. In de literatuur 

bestaat onenigheid over de invloed van deze magnetische orde

ning op de elektrische geleiding. Volgens Klinger en Samokhvalov 

[39] is deze invloed niet belangrijk. Parker [40] wijst er ech-
1 ter op dat voor vele overgangsmetalen de lncr - /T-curven een 

verandering in helling vertonen bij de Néel of Curietemperatuur. 

Een theoretische verklaring voor dit gedrag is er nog niet. 
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§ I.6: Literatuur gegevens van magnetische elektronnawerking 

in ferrosoinellen. 

§ I.6.l: Magnetische elektronnawerking in magnetiet. 

Magnetische nawerking in magnetiet is het onderwerp geweest van 

vele experimentele en theoretische onderzoekingen [11, 22, 23, 

24, 25] . 

Toch is er nog geen eenduidige theorie die de nawerkingsproces

sen in magnetiet beschrijven. 

Dit heeft vooral zijn oorzaak in het feit dat nog geen cohe

rent model ontwikkeld is voor de elektronenstructuur van het 

inverse spinelrooster in magnetiet~ Er zijn in de literatuur 

verschillende modellen voorgesteld die de fase overgang bij 

T (% 120K) van kubisch naar een minder symmetrische toestand 
V 

( waarschijnlijk rnonoclinisch) beschrijven. 

Het meest bekende model is dat van Verwey [18]. Dit model gaat 

er van uit dat boven Tv de Fe 2: en Fe 3+-ionen statistisch ver

deeld zijn over de oktaëderplaatsen. Dit wordt veroorzaakt door 
2+ 3+ valentie fluctuaties van het type Fe ! Fe +e ten gevolge van 

hoppende elektronen die ook verantwoordelijk zijn voor de-metaal

achtige geleiding boven T • 
V 2+ 3+ 

Beneden T wordt verondersteld dat de Fe - en Fe -ionen regel-
v 

rnatig geordend zijn over de oktaëderplaatsen. (figuur I.12 ), 

waarbij de elektron toestanden gelokaliseerd zijn, waardoor de 

geleidbaarheid beneden T sterk afneemt. Een tweede model werd 
V 3+ 3+-

voorgesteld door Goodenough [26] die de formatie van (Fe -Fe ) 

moleculaire orbitalen sug~eerda welke random verdeeld zijn boven 

Fig. I.12: 
2+ 3+ 

Ordening van Fe -en Fe -

ionen op B-plaatsen in het 

spinelrooster, waarbij een 

hoppingsproces aangeduid wordt 

[ 11] . 
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T . Buchnau en MÜller [27] veronderstelde een ordening van deze 
V . 

paren beneden Tv. Cullen en Callen [28] suggereerde een gedelo-

kaliseerde elektron model, terwijl Mott [29] suggereerde dat 

de overgang in magnetiet bij T te maken heeft met een Wigner-v . 
kristallisatie met gedelokaliseerde elektronen boven T en 

V 

gelokaliseerde elektronen beneden T . De vraag of we te maken 
V 

hebben met gelokaliseerde elektron toestanden of dat moleculaire 

orbitalen het meest adequaat zijn voor de beschrijving van de 

elektronenstructuur is nog niet geheel opgelost. 

In de literatuur [11, 22, 23, 24, 25] worden hoofdzakelijk drie 

verschillenden relaxatie mechanismen beschreven die in magnetiet 

voorkomen. 

1) allereerst zijn relaxatiepieken .gevonden in de buurt van de 

Verwey-temperatuur (T 120K) , die toegeschrven worden aan de 
V 

Ven,~ey-overgang. 

Daarnaast worden relaxatie verschijnselen in magnetiet gevon

den die toegeschreven worden aan excitaties van het zesde 

elektron in Fe 2+-ion (figuur I.13 ) . 

Hierbij onderscheidt men twee soorten excitaties. 

Fig. I. 13: 

Splitsing van het 5-voudige ontaarde 

~ 3d nivo in het kristalveld met mono

' 
cubic ; monoclmic 

' orthorhomb1c 
crystal f•eld 

clinische of orthorhombische sym

metrie. De energie verschillen zijn 

schematisch weergegeven [11]. 

2) allereerst kunnen de excitaties resulteren in eeu hopping 

van het zesde elektron vanuit een geëxiteerde toestand naar 

een buur atoom ( Fe
3
+(B)-ion ) . Dit wordt "Magnetic diffusion 

after effect" genoemd, die voldoet aan een logaritmische tijds

afhankelijkheid. 

3) als laatste type worden overgangen genoemd van het zesde elek

tron tussen de 3d nivo•s van een ion. Men spreekt dan van 

"Magnetic orientation after effect", welke voldoet aan een 

exponentiële tijdsafhankelijkheid. 
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Fig. I.14: 

Relaxatiespectrum van 

Fe
3
o

4
. De relatieve 

relaxatie amplitude 

is als volgt gedefi

neerd: 

l'1r - = r 
r(t 2 )-r(tt> 

r(td 

(r= reciproke suscep

tibiliteit) [11] 

In figuur I.14 is een relaxatiespectrum weergegeven waarin de 

bovengenoemde relaxatiemechanismen tot uiting komen. De relax

atiepiek bij 30 K wordt toegeschreven aan mechanisme 3. het 

relaxatieplateau tussen 50 Ken 90 K wordt toegeschreven aan. 

mechanisme 2, terwijl de piek bij 105 K de bekende Verwey over

gang is.· 

Daarnaast worden nog andere modellen beschreven voor de rëlax

atiespectra die gevonden worden in magnetiet bij zeer lage tem

peraturen, zoals polaren bandgeleiding [24]en tunneling van elek

tronen [22]. 

§ I.6.2: Magnetische elektronen nawerking in mangaanferrieten 

Krupiëka [6] heeft in een overziehts artikel over magnetische na

werkingsverschijnselen in mangaanferroferrieten drie elektronen 

relaxatieprocessen beschreven ( respectievelijk A, B en C ) die 

voorkomen in een temperatuurgebied van 10 K tot 350 K, zoals in 

figuur I.15 is weergegeven. 

Deze relaxatieprocessen worden door hem respectievelijk toege

schreven aan een reoriëntatie van engestabiliseerde Jahn-Teller 

vervormde oktaëders die Mn3+-ionen bevatten (proces A ( 0-4 K )) , 

aan een ordening van de ijzerionen d.m.v. elektron hopping van het 
type Fe 3++ Fe 2++ e- (proces B (10-50 K )) en aan reoriëntaties 

+ 
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ton sr-.....------.....-----.....---~ 

(a) (b) 

Fig. I.15: Magnetische verliezen versus T voor Mn Fe 3 o4 . x geeft x -x 
de Mn concentratie weer, terwijl 1+ en 1- respectieve-

lijk corresponderen met .een zuurstof overmaat en een 

zuurstof ond~rmaat [30]. 

d 3+ ~ d d h 11 . d' b'l' van oor Mn ge~n uceer e Ja n-Te er vervorm~ngen ~e gesta ~ ~-

seerd worden door ingevangen elektronen (proces C (90-350 K )) . 

De elektronen relaxatieprocessen B en C zijn ook gevonden door 

Broese vanGroenou [31] (figuur I.16 ) . 

Fig. I.16: Verlies component van de 

permeabiliteit (J.!") als functie van 

de temperatuur voor twee samples. 

De frequentie is voor elke curve 

gegeven [31]. 

Hij schrijft proces C toe aan het elektron transport op oktaëder

plaatsen, terwijl proces B toegeschreven wordt aan lokale excita

ties van elektronen tussen verschillende toestanden binnen een ion. 

Tenslotte rapporteerde Závëta et. al. [32] voor het mangaanarme 

deel van het mangaansysteem twee relaxatieprocessen, zoals te 

zien is in figuur I.17. 
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Fig. I.17: Temperatuurafhankelijkheid van 

x= 0.95 (o) en x= 1.17 (6). Open symbolen 

symbolen voor600Hz [32]. 

BI DJ 
rno-

tano voor Mn Fe3 o4 ; x -x 
voor 75 Hz, gesloten 

Hij schrijft proces B (in figuur proces A ) toe aan de aanwezig

heid van Fe 2+-ionen en proces C (in figuur B genoemd ) aan de aan

wezigheid van Mn-ionen. 

Hieruit blijkt dat er geen eenstemmigheid heerst in de litera

tuur wat betreft de interpretatie van de verschillende relax

tiepieken in mangaanferroferriet. 

In tegenstelling tot mangaanferroferriet zijn voor nikkel en 

zinkferroferriet veel minder literatuur gegevens bekend omtrent 

de magnetische elektronen nawerkingsverschijnselen. 

Voor nikkelferroferriet zijn enkele gegevens gerapporteerd door 

Epstein [33]. Hij vindt voor NiFe2o4 een sterk verbrede relaxatie

piek in de permeabiliteitscurve als functie van de _frequentie en 

schrijft dit toe aan een superpositie van drie afzonderlijke pro

cessen, die verder niet nader beschreven worden. 
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Hoofdstuk II: Exoerimenten 

§ II.l: Preparatuur. 

De in dit onderzoek gebruikte materialen zijn vervaardigd vol

gens de keramische methoden die in de groep FM ontwikkeld zijn. 

Voor elk ferroferriet systeem zal in het kort de bereidings

procedure beschreven worden. 

§ II.l.l: Het mangaanferroferriet systeem (Mn Fe 3 o4). x -x 

De ·bereidîngswijze van de polykrista~lijne preparaten uit de 

mengreeks Mn Fe 3 0 4 voor x>O.S is uitvoerig besproken in [36]. x -x -
Uit dat onderzoek zijn de ringen afkomstig met samenstellingen 

x=O.S, 0.6, 0.8 en 0.9, zodat alleen voor x=O.l, 0.2 en 0.4 nieuwe 

ringen gemaakt zijn. De bereiding van deze samenstellingen kan 

als volgt samengevat worden. 

De uitgangsmaterialen Fe
2
o

3 
en Mn

3
o4 , beide in poedervorm, worden 

in de juiste mangaan/ijzer verhouding gemengd en in een stalen 

kogelmolen gemalen. De poeders worden vier uur in platina xroezen 

voorgestookt op 900°C in lucht. Het malen en voorstoken vindt 

plaats omdat zowel kleinere korrels als een hogere temperatuur 

beverdelijk zijn voor het diffusieproces om een zo goed mogelijke 

menging, op atomaire schaal~ te verkrijgen. 

De verkregen producten worden weer gemalen, in de vorm van ringen 

geperst en voorgesinterd op 900°C. Ringen worden gemaakt om mag

netische randeffecten te verminderen bij de metingen en dienten

gevolge mede de berekeningen te vereenvoudigen. Het voorsinteren 

van de ringen gebeurd om het krimpen zoveel mogelijk in deze 

fase te laten plaatsvinden. Ook wordt het preparaat compacter 

en de eerste hechting tussen de korrels treedt op, waardoor 

mechanische bewerking van de ring mogelijk wordt zonder dat het 

preparaat reeds te hard is. 

Na het voorsinteren worden de ringen mechanisch bewerkt om de 

goede geometrische- verhoudingen te verkrijgen, waarbij speciaal 

gelet wordt op de binnen en buiten diameter van de ring alsmede 

de dikte. 
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Hierna worden de ringen gesinterd op temperaturen, die varië

ren tussen 1270°C en 1350°C. 

In tabel II~1 zijn de toegepaste sintercondities weergegeven 

voor de samenstellingen x=0.1, _0;2 en 0.4. In tabel II.2 zijn 

de sintercondities weergegeven voor de samenstellingen x=O.S, 

0.6, 0.8 e~ 0.9 [36]. De bereidingsprocedure van deze ~repa

raten is hetzelfde als hierboven beschreven, met dit verschil 

dat hier als uitgangsmateriaal Mnco
3 

is gebruikt i.p.v. Mn
3

o 4 . 

Deze mengsels werden daarom eerst gedurende een half uur op 

1100°C in lucht verhit om het màngaan carbonaat te ontleden. 

Tabel II.1: 

-
x sintercondities 

0.1 opwarmen in vacuum naar 900°C 1 hr daarna over op co2 
4 hr 

1000°C 1 hr 

1345°C 1 hr afkoelen in vacuum 

0.2 opwarmen in vacuum naar 900°C l hr daarna over op co2 
4 hr 

l000°C l hr 

l30.4°C l hr afkoelen in vacuüm 

0.4 opwarmen in vacuum naar 900°C l hr daarna over op co2 3 hr 

l000°C l hr 

l272°c l hr afkoelen in vacuum 

Tabel II. 2 [ 36] 

x sintercondities 

0.5 3 hr op l300°C in co 2 
daarna 2 hr op 1250°C in co2 

0.6 3 hr op l300°C in co2 daarna 2 hr op l250°C in co
2 

0.8 3 hr op l300°C in co2 daarna 2 hr op 1190°C in co 2 

0.9 3 hr op l300°C in co2 daarna 2 hr op ll70°C in co2 
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De zuurstofdrukken en sintert~mperaturen zijn zodanig gekozen, 

dat de evenwichtswaarden voor stoichiometrische spinellen zo 

goed mogelijk benaderd worden. 

Zoals in §II.4.1 beschreven wordt,. is voor samenstellingen met 

x>0.5 een tweede relaxatiepiek gevonden in de permeabiliteits

curve, waarvoor de mangaanionen op de oktaëderplaatsen verant

woordelijk gesteld worden. Om dit te onderzoeken is de ring 

met samenstelling x=0.8 nabehandeld met de bedoeling de Mn 2+

ionen van de oktaëderplaatsen naar de tetraëderplaatsen te laten 

migreren. Hierdoor zal de tweede relaxatie piek in sterkte moeten 

afnemen. Om tijdens de nabehandeling ervoor te zorgen dat de 

stoichiometrie niet meer veranderd wordt de ring in een kwarts

ampul ingesmolten bij een zo laag mogelijke zuurstofdruk, wat 
. -5 

bereikt wordt door de ampul hoogvacuum te pompen ( <10 torr ) . 

Om de mangaanionen de mogelijkheid te geven van de oktaëderplaat

sen naar de tetraëderplaatsen te diffunderen wordt de ring een 

dag op 500°C verhit, waarna om de 12 uur in stapjes van 15°C 

de temperatuur verlaagd wordt. Na 11 dagen wordt de ring bij 

een temperatuur van 200°C uit de oven gehaald. (nabehandeling 1). 

