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SAMENVATTING. 

In dit onderzoek zijn met behulp van de puls-echomethode de vouct

plantingssnelheden van één longitudinale en twee transversale 

geluidsgolven in Mg Fe
3 

o
4 

(x=0;0,05;0, I ;0,2) als funktie v; .. , .. x -x 
temperatuurT (100 K<T<250 K) en als funktie van de richting van 

de verzadigingamagnetisatie è gemeten. 
m 

Hieruit werden de grootheden c 11 -c 12 ,c44 en c 11 +c 12+2c
44 

(combinaties 

van elasticiteitscoëfficiënten) als funktie van T en è afgeleid. 
m 

Door de grote onnauwkeurigheid in v
1 

(±15%) konden de waarden van 

c 11 (T) en c 12 (T) afzonderlijk niet erg nauwkeurig worden bepaald, 

terwijl de metingen aan het Mg0 , 05Fe2, 95o4 kristal,door haarscheurtjes, 

nauwelijks mogelijk waren.De grootste onnauwkeurigheidsbronnen waren 

"modusconversie" en sterke demping. 

Algemeen bleek dat de waarde van c44 ,voor afkoelen naar 120 K (de 

Verweytemperatuur van Fe
3
o

4
),sterk daalde terwijl de waarde van 

c 11 -c 12 en c 11 +c 12+zc44 gelijk bleven hierbij.Dit gedrag werd verklaard 

met de verandering van de kristalsymmetrie bij de Verweytemperatuur TV. 
-+ Een afhankelijkheid van de voortplantingasnelheden van e werd niet 

m 
gevonden. 

Uit combinatie van de door ons gevonden waarden van de elasticiteitscoëf

ficiënten met eerder gevonden waarden van magnetostriktieconstanten 

werd geconcludeerd dat de magnetoëlastische koppelingscanstante B1,bij 

afkoelen naar TV,constant blijft terwijl de waarde van de magneta

elastische koppelingscanstante B2,bij afkoelen naar TV,sterk daalt. 

De vermoedelijke verklaring voor B2 is dat de interaktie van de 
0 • • • • d 2+ . 

sp~n-baanw~sselwerk~ng met mechan~sche spann1ngen,voor e Fe -1onen 

op de B-plaatsen,sterk verminderd. 
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I. INLEIDING. 

Het onderzoek in de fysische materiaalkunde is gericht op het ve~i1anu 

tussen kristalstruktuur en kristalbouwfouten enerzijds en de fysische 

eigenschappen van het materiaal anderzijds. 

Een van de fysische eigenschappen waar in ons laboratorium de aandacht 

naar uitgaat is magnetostriktie. 

Dit verschijnsel,waarbij een kristal van vorm verandert ten gevolge 

van een uitwendig aangelegd magnetisch veld,is een gevolg va•1 de 

koppeling van de magnetische en de elastische eigenschappen van het 

kristalrooster. 

In onze groep wordt het vooral onderzocht aan ferrieten. 

Brahers e.a. (Lit.3) onderzochten de magnetostriktie van magnesium 

(ferro)ferrieten en vonden voor lage magnesiumgehalten x (x~0,3),dat de 

magnetostriktieconstante ÀIOO als funktie van de temperatuur nauwelijks 

verandert (100 K<T<320 K),terwijl de magnetostriktieconstante Àlll'bij 

afkoelen naar de zogenaamde Verweytemperatuur (TV),sterk afneemt. 

Chikazumi (Lit. 15) rapporteerde dat de elasticiteitscoëfficiënt c44 
voor magnetiet (Fe3o4) bij afkoelen naar TV eveneens sterk afnam. 

Wanneer dit voor magnesium(ferro)ferriet (MgxFe 3_xo 4) ook het geval 

is dan moet,vanwege de omgekeerde evenredigheid die er bestaat tussen 

À111 en c44 ,hieruit geconcludeerd worden dat de evenredigheidsconstante 

B2 (een magneta-elastische koppelingsconstante) bij afkoelen naar TV 

zeer sterk afneemt. 

Moran e.a. (Lit.21) toonde aan dat B2is af te leiden uit de snelheicis

verandering van transversale geluidsgolven in een kristal ten gevolge 

van de richtingsverandering van de magnetisatie van dat kristal. 

Bij dit afstudeerwerk willen we nu het gedrag van de elasticiteits

coëfficiënten c11 ,c 12 en c44 van MgxFe3_xo4 en met name voor x=O 

(magnetiet) als funktie van T onderzoeken. 

Met behulp van de waarden voor À111 (T) en ÀIOO(T) uit Lit.3 kan 

dan tevens voor Mg Fe3 o4 het gedrag van de magnetoëlastische x -x 
koppelingaconstanten B1 en B2 als funktie van T worden bepaald. 

Hiertoe zijn voor 120 K<T<250 K van Mg Fe
3 

o4 (x=0;0,05;0,1;0,2) x -x 
de voortplantingasnelheden van drie geluidsgolven (1 longitudinale 

en 2 transversale) bepaald (met behulp van de pulse-echo methode). 
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Het gedrag van c
11

,c
12 

en c
44 

als funktie van T volgt hier dan 

rechtstreeks uit. 

Door de metingen in een magneetveld uit te voeren worden de mPetwaarden 

nauwkeuriger en kan,door de richting van de magnetisatie van het kristP 1 

te variëren ook het gedrag van B
2

(T) worden bepaa1.d. 

Doordat de metingen aan Fe
3
o

4 
door invloed van de Verwey-overgang nogal 

onnauwkeurig zijn (sterke uitdoving van de geluidsgolven en een onjuist 

model voor de berekening van 3 elasticiteitscoëff~ciënten uit de 

voortplantingssnelheden) werden magnesiumverontreinigingen aan de kris

tallen toegevoegd.Hierdoor schuift de Verwey-overgang naar lagere 

temperatuur en zal de nauwkeurigheid in de metingen toenemen. 

Het gedrag van de elasticiteitscoëfficiënten en de magnetoëlastische 

koppelingsconstanten van Fe
3
o

4 
in de buurt van zijn Verwey-over~ang 

moet hier dan uit af zijn te leiden. 



-6-

2. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN. 

2.1 De kristalstruktuur. 

De struktuur van magnetiet is identiek aan die van het miner;.-11 ">~ine:" 

MgA1
2
o

4
• 

De elementaire cel van de spinelstruktuur bestaat uit 32 zuurstofionen 

in kubisch dichtste bolstapeling.Figuur I. 

Fig. 1 :De spinelstruktuur. 
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In deze elementaire cel zijn 64 tetraëdervormige en 32 oktaëdervormige 

holten aanwezig.Hiervan zijn 8 tetraëder- en 16 oktaëder-plaatsen, 

respektievelijk A- en B-plaatsen,bezet door kationen. 

De algemene formule voor samenstellingen met deze struktuur wordt 

gewoonlijk geschreven als Me(Me2)x
4 

waarbij Me een kation en X een 

anion voorstelt.De oktaëderionen zijn tussen haken geplaatst.De Me2+-ionen 

zijn volledig geÏoniseerd.De grondtoestanden ervan zijn dezelfde als 
. • • 2+ 5 van de vr1Je 1onen;dus voor Fe : D. 

Op basis van de gevonden waarde van het magnetisch moment van magnetiet 

bepaalde Verwey de struktuurformule ervan: 
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Deze struktuur wordt inverse spinelstruktuur genoemd.L:t. 1,~ 

Bij Fe3o4 zijn de B-plaatsen oktaëdrisch omringd ~oor 6 o2--ionen en 

trigonaal omringd door naburige kationen op B-plaatsen.(zie f~g.l). 

Het kristalveld (V
0
+Vt) van een B-plaats wordt voornamelijk door de~e 

. . b ld . . 2+ d . . 5 
omr~ng~ngen epaa .B~J Fe wor t h~erdoor de ontaard~ng val" cw n-

toestand gedeeltelijk opgeheven.Dit is voor Fe
3
o4 geillustreerd jn figuur 2. 

Voor Fe3o4 beneden de Verwey-overgang (ionenordening op B-plaatsen) ver

andert het kristalveld met V door uitrekking.Hierdoor worden de bestaande u 
energieniveaus verder gesplitst.(zie figuur 3).Lit.9. 

Wanneer het kristal in een magneetveld wordt geplaatst gaan de magnetische 

momenten van de atomen om de veldrichting precederen (Larmor-precessie). 

Dit brengt een verdere splitsing van de energieniveaus met zich ~ee,de 

zogenaamde Zeemansplitsing. 

4 -1 
E x 10 cm. 