Hierna is dezelfde ring een tweede keer nabehandeld met de bedoe

ling de mangaanionen zoveel mogelijk naar de oktaëderplaatsen 

te laten migreren, waardoor de tweede relaxatiepiek in sterkte 

moet toenemen • Dit kan bereikt worden door de ring, een dag 

op 800°C te verhitten en daarna te quenchen (nabehandeling 2). 

Daarnaast zijn modelsystemen voor de magnetische nawerking in 

Mn0 . 8Fe 2 • 2o4 gemaakt, die in §II.l.5 besproken worden. 

§ II.1.2: Het zinkferroferriet systeem (Zn.Fe3 o4 ). x -x 

Van de mengsels Zn Fe
3 

o4 werden polykristallijne ringen met x -x 
samenstellingen x=0.1, 0.2, 0.4 en 0.6 bereid volgens dezelfde 

keramische methode als beschreven in §II.1.1 met dit verschil 

dat niet voorgestookt is op 900°C maar op 850°C en onder andere 

sintercondities. 

Bij de sinterprocedure is rekening gehouden met de vluchtigheid 

van het zink bij hogere temperaturen, zodat het opwarmen naar de 
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eigenlijke sintertemperatuur geleidelijk gebeurd. Dit is de 

oorzaak van de moeilijkheden die ontstaan bij het maken van sa

menstellingen· met hogere zinkconcentraties. Geprobeerd is om pre

paraten te maken met x=O.B en 0~9~ maar na het sinteren bleken 

deze preparaten vrij inhomogeen van samenstelling te zijn, waar

bij de zinkconcentratie sterk gedaald was ( x~0.6 ). Mede door 

het feit dat de zn 2+-ionen niet magnetisch zijn waardoor de magne-
' 

tische permeabiliteit bij toenemende zinkconcentratie sterk af

neemt, zijn deze samenstellingen niet doorgemeten. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving van de bereidingsmethode van de ver

schillende samenstellingen uit de zinkreeks wordt verwezen naar 

[12]. Hieronder volgt tenslotte een tabel met de gebruikte sinter

condities. 

Tabel II.3: 

x sintercondities 

0.1 opwarmen in lucht tot 900°C 

daarna: 2 hr op 
0 

.~900,C. in vacuurn 

2l.zhr op 1000°C in vacuum 

l.z hr op 1275°C in 100% co.2 

1 hr op 1275°C in. vacuum 

daarna: afkoelen in vacuum 

0.2 opwarm·en in lucht tot 900°C 

en daarna: 1l.zhr op 900°C in vacuum 

ll.zhr op 1000°C in vacuum 
0.4 

1l.zhr 1275°C in vacuum op 

daarna: afkoelen in vacuum 

0.6 opwarmen in lucht tot 900°C 

daarna: 1l.zhr op .~ 900°C in vacuum 

1l.zhr op 1000°C in vacuum 

2l.zhr op 1275°C in 1% 02 
daarna: afkoelen in vacuum 

.. 
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§ !!.1.3: Het nikkelferriet systeem (Ni Fe 3 o 4 ). x -x 

Van de mengreeks Ni Fe 3 o 4 zijn polykristallijne ringen gemaakt x -x 
met samenstellingen: X=0.1, 0.2,· 0.4, 0.6 en 0.9. Ook hier is 

weer dezelfde methode toegepast als voor de mangaanreeks maar 

waarbij andere sintercondities gebruikt zijn. De sintercondi

ties voor de afzonderlijke samenstellingen van de nikkelreeks 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel II. 4: 

x sintercondities 

0.1 1 hr op 900°C in vacuwn 

1 hr op 1000°C in vacuwn 

3~hr op 1326°C in gezuiverd co2 daarna afkoelen in vacuwn 

0.2 1 hr op· 1385°C in vacuwn 

3~hr op 1385°C in gezuiverd co2 daarna afkoelen in vacuwn 

0.4 1 hr op 900°C in vacuwn . 
1 hr op 1000°c in vacuwn 

2 hr op 1230°C in vacuwn 

3~hr op 1239°C in gezuiverd co2 
daarna' afkoelen in vacuwn 

0.6 ~ hr op 1345°C in vacuwn 

3~hr op 1345°C in 1% o 2 daarna afkoelen in vacuwn 

0.9 ~ hr op 1100°C in vacuwn 

3~hr op 1220°C in 1% o 2 daarna afkoelen in vacuwn 

§ II .1. 4: Magnetiet (Fe 3
o 

4
) . 

Daar Fe3o 4 de beginsamenstelling is voor elke mengreeks ( x=O ) , 

zijn van dit matèriaal ook ringen gemaakt. 



-38-

Het Fe 3o4 poeder is eerst op l000°C voorgestookt, waarna de 

ringen 2~ uur op 950°C voorgesinterd zijn. De sintercondities 

en de stoichiometrische nabehandeling zijn in onderstaande 

tabel weergegeven. 

Tabel II.5: 

sintercondities stoichiometrische nabehandeling 

opwarmen in vacuum naar opwarmen in vacuum naar 

Fe 3o4 
1315°C 1200°C ( 8% H2 ) en co2 
3 hr op 1365°C in co2 10-8.5 zodat Po = 2 dagen 

2 

§ II.1.5: Modelsystemen voor de magnetische nawerking in Mn0 _8Fe 2 . 2o4 . 

Zoals in § II. 1. 1 al is aangegeven worden voor x>O. 5 in de mangaan

mengreeks een tweede relaxatiepiek gevonden, welke veroorzaakt 

wordt door de mangaanionen op de oktaëderplaatsen. 

Om te onderzoeken of de tweede piek ontstaat t.g.v. Coulombinter

acties van de Mn2+(B)-ionen, zijn modelsystemen gemaakt, met dezelf

de valentie verdeling als in Mn0 _8Fe2 • 2o4 (20% invers), waarvan ver

wacht wordt dat t.g.v. de ingebouwde tweewaardige ionen op de 

B-plaatsen eveneens een tweede relaxatiepiek zal optreden in de 

permeabiliteitscurve. 

Daar zn2+-ionen een voorkeur hebben voor de tetraëderplaatsen en 

Mg 2+- en Ni 2+-ionen een voorkeur hebben voor de oktaëderplaat

sen zijn de volgende modelsystemen gemaakt: 

(II.1) 

(II.2) 

De kationverdeling ziet er als volgt uit: 

(II.3) 
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(II. 4) 

hetgeen qua ·valentieverdeling overeenkomt met die van Mn
0

.
8
Fe 2 .

2
o4 : 

2+ 3+ F 2+ 3+ · 2+ J 2-
Mno.65Feo.35LFeo.35Fe1.5Mno.15 °4 (I I. 5) 

De bereiding van deze ringen gaat analoog aan de bereiding van de 

ring met samenstelling Zn
0

_
6

Fe
2

_4
o

4
, waarbij weer rekening is 

gehouden met de vluchtigheid van het zink bij hogere temperatunen. 

Daarom zijn bij het voorstoken van de poeders lagere temperaturen 

gebruikt ( 600°C - 700°c ) en bij het sinteren is de temperatuur 

langzaam omhoog gegaan, zoals in onderstaande tabel te zien is. 

Tabel II.6 

Samenstelling Sintercondities 

in vacuurn langzaam opwarmen: ~ hr op 600°C 

~ hr op 700°C 

1 hr op 800°C 

Zn0.65Mg0.15Fe2.2°4 ~ hr op 900°C 

~ hr op 1000°C 

1~hr op 1230°C 

daarna 3~hr in 5% o
2 

onder vacuum afkoelen in oven 

in vacuurn langzaam opwarmen: 1 hr op 600°C 

1 hr op 700°C 

Zn0.65Ni0.15Fe2.2°4 
1 hr op 800°C 

1 hr op 1000°C 

1 hr op 1240°C 

daarna 3~ tot 4 hr in 5% 02 
onder vacuurn afkoelen in oven 
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Na het sinteren zijn de ringen nabehandeld om een homogene verdel

ing van het zink te verkrijgen, wat bereikt kan woEden door de ring

en bij hogere temperaturen na te behandelen, waarbij echter eveneens 

gelet moet worden op het uitdamoen van het zink. 

De zn0 . 65Mg0 . 15Fe 2 • 2o 4-ring is daarbij 3 dagen op ;l00°C nabehan

deld, waarna het preparaat gequenched is vanaf 800 C. 

De Zn0 _65Ni0 . 15Fe2 . 2o 4-ring is een week op 800°c nabehandeld en af

gekoeld in de oven. 

§II.2: De meetopstelling. 

Voor het onderzoek naar de magnetische elektronen nawerking wordt 

gebruik gemaakt van het verloop van.de initiële permeabiliteit als 

functie van de temperatuur ( 4.2 KST$ 300 K ) en de frequentie 

( 27 KHz ..s f:s_ 300 KHz ) . Daartoe wordt van een spoel bestaande uit een 

ferrietring, waaromheen een aantal koper windingen zijn aangebracht, 

de complexe impedantie gemeten. Dit gebeurt m.b.v. een schakeling, 

waarvan het pr~ncipe in figuur II.l is weergegeven. 

A 
~------~--------~~~x 

De gebruikte meetopstelling; verklaring der tekens: 

S: sinusgenerator, 
OS: oscilloscoop, 
VJ, V2: voltmeters, 

--

Ls: spoel (=de met koperdraad omwonden ferrietring), 
C: instelbare condensatorbank (200 pF< C < 1,1 !J.f), 

R2=100en R]=300. 

Fig. II. 1:': 

os 
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Met behulp van een sinusgene~ator wordt een wisselspanning aange

bracht met hoekfrequentie w. De knooppunten X en Y in de meetop

stelling worden via de verstelbare condensatorbank met elkaar in 

fase gebracht, hetgeen op de oscilloscoop kan worden afgelezen. 

Als de LC-kring in fase is gebracht gelden de volgende vergelijking-

en: 

(II.6) 

(II.7) 

Vergelijking (II.6) volgt uit het feit dat het imaginaire deel van 

de impedantie nul is en vergelijking (II.7) volgt uit de wet van 

Kirchhof in het knooppunt A. 

We definiëren voor de, met koperdraad omwonden, ferrietring de vol

gende parameters: 

A: doorsnede-oppervlak van de wikkeling [m 2
] 

~: gemiddelde lengte van de hartlijn van de toroide [m] 

~ : relatieve magnetische permeabiliteit [dimensieloos], waarvoor r 
geldt: 

- - 7 
~ = L. met ~ o= 4ïT .10- Vs/Am r ~o 

( II. 8) 

N: aantal windingen 

Als een wisselstroom i door de spoel gestuurd wordt, onstaat een 

magnetische veld H op het sample: 

H = Ni 
~ 

(II.9) 

Hierdoor wordt een magnetische inductie B in de ring geïnduceerd: 

aB NA--= u at 
met H = Hexp(jwt) en B = Bexp(jwt) volgt nu voor de complexe 

impedantie: 

(II.9) 

(II.10) 

Daar H en B niet in fase zijn kan ~ als een complex getal ~·-j~" 

geschreven worden. Hieruit volgt voor het reëele en imaginaire 

deel van de relatieve magnetische permeabiliteit: 
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~· 
L (II.12) = r 

~oN 2A/~ 

~" = R1 (II.13) 
r ~ 0 wN 2 A/~ 

Op de formules (II.12) en (II.13), die voor een ideale spoel gelden 

moeten een aantal correcties toegepast worden. Voor de gelijkstroom

weerstand van de spoel (R ) moet formule (II.13) aangepast worden: 
g 

~" = r 
(II.14) 

De eigencapaciteit (Ce) van de spoel en de zelfinductie (Le) van 

het gehele systeem, de spoel uitgezonderd, komen in de gecorrigeer

de vergelijking (II.12) als volgt tot uitdrukking: 

~· = r 

1/{w 2 (C+C )} - L e e 

Voor de zelfinductie van het systeem is gevonden: 

De eigencapaciteit van de spoel bedraagt 

(II.15) 

-6 J/A2 L = 6.0.10 e 
C = 170 pF e 

Behalve de frequentie afhankelijkheid van~· en~~~ kan ook de tem-
r r 

peratuur afhankelijkheid bepaald worden. Daartoe wordt de spoel in 

een helium doorstroomcryostaat geplaatst. Hiermee kan een tempera

tuurtraject van 4.2 K tot 300 K doorgemeten worden, wat meer dan 

voldoende is voor het onderzoek naar de magnetische elektronen na

werkingsprocessen. Voor een uitvoerige beschrijving van de helium· 

doorstroomcryostaat wordt verwezen naar [30]. Hier wordt volstaan 

met een korte beschrijving van de temperatuurregeling aan de hand 

van figuur II.2. De spoel wordt in een met kontaktgas gevulde 

preparaatruimte geplaatst. Deze ruimte wordt door een konstante 

stroom vloeibaar helium gekoeld, waarvan de doorstroomsnelheid 

m.b.v. een naaldventiel optimaal ingesteld kan worden. De tempera

tuur wordt geregeld door automatische bekrachtiging van de stook

draad die rond de preparaatruimte gewikkeld is, waarmee de ge

wenste temperatuur tot op 0.1 Knauwkeurig ingesteld kan worden. 
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VLCEIBAAR ~EL!UM NAALDVENTIEL 

HELIUM GAS 

:RïOSTAAT 

Tné:RMCKOPPEL. 

S'roOKORMO 

~ EGELAAR 

FERRIETRING 

PREPARAATRUIMTE 

Fig. II.2: 

Schematische weer

gave van de tempera

tuurregeling in de 

helium doorstroom-

cryostaat. 

§II.3: Het meten van de magnetische permeabiliteit in zwakke velden. 

Door de irreversibele processen die zich afspelen tijdens_het magne

tiseren van een ferromagnetische stof ontstaat een hystereselus in 

het B-H diagram zoals 
8 

i 
in figuur II.3 is weergegeven. 

Fig. II.3: B-H diagram 

kromme 1 is de maagde

lijke kromme; Br= rema

nente inductie; 

M = remanente magneti
r 

satie; H = coërcitieve c 
veldsterkte. 

Hierdoor is de magnetisatie afhankelijk van zowel de voorgeschiedenis 

van het materiaal als de manier waarop het veld tijdens het magne

tiseren verandert. 

Worden de meting~n echter uitgevoerd bij zeer zwakke velden dan ver

lopen de magnetisatieprocessen nagenoeg reversibel en dus vrijwel 

onafhankelijk van de voorgeschiedenis van het materiaal. Daartoe 
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wordt de amplitude van de si~usgenerator zodanig ingesteld dat v2 
(zie figuur II.l) gedurende de hele meting op 4 mV gehouden wordt, 

waardoor bereikt wordt dat de magnetisatie M en veld H min of meer 

voldoen aan het Rayleigh gedrag ~oals beschreven in [4]. 

De magnetische permeabiliteit die bij deze lage magneetvelden ge

meten wordt noemt men de initiële permeabiliteit en kan als een 

materiaalgrootheid van het preparaat opgevat worden. 

Uit figuur II.4.A. is te zien dat de initiële permeabiliteit be

paald wordt door reversibele wandverschuivingen. Irreversibele 

wandverschuivingen en rotatieprocessen kunnen dan verwaarloosd 

worden, maar op grond van statistische overwegingen zijn zelfs 

bij zwakke magneetvelden irreversibele wandverschuivingen moge

lijk. Hierdoor kan de magnetisatie ~ij zwakke velden beschreven 

worden met een reversibele en irreve~sibele term: 

M = M + M. r ~rr 
(II.l6) 

Voor de twee termen kunnen we schrijven: 

M =x oH en M 
r = 

irr 
~aH2 : (!!.17) 

waardoor een kwadratische afhankelijkheid ontstaat tussen de magne-

tisatie M en het veld H: 

M =x oH + ~aH2 (!!.18) 

Vergelijking (II.l8) is een speciaal geval van de bekende wet van 

Rayleigh, die geldt voor een willekeurige verandering van de magne

tisatie in de buurt van de gedemagnetiseerde toestand: 

M- M' = Xo (H- H')± ~a(H- H') 2 (II.19) 

De konstanten xo en a zijn karakteristiek voor het materiaal: 

x~= lim (~)-is de aanvangssusceptibiliteit, die door 
H+O H 

reversibele wandverschuivingen bepaald wordt, terwijl a met de 

statistische eigenschappen van de irreversibele wandverschuivingen 

in zwakke velden samenhangt. 

Het zogenaamde Rayleigh gebied voor zwakke velden wordt nu bepaald 
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door die veldsterkten H, waarvoor vergelijkingen (II.18) en (II.19) 

geldig zijn met konstante Xo en a, die onafhankelijk van H zijn. 

Het optreden van irreversibele processen in het Rayleigh gebied 

leiden tot hysterese verschijnselen, zoals in figuur II.4.B. te 

zien is, die aanleiding geven tot hysterese verliezen. 

H 

------------------------

irt'fiVft'Siblt 

rtYtrslbte 

A 

Dr.hun~n 

-H 

/ 
/ 

·I 

B 

, 
/ 

/ 

Fig. II.4.A: Maagdelijke kromme in het M-H diagram met de verschil

lende n.étgnetiseringsmechanismen. 

Fig. II.4.B: Vorm van de hystereselus in het Rayleigh gebied. 

De hysterese verliezen die optreden bij het eenmaal doorlopen van 

de hystereselus is gelijk aan het oppervlak van het Rayleigh gebied 

in het B-H diagram: 

= h pHdB = 
B3 

4a m 
33 

llm 

Waarin H het maximale veld voor het Rayleigh gebied is. m 

(II.20) 

Alvorens de hystereseverliezen te berekenen maken we eerst een 

schatting van de diverse grootheden [47]: 

- de hoekfrequentie: w~ 2TI.300 KHz = 1.9.10 6 rad/s 
' 

- de relatieve magnetische permeabiliteit: 11r< 100 

- het aantal windingen: N<65 

-het volume van een ferrietring: E<5.10- 6 m3 

- de rondgaande lengte van de ferrietring:~>6.2.10- 2 m 
-4 de spanning over de LC-keten: V>3.10 V 

- de soortelijke w.eerstand van het ferriet: p>6 .10- 3 Vm/A 
-4 - stroomsterkte door de spoel: I = 4.10 A 

-5 - afmetingen van de korrels: b.~5.10 m 
~ 

- de Rayleigh konstante: a<l0 3m)~ [4l 
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We kunnen nu een schatting maken van: 

a) het toegevoerde vermogen: P = V.I> 3.10- 4*4.10- 4 = 1.2.10-7 J/s 
in 

b) de magnetische inductie: -5 
B =~O~rNI/~< 5.3.10 T 

c) het hystereseverlies: -17 
Ph< 2.10 J/s 

Hieruit blijkt dat de hystereseverliezen verwaarloosd mogen worden. 

Naast de hystereseverliezen kunnen ook nog wervelstroomverliezen 

optreden. Wervelstromen onstaan als gevolg van een inductieveran

dering in een elektrisch geleidende materiaal, waardoor de geïndu

ceerde spanning een inductiestroom opwekt. Deze inductiestroom wekt 

weer een magnetisch veld op, die het uitwendige magneetveld tegen

werkt. Bij voldoende hoge frequenties van het uitwendige wissel

veld kan dit leiden tot een afscherm.ing van het materiaal voor het 

magnetische veld, waardoor de magnetisatieprocessen slechts plaats

vinden aan het oppervlak van het sample. Dit noemt men het Skin

effect. 

d) de wervelstroomverliezen kunnen we als volgt afschatten: 

p = 
w 

Hieruit blijkt dat in het ongunstigste geval P 
w 

Tenslotte geldt voor de indringdiepte d van het 

veld in het materiaal t.g.v. het Skin-effect: 

d = .;. p 
2~0~rw 

J/s 

1.5% van P. is. 
J.n 

uitwendige magneet-

Voor de ferrietring vinden we de volgende afschatting: d< 3.5,10~3 m 

Het doorsnede-oppervlak van de/ferrietring is maximaal 7*7 mm
2 

eri 

dit is in het ongunstigste geval dus nog juist voldoende om het 

Skin-effect bij de uitwerking van de meetresultaten buiten beschouw

ing te kunnen laten~ 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de metingen bij zwakke 

magneetvelden uitgevoerd moeten worden, waardoor bereikt wordt dat 

de wervelstroomverliezen en hystereseverliezen alsmede het Skin

effect niet meegenomen hoeven te worden in de verdere berekeningen 

van de meetresultaten. 
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HOOFDSTUK III: EXPERIMENTELE .RESULTATEN MET "DISCUSSIE" 

§ III.l: Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de experimentele resultaten besproken van 

de permeabiliteitsmetingen aan de door ons onderzochte ferrospinel

systemen. Voor de verschillende samenstellingen uit elke mengreeks 

is de complexe magnetische permeabiliteit als functie van de tem

peratuur weergegeven bij een meetfrequentie van 95 KHz. 

Getracht wordt verklaringen te geven voor de gemeten relaxatie

processen op basis van het elektron hoppingsmechanisme van het 
t F 2+ ~ 3+ ype: e : ~e + e 

Aangezien hiermee niet het hele verloop van de permeabiliteitscurve 

beschreven kan worden, worden ook de magnetische anisotropie effect~ 

en, de invloed van de Curietemperatuur, de ordeningsverschijnselen 

bij de Verweytemperatuur (T ~120 K) en de kation verdeling over de 
V . 

A-en B-plaatsen in het spinelrooster meegenomen in de bespreking. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verbreding van de relaxatie

pieken en het ontstaan van een tweede relaxatiepiek in het mangaan

ferroferriet systeem. 

§ III.2: Magnetlet (Fe
3

o 4 ) 

Omdat magnetiet een van de extreme samenstellingen is voor elke 

mengreeks (x=O), zullen de meetresultaten van deze samenstelling 

het eerst besproken worden. De structuurformule van magnetiet ziet 

er als volgt uit: 

Fe 3+[;e 2+ Fe3+]o~- (III.1) 

Het hoppingsproces dat verantwoordelijk is voor de magnetische elek-
2+ 3+ . 

tronen nawerking zal plaatsvinden tussen de Fe - en Fe -J.onen op de 

B-plaatsen. Als gevolg van dit proces wordt bij T = 65 K een piek 

gevonden in de ~"(T)-curve, zoals is weergegeven in figuur III.l .A, 
r 

waarvoor een activeringsenergie van 0.091 eV gevonden is. Bij 120 K 

treedt de bekende Verwey overgang op in de ~' (T) en ~"(T)-curven, waar-r r 
bij de kristalstructuur overgaat van een geordende toestand bij 
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~Fig. III.l.A: 

1-l' (T)- en 1-l" (T)-
r r 

curve voor 

f = 300 KHz 

Fig. III.l.B: 

tano(T)-curve 

voor f = 95 KHz 

lage temperaturen in een ongeordende toestand bij hogere temperatur

en. In figuur III.l.B wordt de tano tegen de temperatuur ~mtgezet. 

Naast de piek t.g.v. het relaxatieproces wordt een minimum waarge

nomen t.g.v. de Verwey ordening, zodat gekonkludeerd kan worden dat 

de Verwey ordening '.vel degelijk invloed heeft op de magnetische ver

liezen in tegenstelling tot anisotropie effecten, zoals te zien is 

in figuren I.6.A en B. 

Door magnetiet te verontreinigen met vreemde ionen, zal het hoppings-
2+ 3+ . proces van de elektronen tussen de Fe (B)- en Fe (B)-~onen op een 

of andere manier beïnvloed worden. Dit zal blijken bij de hierna te 

bespreken experimentele resultaten van de afzonderlijke mengreeksen. 
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§ III.3: Het zinkferroferrietsysteem (Zn Fe 3 o4 ) x -x 

In §I.l. is d~ structuurformule van zinkferriet gegeven: 

x<l (III.2) 

Hieruit blijkt dat alle zinkionen die in magnetiet ingebouwd worden 

op de A-plaatsen gaan zitten, waardoor geen vreemde ionen op de B

plaatsen terecht komen. In onderstaande figuur III.2 is voor de 

zinkreeks de ~~~ als functie van de temperatuur uitgezet voor ver-
r 

schillende zinkconcentraties x. 

Zn F e
3 

0
4 x . -x 

F•9S KHz 

\ 
t!l •• a. t 

•••• 2 ~ 

à •• a. • 
I + •• e. 6 

\ 

"' 

:~~~~~~~~ 
25 sa 75 108 12S 

T<Kl 
1 Si! 175 2B0 22S zsa 

Fig. III.2: 

~ 11 (T) -curven voor 
r 

Zn Fe3 o4 bij ver-x -x 
schillende samenstel-

lingen. 

Uit deze ~"{T)-curven volgt de algemene tendens van de magnetische 
r 

relaxatieprocessen: 

-Bij toenemende x verschuift het maximum van ~" naar lagere tempera-
r 

turen, dus een afname van de activeringsenergie. 

-De preëxponentiele factor TO neemt toe met x. 

-Bij toenemende zinkconcentratie x nemen dei~· I en ~~~~1 sterk af, r r 
wat is toe te schrijven aan het feit dat zn2+-ionen niet magnetisch 

zijn. De afname van de permeabiliteit bij toenemende x hangt namelijk 

samen met de verzwakking van de exchange wisselwerkingen A-B t.g.v. 

een afnemende concentratie magnetische ionen op de A-plaatsen, waar

door een gedeeltelijke verstoring optreedt in de spin ordening [1]. 

Hieronder volgt een tabel met de meetgegevens. Deze tabel geldt voor 

een frequentie van 95 KHz. 
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Tabel III. 1 (geldt voor f = 9 5 KHz) 

x T (K) lfl"l Ea1 eV Ea 2 eV Ea3 eV Ta s T oe a. (.Ä) 
m r m c 

a.1 63 52 a.114 a. a-6 7 a.1a1 8.a.1a-15 548 8.398 

a.2 55 1a a.a84 a.a58 a.a72 1.5.1a-13 5a2 8.4aa 

a.4 45 13.5 a.a59 a.a38 a.a5a 3.1.1a- 12 
4a9 8.418 

a.6 37 4 a.a33 a. a 25' . a.a28 2.7.1a-1 a 272 8.426 

activeringsenergie bepaald uit 1/T-log(f) Ea
1 

= 
Ea

2 
= 

Ea3 = 
T 

activeringsenergie bepaald uit de halfwaardebreedte van f.l"(T) r 

m 

activeringsenergie bepaald uit de piekanalyse 

=temperatuur behorende bij het maximum in de f.!"(T)-curve r 
lfl"l r m = waarde van 11" in het maximum 

r 
Ta = preëxponentiele factor 

T 
c = Curietemperatuur 

a = roosterconstante 

§ III.3.1: Bespreking van de afzonderlijke samenstellingen 

;;; ... 
;::; F=95 KHz 
en 

;:; Zn (x=0.1) B-451 ... 
; 
"' 
-o ... 

U1 

"' . 
"' .. ... 
"' en 

..J ... 
U>ID 

P.ig. II1.3: . 

~ (T)- en 1-Ç (T) -curven 

voor Zna. 1Pe2 . 9o4 

"'"" .ID 
,..:::> 
NO 

I 
:::> 

:Z:<n 

"' "' ,... .,. ... 
... 
"' 
w ... 

;;; 

... 