-I 
cm. 

t 
4 

0 0 

2,<jll,<P 

-4 I' <Po -4 - - _..... - y vo vt vo vt u 
. . . 2+ 

F~g.2: Energ~ed~agram Fe . . . 2+ 
F~g.3: Energ~ed~agram Fe voor T<TV 

Bij magnesium(ferro)ferriet is een gedeelte van de oktaëdrische Fe2+-ionen 

d 2+ . . 3 vervangen oor Mg -~onen.L~t •• 

Boven de Verwey-overgang is de symmetrie ervan kubisch,met ruimtegroep Fd3m. 

De roosterconstante van magnesium(ferro)ferriet is,afhankelijk van het Mg

gehalte,8,37-8,39 R.Lit.l.(Hieruit is de röntgendichtheid berekend). 

De magnetische eigenschappen zijn afhankelijk van de soort ionen 

die in het roos~er aanwezig zijn en van de verdeling van deze ionen over 

de oktaëder- en tetraëder-plaatsen. 



-8-

Het kristal ontleent Zl.Jll ferrimagnetisch gedrag aan de in lwt kr;~tnl 

aanwezige overgangsmetalen.Bij de overgangsmetalen worden de spir; 

in de elektronenschillen niet gecompenseerd.Door "exchange"-wissr>lwerking 

zijn de magnetische dipolen van atomen of ionen,binnen bepaalde gebieden 

(Weiss-gebiedjes),evenwijdig gericht. 

Neël veronderstelde dat de interaktie tussen de oktaëder- en tetraëder

plaatsen vrij sterk was (AB interaktie) met negatieve wisselwerkings

energie.De interaktie tussen de ionen van hetzelfde deelrooster (AA en 

BB interaktie) is vrij zwak. 

Het gevolg hiervan moet zijn dat de magnetisaties van de twee deelroosters 

tegengesteld gericht zijn d.w.z.:de ionen op de oktaëderplaatsen hebben 

een magnetisch dipoolmoment dat tegengesteld is aan dat van de ionen 

op de tetraëderplaatsen.(zie fig.4). 

T.octant 

Fig.4:De tegengestelde dipoolmomenten van de deelroosters. 

De verzadigingsmagnetisatie bij het absolute nulpunt kan nu vrij 

eenvoudig berekend worden.Voor Fe
3
o4 vinden wij bijvoorbeeld per 

molecuul Fe
3
o

4 
een bijdrage tot de verzadigingsmagnetisatie van 

(4+5)-5=4 Bohrmagnetonen. 

Het verschijnsel waarbij de magnetisaties van de deelroosters bij een 

antiparallele configuratie van de deelroosters,niet aan elkaar gelijk 

zijn wordt ferrimagnetisme genoemd. 

Bij de ierrieten heeft men twee deelroosters die elk een spontane 

magnetisatie hebben welke van de temperatuur afhankelijk is.De resul

terende magnetisatie M=MB-MA.(zie fig.S). 
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Fig.S:De magnetisatie als funktie van T. 
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2.2 Piëzoelektriciteit en transducent. 

Een kristal heet piëzoëlektrisch als het door een mechanische 

spanning gepolariseerd wordt:de spanning verplaatst de ionen ten 

opzichte van elkaar,zodat de centra van positieve en negati( ve la~:ng 

van de moleculen niet meer samenvallen. 

Voor het verband tussen diëlektrische verplaatsing en mechanische span

ning geldt in het algemeen: 

D.=d. 'kT'k 
~ ~J J 

(I) 

waarbij D. is de diëlektrische verplaatsing in de richting x., 
~ ~ 

d. 'k is een piëzoëlektrische constante, 
~J 

Tjk is de spanning met werkrichting 

De constanten d. 'k vormen een tensor van de 
~J 

xj en werkvlak loodrecht op xk. 

derde rang.Lit.4. 

Lichaamsdraaiingen worden genegeerd,zodat het onn1ogelijk is een spann~ng 

Tjk aan te leggen zonder tegelijkertijd een spanning Tkj die even 

groot is aan te leggen;dus 

Kombinatie van (I) en (2) geeft: 

D.=(d .. k+d.k.)T.k 
~ lJ l J J 

Het is onmogelijk om een experiment 

(2) 

(3) 

te ontwerpen waarbij d .. k en 
lJ 

gescheiden voorkomen (wanneer men lichaamsdraaiingen negeert). 

Teneinde d. 'k een eenduidige fysische betekenis te geven stellen 
lJ 

d. 'k=d.k. lJ l J 
(4) 

waardoor 18 onafhankelijke constanten d. 'k overblijven. 
~J 

d.k. 
l J 

we: 

Ter vereenvoudiging gaan we over op matrixnotatie.Hierbij geldt voor 

de twee laatste achtervoegsels in de tensornotatie (die corresponde

ren met de spanningscomponenten uit (1)): 

tensornotatie 

matrixnotatie 

Formule (I) wordt nu: 

D.=d .. T. 
l lJ J 

11 22 33 23,32 31,13 12,21 

2 3 4 5 6 
(5) 

(6) 

Wanneer een piëzoëlektrisch kristal in een elektrisch veld wordt 

geplaatst,verandert zijn vorm;dit verschijnsel heet elektrostriktie. 

Analoog aan boven staande kan voor elektrostriktie worden afgeleid (Lit.4): 

S.=d .. E. (i=1,2,3;j=l,2, ••• ,6) 
J lJ l 

(7) 
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waarbij S. 15 de rek (j volgt uit overgang tensor-matrix), 
J 

E. LS de veldsterkte in de richting x .. 
L L 

De piëzoëlektrische constanten d .. zijn materiaalconstanten. 
LJ 

Hun aantal wordt gereduceerd door kristalsymmetrieën.Lit.4. 

In ons onderzoek wordt monokristallijn kwarts (piëzoëlektri' ~h;1 ristdl 

klasse 32),als transducent om zowel trillingen op te wekken als te 

detekteren,gebruikt. 

Voor kwarts geldt nu ( de trigonale as als z-as kiezend): 

met 

D1=d11(T1-T2)+d14T4 

D2=-d14TS-2diiT6 

D =0 
3 

-12 d 11 =2,3. 10 As/N 
-12 d 14=-0,67.10 As/N. (Lit.S). 

(8) 

In 2.3 zal blijken dat wij voor het onderzoek een transversale en 

een longitudina ~ trillingsbron/trillingsdetektor nodig hebben. 

Vergelijking (8) laat zien dat voor longitudinale golven een x-snede 

kwartsplaat en voor transversale golven een y-snede kwartsplaat als 

transducent kan worden gebruikt. 

De door de transducent afgegeven golfpuls wordt beschreven met formule 

(9) en is weergegeven in figuur 6. 

S=A(I+F(2Tigt))cos(2Tift) 

waarbij f is golffrequentie 

g LS herhalingsfrequentie van de puls 

A LS de amplitude. 

, 

P=n/2f0 

Fig.6:Een impuls-gemoduleerde golf. 

(9) 
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Wanneer de puls n golfjes lang is,is de pulsduur ("pulsbreedte'') T '11/i • 
0 

(zie ook fig.7).De funktiewaarde is dan A.De funktie F(2rrgt) i 

nul,behalve ten tijde t 1 ~t<t 1 +T. 
Het frequentiespektrum van (9),afgebeeld in figuur 7,is: 

A'(f)=2A0 /rr.((p/2)t~ 1 (sin(ip)/i)cos(ix)) (iL, 

Hierin is x=2Tigt en p=rrng/f • 
0 

A'1 

I 

f . 'f at- 2f0/n -f b 
f~ 

Fig.7:Het ft'equentiespektrum van het signaal volgens fig.6. 

Wanneer wordt verondersteld dat alleen het gebied tussen fa en fb 

de vorm van het signaal bepaalt dan is de bandbreedte van het signaal: 

2f /n.(Lit.2). 
0 

Het signaal wordt vervormd wanneer: 

a) Er dispersie optreedt in het medium 

b) Het frequentieprofiel van het systeem (denk bijvoorbeeld aan lijmlaag 

tussen transducent en medium,ontvanger) het frequentieinterval f +f /n o- o 
niet volledig overlapt 

c) De bandbreedte van de transducent kleiner is dan de bandbreedte van 

de golfpuls. 

De piëzoëlektrische energieomzetter kan in het algemeen worden voorgesteld 

door een driepoort (zie fig.8) met één elektrische ingang (V) en twee 

mechanische ingangen (F 1 en F2),namelijk de voor- en achterkant van de 

transducent,waarbij de trillingen van het elektrische en het mechanische 

gedeelte zijn gekoppeld. 



V 
e 
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elektrische trilling mechanische trilling 

Fig.8:Het vervaningsschema van de transducent. 

Hierbij is V de elektrische spanning over de transducent 

F de mechanische spanning over de transducent 

zb,zq de akoestische belastingsimpedanties 

Ze,Zm de elektrische en mechanische impedanties afhankelijk 

van de elektrische en mechanische eigenschappen van de 

transducent. 