"'"' N 

U1 

"' 

U1 

"' 
L---~~~--~--~----~--~--~--~----~~-
e zs se 7S tee 1 zs 1 se t7S zn zzs ;:~a 

T<Kl 

~(T) vertoont een maximum bij 7a K als gevolg van de Verwey ordening, 

die door de Zn-concentratie nog niet helemaal verstoord is. In magne

tiet treedt de Verwey ordening op bij T~12a K, (zie figuur III.1) 

maardeze verschuif~ naar lagere temperaturen bij aanwezigheid van 

vreemde ionen. Bij 175 K vertoont de Jl~(T)-curve een plotselinge 

daling dat toegeschreven kan worden aan een anisotropie effect 
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zie figuren I.2.c. en B ) . Uit deze figuren blijkt dat voor lage 

zinkconcentraties een maximum'optreedt in de IK
1

1 bij ~170 K. Een 

maximum in d~ IK1 Ibetekend een minimum in de permeabiliteit, waarmee 

de plotselinge daling van de~· (T)-curve verklaard kan worden (zie 
r 

ook formule I.8). De ~"(T)-curve'vertoont een vrij scherpe piek bij r 
63 Ken een kleine bult bij 175 K. De tweede piek kan eveneens toe-

geschreven worden aan bovengenoemde anisotropie effect. De eerste 

piek moet toegeschreven worden aan een elektron hoppingsmechanisme 
2+ 3+ 

van het type: Fe ~ Fe + e . Uit het verschil van de activerings-

energie bepaald uit de halfwaarde breedte en uit de 1/T-logw curve 

(appendix B) blijkt dat de piek verbreed is. Dit kan niet toegeschreven 

worden aan chemische inhomogeniteiten, daar uit additionele metingen 

blijkt dat het preparaat chemisch homogeen van samenstelling is. Even

eens kan de verbreding in de ~"(T)-curve niet toegeschreven worden 
r 

aan anisotropie effecten, aangezien de tanê(T)-curve ook een verbrede 

relaxatiepiek heeft. We zullen moeten kijken naar het elektron dif

fusieproces dat op een of andere manier verstoord wordt door de zink

ionen op de A-plaatsen. Zoals in §I.5.2 is aangegeven kunnen deze 

ionen een invloed hebben op de energie nivo's van de elektronen op de 

B-plaatsen. Het is dan voor te stellen dat bij toenemende zinkconcen

tratie een grotere storing optreedt, waardoor er een grotere spreid

ing onstaat ·in de activeringsenergieën, wat een verbreding van de 

relaxatiepieken tot gevolg heeft. Door een superpositie te nemen van 

een aantal relaxatietijden zijn de relaxatiepieken nader geanalyseerd 

m.b.v. een piekanalyse (appendix A). Het blijkt dat deze piek goed 

beschreven kan worden met slechts twee relaxatietijden, waaruit 

valt af te leiden dat de storing in dit geval klein is. 

De Verwey ordening wordt met toenemende Zn-concentratie meer verstoord, 

wat te zien is aan de minder steile daling van de ~· (T) -curve na 70 K. r 
De dip in de ~· (T)-curve bij 150 K, alhoewel door slechts een meet-

r 
punt wordt weergegeven, komt weer overeen met een maximum in de IK1 I 
die voor deze samenstelling bij 150 K ligt (figuur I.2.D). 

De ~"(T)-curve vertoont een relaxatiepiek bij 55 K als gevolg van het 
~ . 2+ 3+ - . . . ff t b .. hoppingsproces ( Fe + Fe +e ) en een kle1ne an1sotrop1e e ec 1J 

+ 
150 K. Uit de piekanalys~ volgt dat deze piek beschreven kan worden 

met drie afzonderlijke relaxatietijden. 
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Het effect van de Verwey ordening is helemaal verdwenen, aangezien de 

11~(T)-curve na de relaxatiestap niet,meer daalt. Ook het anisotropie 

effect bij 175 K is verdwenen, daar de short range ordening van de 

F 
2+ p·· J+ . d . 1 ' . k . d " ( ) e -en e -1.onen verstoor 1.s. De re axat1.ep1.e 1.n e 11 T -curve 

r 
t.g~v. het elektron hoppingsproces ligt nu bij 45 K. Uit de piekana-

lyse volgt dat deze verbrede relaxatiepiek goed beschreven kan worden 

met vier afzonderlijke relaxatietijden. Na 150 K stijgt de 11"(T)-curve 
r 

sterk omhoog. De oorzaak van deze toename is niet helemaal do~delijk, 
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aangezien het Curiepunt van ~eze samenstelling nog vrij hoog ligt 

( zie tabel III.1 ) . Uit figuur I.2.C valt echter op te maken dat 

de absolute waarde van K1 afneemt, waardoor de permeabiliteit kan 

toenemen. 

Fig. III.6: 

1-1' (T)-en 1-1" (T) -curven 
r r 

voor zn0 _6Fe2 • 4o4 

T < K) 

De 1-l~(T)-curve blijft na de relaxatiestap doorstijgen, wat weer op 

dezelfde manier verklaard kan worden als hierboven. De 1-l"(T)-curve 
r 

heeft een relaxatiepiek bij 37 K liggen, waarna de curve_sterk toe-

neemt. De verbrede relaxatiepiek is nu goed te benaderen door een 

superpositie van zes relaxatietijden. Het blijkt dus dat bij toe

nemende zinkconcentratie het aantal relaxatietijden dat nodig is voor 

de beschrijving van de verbrede relaxatiepieken eveneens toeneemt. 

§ III.3.2: Discussie van het zinkferroferrietsysteem. 

Alle samenstellingen uit de zinkreeks vertonen een relaxatiepiek bij 

lage temperaturen ( 37 ~T~ 63 K ) , welke afkomstig is van een hoppings-
2+ 3+ . proces tussen de Fe -en Fe -~onen op de oktaëderplaatsen. 

Een minimum in de ,,, (T)-curve en de daarbiJ" horende maximum in de 
~r c 

lJ;(T)-curve bij temperaturen tussen 150 Ken 175 K voor lage zink-

concentraties kan verklaard worden door het maximaal worden van IK1 1 
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in dit temperatuurgebied, zoals in figuur I.2.C en D is weergegeven. 

Miyata [10] (§I.2.l) heeft dit maximum in de !K1 1 toegeschreven aan 
. 2+ 3+ een short range ordenlng van de Fe - en Ee -ionen op de B-plaatsen. 

Deze short range ordening zal vérdwijnen naarmate de zinkconcentratie 

toeneemt, waardoor het minimum in de ~· en maximum in de~" verdwijnen 
r r 

voor hogere zinkconcentraties. 

De toename van de~· (T)-en ~"(T)-curve voor hogere zinkconcentraties 
r r 

bij hogere temperaturen is het gevolg van een afname van !K1 1 bij 

toenemende temperatuur en x (figuur I.2.C). 

Voor alle samenstellingen in de zinkreeks zijn de relaxatiepieken in 

de ~;(T)-curve verbreed, wat volgt uit het verschil in activerings

energie bepaald uit de halfwaarde breedte en de 1/T-logw curve. Ook 

de relaxatiepiek in de tanó(T)-curve.is verbreed, zodat de verbreding 

van de piek in de ~"(T)-curve niet alleen is toe te schrijven aan aniso-r 
·tropie effecten. Eveneens kan de verbreding niet toegeschreven worden 

aan chemische inhomogeniteiten, aangezien de preparaten uit deze meng

reeks allen een vrij scherp Curiepunt hebben, hetgeen een zeer nauw

.~eurige indicatie is voor de afwezigheid van chemische inhomogeniteit

en. Daarom moet de oorzaak van de verbreding van de relaxatiepieken 

gezocht worden in de statistische verdeling van de zinkionen over de 

A-plaatsen, die via Coulombinteracties het hoppingsproces op de B

plaatsen beïnvloeden. 

Het feit dat de relaxatiepieken bij toenemende zinkconcentraties met 

meer afzonderlijke processen beschreven moeten worden en het feit dat 

de gemiddelde activeringsenergie bij toenemende x afneemt kunnen in 

verband gebracht worden met het induceren van een Coulomb gap door 

de elektron-elektron wisselwerking [50,51,52]. Dit zal verder besprok

en worden in hoofdstuk IV. 

§ III.4: Het nikkelferroferrietsysteem (Ni Fe 3 o4 ). x -x 

In onderstaande figuur III.7 is voor de nikkelreeks de~" als functie 
r 

van de temperatuur uitgezet voor verschillende nikkelconcentraties. 

De structuurformule voor de nikkelreeks ziet er als volgt uit: 

x<l (III.3) 
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waarbij opgemerkt kan worden dat de nikkelionen uitsluitend op de B

plaatsen gaan zitten. 

De meetresultaten zijn in tabel III.2 samengevat. Voor de verklaring 

van de kolommen wordt verwezen naar tabel III.1. 

Tabel III.2 (geldt voor f = 95 KHz) 

T (K) Iu;! m Ea
1 

eV Ea2 ev Ea3 eV T 0 r (~) .. 
1"0 s ....;_;C a ..... m c 

0.1 82 8.4 ----- ----- ----- -------- ---- 8.389 

0.2 65 19:2 0.070 0.052 0.059 3.8.10-11 591 8.378 

0.4 59 6.6 0.074 0.044 0.062 4.9.10- 12 ---- 8.371 

0.6 50 17.4 0.038 0.015 0.041 2.3.10- 10 
587 8.356 

0.9 70 16.9 0.050 0.027 0.039 -9 8.339 1. 6. 10 ----
1.0 152 ---- 0.125 ----- ----- 3.0.10-10 ---- 8.332 

§ III.4.1: Bespreking van de afzonderlijke samenstellingen. 

De u' (T)-curve vertoont eerst een normale nawerkingssprong bijT= r 
80 K, waarna bij T =138 K een steile piek optreedt. Deze piek die 

onafhankelijk van de frequentie is kan worden toegeschreven aan een 

anisatrapie effect: Figuur I.2.B laat zien dat de anisatrapie kon

stante K1 van nikkelferriet een nuldoorgang heeft bij T = 160 K, 

waarmee de piek in de u"(T)-curve verklaard kan worden (zie formule 
r 

I. 8) . 
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De 11"(T)-curve heeft een sterk asymmetrische verbrede relaxatiepiek 
r 

bij T = 82 K, die tevens onregelmatig verschuift met de frequentie. 

De asymmetrische verbreding kan ontstaan door het samenvallen van de 

relaxatiepiek met de Verwey ordening. Beide effecten kunnen elkaar 

aantrekken, waardoor ze niet meer afzonderlijk zijn waar te nemen. 

De t:weeä:e piek in de 11" (T) -curve hangt samen met het anisotropie effect 
r 

dat eveneens de oorzaak is van de piek in 11~· 

Zowel de piek in de )l"(T)-curve bij 82K als de tano-curve zijn ver-
r 

breed, zodat ook in dit geval·de oorzaak gezocht moet worden in de 

statistischeverdeling van de tweewaardige nikkelionen op de B-plaat

sen die het hoppingsproces van elektronen tussen Fe2+- en Fe
3
+-ionen 

op B-plaatsen via Coulombinteracties beïnvloeden. Hierdoor kan er 

een spreiding van discrete waarden voor de relaxatietijden ontstaan, 

die de verbreding van de relaxatiepiek tot gevolg heeft. Daarom 

zijn ook deze relaxatiepieken d.m.v. een piekanalyse zo goed mogélijk 

benaderd door een superpositie van een aantal relaxatietijden zoals 

in appendix A beschreven is. 

We zien dat de relaxatiestap in de)l" bij 60 K overschaduwd wordt . . r 
door een piek t.g.v. een anisotropie nuldoorgang ( zie figuur 

I.2.B) en dat het.maximum van deze piek naar lagere temperaturen 

verschoven is t.o.v. Ni 0 . 1Fe 2 . 9o4 . 



"""'· I , 
' I I . 

I 

::!:! 

I .. 

1 / 
/ T 
._" 

_;~,~-
... ; 

I i . 
I ~ -"' -- __ ...,____~ -----·----
~' ~s -~0 

I 

' ~ 

-57-

. ' 
I 

I"' 1-

E'-439 1~ 
~~ F=95 Ki-4z 

/ \ N ·, ~ \ (,·=0.z·· 
\ 

\ i= 

~. ~· t~ 
\ r ~- ~ 
~ i "' >= 

\ I 
4. ll 11 

r 
}. 

~ i~ 
.~1" \ 

A, J N 

-~--tr---tr • t: --!1 I 
·--· __.J..._ _ _.l.. ISI 

:~~ 12s !S0 :~~ 2~J zzs zs~ 

T ( Kl 

Fig. III. 9: 

ll' (T)- en l.l"(T)-
r r 

curven ·voor. 

De ll"(T)-curve heeft een verbrede piek bij 65 K, welke toegeschreven 
r . 2+ 3+ 

kan worden aan het bekende elektronhoppingsproces ( Fe t Fe + e ). 

Ook hier is weer zowel de relaxatiepiek in de ll;(T)-curve als de 

tanê-curve verbreed, zodat de oorzaak ook hier gezocht moet worden 

in de statistische verdeling van de nikkelionen over de B-plaatsen. 

Uit de piekanalyse volgt dat de piek in de ll"-curve beschreven kan 
r 

worden door een sup~rpositie van vier afzonderlijke relaxatietijden. 
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De ~~ (T)-curve vertoont nog maar een zwakke daling na het maxi-
r 

mum bij T = 100 K, wat veroorzaakt wordt door het feit dat het 

anisotropie effect steeds zwakker wordt, zoals in figuur II.2.B te 

zien is. 
. .. 

De ~;(T)-curve heeft een relaxatiepiek bij 59 K welke toegeschre-

ven kan worden aan het hoppingsmechanisme. Deze piek wordt goed 

beschreven door een superpos i tie van zeven afzonderlijke relaxatie

tijden. 

Ni0.6Fe2.404 ( figuur III.11 
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l.l 1 (T)- en ~" (T)-
r r 

curven voor 

Ni0.6Fe2.404 

De ~~ (T)-curve vertoont geen piek meer, omdat er amper een aniso
r 

tropie effect meer aanwezig is. De l.l"(T)-curve heeft als gevolg van r 
het grote aantal gesubstitueerde nikkelionen een .s~ asymmetrische 

verbrede piek, zodat hier zeker sprake is van verschillende relaxa

tieprocessen, die bij elkaar liggen. Tevens wordt een kleine piek 

gevonden bij T = 10 K. Dit relaxatiespectrum komt goed overeen net het 

relaxatiespectrum zoals die gerapporteerd is door Epstein [331. 

De ~~(T)-curve vertoont een ideale relaxatiestap waarna de curve 

horizontaal blijft. Dit verloop lijkt veel op de ideale J.l~(T)-curve 

zoals te zien is in figuur I.S.B. De J.l"(T)-curve heeft een sterk ver-
r 

brede relaxatiepiek bij 70 K, die met vijf afzonderlijke relaxatie-

tijden goed beschreven kan worden. 
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§ III.4.2: Discussie van het nikkelferroferriet systeem. 

De·relaxatiepieken in de ].l;(T)-curven alsmede de pieken in de tanö

curven zijn voor alle samenstellingen uit de nikkelreeks in meer of 

mindere mate verbreed. Omdat de tanö-pieken verbreed zijn kunnen ani

sctropie verschijnselen geen verklaring geven voor de verbreding van 

de pieken in de ].1"-curven. r 
Evenzo kunnen chemische inhomogeniteiten buiten beschouwing gelaten 

worden, gezien de bereidingstechnologie. 

De oorzaak moet evenals bij de zinkmengreeks gezocht worden in het 

diffusieproces zelf, welke verstoord wordt door de ingebouwde twee

waardige nikkelionen op de B-plaatsen die via Coulombinteracties een 
2+ 3+ . invloed uitoefenen op het elektron dat tussen de Fe -en Fe -1onen 

op de B-plaatsen hopt, waardoor een discrete spreiding ontstaat in de 

relaxatietijden. 

De verbreding van de relaxatiepieken zal dan afhangen van de statis

tische verdeling en de concentratie van de nikkelionen over de okta

ëderplaatsen. We kunnen de bezetting van de oktaëderplaatsen met 

nikkel·Pn ijzerionen als volgt beschrijven [41]. 

Het B-subrooster in een spinel kan beschouwd worden als een f.c.c.

rooster met tetrahedrons. ( zie figuur III.4.A ) . 
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' 

Fig. III.l3.B: 

Voorbeeld van een cluster 

rond een ijzerion waarvan 

vier plaatsen bezet zijn 

door nikkelionen; 

• Ni-ion 0 Fe-ion. 

Elke B-plaats heeft zes naaste-buurionen. We benoemen nu een ijzer

ion op een B-plaats samen met zijn naaste-buur oktaëderionen een 

cluster. Het ijzerion wordt omgeven doorvNi 2+-ionen en 6-v ijzer

ionen (~ =0, l, .•.. , 6 ) die tesw~en een cluster vormen (-figuur 

III.l3.B ) . 

Laat Nv het aantal clusters per ~olume eenheid zijn met vnikkelionen. 

Verder spr_eken we af dat EB de energie is van het "extra" elektron 

afkomstig van een Fe2+-ion op een B-plaats; Wik de interactie energie 

is tussen het elektron op plaats i en een nikkelion op plaats k en 

Uij de Coulombintegraal is voor de.Coulombafstoting tussen twee 

elektronen op verschillende B-plaatsen. 

Met behulp van een hamiltoniaan die in [41] beschreven wordt, kan een 

formule afgeleidt worden, waarmee de bezettingsgraad van de elektro

nen over de B-plaatsen berekend kan worden; 

l 
= (2-x) N I: 

i 

l 6 
(2-x) N I: 

v=o 

<n.> = 
~ 

l 6 
L 

(2-x) N v=O 

N 
"t'v v 
t. <n > = 
i=l 

(III ~'4) 

Hierin is: <n~>= de bezettingsgraad van een ijzerion op een B-plaats 
dat omgeven wordt door v nikkelionen 

Ef = de Fermi energie 

2N = aantal B-plaatsen 
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Daar volgens formule III.3 op de A-plaatsen geen "extra" elek

tronen voorkomen is de bezettingsgraad hier <nA>=O. 

De verdeling van de elektronen over de B-plaatsen kan berekend 

worden als N bekend is, waarbij N het aantal clusters per volume 
V V 

h 'd ' t N' 2+ . een e~ ~s me v ~ -~onen. 

Dit probleem kan makkelijk opgelost worden in het geval van maxima

le wanorde, daar in dat geval de kans dat een Ni 2+-ion op een wille

keurige B-plaats terecht komt gelijk is aan x/2 . 

Noem Pv de kans dat een ijzerion op een B-plaats omgeven wordt door 

V nikkelionen op naaste-buur oktaëderplaatsen, dan kan rv geschre

ven worden als een binominale verdeling: 

(III.S) 

Van de 2N B-plaatsen per volume eenheid z~Jn N(2-x) plaatsen bezet 

door ijzerionen, zoals uit formule III.3 volgt, zodat voor Nv geschre

ven kan worden: 

N = N(2-x)P 
V V 

(III.6) 

Di~ model,op grond van de statistische verdeling van de nikkelionen 

over de B-plaatsen die via Coulombinteracties het diffusieproces 

beïnvloeden, geeft een goede beschrijving van de verbrede relaxatie

pieken in de ~"(T)-curven. Daarbij mogen echter de elektronwissel-r 
werkingen niet verwaarloosd worden. 

De nuldoorgang van de anisotropie konstante K
1

, zoals weergegeven 

in figuur I.2.B komt alleen tot uiting in de samenstellingen met 

x<0.4. Voorx>0.6wordt. geen anomalie gevonden in de ll'(T)-curve. 
- - r 

Uit [42] blijkt dat voor NiFe
2
o

4 
alleen dan een nuldoorgang van de 

anisotropie konstante K1 optreedt als het materiaal gequenched wordt, 

waardoor nikkelionen op de A-plaatsen terecht komen. Het kan dus 

mogelijk zijn dat de metingen van Miyata [10] ( Figuur I.2.B ) voor 

hoge nikkelconcentraties beïnvloed worden door nikkelionen op de A

plaatsen. Daar onze preparaten na het sinteren langzaam afgekoeld zijn 

zullen er geen nikkelionen op de A-plaatsen terechtkomen, zodat voor 

samenstellingen met x>0.6 geen nuldoorgang van K1 zal optreden. Bij 

samenstellingen met x<0.4 zal de K1 vooral bepaald worden door de 
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Fe2+-ionen, zodat hier wel een_ nuldoorgang van K
1 

verwacht kan 

worden ( vergelijk K
1 

verloop in magnetiet ) . Hierdoor kan voor 

samenstellingen met lage nikkelconcentraties een anisotropie-

effect verwacht worden in tegenstelling tot samenstellingen met grote 
'" 

nikkelconcentraties, mits er geen nikkelionen op de A-plaatsen 

voorkomen. 

De ~~(T)-curve daalt, na het doorlopen van een maximum als gevolg 

van een anisotropienuldoorgang, minder sterk naarmate de nikkel

concentratie toeneemt, wat een gevolg is van het steeds zwakker 

· worden van de T-afhankelijkheid van de anisotropie bij 

toenemende x, zoals in figuur m.2.B te zien is. 

De activeringsenergie daalt als functie van x langzaam van 0.07 eV 

bij x=O.l naar 0.04 eV bij x=0.8, wa~rna de activeringsenergie 

sterk toeneemt tot 0.125 eV bij x=l.O. 

De sterke toename van de activeringsenergie voor. x~l is het ge

volg van de invloed van de wanorde. De activeringsenergie gaat 

omhoog wanneer er sprake is van lage concentratie Fe2+-ionen en 

toenemende wanorde [43]. 

De toename van de activeringsenergie voor x~O.l is minder sterk dan 

voor de mangaan-en zinkferro-systemen. Een verklaring voor dit ge

drag zal in hoofdstuk IV gegeven worden. 

§ III.S.: Het mangaanferroferriet systeem (Mn Fe
3 

o
4
). x -x 

In onderstaande figuur III.l4 worden de ~"~T)-curven uitgezet voor 
r 

verschillende mangaanconcentraties x. 

De structuurformule van mangaanferriet ziet er als volgt uit: 

2+ 3+ [ 2+ 3+ 3+] 2-
Mnx Fel-x Fe 1_xFel+x- 2yMn 2y o4 (III.7) 

Hieruit blijkt dat de mangaanionen voornamelijk op de tetraëder

plaatsen gaan zitten. Uit de literatuur [1] blijkt echter dat 20% 

van de mangaanionen op de oktaëderplaatsen gaan zitten, waardoor 

voor hogere mangaanconcentraties mangaanionen op de B-plaatsen 

zullen terechtkomen. De mangaanionen worden meestal verantwoorde-

lijk gesteld voor een tweede relaxatiepiek in de ~;(T)-curve, die 

gevonden wordt in het mangaan rijke deel van het systeem (zie2 I.6.2). 
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Fig. III.14: 

~"(T)-curven voor 
r 

Mn Fe
3 

o4 bij verx -x 
schillende samenstel-

lingen. 

Uit onze metingen blijkt dat voor x<0.5 één relaxatiepiek en voor 

0.5<x<1.0 twee relaxatiepieken aanwezig zijn in de ~"(T)-curve. r 
In tabel III.3 zijn de meetresultaten weergegeven. 

Tabel III.3 (geldt voor f=95 kHz) Low temperature peak. 

x T (K) 
m 1~"1 r m Ea1 eV Ea

2 
eV Ea3 eV t'o s T oe 

c a (.Ä) 

&:1 61.0 18.8 0.107 0.050 0.094 1.5.10-14 557 8.408 

0.2 53.9 5.6 0.087 0.039 0.076 5.9.10-14 537 8.419 

0.4 42.0 4.3 0.050 0.025 0.042 1.0.10-11 --- -----
0.5 37.5 9.5 0.041 0.027 a·. 032 5.4.10-11 467 8.464 

0.6 34.5 15.9 0.028 0.023 0.020 -9 8.473 1.0.10 ---
0.8 27.0 20.4 0.017 0.013 0.012 7.5.10 -9 356 8.502 

0.9 22.5 7.7 0.017 0.011 0.017 l. 6. 10 -9 327 8.515 

High temperature peak 

T (Kf I~"T :Ea 1 eV Ea3 eV 
---

x Ea2 ev t'o s 
m r m 

0.5 ~78.0 1.8 ----- ----- 0.067 --------
0.6 85.0 4.0 ----- ----- 0.058 --------
0.8 102.0 16.7 0.069 0.054 -9 ----- 5.8.10 

0.9 125.0 14.0 0.094 0.074 -9 ----- l. 8 .10 

Voor de verklaring van de kolommen zie tabel III.1 
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§ III.5.1: Bespreking van de afzonderlijke samenstellingen. 
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Fig. III.l5: 

~' {T)- en ~" (T)-r r 
curven voor 

De ~~(T)-curve heeft een piek bij T = 75 K als gevolg van de Verwey 

ordening, die nog niet helemaal verstoord is door de mangaanionen. 

Dit relaxatieproces kan worden toegeschreven aan een elektronhoppings-
2+ 3+ proces van het type Fe ~ Fe + e .Aangezien de tano piek ook verbreed 

-+ 

is en het preparaat homogeen van samenstelling is, kan de verbreding 

van de piek in de ~"(T)-curve op de zelfde manier verklaard worden 
r 

als gedaan is voor de verbrede relaxatiepieken in het zinkferrosysteem, 

d d t d M 2+ . 1 d z 2+ . 1' 'k d me e om a e n -~onen net a s e n -~onen voorname ~J op e 

A-plaatsen terecht komen. 

(figuur III.l6} 

De ~· (T}-curve vertoont na het maximum een zwakke daling, waaruit r 
blijkt dat de Verwey ordening nagenoeg verdwenen is. 

De ~"(T)-curve heeft een relaxatiepiek bij 54 K als gevolg vanbet 
r 

hoppingsmechanisme, welke ook weer verbreed is, waarvoor dezelfde 

verklaring geldt als hierboven. 
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Fig. III. 17: 

\1 1 (T)- en \1" (T)-
r r 

curven voor 

De ll' (T)-curve loopt na de relaxatiesprong nagenoeg horizontaal en r 
heeft dus een ideale verloop ( vergelijk figuur I.6.B). 

De f.l"(T)-curve heeft een relaxatiepiek bijT= 42 K die eveneens 
r 

weer iets verbreed is. 

(figuur III.l8) 

De J.1 1 (T)-curve loopt na de relaxatiesprong langzaam omhoog, als gevolg 
r 
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Fig. III.l8: 

Jl' (T)- en r Jl"(T)-
r 

curven voor 

Mn0.5Fe2.504 

van het ontstaan van een tweede relaxatieproces in dit temperatuur

gebied, zodat een tweede relaxatiesprong onstaat"in de )1
1 (T)-curve. r 

De Jl"(T)-curve heeft naast de bekende relaxatiepiek bijT =38 K 
r 

een klein bultje bij T = 80 K. Dit is het begin van een tweede 

relaxatieproces, welke onstaat als gevolg van de mangaanionen op de 

B-plaatsen. Deze relaxatiepiek is nog zwak aangezien er slechts 

weinig Mn-ionen op de B-plaatsen bevinden. Door de aanwezigheid van 

de Mn-ionen op de B-plaatsen worden de energie nivo's van de naaste 

buur Fe-ionen zodanig beïnvloed dat er een tweede relaxatiepiek. 

ontstaat. 

(figuur III.l9) 

De Jl~(T)-curve stijgt naT =50 K sneller omhoog dan bij Mn0 . 5Fe 2 . 5o4 , 

daar het tweede relaxatieproces in sterkte toeneemt. 

In de )l"(T)-curve komt de tweede relaxatiepiek eveneens sterker tot 
r 

uiting, aangezien er meer Mn 2+-ionen op de B-plaatsen terecht komen. 

De eerste relaxatiepiek ligt bij T = 34.5 K. De tweede relaxatiepiek 

verschuift bij toenemende mangaangehalte naar hogere temperaturen en 

ligt hier bij 85 K. 
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F=95 KHz 

Mn (x=0.6) B-5868 

(figuur III.20) 
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Fig. III.l9: 

11 1 (T) -en 11" (T)-r r 
curven voor 

Fig. III.20: 

11 1 (T)-en 11" (T)-r r 
curven voor 

Mn0.8Fe2.204 

De 11 1 (T)-curve heeft nu twee sterke relaxatiesprongen alvorens sterk r 
toe te nemen met de temperatuur. 

De 11;(T)-curve heeft eveneens twee sterke relaxatiepieken. 

(figuur III.21) 

De 11 1 (T)-curve vertoont ook weer twee relaxatiesprongen, die echter 
r 

minder sterk zijn dan bij Mn0 . 8Fe 2 . 2o4 . 



-68-

"' l:e ;r Fig. III.21: 
F=95 KHz ~ 

Mn (x=0.9) 8-12868 f.!'(T)-en f.l" (T)-
"' r r . ~ ... curven voor 
"' ! ... Mno. 9Fe2 .1 o 4 
;; N ,. .. - ...J c .... 

' "' ,.,-
'"'"' z"' -"' ,. ... 0 

", ' r :::> ;:; 
"' 

z: 

"' 
"' "' s 

a-... 

"' ... 
... ., 

B 25 50 7.5 100 125 150 175 200 225 250 
T<K> 

De f.I;(T)-curve heeft weer twee relaxatiepieken, waarbij de eerste 

piek in sterkte is afgenomen en de tweede piek is toegenomen. 