Voor het koppelingscircuit is een koppelfaktor gedefinieerd: 

K=U //u.Ud m 1 
(ll) 

waarbij U. is de elastische energie 
l 

U is de mutuele energie 
m 

Ud is de diëlektrische energie. 

De mechanische trillingskring is uitvoerig beschreven in Lit.6. 

De elektrische trillingskring van kwarts (in de omgeving van zijn 

resonantiefrequentie) is getekend in figuur 9.Lit.7. 

hierbij is L1:Mechanische induktie 

c1:Mechanische capaciteit 

R1:Mechanische verl.weerstand 

C :Statische parallel capaciteit 
0 

met resonantiefrequentie: 

Fig.9:De elektrische trillingskring van kwarts. 
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Wanneer parallel aan C een induktie L wordt geschakeld dit' volloet 
0 p 

aan Lp=L 1C/Co dan wordt de impedantie van het Lp -C
0 

netwed (J • 

buurt van f ) oneindig,zodat alle elektrische energie zich in llet 
0 

dynamische netwerk L1c1R1 bevindt.Hierdoor wordt de koppelconstante K 

gunstig beÏnvloed. 

Elasticiteit/golven. Lit.8. 

Voor de uitwijking (u1,u2,u3) van een punt (x,y,z) van een gedeformeerd 

materiaal,waarbij (0,0,0) op zijn plaats blijft,geldt de volgende line

aire rd3.tie: 

ofwel: 

u.=a .. x. (i,j=1,2,3) 
~ ~J J 

a .. =óu. /óx. 
~J ~ J 

Bij een zuivere rotatie geldt: 

u.x.=O 
~ ~ 

Combinatie van (12) en (14) geeft: 

(12) 

(13) 

( 14) 

a .. =-a.. (15) 
~J J ~ 

Er blijven bij een rotatie dan drie onafhankelijke componenten 

!(a .. -a .. ) over die de draaiingsvektor vormen. 
~J J ~ 

Daar wij lichaamsdraaiingen negeren (die hebben geen invloed op de 

optredende spanningen) houden we zes componenten over. Voor de rek S .. 
~J 

geldt nu: 

s .. =~(a .. +a .. ) 
~J ~J J ~ 

(16) 

In een gespannen lichaam is een infinitesimaal blokje (dx,dy,dz) 

onderworpen aan krachten die door de aangrenzende materie worden 

uitgeoefend.Er treden negen grootheden T .. op die tezamen de spannings-
~J 

tensor vormen. 
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Voor kleine deformaties is het spanning-rek verband lineair.In het 

algemeen geldt dan de zogenaamde wet van Hooke: 

(i,j,k,l=l,2,3) ( 17) 

Hierbij zijn de coifficiinten Cijkl elasticiteitsco~flLciinten. 

Er geldt Tij=Tji (2) en sk1=s 1k (16). 

Om dezelfde redenen als bij (4) kunnen we ook nu weer stellen: 

(18) 

(19) 

waardoor er 36 onafhankelijke coëfficiënten Cijkl overblijven. 

De elasticiteitscoëfficiënten Cijkl vormen een tensor van de vierde 

rang.Lit.4. 

Ter vereenvoudiging gaan we weer over op matrixnotatie (zie (5)) 

zodat er tenslotte geschreven kan worden: 

T.=C .. S. (i,j=l,2, ... ,6) 
l. l.J J 

(20) 

De coëfficiënten C .. vormen géen tensor zodat bij transformaties moet worden 
l.J --

teruggegaan naar cijkl' 

De elasticiteitscoëfficiënten C .. zijn materiaalconstanten.Hun 
l.J 

aantal wordt gereduceerd door kristalsymmetrieèn.Zo is bijvoo=heeld 

de vorm van de (symmetrische) C .. -matrix voor kubische kristallen (Lit.4) 
l.J 

• • nul 

e niet nul 

t 1 gelijke coëfficiënten 

Fig. lO:De symmetrische C .. -matrix voor een kubisch kristal. 
l.J 
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De elasticiteitscoëfficiënten hangen nauw samen met de zogenaarürl· m. p 

potentiaal. Deze potentiaal (u(r)) beschrijft de potentiële ener'-'~__ u 

het kristal en wordt gegeven door:u(r)=-Ar-m+Br-n,waarbij A en B co ;t 

ten zijn die afhankelijk zijn van de aard der ionen,m en n constanto· 

zijn die afhankelijk zijn van de aard der binding,r de afstand is tus~c 

twee ionen.u(r) is getekend in fig. lt. 

Voor een vaste stof met ion binding geldt: 

m=t,n=9.r0 is de evenwichtsafstand van de 

ionen.Er geldt (Taylorreeks rond r ): 
0 

u(r)=u +O+(r-r0) 2(o 2u/or2) +.. (20a) 
ro ro 

Om de ionen wat uit elkaar te trekken is fig.tl:de miepotentiaal. 

een kracht F nodig waar voor geldt: 

. 2 2 
F=ou/êr=2(r-r0)(o u/er )r 

zodat (zie (20)) C .. evenredÎg 
lJ 

is aan o2u/or2
j • (Lit. 20). 
r 

0 

De tweede wet van Newton wordt als volgt geschreven (Lit.8): 

oT .. /êx.=pÜ. 
lJ J l. 

(21) 

_.. 
r 

Zoals hieronder zal worden aangetoond moeten,teneinde de elasticiteits

coëfficiënten c11 ,c 12 en c44 voor een in de IlO-richting getrokken kubisch 

kristal te bepalen,de voortplantingssnelheden in de IlO-richting van 

drie door het kristal lopende golven worden gemeten nl. 

I) een longitudinale golf (voortplantingssnelheid v1) 

2) een transversale golf met trillingsrichting lJO (voortplantingssnel

heid v 1Ï 0) 

3) een transversale golf met trillingsrichting OOI (voortplantingssnel

heid v 100). 

Zie figuur 12. 

OIO 

110 

100 IlO 
Fig.12:De trillingsrichtingen van de golven. 
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Voor een golf die door het kristal loopt wordt de golfvergelijking 

gevonden uit invulling van (13),(17) en fig.lO Ln (21). 
.... . ( + +) . + !l + + Stelt men vervolgens u.=u.exp.J wt-k.x met k=(k 2)(e +e ) (goJf 

L L X y 
in de IlO-richting) dan volgt uit het nul stellen van de coëfficiënten-

determinant van de uitwijkingen u.,het verband tussen de voortplanLings
L 

snelheden van een golf en de elasticiteitscoëfficiënten van het kristal.Lit.8. 

Er geldt dan voor een golf Ln de IlO-richting in een kubisch kristal: 

vl=l(cll+C12+2C44)/2p 

vlÏO=/(Cll-Cl2)/ 2p 

V IOO=IC4/P 

(22) 

(23) 

(24) 

Voor voortplantingssnelheden van golven in andere richtingen geldt (Lit.8): 

k-richting 100: trillingsrichting IOO:v
1
=1c 11 /p 

trillingsrichting OIO:v010•1c44 7P 
k-richting 111: trillingsrichting lll:v

1
=1(c 11 +2C 12+4C

44
)/3p 

IÏO:viÏO=I(cll-cl2+C44)/3p 

I I 2 : Vj) z =v I Ï O 

Voor de amplitude van de gedempte lopende golf geldt nu verder: 

û.=û. exp.(-ax) 
L LO 

waarbij a de dempingscanstante is. 

De demping heeft verschillende oorzaken: 

I) verliezen in de transducent 

(25) 

2) verliezen veroorzaakt door raflekties (modus-conversie);zie 5.1. 

3) diffraktieverliezen 

4) verliezen die samenhangen met de materiaaleigenschappen van het medium. 

1),2),:) worden verondersteld temperatuursenafhankelijk te zijn zodat 

meting van a(T) informatie over het medium geeft. 

2.4 Elasticiteit en magnetostriktie. 

Verzadigingsmagnetostriktie noemt men het verschijnsel waarbij vorm 

en inhoud van een ferromagnetische stof iets veranderen door (volledige) 

magnetisatie.Volumemagnetostriktie treedt op bij het afkoelen van een 

ferrimagnetisch kristal tot beneden de Curietemperatuur.Hierdoor 
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verandert het volume spontaan ten gevolge van de ionenafst~nds

verandering die het gevolg is van de exchange-wisselwerking. 

De volumemagnetostriktie wordt hier niet verderbehandeld. 

Een magnetisch verzadigd kristal dat is opgerekt,bevat de volgende 

energieën:(Lit.9) 

1) Elastische energie F .(~s:.) 
e l.J 

2) De zogenaamde anisotrope energie (t.g.v.ue magnetisatie) 

3) De magnetoëlastische energie F die t.g.v. de rek is toegevoegd a 
aan de anisotrope energie.(~S .. ). 

l.J 
4) De demagnetiserende veldenergie (afhankelijk van kristalvorm). 

In evenwicht zal de som van deze energieën minimaal zijn.Voor de 

lineaire verzadigingsmagnetostriktie beschouwen we alleen F en F . 
e a 

Nu geldt: 

F =F +F totaal e a 

Voor F van een kubisch kristal geldt(Lit.JO): 
e 

2 2 2 2 2 2 
Fe=~Cll(Sll+S22+S33)+2C44(S12+S23+S31) 

(26) 

+C12(SJI 822+S22833+S338 JJ) (27 ) 

Voor F 
a 

geldt: (Lit.9) 

2 2 2 
Fa={UJOO(a1Sll+a2S22+a3S33)+ 

waarbij u100,u 111 is de magnetomechanische koppelingsenergie per 

ferrietmolekuul 

a 1.s de roosterconstante 

a~ is de richtingsecsinus van de verzadigingsmagnetisatie. 

De magnetoëlastische koppelingsconstanten B1 en B2 zijn gedefinieerd 

als: 

(29) 

(30) 
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Bij minimale energie geldt: 

cSF /cSS.k=O tot. 1. 
(31) 

waaruit de evenwichtsrekken Sij als funktie van ck 1 ,a~,B 1 en B2 
worden gevonden. 

Voor een relatieve lengteverandering in een richting met cosinussen 

Y1rY2,Y3 geldt (lit.IO): 

(32) 

Invullen van de evenwichtsrekken in (32) voor de 110-ricl,ting en de 

lil-richting geeft: 

(cSl/l)IOO=ÀI00=-2BJ/ 3(Cll-CI2) 

(ol/l) lll=Àlll=- B2/ 3C44 

ÀIOO'Àlll worden magnetostriktieconstanten genoemd. 

Ten aanzien van F merken we het volgende op: a 

(33) 

(34) 

De koppelingsenergie F is het produkt van een eerste orde storingsa 
energie bij de kristalrek en twee richtingsecsinussen van impulsmomenten. 

Er mag geconcludeerd worden dat: 

I. F is een storingsterm in de energie die wordt veroorzaakt door a 
wisselwerking van twee termen,waarvan er één het produkt van 

spinoperatoren bevat,zoals spin-baan wisselwerking en intra spin-spin 

wisselwerking en de ander de storingspotentiaal tussen elektronen en 

ionen is zoals rekpotentiaal die lineair is ins ..• 
l.J 

En verder toegespitst: 

II.F is een deel van de magnetische wisselwerking lineair in S .. 
a l.J 

die de storingscorrektie ervan is en die de produkten bevat van 

spinoperatoren van twee of meer magnetische ionen zoals spin

spin wisselwerking. 

Bij inverse spinellen is de resulterende magnetisatie van het A-sub-
3+ 

rooster antiparallel aan dat van het Fe rooster van de B-plaatsen. 
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. . 2+ . d 3+ . . 6 BtJ MnFe
2
o

4 
verkeren de Mn -tonen evenals e Fe -tonen 1n een S 

toestand (geen baanimpulsmoment) .MnFe2o 4 heeft lage waarden van de ''"~L 

netostriktiekonstanten zodat de magnetostriktie van het antiferro-
. h 3+ . . . magnettsc Fe -rooster kennehJk kletn is.Het verschil in magneL:ostrik-

tie van ferrieten hangt derhalve af van de verschillende Me 2+-ionen 

op de B-plaatsen en in het byzonder van de baanimpulsmomenten ervan. 

De magnetoëlastische koppelingsenergie is de som van de energieën van 

een drietal magnetoëlastische koppelingsmechanismen te weten: 

I) Spin-baan wisselwerking en spanntng 

2) Dipool-interaktie 

3) Intra spin-spin wisselwerking en spanning. 

I) Spin-baan wisselwerking en spanning. 

Door een spanning in het kristal verandert de kubische symmetrie 

ervan in een lagere symmetrie en krijgt de elektrostatische potentiaal 

op de A- en B-plaatsen een extra term oV. 

Door oV verandert de storingsenergieterm van de spin-baan interaktie van 

de grondtoestand van het ion.Immers een vervorming van de elektronen-

wolk geeft een verandering van L,wat zijn invloed heeft op de L-S koppelings

energieterm.Voor oV geldt in benadering voor B-plaatsen (sommatie 

over dichtstbijzijnde zuurstofatomen): (Lit.9) 

oV=pi;6(sllx2+S22y2+S33z2)/<r2> 

+p~Î~(s 12xy+s 23yz+s31 zx)/<r 2 > (35) 

(4){ 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 +p
100 

(s 11 (x +6y z )+s
22

(y +6z x )+s
33

(z +6x y ))/<r >} 

(4){ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 +p
111 

(s
12

xy(6z -x -y )+s
23

yz(6x -y -z )+s 31 zx(6y -z -x ))/<r >}. 

waarbij: 

p(Z)=-(27/S)WD 
100 

p( 4)=-(15/4)W 
100 

met W is verschil energieniveaus(zie figuur 2) 

d is !a (a ts roosterconstante) 

<rn> is de verwachtingawaarde van baanstraaln van 3d-elektronen. 

D is d2<r2>/<r4>. 
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Ui de relativistische Dirac quanturnmechanica volgt voor de spin

baan koppelingsoperator: 
-+ -+ 

2 -1 -1 -+ -+ 
H8B=(2mr ) .r .ov/or(LS)=À(LS) 

met L is baanimpulsoperator 

S is spinimpulsoperator 

V(r) is atoompotentiaal 

m is massa van het elektron. 

(36) 

À van een vrij 1on verschilt weinig van À in een kristal. 

De storingspotentiaal voor spin-baan +oV wordt: 

V'=À(LS)+oV (37) 

De derde orde storingsenergieterm wordt dan: 

E
3

=À 2Es f S ~,v=x,y,z. (38) 
. ~~~ 

waar r~v gevonden wordt uit een sommatie over aangeslagen toestanden (Lit.9). 

Voor de magnetomechanische koppelingaenergie vinden we tenslotte: 

2 u100=À f~~S(S-~) 

2 
u111 =2À f~VS(S-!) 

Voor Fe3o4 vinden we (theoretisch): 

-1 u100=-60 cm. 

-1. u111 =-150 cm. 

2) Dipool-interaktie. 

(39) 

(40) 

(41) 

Het kristal bestaat uit magnetische dipolen die interaktie vertonen. 

Door vervorming van een kristal veranderen de onderlinge afstanden 

van de dipolen waardoor de dipool-dipool-interaktieënergie verandert. 

Voor de extra energieterm geldt:(Lit.9) 

2 3 2 2 2 
Edip=(4~B/d )G{-3(SIIa1+S22a2+S33a3) 

+4(S12ala2+S23a2a3+S31a3a1)}. (42) 

waarbij G door een sommatie over roosterplaatsen wordt verkregen. 

Voor de magnetomechanische koppelingaenergie vinden we nu: 

2 3 
u 100=-G(I2~B)/d (43) 

2 3 
u 111 =G.16~B/d (44) 
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Voor Fe
3
o4 vinden we (theoretisch): 

-1 
U 100=-12 cm. 

-1 
cm. 

3) Intra spin-spin wisselwerking +spanning. 

(46) 

Als de elektronenwolk van een atoom wordt verlengd,bijvoorbeeld 

in de richting van de z-as,zal de magnetastatische wisselwerkings

energie lager zijn wanneer de elektronenspin parallel of antiparal

lel aan de z-as staat. 

Voor de storingsterm van de Hamiltonoperator geldt: 
-+ 
-+2 

H'=-p(LS) +oV (47) 

waar een constante is afhankelijk van het type ion. 

Voor de tweede orde energieterm geldt: 

(48) 

met <0[ ,<i[ is toestandsfunktie. 

Voor de magnetomechanische koppelingsenergie vinden we~ 

-1 l 2
1 

I (2) 2 2 2 -2 u100=pE(Ei-EO) <0 Lz i><i p100 (2z -x -y )r + (49) 

(4) 4 4 4 2 2 2 2 2 2 -4, +p 100 (2z -x -y +12x y -6y z -6z x )r O>S(S-!). 

-1 l I I <z) -2 u111 =2pE(Ei-EO) <0 LxLy+LyLx i>.<i plllxyr + 

(4) 2 2 2 -4[ +p
111

xy(6z -x -y )r O>S(S-!). 

Voot Fe3o4 geldt (theoretisch): 

u 111=-30 

UIOO=O 

-I 
cm. 

Magnetostriktie in Fe3o4 

(50) 

(51) 

(52) 

De waarden van de magnatomechanische koppelingsenergieën van Fe3o4 
(zie (41),(45),(46),(51) en (52)) voor de verschillende wisselwerkingen 

laten zien dat de magnetostriktie van Fe.3o4 voornamelijk wordt 

bepaald door de interaktie van de spin-baan-wisselwerking met de 

spanning. 
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3. MEETMETHODE. 