§ III.5.2: Discussie van het mangaanferroferrietsysteem. 

Alle samenstellingen in de mangaanreeks vertonen een relaxatiepiek 

bij lage temperaturen 20K<T<65K ) . Dit relaxatieproces kan toe

geschreven worden aan een elektronhopping tussen Fe 2+-en Fe3+-ionen 

op de B-plaatsen. De relaxatiepiek in de f.I"(T)-curve is evenals de r . 
ptek in de tano curve verbreed. Mede op grond van het feit dat de 

preparaten uit het mangaanferroferrietsysteem chemisch homogeen van 

samenstelling zijn en hèt feit dat de mangaanionen voornamelijk op 

de A-plaatsen terechtkomen, kan voor de verbreding van de relaxatie

pieken in de f.!"(T)-curven dezelfde verklaring gegeven worden als ge-
r 

daan is voor het zinkferroferrietsysteem. De mangaanionen die statis-

tisch verdeeld zijn over de A-plaatsen zullen dus net als de zinkion

en via Coulombinteracties het hoppingsproces op ~~ B-plaatsen beïn

vloeden. 

De activeringsenergie voor dit pr9ces heeft hetzelfde verloop als bij 

de zinkreeks (zie figuur IV.4). Een verklaring voor dit verschijnsel 

wordt in hoofdstuk IV gegeven. 

Voor x>·O.S wordt .een tweede relaxatiepiek gevonden. Deze piek wordt 

toegeschreven aan het toenemende aantal mangaanionen op de B-plaatsen 

( MnFe 2o4 is 20% invers wanneer het materiaal gemaakt wordt volgens 

de standaard sinterprocedures ) , op grond van het feit dat bij toe-



-69-

nemende mangaanconcentratie x·de tweede piek in sterkte toeneemt. 

Uit additionele metingen aan modelsystemen voor de magnetische 

nawerking in Mn0 . 8Fe 2 . 2o4 , die in hoofdstuk IV nader beschreven 

worden, blijkt dat de tweede piék'niet geheel verklaard kan worden 

met het Coulombinteractie model, zoals gebruikt is voor de verkla

ring van de verbrede relaxatiepieken in het nikkelferroferrietsys

teem. Het onstaan van een tweede piek in het mangaanferroferriet

systeem wordt waarschijnlijk mede bepaald door de magnetische eigen

schappen van het mangaanion alsmede de roostervervormingen die geïndu

ceerd worden door het relatief grote mangaanion. 

De diarnoter van dit ion is gemiddeld genomen 0. 1 à~ 0. 2_-A ~groter:._àan 
de andere kationen zoals Ni 2+, Fe 2+, Fe 3+, zn2+ en Mg 2+ ( 0.64-

0.69 A ) [48 l. 
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Hoofdstuk IV: Evaluatie met konklusies. 

In alle door ons onderzochte samenstellingen is bij lage tempera

turen ( 20-100 K ) een relaxatiepiek gevonden in de temperatuur

afhankelijkheid van het verliesdeel van de permeabiliteitscurve: 

~;{T), welke toegeschreven kan worden aan een elektronen uitwissel-
. t d F 2+ F 3+ . .. ( 2+ F 3+ -) J.ng ussen e e -en e -J.onen op de oktaëderplaatsen Fe + e +e . 

+ 
Bij de bepaling van de activeringsenergie van dit proces uit de 

halfwaardebreedte van de relaxatiepieken is verder gebleken dat voor 

alle samenstellingen de piek in meer of mindere mate verbreed is. 

De pieken in de tano(T)-curven zijn eveneens verbreed, waaruit ge

konkludeerd kan worden dat de verbreding van de relaxatiepieken in 

de ~;(T)-curven niet toegeschreven kunnen worden aan anisotropie 

effecten. Dit volgt uit het feit dat zowel~· {T) als ~"{T) min 
r r 

of meer omgekeerd evenredig zijn met de anisotropie konstante K
1

, 

zodat anisotropie effecten in de tano=~"/~' niet tot uiting komen, 

zoals figuren I.6.A en B laten zien. 

Ook de invloed van chemische inhomogeniteiten kan ve~aarloosd 

worden, daar de toegepaste bereidingstechnologie zeer homogene 

preparaten garandeert. Tevens worden de preparaten, voordat ze 

gemeten worden, geanalyseerd op chemische inhomogeniteiten door 

middel van Röntgen-diffractie-opnamen waarbij zowel naar uitscheiding 

van vreemde fasen als naar de roosterconstante van het spinel ge

keken wordt en permeabiliteitsmetingen in de buurt van de Curie

temperatuur, welke eveneens een nauwkeurige indicatie zijn voor de 

chemische homogeniteit, speciaal voor het zinkferrosysteem. 

Samenvattend kan gekonkludeerd worden dat de verbreding van de relax

atiepieken in de ~;(T)-curven voornamelijk gezocht moet worden in 

het elektronendiffusieproces zelf. 

Verondersteld wordt dat het elektronendiffusieproces tussen de Fe

ionen heinvloed wordt door de andere gesubstitueerde ionen uit

gaande van zuiver ijzeroxide Fe3o4 , waarbij de beinvloeding groter 

wordt naarmate meer ionen ingebouwd worden. 

In het nikkelsysteem zijn de relaxatiepieken het meest verbreed. 

Voor de verklaring van de verbrede pieken in dit systeem wordt uit

gegaan van Coulombinteracties, waarbij de tweewaardige nikkelion~n 
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een Coulombkracht uitoefenen op zijn naaste buren, die voor een 

groot deel Ee-ionen zijn. Het Ni
2
+-ion zal bij voorkeur een elek

tron afstoten d.w.z. dat het energienivo van een elektron op een 

naaste buur Fe-plaats verhoogd zal worden. Met andere woorden er 

kan afhankelijk van het aantal Ni 2+-naaste buren een differentia

tie in energienivo's optreden, hetgeen aanleiding geeft tot een 

verbreding van de relaxatiepieken. 

Aangezien de nikkelionen op de B-plaatsen terechtkomen is de wis

selwerking, gezien de onderlinge afstand van de ionen, vrij sterk, 

waardoor de pieken meer verbreed worden dan in de andere door ons 

onderzochte mengreeksen waar de ionen op de A-plaatsen terecht

komen. De activeringsenergie van het hoppingsproces wordt dan ook 

verondersteld af te hangen van het aantal naaste buur nikkelionen 

rond een ijzerion op een B-plaats. Het spectrum van de discrete 

relaxatietijden dat gevonden wordt uit de piekanalyse moet dat 

overeenkomen met de statistische verdeling van de ijzerionen over 

de B-plaatsen die omringd zijn door respectievelijk 0,1, ••• ,6 Ni
2
+

ionen. Deze vergelijking wordt echter bemoeilijkt aangezien ook 

de onderlinge Coulomb wisselwerkingen tussen de elektronen van 

Fe 2+-ionen op B-plaatsen meegenomen moet worden, waardoor-de uit

drukking voor de elektronen toestandsdichtheid op de B-plaatsen 

complexer zal worden. 

Voor de verklaring van de verbrede pieken in de mangaan-en zink

ferroferrietsysteem kan men naast de directe Coulombinteracties 

tussen de ladingsdragers eveneens de invloed van de tweewaardige 

Mn-en Zn-ionen als oorzaak aanvoeren. Het verschil met het nikkel

ferroferrietsysteem is echter dat de gesubstitueerde ionen op de 

A-plaatsen terechtkomen. Toch kunnen ook deze tweewaardige ionen 

via Coulomb wisselwerkingen invloed uitoefenen op de energienivo's 

van de oktaëder ijzerionen, maar als gevolg van zowel de grote 
2-

afstand tussen 6~ A~en B-plaatsen als de afscherming door de 0 -

ionen, zal de invloed minder zijn als bij het nikkelferroferriet

systeem, wat tot uiting zou moeten komen in een kleinere spreiding 

van de energienivo's, hetgeen minder verbrede relaxatiepieken op

levert, wat overeenkomt met de experimenten. 
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Naast de relaxatiepiek die gevonden wordt bij zeer lage tempera

turen (T=20-60 K) wordt in het mangaanrijke deel van de mangaan

mengreeks een tweede relaxatiepiek gevonden bij hogere tempera

turen (T=80-130 K). 

In de literatuur [6,32] wordt dit o.a. toegeschreven aan de aan-

. h 'd M 2+ . d B 1 t ' d;t h t t wez~g e~ van .n -~onen op e -p aa sen, aangez~en • e mees 

voor de hand ligt. 

Voor een nadere analyse van dit tweede relaxatieverschijnsel zijn 

door ons de volgende additionele experimenten uitgevoerd. 

Ten eerste is geprobeerd om Mn 0 . 8Fe 2 _2o4 zodanig na te behandelen 

( nabehandeling 1, zie §II.1.1.) dat een deel van de Mn 2+-ionen 

aanwezig op de B-plaatsen naar A-plaatsen migreren, waardoor de 

tweede relaxatiepiek zal moeten afnemen of geheel verdwijnen. 

Uit onderstaande figuur IV.1 blijkt dat er geen overtuigend effect 

optreedt. 

0 

"' 

~ MniO 91 F:95 KHz 

~ MniO-Sl nobehondeld 1 

~ Mn!O.Sl nobehondeld 2 

verL~eshoek (~u-dubbeL/~u-enkell 

~ 

oL---~--~----~--~----~--~--~----~--~--~ 
0 25 50 75 100 125 

T ( K l 
150 175 200 225 250 

Fig. IV .1: 

tano(T)-curven voor 

het systeem Mn0 . 8Fe 2 _2o4 . 

Uit deze figuur blijkt 
2+ 0 

dat als Mn -ionen naar 

B•plaatsen migreren het 

tweede relaxatieproces 

±n~sterkte toeneemt. 

Dit kan verklaard worden door het feit dat de thermische voorgeschie

denis van het uitgangsmateriaal niet eenduidig vast stond, zodat het 

mogelijk is dat er geen inversiegraadverandering van het materiaal 

verkregen is door de nabehandelingsprocedure ( Mn0 . 8Fe 2 . 2o4 is een 

preparaat waaraan reeds metingen zijn uitgevoerd bij verschillende 
0 temperaturen tot ~ 400 C ) • 
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Om meer zekerheid te krijgen omtrent de inversiegraad van deze 

samenstelling werd daarom hetzelfde preparaat een tweede keer na

behandeld ( nabehandeling 2, zie §II.l.l.), waarbij gezorgd werd 

dat meer Mn2+-ionen naar de B-plaatsen migreren. Hierdoor zal de 
. .. 

tweede piek nog meer in sterkte moeten toenemen. Dit is inderdaad 

gebeurd, zoals te zien is in figuur IV.l. 

Uit deze figuur blijkt dat het eerste relaxatieproces niet wordt 

beïnvloed door de nabehandelingen, maar dat het tweede proces in 

sterkte is toegenomen. Op grond van deze resultaten mag aangenomen 

worden dat de mangaanionen op de B-plaatsen verantwoordelijk zijn 

voor het tweede relaxatieproces. 

Dit proces kan echter niet toegeschreven worden aan een uitwissel

lingsmechanisme van het type: 

(IV.l) 

daar uit een studie naar het elektrisch geleidingsvermogen van deze 

materialen aangetoond is [44], dat de reactie (IV.l) endotherm naar 

rechts verloopt met een activeringsenergie van 0.3 eV, terwijl uit 

onze metingen voor de activeringsenergie van het relaxatieproces 

een waarde kleiner dan O.l·ev gevonden wordt. 

Dit proces moet dan eveneens toegeschreven worden aan een hoppings

proces tussen ferro-en ferri-ionen op de B-plaatsen, waarbij de 

activeringsenergie t.o.v. het eerste relaxatieproces verhoogd wordt 

door de invloed van een Mn2+(B)-ion op de energienivo's van de Fe
2
+(B)

naaste buren. Een relaxatiepiek zal dan ontstaan bij lage temperaturen 

in het geval het Fe 2+(B)-ion geen Mn2+(B)-ion als naaste buur heeft 

( "zuivere Fe-Fe hopping" ) , terwijl een tweede piek kan ontstaan 

bij hogere temperaturen als het hoppingsproces zich afspeelt rond 

een Mn 2+(B)-ion ("niet zuivere Fe-Fe hopping" ). 

Het is dan ook plausibel dat dit proces bij lage Mn concentraties 

tot x=O.S nauwelijks waarneembaar is, aangezien er nauwelijks 

Mn 2+(B)-ionen aanwezig zijn en het proces maximaal is bij hogere 

Mn-concentraties op de B-plaatsen ( rond x=0.8). 

Om te onderzoeken van welke aard de invloed is van de naaste buur 

Mn 2+(B)-ion op het diffusieproces, wordt in eerste instantie uit

gegaan van een Coulombinvloed op de energienivo's van de naaste 
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buren, zoals ook gebruikt is ~oor de verklaring van de verbrede 

relaxatiepieken in de andere systemen. Daartoe zijn modelsystemen 

gemaakt met e~n identieke valentie verdeling over de A-en B-plaat

sen ( zie §II.1.5 ) ter bestudering van de magnetische nawerking 

in Mn0 . 8Fe 2 . 2o4 , waarvan verwacht werd dat t.g.v. de ingebouwde 

tweewaardige ionen op de B-plaatsen eveneens een tweede relaxatie

piek zou optreden in de ~"(T)-curve. r 
De ~~(T)-curven van deze metingen in figuur IV.2 vertonen daaren-

tegen een zeer sterk verbrede relaxatiepiek bij ~50-60 K en een 

niet noemenswaardig bultje bij T = 100-150 K, welke gesuperponeerd 

is op een sterk stijgende flank. 
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Fig. IV.2.A..;..B: 

permeabiliteitsmet

ingen aan modelsys

temen voor de magne

tische nawerking in 

Mn
0

_8Fe2 . 2o4 • Voor 

een gedailleerde 

beschrijving van deze 

systemen wordt ver

wezen naar §II.1.5. 
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Deze flank is het gevolg van anisotropie effecten, hetgeen beves

tigd wordt door de meetresultaten die in figuur IV.3 zijn weerge

geven; Hieruit blijkt dat in de tan8(T)-curve geen stijgende flank 

aanwezig is, zodat de flank in de ~"(T)-curve inderdaad toegeschreven - ,. r 
kan worden aan anisotropie effecten. 
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:E'ig. IV.3.A+B: 

tan8(T)-curven voor 

de modelsystemen van 

de magnetische nawer

king in Mn0 _8Fe2 . 2o4 . 