3.1 Inleiding. 

Om de temperatuurafhankelijkheid (T) ,de samenstellingsafhankel :jk

heid (x) en de magnetisatierichtingsafhankelijkheid (~ ) van de 
m 

elasticiteitscoëfficiënten van een kubisch kristal te bepalen,moeten 

de volgende grootheden gemeten worden (zie 2.3): 

. . ( +) ( -~) ( + a. in de 110-r~cht~ng:v1 T,x,em ,v 110 T,x,em ,v 100 T,x,em), 

b. de dichtheid p van de kristallen. 

c11 ,c 12 en c44 volgen dan uit de formules (22) t/m (24). 

Verdere informatie over de kristallen wordt verkregen uit dempings

metingen. 

De opstelling die voor de metingen gebruikt werd (met behulp van de 

puls-echomethode) bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Transducenten,lijm 

- Regelbare kryostaat met kristalhouder in regelbaar magnetisch veld 

- Pulsgenerator,oscillator,e-macht generator (met regelbare vertraging 

ten opzichte van de pulsgenerator en met regelbare demping),verster

ker,oscilloscoop. 

3.2 De kristallen. 

Kristalbereiding. 

De kristallen werden bereid met behulp van de floating-zone techniek. 

(zie fig. 13) 

sihca tube-

Fig. 13:De floating-zone techniek. 
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Hierbij wordt een staaf polykristallijn materiaal,dat een paar uur 

in lucht is voorgesinterd en daarna opnieuw is gesinterd it; co
2

, 

vastgesmolten aan een entkristal.De gesmolten zone wordt tussen de 

vaste delen van de staaf op zijn plaats gehouden.Door de staaf t.o.v 

de warmtebron te verplaatsen beweegt men de zone door de staaf 

zodat het entkristal groeit en er een éénkristal ontstast.Het kristal 

wordt tenslotte tweemaal nabehandeld (zie tabel 1). 

De kristallen zijn getrokken in de IlO-richting. 

Sinterkondities 

(tijd, T ,milieu) 

Trekken 

lenabehandeling 

Tabel 1. 

3h. t365°C 3h.t350°c,co2 
co 2• 

De kristallen zijn nabehandeld (bij hoge temperatuur) om de tijdens de 

groei ontstane thermische spanningen te reduceren. 

Bepaling kristalrichtingen. 

Om c 11 ,c 12 en c44 te bepalen moeten er o.a. transversale golven die 

in de IÏO- en de OOI-richting van het kristal trillen worden opgewekt. 

(zie 2.3).Hiertoe moeten deze richtingen in het kristal worden 

bepaald.De bepaling ervan geschiedt met behulp van Laue-opnamen 

van het kristal. 

De kristalklasse die overeenkomt met de ruimtegroep Fd3m (zie 2.1) is: 

m3m.De stereografische projektie ervan is weergegeven in fig.14. 

.. 
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.............. X2 
,, /1\ ,, or 

I"""~', -r/'fl .... ,.\ 
Xm 

~~f~/· 
plus 

trnlre 

'" \Ï/ ..,1 
and 

............. Xm 
m3m (~JI 

Fig.14:De stereografische projektie van de kristalklasse m3m. 

Hierbij zien we dat in de IlO-richting een tweetallige as ligt.Lood

recht hierop staan een viertallige as (de OOI - as) en een tweetallige 

as (de IÏO-as). 

Een Laue-opname van het kristal zal in de OOI-richting een viertallige, 

in de IÏO-richting een tweetallige en in de IlO-richting een tweetallige 

symmetrie vertonen,wat een mogelijkheid geeft om die kristalrichtingen 

te bepalen. 

De Laue-foto's van het kristal zijn weergegeven in figuur 15. 

-11 0 

oo1_j 
001 110 

Fig.15:Laue-foto's van het kristal. 
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Bij de opname is gebruik gemaakt van een chroombuis als stralingsbrun, 

zodat de strooistraling (achtergrondstraling op de foto) sterk ver

minderde. 

De gevonden kristalrichtingen werden met een verfstipje op het kristal 

gemerkt. 

Kristalbewerking. (uitgevoerd door de afdeling "Verificatie" van het KIM). 

Het te gebruiken sample heeft i.h.a. twee niet-planparallele zijvlakken 

zodat de teruggekomen golf altijd zal afwijken van de heengaande golf. 

(zie. fig. 16). 

1 

Fig.l6:Afwijking t.g.v. niet-planparalleliteit. 

Er geldt: 

n-1 
~ =21 E1 (tg.2ma)+tg.2na 

n m= (53) 

waarbij ~ is de afwijking wanneer de golf voor de ne keer terugkomt, 
n 

1 is de lengte van het kristal, 

a is de hoek tussen de twee zijvlakken. 

voor kleine waarden van n wordt (53): 

2 
~ =1(2n ex.) 

n 
(54) 

De gebruikte samples (cylindrisch) zijn ±8 mm. lang en hebben een 

doorsnede van± 5,5 mm •• 
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-3 De gestelde eis is ~ 10<2,5 mm. zodat a<l,6.10 rad. moest zijn . 

Aan deze eis kon worden voldaan door het deskundige polijs twerk bij het 

KIM. 

N. B. 

Bovenstaand model gaat alleen op als de golf niet divergeert. 

3.3 Transducenten,lijm. 

De mechanische golven waarvan de voortplantingssnelheid in het kristal 

is bepaald werden opgewekt en gedetekteerd met een op het kristal 

gelijmde kwartsplaat (piëzoëlektrisch;zie 2.2). 

Een op de kwartsplaat opgedampte zilverlaag dient als kontakt.(kwartsplaat: 

0 Snnn.;geleverd door "Kristallverarbeitung -Neckarbischofsheim"GMBH). 

De trillingsrichting van de kwartsplaat werd gevonden met behulp van 

oriëntatiebepaling d.m.v. Laue-opnamen en werd met een streep gemerkt. 

Zie figuur 17. 

'< 

z-as 

Lx -as 
y-snede 

-z-as 

y-as_j 
x-snede 

Fig.J7:Laue-foto's van de transducent. 
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Om praktische redenen werden transducenten met een trillingsfreqneP~ie 

van 20 Me. gebruikt.Immers bij een hogere frequentie (20 Me.) divergeert 

de golf minder sterk (Lit.ll),zodat wij minder last hadden van de 

zogenaamde "modus conversie".("modus conversie" wordt uitvoeriger be

handeld in 5.1). 

Zowel op de transducent als op het sample werd met geleidende lijm 

(Epo Tek:H 20 E) een kontaktdraad bevestigd. 

De lijm waarmee de transducent en het sample aan elkaar worden gemaakt 

moet aan de volgende eisen voldoen: 

a) Hornogeen 

b) Eenvoudig los te halen 

c) Geschikt voor temperaturen tussen 70 K en 250 K 

d) Bij temperaturen < 320 K te verwerken. 

De volgende lijmen waren beschikbaar: 

I) Nonacq 

2) Salol 

3) Canada balzero 

4) Araldiet 

Wanneer we de lijm confronteren met de eisen kunnen we de volgende 

tabel opstellen: 

Eisen a b c d 

Lijmen 

Nonacq + + + + 

Sa lol + + + 

Canada balzero + + 

Araldiet + 

Bij dit onderzoek is Nonacq gebruikt. 
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Met behulp van de merktekens op transducent en sample kon er zo 

gelijmd worden dat de golf in de gewenste richting trilde.(de l 10-. 

de 110-of de 001-richting;zie 2.3). 

Voor verdere lijmtechnieken:zie Lit.8. 

Doordat het sample goed geleidend was,kon het als elektrisch kontak' 

met de kwartsplaat worden gebruikt.Zie fig.18. 

trillingsrichting 
sample kontakten 

Fig. 18:Het sample met de transducent. 

3.4 Regelbare kryostaat met kristalhouder in regelbaar magnetisch veld. 

Het temperatuurgebied waarbinnen gemeten moest worden ligt tussen 100 K 

en 300 K. Temperaturen binnen dit gebied zijn verwezenlijkt met behulp 

van een stikstofbad dat een pen (waaraan de kristalhouder is bevestigd) 

koelt en een regelbaar stookblokje waarmee tegen de koeling in wordt 

gestookt.Zie fig. 19. 

-· -· -
-------binnenvat 

------bui tenvat 

Fig. 19. 

-----kon taktdraden 

-----------poolschoen 

---------sample 

---------kon taktgas 
---------- indiumring 



-30-

De kryostaat bestaat uit twee concentrische vaten waartussen een 

vacuum heerst (teneinde opwarming van het binnenvat tegen te gaan): 

onderaan het binnenvat is de kristalhouder bevestigd (zie flg. 19). 

De kristalhouder bevindt zich tussen de poolschoenen van een 

draaibare magneet. 

De regeling van het stookblokje is getekend ~n figuur 20. 

Fig.20:De temperatuurregeling. 

Bij dit onderzoek is alleen de proportiDnele regeling gebruikt.Hierbij 

wordt de stroombron geaktiveerd afhankelijk van het verschil tussen de 

spanning van het meetthermokoppel (voor de temperatuur van de kristal

houder) en de spanning van een regelbare spanningsbron. 

De temperatuur van het sample werd bepaald met behulp van een koper

constantaan thermokoppel. 

Nadat een lagere temperatuur is ingesteld (T~T-7) moet er 6 minuten 

worden gewacht alvorens er kan worden gemeten.(Dit bleek uit het reflek

tiepatroon). 

3.5 Pulsgenerator,oscillator,e-macht generator (met regelbare vertraging 

t.o.v. pulsgenerator en regelbare demping),versterker,oscilloscoop. 

Het blokschema van het meetsysteem (Matec attenuation comparator; 

model 9000) waarmee de snelheidsmetingen en de dempingsmetingen werden 

gedaan,is getekend in figuur 21. 
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modulator oscillator super het. asciilos-
1----f t-----.-•-~ ontvangeri-------I coop 

impuls
generator proetstukje 

vertrag~ 7-~acht · 
generator t---_...--------1 ge.erator 

.___ 

Fig.21:Blokscheina van hetmeetsysteem. 

De pulsgenerator aktiveert d.m.v. de oscillator de transducent die 

op zijn beurt een golftreintje door het sample stuurt.Iedere reflektie 

van de golftrein tegen vlak A wordt via een versterker zichtbaar 

gemaakt op een oscilloscoop. 

Na bijvoorbeeld 10 raflekties krijgt de transducent opnieuw een puls. 

De puls wotdt tevens vertraagd (instelbare vertraging) doorgegeven 

aan een e-macht generator (demping e-macht instelbaar) die eveneens 

met de oscilloscoop is verbonden. 

Karaktristieke displaybeelden zijn weergegeven in figuur 22. 

Fig.22:Karakteristieke displaybeelden. 
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De e-macht kunnen we verschuiven over de t-as.Doordat de verschuiving 

van de e-macht is af te lezen,kan met behulp van de e-macht·-funktie 

(die langs de raflekties wordt "geschoven") de tijd tussen twee of 

meerdere raflekties worden bepaald,waaruit vervolgens de snelheid 

wordt berekend met een onnauwkeurigheid van minimaal 1% (zie Lit. · ,. 

Doordat de demping van de e-macht instelbaar is,kan de e-macht langs 

de toppen van de raflekties worden gelegd zodat de demping van de golf 

kan worden bepaald. 

Ter compensatie van de statische parallelcapaciteit van de transducent 

(zie 2.2) is een aanpassingsunit gebruikt. 
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4. RESULTATEN. 

4. I Inleiding. 

Met de meetopstelling zijn de snelheden v1 ,v 100 en vllO (in de 

IlO-richting) gemeten van MgxFe3_xo4 (x=O;O,OS;O,l;0,2) voor verschil

lende temperaturen (100 K<T<250 K) onder de volgende omstandigheden: 

I) geen magnetisch veld 

2) magnetisch verzadigingsveld in de OOI-richting 

3) magnetisch verzadigingsveld ~n de IlO-richting 

4) magnetisch verzadigingsveld ~n de lll-richting. 

Uit de snelheden werden voor die omstandigheden de volgende grootheden 

bepaald: 

a) c 11-c 12 

b) c44 

c) cll+Cl2+2C44. 

Deze zijn weergegeven in 4.2 t/m 4.4. 

De onnauwkeurigheden in c 11 -c 12 ,c44 en c 11 +c 12+2c44 liepen nogal 

uiteen.De verschillende onnauwkeurigheidsbronnen worden genoemd in 

4.5. 

Door de grote onnauwkeurigheid in v
1

,konden c 11 en c 12 afzonderlijk 

slechts bepaald wordem met een onnauwkeurigheid van 8%. 

Uit de berekende waarde van c 11 en c 12 kan alleen worden afgeleid dat 

ze als funktie van T (voor 100K~T~250K) minder dan 8% verlopen. 

De berekende gemiddelden van c 11 en c 12 zijn weergegeven in 4.6. 

Met de meetopstelling zijn tevens dempingametingen ged~an aan Mg0, 1Fe2, 9o4. 

Deze zijn weergegeven in 4.7. 

N. B. 

Door te sterke demping konden de volgende grootheden niet bepaald 

worden: 

c 11 -c 12 van Mg0, 05Fe2, 95o4 voor de omstandigheden 2),3),4). 

c44 van Mg0, 05Fe2, 95o4 voor de omstandigheden 1),2),3),4). 

c 11 +c 12+2C44 van Fe3o4 voor 1) en van Mg0, 05Fe2, 95o4 voor 1). 
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4.5 Onnauwkeurigheidsbronnen. 

De onnauwkeurigheidsbronnen voor de elasticiteitscoëfficiënten 

liggen in 

a) de snelheid v 

b) de dichtheid p. 

De onnauwkeurigheid Ln de dichtheid is te verwaarlozen t.o.v. de 

onnauwkeurigheid in de snelheid. 

De onnauwkeurigheidsbronnen van de snelheidsmeting zijn: 

kristallengte I) lengteverandering als funktie van T 

2) meetonnauwkeurigheid lengte kristal 

looptijdmeting I) afleesonnauwkeurigheid van de instelknop van 

de e-macht 

2) afleesonnauwkeurigheid van het maximum van een 

reflektie (het er op leggen van de e-macht) 

3) zichtbaarheid van de juiste reflektie (modus 

conversie) 

4) vertraging door plaklaag 

5) klein aantal reflekties 

Verreweg de grootste onnauwkeurigheid zit in de looptijdmeting;met 

name 2),3) en 5). 

+ 
De onnauwkeurigheden in T,x,e ZLJn te verwaarlozen t.o.v. de onnauwm 
keurigheid in v. 
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Voor de verschillende richtingen van het magnetisch veld werden voor 

Fe3o4 ,Mg0 , 1Fe2, 9o4 en Mg0 , 2Fe2 , 8o4 de volgende gemiddelde waarden 

van cl) en cl2 berekend: 

veld IJl. 

- 9 2 
Fe 3o4 9°4 8°4 

c 11 (JON/m) 269,7 252,9 

- 9 2 c 12 (JO N/m) 155,2 140,8 140, I 

veld 001. 

- 9 2 
Fe3o4 9°4 

c 11 (10 N/m) 271 '6 251,8 257,4 

- 9 2 c 12 (JO N/m ) 158,7 141 '4 143,8 

veld IlO. 

Fe3o4 Mgo, 1Fe2,9o4 8°4 
- 9 2 
C IJ (JO N/m ) 270,4 250,9 260,4 

- 9 2 c 12 (JO N/m) 158,3 141 '3 147,6 
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4.7 Dempingsmetingen aan Mg0 , 1Fe2, 9o4. 
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5. DISCUSSIE EN KONKLUSIES~ 

5.1 Meetbeperkingen. 

Modusconvers ie. 

Wanneer een golf raflekteert tegen een oppervlak dat niet loodrecht 

staat op zijn voortplantingsrichting dan treedt er 11modusconversie" 

op.Modusconversie is de gedeeltelijke omzetting van de ene wijze 

van trilling in de andere. 

Modusconversie vindt plaats bij: 

I) reflekties tegen de zijwand van het medium 

2) reflekties tegen onregelmatigheden in het kristal 

3) reflekties tussen niet-planparallele voor- en achter~kant van 

het kristal. 

Modusconversie heeft extra interferentie~ffek.ten f.n het reflektie

patroon tot gevolg,waardoor snelheids.metingen worden bemoeilijkt (Lit.J 1). 

ad. I) 

In fig.48 is een "lob" van gelijke intensiteit van de golf getekend. 

- - - - - - - ....... -----------. 
transducent------

W 
m 

Fig.48:Een lob van gelijke intensiteit. 

Er geldt: 

I(8) /I(8=0)_=sin(rrW t (sine )/À) I (rrWt/À)sin8 

waarbij I is de intensiteit van de golf 

8 is de hoek met de lengteas van het kristal 

À is de golflengte 

wt is de doorsnede van de trans-ducent. 

(55) 
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De golf raakt de wand na een afgelegde weg (L) waarvoor geldt: 

waarbij W de doorsnede van het medium is. 
m 

Modusconversie door zijwandeffekten wordt tegengegaan 1oor· 

a) een transducent met een grote f te kiezen (in ieder geval >10 Me.) 
0 

b) W groot te kiezen. 
m 

-4 Bij onze metingen was À:±3. 10 m. 