Uit deze figuren 

blijkt dat er geen 

tweede piek aanwezig 

is. 

Eveneens is uit deze figuren te zien dat er geen tweede relaxatie

piek optreedt in het temperatuurgebied van 100 K tot 150 K, hetgeen 

we zouden verwachten indien we alleen op de identieke Coulombinter

acties in deze stoffen vergeleken met Mn0 . 8Fe 2 . 2o4 zouden afgaan. 
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Een verklaring voor het niet ~anwezig zijn van een tweede relax

atiepiek in de modelsystemen kan zijn dat de tweede piek in mangaan

ferriet voor·x>O.S niet alleen samenhangt met Coulombinteracties 

maar ook met m~gnetische eigenschappen van het Mn 2+-ion alsmede de 

relatief grote diameter (0.80 !) van dit ion t.o.v. de ionen die 

gebruikt zijn in de modelsystemen (0.62-.69 !) . 
Ten gevolge van het relatief grote Mn 2+(B)-ion wordt het zuurstof

rooster vervormd, waardoor de energienivo's van het Fe 2+(B)-ion op 

naaste buur B plaatsen zodanig beïnvloed worden dat de activerings

energie voor het lokale hoppingsproces rond het Mn2+(B)-ion verhoogd 

wordt en een tweede afzonderlijke relaxatieproces bij hogere tem

peraturen mogelijk wordt. 

Verder worden in een aantal samenste~lingen pieken gevonden in de 

~"(T)-curve die niet toegeschreven kunnen worden aan relaxatiepro-
r 

cessen, maar veroorzaakt worden door ordeningsverschijnselen 

( Verwey ordening en Curietemperaturen ) of anisatrapie effecten, 

waaraan in het kader van dit onderzoek verder geen directe aandacht 

geschonken wordt. 

Kijken we paar het verloop van de activeringsenergie van het elek

tronen relaxatieproces als functie van de samenstellingsparameter x, 

dan kan onderscheid gemaakt worden tussen de nikkelreeks enerzijds 

en de mangaan en zinkreeks anderzijds. De activeringsenergie ver

andert namelijk voor de nikkelreeks niet zo sterk als functie van 

de samenstelling voor x~O.l dan bij de andere mengreeksen. Dit is te 

zien in figuur IV.4. 
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Fig. IV.4.B: 

Activeringsenergie 

als functie van x 

voor het systeem: 

Zn Fe
3 

o4 . Tevens x -x 
zijn de activerings-

energieën weergegeven 

bepaald uit de piek

analyse. 

Fig. IV. 4. C: 

Activeringsenergie 

als functie van x 

voor het systeem: 

Ni Fe3 o4-. Ook hier x -x 
zijn activeringsener-

gieën weergegeven die 

bepaald zijn uit de 

piekanalyse . 

Tevens wijken de waarden van de activeringsenergieën die bepaald 

worden uit de nawerkings-en geleidingsmetingen niet veel van elkaar 

af voor de nikkelreeks ( zie literatuur [1,34] en verder verslagen 

van de groep F.M.). 

Voor de zinkreeks en mangaanreeks onstaat daarentegen een discrepan

tie tussen de activeringsenergieën bepaald enerzijds uit nawerkings

en anderzijds uit geleidingsmetingen, waarbij voor lage x de waarde 

van de act~veringsenergie voor de geleiding ongeveer de helft is van 
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de waarde verkregen uit de nawerking (zie figuur IV.4.A.). 

Daarbij moet.opgemerkt worden dat de Verwey ordening, die een rol 
kan spelen voor kleine waarden van x, de relaxatiepiek in de ~;(T)-

curve naar hogere temperaturen kan doen verschuiven, waardoor bij 

de bepaling van de activeringsenergie uit de verschuiving van de 

piek in de ~"(T)-curve als functie van de meetfrequentie hogere 
r 

waarden gevonden kunnen worden. 

Daarom is ter controle voor enkele samenstellingen de activerings

energie bepaald uit de verschuiving van de relaxatiepiek in de 

tano(T)-curve als functie van de meetfrequentie, waaruit dezelfde 

waarden gevonden wordt, zodat gekonkludeerd kan worden dat de acti

veringsenergie voor de nawerking voor lage zink en mangaan concen

traties beduidend hoger is dan die voor de elektrische geleiding. 

Het verloop van de activeringsenergie voor de door ons onderzochte 

mengreeksen als functie van x en de discrepantie die onstaat in 

het ijzerrijke deel van de mangaan en zinkreeks kunnen als volgt 

plausibel gemaakt worden. 

Zoals in hoofdstuk I is aangeduid treedt beneden de Verwey tempera

tuur (T~120 K) een elektronenordening in magnetiet op, waarbij de 

Fe2~en Fe 3+-ionen over de B-plaatsen gerangschikt worden, ~odat er 

twee subroosters aanwezig zijn: B1 (Fe 2+) en B2 (Fe3+). In de literatuur 

worden door de verschillende auteurs een aantal kristallografische 

modellen voorgesteld voor de verdeling van de Fe2~en Fe3+-ionen 

beneden de Verwey temperatuur [18,26,27,28,29,56,57]. 

De recentere modellen zoals die voorgesteld worden door Mizoguchi 

(1978) [56] en Iida et. al. (1978) [57] hebben met elkaar gemeen dat 

er zes inequivalente kation configuraties onderscheiden worden 

voor de naaste buur omgeving van een Fe 3+(B)-ion en dat er lineaire 
'k t F 2+ F 3+ . . h t . 1 t . . . e ens van e -en e -~onen ~n e sp~ne roos er aanwez~g z~Jn. 

Deze long range ordening (L.R.O.) van Fe 2!en Fe3+-ionen in het spinel

rooster wordt voornamelijk bepaald door de elektron-elektron wissel

werkingen (Coulomb effecten) • Op basis hiervan kan worden verondersteld 

[50,51,52] dat t.g.v. de Coulombinteracties tussen de "extra" elek

tronen afkomstig van de Fe 2+(B)-ionen een "Coulomb Gap" gevormd wordt, 

hetgeen inhoud dat er twee zogenaamde "small polaron" banden onstaan, 

zoals in figuur IV.5 wordt weergegeven. 
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Fig. IV.S: Schematische 

weergave van de vorming 

van een Coulomb Gap in 

magnetiet beneden de 

Verwey temperatuur 

(T ~120 K) 
V 

De "small polaron" banden I en II in figuur IV.S bestaan uit discrete 

nivo's, wat vergelijkbaar is met een impurity band in zwaar gedoopte 

brede band halfgeleiders. 

De onderste band (I) is geheel bezet door de "extra" elektronen, 

afkomstig van de Fe2+(B)-ionen, aangezien deze elektronen via boven

genoemde Coulombinteracties op die plaatsen in het spinelrooster gaan 

zitten waar de energie minimaal is. De bovenste band (II) is. leeg en 

bestaat uit energienivo's van de Fe 3+(B)-ionen. 

Bij geleidingsmetingen wordt verondersteld dat een elektron vanuit de 

onderste band naar de bovenste hopt, waarna dit elektron t.g.v. het 

uitwendige elektrische veld kan deelnemen aan het geleidingsproces 

( n-type geleiding ) • Eveneens kan in band (I) een p-type geleiding 

plaatsvinden met gaten als ladingsdragers. 

Bij magnetische nawerkingsmetingen kunnen alleen elektronen van een 

Fe 2+(B)-ion naar een Fe 3+(B)-ion hoppen, aangezien het magneetveld 

hoofdzakelijk invloed kan uitoefenen op het magnetisch anisotrope 

Fe 2+-ion, terwijl "gaten" die in de Fe2+-band zitten nauwelijks be

invloed kunnen worden door het magneetveld, daar het Fe3+-ion magne

tisch isotroop is. 

Hierdoor vindt bij nawerkingsmetingen alleen een "n-type geleiding" 

plaats. 

Ondanks het feit dat voor zowel de geleidings-als nawerkingsmetingen 

de energie die nodig is om het elektron van de onderste band naar 

de bovenste band te brengen identiek is, wordt er experimenteel een 
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discrepantie gevonden tussen de activeringsenergie bepaald uit de 

geleiding (Ec) en nawerking (gm), zie figuur IV.4.A. a a 
Dit kan als volgt plausibel gemaakt worden. 

Voor de berekening van Ec uit de-geleidingsmetingen kan gebruik a 
gemaakt worden van de formule I.40 voor de hoppinggeleidivq: 

Ec 
a = (a0 /T)exp(-K;) (IV.2) 

Voor de berekening van EID a 
wordt de volgende formule 

uit de magnetische nawerking ( Appendix B ) 

gebruikt: 

~~ ·\ 
T = T0exp \kT ) (IV. 3) 

De T-afhankelijkheid van de preëxponentiële factor in formule IV.2 

kan de activeringsenergie E~ met kT doen verlagen [58] t.o.v. E:. 

Hiermee kan echter de activeringsenergie voor lage temperaturen 

hooguit 

sen Ec 
a 

is. 

-4 -2 
4.10 -1.10 eV verlaagd worden, zodat de discrepantie tus-

en EID ( grootte orde 4.10- 2 eV ) hiermee niet te verklaren a . 

Bij een bandengeleiding in halfgeleiders kan echter de geleidbaar

heid ó~k nog voldoen aan de vergelijking [36]: 
c 

I r-Ea) 2 ( 4) a = a 0exp\nKT met 1<n< IV. 

Hiermee kan het verschil tussen Ec en EID verklaard worden op grond a a 
van het feit dat bij geleidingsmetingen zowel diffusieprocessen van 

elektronen in de bovenste band (II) (n-type geleiding) als diffusie 

van gaten in de onderste band (I) (p-type geleiding) een rol spelen, 

waarmee de factor 1/n in de exponent te verklaren is, terwijl bij 

magnetische nawerkingsmetingen alleen diffusieprocessen van elektronen 

in de bovenste band plaatsvinden (n-type geleiding) , aangezien het 

magneetveld geen invloed kan uitoefenen op de gaten in de onderste 

band ( Fe
3
+-ionen zijn magnetisch isotroop), zodat p-type geleiding 

niet mogelijk is. 

Worden nu zink- of mangaanionen op A-plaatsen ingebouwd, dan zullen 

de elektronen afkomstig van de Fe2+(B)-ionen weggehaald worden en 

in het A-rooster terechtkomen bij de zink en mangaanionen. 

Ondanks het feit dat de dichtheid van elektronen op de B-plaatsen 
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verminderd, kan bij lage Mn-en Zn-concentraties (x) t.g.v. een short 

range ordening (S.R.O.) eveneens een Coulomb Gap gevormd worden, die 

echter bij toenemende x verkleind wordt, aangezien er elektron

nivo's in het verboden gebied terecht kunnen komen als gevolg van de 

verminderde elektron-elektron wisselwerkingen op B-plaatsen en uit

eindelijk geheel zal verdwijnen, .zoals in figuur IV.6 is weergegeven. 

l 
E 

~ II l l 
1-" E II E 

~0.1 eV <0.1 eV ------ --.... I 
~- -)I ---

A. N(E)__.. B. N(E)~ C. N (E) 

Fig. IV.6: Schematische voorstelling van de Coulomb Gap t.g.v. een 

S.R.O. in het systeem: MexFe 3_xo 4 met Me= Mn, Zn. A) x=O, B) x<x
1

, 

C) x>x1 , met x 1~o.4. 

Worden nikkelionen op de B-plaatsen ingebouwd dan worden de elektronen 

afkomstig van de Fe 2+(B)-ionen ingevangen door de nikkelionen. Aange

zien de nikkelionen als ion bij lage temperaturen niet mobiel zijn 

worden de ingevangen elektronen op die plaatsen in het B-rooster 

vastgezet waar de Ni-ionen zijn ingebouwd. Dit heeft tot gevolg dat 

de L.R.O. veroorzaakt door de elektron-elektron wisselwerking zodanig 

verstoord wordt, dat de Coulomb Gap al bij lagere nikkelconcentraties 

opgeheven wordt. Dit wordt in figuur IV.7 weergegeven. 

l :JII EL---,r 
1 1 
E E 

~a .1 ev 

A. N (E) ----. B. N(E)-+ C. N(E)~-....... 

Fig. IV.7: schematiscpe voorstelling van de Coulomb Gap t.g.v. een 

S.R.O. in het systeem: NixFe 3_xo 4 . A) x=O, B) x<0.1, C) x>0.1. 
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Als gevolg van de Coulomb wisselwerking van een Ni 2+(B)-ion op de 

naaste buur Fe 3+(B)-ionen zullen de energienivo's van deze ionen ver

hoogd worden, waardoor elektron toestanden bij hogere energieën moge

lijk worden, zoals in figuur IV.6.B en C is weergegeven. Er treedt 

dus een andere vervorming op van de toestandsdichtheidsverdeling. 

De S.R.O. zal waarschijnlijk, gezien het feit dat Ec~gm, grotendeels a a 
al verstoord zijn voor x=O.l. De Ec is echter bij toenemende x voor a 
Ni steeds hoger dan voor de Mn en Zn reeks, hetgeen terug te voeren 

is op de eerder genoemde invloed van de Coulomb interacties van twee

waardige ionen op de B-plaatsen. 

Samenvattend kunnen ten aanzien van de meetresultaten de volgende 

konklusies geformuleerd wordem: 

- De verbreding van de relaxatiepieken in de ~;(T)-curven in alle 

door ons onderzochte samenstellingen, kunnen in verband gebracht worden 

met Coulomb interacties van tweewaardige vreemde kationen op het 

elektron hoppingsproces tussen ferro-en ferri-ionen oo de oktaëder

plaatsen. Worden de ionen op B-plaatsen gesubstitueerd dan zal de 

spreiding in de energienivo's van de "ferro elektronen" groter zijn 

dan wanneer de ionen op de A-plaatsen ingebouwd worden. 

- Het onstaan van een tweede relaxatiepiek in het mangaanri~ke deel 

van de mangaanmengreeks kan niet alleen verklaard worden met Coulomb 

interacties. Hier zullen waarschijnlijk ook magnetische eigenschappen 

van het Mn2+-ion een rol spelen alsmede roostervervormingen die geïn

duceerd worden door het relatief grote mangaanion. 