-3 zodat 1~8. 10 m. 

-3 
W :±6.10 m. 

m -3 
Wt:±5.10 m. 

Modusconversie was dan ook een van de grootste onnauwkeurigheicis

bronnen bij ons onderzoek. 

ad.2) 

Door veel aandacht te schenken aan de kwaliteit van het kristal (weinig 

haarscheurtjes) moet deze conversiebron te elimineren zijn.Bij ons 

onderzoek bleek met name het Mg0, 05Fe2, 95o4 nogal wat haarscheurtjes 

te bevatten. 

ad.3) 

Door goed polijstwerk kan deze conversiebron geëlimineerd worden 

(zie 3.2). 

Onnauwkeurigheid. 
De grootteorde van de onnauwkeurigheden in de elasticiteitscoëfficiënten 

zijn nogmaals weergegeven in onderstaande tabel. 

zonder veld 

Fe3o4 Mg0,05Fe2,95°4 Mg0,1Fe2,9°4 Mg0,2Fe2,8°4 

cl1-ct2 4% 4% 2% 4% 

c44 16% x 4% 4% 

Cll+Cl2+2C44 x x 10% 20% 

met veld 

cli-ci2 4% x 2% 2% 

c44 8% x 2% l% 

Cli+Cl2+ZC44 10% 20% 8% 9% 

Tabel 2. 
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Naar aanleiding van tabel 2 merken we het volgende op: 

a) Aan Mg0 05Fe2 95o4 konden weinig metingen worden verricht en 
' ' de metingen die eraan zijn verricht zijn onnauwkeurig. 

b) Ue elasticiteitscoëfficiënten van Fe
3
o4 zijn onnauwkeuriger 

gemeten dan die van Mg0 , 1Fe2, 9o4 en Mg0 , 2Fe2, 8o4 • 

c) De onnauwkeurigheden in de elasticiteitscoëfficiënten van een 

magnetisch verzadigd zijn aanzienlijk lager dan wanneer het 

kristal niet magnetisch verzadigd is. 

d) cll-cl2 is nauwkeurig~r gemeten dan c44' 

e) c 11 +c 12+2c44 is erg onnauwkeurig gemeten. 

ad.a) 

De moeilijkheden met het Mg0 , 05Fe2,
95

o4 kristal waren voornamelijk 

te wijten aan de kwaliteit van het kristal.Het kristal vertoonde nogal 

wat haarscheurtjes.Hierdoor ontstaan "valse"reflekties die het normale 

reflektiebeeld sterk verstoren.Tevens wordt door haarscheurtjes modus

conversie veroorzaakt. 

ad.b) 

Fe
3
o4 heeft een Verwey-overgang bij 120K.Hierbij worden de elektronen 

op de B-plaatsen geordend.Uit de golf wordt energie opgenomen om de 

Verwey-overgang te bevorderen (elektron-fonon interaktie)~Lit.l6. 

Dit heeft (in de buurt van TV(Verweytemperatuur))een sterkere demping 

tot gevolg,waardoor de onnauwkeurigheid in de snelheidsmetingen 

toeneemt (zie grafieken). 

Door verontreinigingen (Mg) aan het kristal toe te voegen gaat de 

Verweytemperatuur omlaag.Lit.l8.(zie fig.49). 

Bij een verontreinigd kristal ligt de Verwey-overgang dus verder 

weg en zal derhalve minder invloed op de demping uitoefenen. 



Fig.49. 

ad.c) 
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0 0.01 0.02 
x 

Shift of thc transition tempcrature for M. 
Fca-.0• (M=Zn, Mg and Ga) from •that of single 
crystal of magnet i te. 

Een ultrasone golf in een magnetisch kristal veroorzaakt vibraties 

van de Bloch-wanden.Hierdoor wordt een gedeelte van de golfenergie 

geabsobeerd.De mate van absorptie is afhankelijk van het aantal Bloeh

wanden dat een golf tegen komt (Lit.17).In een magnetisch verzadigd 

kristal zijn de Blochwanden niet meer aanwezig,wat resulteert in een 

lage demping (zie fig.46). 

ad.d) 

Het verschil in onnauwkeurigheid van v 110 en v001 is vermoedelijk 

te wijten aan het volgende: 

In het kristal liggen er loodrecht op de ene kristalrichting meer 

Blochwanden dan in die ene kristalrichting zelf (magnetische 

anisotropie).Een golf die in de ene richting (A) trilt (de richting 

met veel Blochwanden) zal sterker gedempt worden dan een golf die 

in de andere richting (B) trilt (met minder Blochwanden). 

Tevens zal de geconver,teerde modus van de A-golf minder gedempt 

worden en dus het reflektiepatroon sterk verstoren. 

Bij een B-golf wordt de geconverteerde modus sterk gedempt.(Zie fig.SO). 
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A 

modus 

Nadere beschouwing van de magnetische anisotropie van de kristallen 

zal over de juistheid van bovenstaande bewering een uitspraak moeten 

doen. 

ad.e) 

Voor de grote onnauwkeurigheid in v1 zijn twee oorzaken aan te wijzen: 

I) doordat v1 nogal groot is (7 km./s) is de golflengte ook nogal 

groot (0,35 mm.) bij f 0 is constant. 

Hierdoor is L nogal klein (7 mm.) zodat de golf voor de eerste reflektie 

al tegen de zijwand komt (hetgeen modusconversie tot gevolg heeft). 

2) door de hoge waarde van v
1 

is de looptijd,van de golf in het kris

tal,klein.Hierdoor liggen de reflekties in het reflektiepatroon dicht 

op elkaar en heinvloeden elkaar.Dit kan worden tegengegaan door een 

langer kristal te gebruiken. 

5.2 Literatuurwaarden en interpretatie. 

In de literatuur werden alleen waarden gevonden voor de elasticiteits

coëfficiënten van Fe
3
o

4
.Deze zijn weergegeven in tabel 3 en grafiek fig.Sl. 

De door ons gevonden grafiek voor c44 (T) is bij fig.SI ingetekend. 
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C 
11 

(300 K.) c
12

(300 K) c
44 

ooo K) 

Lit.12 Fe 3o4 (mineraal) 27,~.5 10,6 9,71 (Jo
11 dyne/cm-) 

Lit. 13 Fe3o4 (mineraal) 27,5 10,4 9,55 " 
27,0 10,8 9,87 " 

Lit.14 Fe
3
o

4 27,5 10,4 4,55 " 

Onze meting (extrapolatie) 27,0 15,7 6,3 " 

Tabel 3:Literatuurwaarden. 

Ft!304 Ct.4 

12 
x10 dyn~m2 AFTER KINO 

0.65 

onze metingen 

0.60 

81t< onze onnauwk.heid 
0.55~----..::l~c;.....J/L...-r------L----L----L----'--

o 100 Tv 200 

TEMPERATURE (K) 

Fig.51:c44 (T) volgens Lit.15 en volgens ons. 

300 

" 
11 

" 

" 

Bij confrontatie van de door ons bepaalde waarden met de literatuur

waarden voor kamertemperatuur zien wij dat: 

I) De door ons gevonden waarden van c 11 goed met de literatuurwaarden 

van c 11 overeenkomen. 
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2) De door ons gevonden waarde voor c
12 

sterk afwijkt van de literatuu1 -

waarde. 

3) De door ons gevonden waarden voor c44 vrij goed overeenkomen met de 

waarden uit Lit.15 (zie grafiek fig.51) maar minder goed overeen

komen met de andere literatuurwaarden. 

De waarden uit lit.t2 en lit. 13 zijn voor mineraal Fe
3
o

4 
bepaald, waar

van ,door de in het mineraal aanwezige verontreinigingen,de elasti

citeitscoëfficiënten zullen afwijken van die van synthetisch Fe
3
o

4
• 

Deze verontreinigingen hebben kennelijk geen invloed op c 11 en wel 

invloed op c12 en c44' 

C(T). 

Algemeen werd voor de kristallen gevonden (zie grafieken): 

c 11 (T),c 12 (T) zijn redelijk constant voor 120K<T<250K (echter gemeten 

met een onnauwkeurigheid van minimaal 8%), 

c44 (T) wordt kleiner bij afkoelen naar TV. 

De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de (spanningsgeinduceerde) 

Verweyovergang van Mg Fe3 o4 (voor lage Mg-gehalte) bij afkoelen x -x 
naar de Verwey-temperatuur. 

Hierbij ordenen de elektronen zich over de Fe2+ en Fe3+-ionen op de 

B-plaatsen zodanig dat er loodrecht op de 001-as lagen ontstaan waar de 
2+ 3+ . -Fe en Fe -Lonen afwisselend in 110 en 110-rijen liggen.(Lit.19). 

2+ 3+ . Door het verschil in doorsnede van het Fe - en het Fe -Lon heeft deze 

ordening een kristalvervorming tot gevolg.(Lit.l8). 

Het kristal wordt van kubisch romboëdrisch waardoor er een verlenging 

van de 111-as optreedt van 1,5 °/oo.Zie fig.52. 
~11-as 

Fig.52:De kristalvervorming. 
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Er treedt dus een sehnr ing op waarbij do a Cs temdun van tJ,, atumc•n 111 

de richting van de oorspronkelijke kristalassen ongeveer gelijk blijven. 

De elasticiteitscoëfficiënten c11 en c12 worden bepaald door die 

onderlinge afstanden van de atomen in de richting van de kristalassen 

(zie 2.3) zodat c11 en c12 bij de Verwey-overgang praktisch gelijk zullen 

blijven. 

c44 heeft te maken met een scharing (om de x,y of z-as).Doordat er 

bij de Verwey-overgang een scharing optreedt zal er in de buurt van 

TV minder energie van buitenaf nodig zijn om een bepaalde scharing 

te verwezenlijken.Dit resulteert in een verlaging van c44 bij TV. 

C(x). 

Voor C(x) (bij T is constant) werd gevonden: 

I) c44 neemt toe voor stijgende waarden van x. 

Kennelijk wordt bij stijgende waarde van x een grote.re kracht nood

zakelijk om een bepaalde scharing te bewerkstelligen.Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat,door de toevoeging van Mg,de 

kromming van de miepotentiaal in de r 0-punten toeneemt (zie 2.3).De 

oorzaken hiervan zullen bij verder onderzoek gevonden moeten worden. 

2) c11 en c12 van Fe3o4 zijn groter dan c11 en c12 van Mg0, 1Fe2, 9o4 en 

Mg0,2Fe2,8°4' 
Deze conclusie mag getrokken worden onder het voorbehoud dat er 

onnauwkeurig is gemeten.(v
1

).De verklaring van 2) moet ook gezocht 

worden in de verandering van de miepotentiaal. 

+ C(e ). 
m 

Wanneer er geluidsgolven (fononen) door een magnetisch verzadigd 

kristal worden gestuurd,dan zal er fonon-magnon (spingolf) wisselwerking 
+ 

plaatsvinden.Wanneer de trillingsrichting van de geluidsgolf (R) 
+ 

evenwijdig is aan de richting van de magnetisatie van het kristal (M), 
+ + 

treedt er maximale wisselwerking op.Wanneer R loodrecht op M staat 

treedt er geen wisselwerking op (Lit.21).Door de wisselwerking verandert 

de voortplantingasnelheid van de akoestische golf met óv. 
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Voor w >>w (geen ferro-akoestische resonantie) en w >>cr 1s de fase-m m 
snelheid van de geluidsgolf gelijk aan de groepssnelheid ervan en geldt: 

2 -b.v/v=yH.o/2w 
1 m 

waarbij y is de gyromagnetische constante 

H. is de externe magnetische veldsterkte 
1 

w is de golffrequentie 

w is de frequentie van de spingolf m 
= b~/ M0v

2 a 

bi is de magnetoëlastische koppelingscanstante 

p is de dichtheid van het kristal 

Mo is de verzadigingamagnetisatie 

v is de voortplantingssnelheid van de golf 

{57) 

-3 Bij Fe3o
4 

vinden we voor de ordegrootte van b.v/v:IO .(zie Lit.21). 
+ 

Door de meetonnauwkeurigheid (>!%) kon deze e -afhankelijkheid van v 
m 

niet worden waargenomen. 

5.3 Magnetostriktie. 

Het verband tussen de magnetostriktieconstanten l!OO'ÀJJI en de 

elasticiteitscoëfficiënten wordt gegeven door: 

lJoo=-2BI/3(CII-cl2) 

Àlll=- B/3C44 

In lit.3 vinden we voor ÀJOO(T) van magnesium(ferro)ferriet: 

Ijl 

~:·20r-~--. ,-,-: -•. -.-.,-r :-.-r•-::-· .-::-00-~~--o 

}

0 -40 ...,.a-F"" I ) 0 O Ob Ö "JJ. 9 A b 0 6 0 "0.2 

z-6o 
Q 
1-
~-80 er: 
1-
(f) 

Wi ft U i W. t I I i 1 J t 'o. 3 

........ U, C I I I Ie U I I • U U W ....... 0.6 

o e 
"".--•o 0 0oof 

• u u i • • • 0.8 0-100 
I-
w ...o--•---r---.-.-.--·-.-0.9 
~ -'1°"'--:-:::to~o:--:t:'::'4-=-o-t~8~o--=2'=2-=-o-:2~6:-::o-=-3o=-o::-:!3:-:4:-:::0-' 
~ T TEMPERATURE (K)~ 

Fig.53:ÀIOO(T) volgens Lit.3. 

(33) 

(34) 
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en voor À111 (T) van magnesium(ferro)ferriet: 

.. 
~80 
E 

..<: 
60 

~ 

x=005 
~0.1 
/~.2 

_.___.-....-.. ..... o.3 
i=40 
~ --~~:..-.......... ~~,....."--0.6 
~20 -·--·-·--=~08 
~ 0.9 
~0 

~t ;:t ~~----:-':-::-~ ·-·· .. J ___ L - -.l ... -...l 

100 140 180 220 260 300 340 
TEMPERATURE (K)---.-

Fig.54:Àlll(T) volgens Lit.3. 
Tevens wordt hierbij geconstateerd dat Àlll zijn oorsprong vindt in de 

2+ . d 1 Fe -~onen op e B-p aatsen. 

We zien dat ÀlOO voor 120 K<T<250 K redelijk constant is.De gemeten 

(c 11 -c 12 )(T) is voor dit interval eveneens constant (zie 4.2),zodat 

B1 voor 120 K<T<250 K constant moet zijn.Zie (33). 

Àlll neemt bij afkoelen naar TV sterk af.De gemeten c44 (T) doet dit 

eveneens (zie 4.3).Kennelijk neemt B
2 

dan heel sterk af bij afkoelen 

naar TV. (zie (34)).De uit Àlll en c44 afgeleide B2 staat in fig.55. 

Daar B2 hoofdzakelijk bepaald wordt door de interaktie van de spin

baan wisselwerking met de mechanische spanning (zie 2.4) mogen we 

stellen dat voor afkoelen naar TV de interaktie tussen de spin-baan

wisselwerking en de mechanische spanning (voor magnesium(ferro)ferriet) 

sterk verminderd. (met name bij de Fe2+-ionen op de B-plaatsen;Lit.3). 

Een verdere verklaring hiervoor zal nog moeten worden gezocht. 

BzlB2,o 

T 1 .o 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

100 150 200 250 ~ 
T(K) 

Fig.55:B2/B2, 0 bepaald uit fig.54 en fig.36 (Mg
0 1

Fe
2 9

o
4 

en Mg
0 2

Fe o ) 
, ' , 2,8 4 
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5.4 Algemene conclusies. 

-De voornaamste oorzaak van de onnauwkeurigheid bij de metingen ~s 

modusconversie.Teneinde nauwkeuriger te meten zullen bij verder onderzoek 

1) de kristallen dikker moeten worden gemaakt 

2) transducenten met een hogere eigenfrequentie (>20 Me.) moeten 

worden gebruikt. 

De onnauwkeurigheid bij de meting van v
1 

kan verder worden verlaagd 

door langere samples (>20 mm.). 

-De sterke demping van ultrasone golven in magnesium(ferro)ferriet 

(met laag magnesiumgehalte) bij TV is vermoedelijk toe te schrijven 

aan elektron-fonon wisselwerking. 

-De sterke afname van c44 (T) van magnesium(ferro)ferriet (met laag 

magnesiumgehalte) bij afkoelen naar TV hangt nauw samen met de 

verandering van de kristalsymmetrie van kubisch naar romboëdrisch. 

-Bij Mg Fe
3 

o4 (x<0,2) zal de voortplantingssnelheid in het algemeen x -x ' 
veranderen wanneer het kristal gemagnetiseerd wordt.Dit effekt, 

dat het gevolg is van fonon-magnon wisselwerking kon niet worden 

waargenomen door te grote onnauwkeurigheid in de metingen. 

-Bij afkoelen van Mg Fe3 o4 (x<0,2) naar TV neemt de magnetoëlastische x -x ' 
koppelingscanstante B2 sterk af.Vermoedelijk hangt dit samen met een 

verminderende interaktie tussen de spin-baan-wisselwerking en de 

mechanische spanning van de Fe2+-ionen op de B-plaatsen. 

Een verdere verklaring hiervoor moet nog worden gevonden. 
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