- In gesubstitueerde magnetiet met Mn-en Zn-ionen op A-plaatsen zal 

bij relatief lage concentraties (O<x<0.4) een "Coulomb Gap"-achtige 

toestandsdichtheidsverdeling optreden t.g.v. een short range ordening. 

Wordt nikkel op B-plaatsen gesubstitueerd dan zal de short range orde-

ning bij lage nikkelconcentraties (x<O.l) reeds grotendeels verstoord 

zijn, zodat de eoulomb Gap voor x>O.l nagenoeg opgeheven is. 

- Het sterk dalende verloop van de activeringsenergie bij toenemende 

x in de Mn-en Zn-reeks kan verklaard worden op grond van het feit dat 

de Coulomb Gap als gevolg van de S.R.O. bij lage x gradueel verkleind 

wordt bij toenemende Mn-of Zn-concentratie ten gevolge waarvan eveneens 

de activeringsenergie afneemt. Het minder sterk dalende verloop van de 

activeringsenergie bij toenemende nikkelconcentratie in de nikkelreeks 
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is het gevolg van het feit dat voor x>O.l de S.R.O. grotendeels ver-

d d d d N.Z+ . d 1 d d stoor wor t oor e ~ -~onen op e B-p aatsen en zo oen e geen 

Coulomb Gap meer aanwezig is. Als gevolg van Coulomb interacties van 

tweewaardige nikkelionen op B-plaatsen zal eveneens een grotere 
2+ spreiding optreden in de energienivo's van de Fe -plaatsen, waar-

door de toestandsdichtheidsverdeling van de energienivo's een andere 

vorm aanneemt vergeleken met de mangaan- en zinkreeks. 
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Appendix A 

Zoals in §III.l aangegeven is kunnen de relaxatiepieken in de 
•· 

~"(T)-curven meestal niet beschreven worden met één enkele tijd-
r 

konstante, maar moet met een spectrum van relaxatietijden gewerkt 

worden. 

Voor de analyse van de gemeten relaxatiepieken is uitgegaan van een 

discreet spectrum, daar in ons model voor het geleidingsmechanis

me wordt uitgegaan van afzonderlijke relaxatieprocessen met ver~ 

schillende activeringsenergieën ( zie noofdstuk III ) . 

De gemeten relaxatiepiek kan dan als volgt analytisch beschreven 

worden: 

N WT. 
11 11 ( T . I A) 2: A 11 • ~ 
'"' J -. =i=l i'"'n l+w 2 -r~ 

~ 

(A. 1) 

waarin N het aantal relaxatieprocessen is en A. de relatieve ampli-
~ 

tude voorsteld behorende bij relaxatieproces met activeringsener-

gie Ei. r 0 wordt voor elk relaxatieproces konstant gehouden. 

Met behulp van de kleinste kwadraten methode worden voor e~n 

aantal (N) te kiezen activeringsenergieën E. de bijbehorende A. 's 
~ ~ 

bepaald. 

De kleinste kwadraten methode houdt in dat ~"(T.,A) zo goed mogelijk J -. 
moet aansluiten bij een rij meetwaarden (l..l'~,T.) waarbij~·~ de geme-

J J J 
ten imaginaire deel van de complexe permeabiliteit is bij tempera-

tuur T j . ( j = 1 , ... , m ; nt>n ) . 

De statistiek leert dat onder bepaalde veronderstellingen omtrent 

het statistisch gedrag van de meetfout in l..l·~ de vektor A die de 
J 

uitdrukking: 

m ( N 
j~l i~l 

(A. 2) 

minimaliseert de beste schatting is voor de onbekende vektor A. 

De vektor A wordt de kleinste kwadraten aanpassing genoemd. 

De kleinste kwadraten aanpassing wordt berekend met behulp van 

FMPROG/PIEKANALYSE2 (Algol) . 



FMPROG/PIEKANALYSE2 
DATE ~ TIME PRINTED: WEDNESDAY, AUGUST 14, !905 e 16:0?:47. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 

BEGIN FILE UITVOERCK!ND=DISK,NEWFILE~TRUE,~ROTECT!DN,SAVE, 
AREASIZE~15i, 

INVOERCKIND•DISK,FILETYPE•7l, 
LEXPLOTCKIND=PREVIEWERl,SC~EENCKIND•REMOTEl; 

SINCLUDE "NAGALIB/ALGOL/DECLAkAT!ON OH A~PL" 
tiNCLUDE "NAGALIB/ALGOL/FOlAXA QN APP~' 

SINCLUDE "NAGALIB/ALGOL/F04ANA ON A~PL" 
~INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATIUN ON APPL' 
t!NCLUDE "PLOTTER/ALGOL/ALLPROCS ON APPL" 

1-------------------------------------------------------------
INTEGER N,M,I,J,IFAIL,IM,P; 

REAL A,B,C,K,L,Q,W,WTAU,SOMl,SOM2,EAGEM,E,G,!l,EE,FF.MUMAX; 
STRING NAME1,NAME2,NAME3,NAME4,NAME5; 

READ<INVOER,I,N,M,P>; 
BEGIN REAL ARRAY QR,5[1:M,l:NJ,ALFA,EA,X,RAMPE1:NJ,T,MU1,MU2,MU3, 

RELFC!:MJ,XX,YYC1:3J; 
INTEGER ARRAY IPIVEl:NJ; 

IFAIL:=O; 
READCINVOER,I,EA[*J>; 
READ<INVOER,I,MUl[*Jl; 
READ<INVOER,/,T[*J>; 
A:=1.6e-19; 
K:=1.38e-23; 
READ<INVOER,/,Q,W,B>; 

READCINVOER,/,MUMAX,NAME1,NAME2,NAME3,NAME4J; 
FOR J:•l STEP 1 UNTIL N DO 

BEGIN 
FOR I:•l STEP 1 UNTIL M DO 

BEGIN C:=<EA[JJ*A)/(K*T[IJ); 
WTAU:=W*G*EXP<C>; 
QRCI,JJ:=CB*WTAU)/(1+WTAU*~2>; 

END; 
END; 

URITECUITVOER,<I"ANALYSE RELAXATIEPICK NiC0.6) VOOR F•95KHz", 
X3,"RUN No",X3,I2>,P>; 

WRITE<U!TVOER,<I"DE VOLGENDE ACTIVERINGSENERGIEEN ZIJN 
GEBRUIKT">>; 

YRITE<UITVOE~,(*F7.3>,N,EA[*J>; 
WRITECUITVOER,(/"DE DAARUIT BEREKENDl MU DUBBE~'>>; 

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL M DO 
WRITECUITVOER,<*FB.J>,N,QRCI,*J>; 

FOR I:=1 STEP 1 UNTIL M DO 
BEGIN 

FOR J:•l STEP 1 UNT1L N DO 
SCI,JJ:=QR[l,JJ; 

END; 
FOR 1:•1 STEP 1 UNT1L M,DO 

MU3CIJ:=HU1CIJ; 
F01AXACM,N,QR,ALFA,IPIV,1FAIL>; 

F04ANA<H,N,OR,ALFA,IPIV,MU1,X>; 
WRITE<UITVOER,<I"DE COEFFIC1ENTEN Ai BEHORENDE BIJ Ea ZIJN">>; 
FOR I:•l STEP 1 UNTIL N DO 

WRITECUITVOER,<IF7.3,X25,F7.3>,X[IJ,EA[IJ>; 
FOR 1:•1 STEP 1 UNTIL M DO 

BEGIN FOR J:=l STEP 1 UNTIL N DO 
BEGIN L:=XEJJ*SCI,JJ; 

MU2[IJ:=MU2[IJ+L; 
END; 

00000100 
1)0000~00 

00000~00 

00000400 
00000500 
00000600 
00000700 
00000800 
00000900 
00001000 
00001100 
00001200 
00001300 
00001400 
00001500 
00001600 
00001700 
00001800 
00001900 
00002000 
00002100 
00002200 ~ 
00002300 ~ 

00002400 
00002500 
00003000 
00003!00 
00003200 
00003300 
00003400 
00003500 
00003600 
00003700 
00001800 
00003900 
00004000 
00004100 
00004200 
00004300 
00004400 
00004500 
00004600 
00004700 
00004800 
00004900 
00005000 
00005100 
00005200 
00005300 
00005400 
00005500 
00005600 
00005700 
00005800 
00005900 
00006000 
00006100 
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6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10960 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12100 

RELFEIJ:=CMUJ[IJ··MU2(IJl/MUJ[IJ; 
WRITECUITVOER,(/'GEMETEN CURVE',Xl~,'BERE~ENDE CURVE',XJO, 

'RELATIEVE FOUT">>; 

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL M DO 
WRITE<UITVOER,<IF8.3,X30,F8.3,X30,F8.3>,MU3[1J,MU2[1J,RELFCIJ>; 

S0Ml:=O;UOM2:=0; 
FOR 1:=1 STEP 1 UNT!L N DO SOM1:~SOM1+XEIJ; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL N DO S0M2:=SOM24CXC!J•EACIJI; 
EAf.LM: =SOM2/SOM1; 
WRITECUITVOER,<I'DE GlMIDDELDE ACTIVERINGSENERGIE IS',XJ,t7.3>, 

EAGEM>; 
WRITECUITVOER,<I'DE PREEXPONENTIELE FACTOR IS',X3,E9.2~,UI; 
FOR 1:=1 ST~P 1 UNTIL N DO 
RA~PEIJ:=XEIJ/SOMl; 

WRITECUITVDER,<I'Ai',X10,'RELATlEVE AMPLITUDC"~I; 
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL N DU 
WRITECUITVOER,<F7.3,X3,F?.3>,XE!J,RAMPCIJI; 

NEl·!OBJECT( IMI; 
AXISCOMPLETEC!M,2,2,1?,2,10,0,0,250,TRUE,~ALSE,0.2,'TCK)'I; 
BASICAXIS<IM,17,2,17,12,10,o,0.21; 
BASICAXISIIM,17,12,2,12,10,0,0.2>; 
AXISCOMPLETECIM,2,12,2,2,10,0,MUMAX,O,T~UE,FALS~,0.2,'MU-DUBBEL'I; 
E:=1'5/250;G:•l0/MUMAX;H:=0.2/G; 
COMMENTMARKCIM,2.5,11,0,0.2>; 
COMMENTMARK(IM,2.5,10.5,1,0.2l; 
COMMENTTEXTCIM,J,11,0,0.2,0,NAME21; 
COMMENTTEXT<IM,l,10.S,0,0.2,0,NAME3>; 
COMMENTTEXT(!M,2.5,11.5,0,0.2,0,NAME11; 
COMMENTTEXT<IM,2.S,10,0,0.2,0,NAME41; 

READCINVOER,I,NAME'SI; 
COMMENTTEXT<!M,2.5,9.5,0,0.2,0,NAME5>; 

OPENMAP2CIM,E,0,2,0,G,21; 
FOR 1:•1 STEP 1 UNTIL M DO 

BEGIN MARK<IM,TCIJ,MU3liJ,O,H>; 
MARKCIM,TEIJ,MU2EIJ,l,'ll; 

END; 
CLOSEMAP<IMI; 

AXISCOMPLETE<IM,11.5,6,16.5,6,5,0,0,0.15,1RUE,FALSE,0.2, 
'Ea<eV)'l; 

AXISCOMPLETECIM,11.5,11,11.5,6,5,0,l,O,TRUE,FALSE,0.2, 
'REL. AMPL.'I; 

EE:='5/0.15;FF:•+11.'5; 
QPENMAP2CIM,EE,O,FF,O,S,61; 

FOR 1:•1 STEP 1 UNT!L N DO 
BEGIN XXE1J:=EACIJ;YYE1J:=O; 

XXE2J:=EAEIJ;YYE2J:•0.'5•RAMP[IJ; 
XXE3J:•EAEIJ;YY(3J:=RAMPEIJ; 

FOR J:=l STEP 1 UNTIL 3 DO 
CURVEl<IM,J,l,l,XXlJJ,YYEJJ,ll; 

END; 
CLOSEMAP(IM); 
DRAWOBJECT<LEXPLOT,IM,0,0,26,26>; 
DISPOSEOBJECT<IM>; 
END; 
END. 
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Appendix B 

Aan de hand Yan de meetgegevens van zn0 _1Fe 2 . 9o4 zal in deze appen

dix een voorbeeld gegeven worden;hoe de activeringsenergie (E) en 

de preëxponentiele factor (t 0 ) bepaald worden. 

In figuur III.3 is de ~;{T)-curve van zn
0

_1Fe2 •
9
o4 uitgezet. 

Aangezien de relaxatiepiek bij toenemende frequenties naar hogere 

temperaturen verschuift wordt in een temperatuurtraject van 55 K 

tot-10K om de 1.5 K bij 12 verschillende frequenties in het frequen-

tiegebied van 27 KHz tot 300 KHz de T bepaald uit de ~"-curve. 
max r 

Volgens de Arrheniusrelatie geldt: 

t = t exp( E \ 0 KT } 
(B. 1) 

In het maximum van de ~"{T)-curve geldt: wt=1, dus geldt dan: 
r 

(B. 2) 

Uit de 1/T-logw curve kunnen dan tenslotte E en t 0 bepaald worden, 

zoals in figuur B.1 is weergegeven. 
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'Fig. B.1: 

Uit 1/T versus 

logw voor de ver

schillende samen

stellingen uit de 

zinkmengreeks re

sulteren E en t
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r
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= 8.1o- 15 s 
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De activeringsenergie kan ooR rechtstreeks uit de halfwaarde

breedte van de ~ 11 (T)-curve gevonden worden ( zie figuur I.S.B), 
r 

mits er sprake is van 'n één-T-mechanisme, met behulp van: 

(B.3) 

Uit figuur III.3 lezen we af: Tl = 56 KL 
T

2 
= 69 K( E = 0.067 eV 

Aangezien de activeringsenergie bepaald uit de halfwaardebreedte 

van de relaxatiepiek kleiner is dan die bepaald uit de 1/T-logw 

curve kan gekonkludeerd worden dat deze relaxatiepiek verbreed moet 

zijn en dat het proces niet met een· relaxatietijd te beschrijven is. 


