
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Magnetostrictie van oxidische spinellen

Klerk, J.

Award date:
1976

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/02a17953-e1ec-42ef-a9a1-029ef22494ef


Magnetostrictie van oxidische spinelZen 

J. Klerk 

Eindhoven, mei 1976. 

Coach Dr. Ir. V.A.M. Brabers. 

Afstudeerhoogleraar: Prof. Dr. F. van der Maesen. 



Samenvatting 

Magnetostrictie van oxidische spinellen 

Van Fe3_xTixo4 ( 0~ x~ I ) en MnxFe 3_xo4 ( I~ x~ 1,9 ) ziJn met behulp 

van rekstrookjes de magnetostrictieconstanten À100 en À
111 

bepaald 

tussen 77 en 300 K. 

. ( F• 2+ 3+ Door de aanwez~gheid van Jahn-Teller ionen eA en MnB ) hebben deze 

materialen een bijzonder magnetostrictief gedrag. Dit vindt z~Jn oorsprong 

in de beinvloeding van de elastische eigenschappen door deze Jahn-Teller 

~onen. 

Voor Fe
3 

Ti o4 wordt een model voor de kationverdeling afgeleid uit de -x x 
. . . d • 2+ 

met~ngen, waarb~J voor x) 0,5 e hoeveelhe~d FeA sterk toeneemt. 

Bij de metingen aan Hn Fe 3 o
4 

is een relaxatieproces gevonden bij lage 
x -x 

temperaturen. De grote relaxatietijd bij T-+ oo (rv JO - 3 sec ) is niet 

duidelijk te relateren aan bekende relaxatieprocessen. 



Inhoudsopgave 

I. Inleiding 

II. Theorie 

II. I. Algemeen 

II.2. Temperatuurafhankelijkheid van de magnetostrictie 

II.3. Elektronen in een kristalveld 

II.3. I. Hamiltoniaan van een meer-elektronensysteem 

II.3.2. Invloed van het kristalveld 

II.3.3. Tetragonale verstoring van het kristalveld 

II.3.4. Jahn-Tellereffect 

II.3.5. Het Jahn-Teller 1on 1n het kristalrooster 

II.3.6. Invloed van het Jahn-Teller ion op de elasticiteit 

II.4. Microscopische magnetostrictie mechanismen 

II.4. I. Inleiding 

II.4.2. Dipool-dipoolwisselwerking 

II.4.3. Intra spin-spinwisselwerking 

II.4.4. Anisotrope exchange wisselwerking 

I I. 4. 5. Spin-baanwisselwerking 

III. Litteratuuroverzicht 

III. 1. Litteratuur over Fe
3 

Ti o
4 -x x 

III. I. I. Ionenverdeling 

III. 1.2. Magnetische anisatrapie 

III. 1.3. Magnetostrictie 

I I I. 2. Litteratuur over Mn Fe
3 

04 x -x 
III.2.1. Magnetostrictie 

III.2.2. Magnetische anisatrapie 

IV. Experimenten 

IV. 1. Preparatuur 

IV.2. Uitvoering van de meting 

V. Bespreking van de meetresultaten 

V. 1. Het systeem Fe
3 

Ti o
4 -x x 

V. 1. 1. Algemene opmerkingen 

V. 1.2. Magnetostrictiecurves·van Fe 3 Ti 0
1 -)~ x q 

V.1.2. 1. Magnetostrictiecurves van Fe
3
o4 

V.I.2.2.Magnetostrictiecurves van Fe
3 

Ti o
4 

voor 0,1~ x~0,4 -x x 
V.1.2.3. Magnetostrictiecurves van Fe 3_xTix04 voor 0,4~ x ~0,9 

V. 1.2.4. Magnetostrictiecurves van Fe 2Ti0
4 

V. 1.2.5. Verschil van de magnetostrictiecurves voor x 1 en x ~0 ,9 

1.,1 

II.l 

II. 3 

II.4 

II.5 

II.7 

II.8 

II.12 

II.l3 

II. 14 

II. 15 

III.I 

III.3 

III.4 

III.5 

IV.l 

IV .2 

V.! 

V.2 

V.3 

V.4 

. ~. 



V. 1.2.6. Conclusies 

V. 1.3. Vergelijking met meetresultaten van andere onderzoekers 

V.l.4. Samenstellings-en temperatuurafhankelijkheid van de 

magnetostrictieconstanten 

V. 1.5. Conclusies uit de magnetostrictiemetingen van Fe3 Ti o
4 -x x 

V.2. Het systeem Mn Fe
3 

o
4 x -x 

V.2.I. Algemene opmerkingen 

d 
3+ . 

V.2.2. Invloe van de Mn -concentrat1e op de magnetostrictie 

V.2.3. Relaxatieverschijnselen bij de magnetostrictie meting 

V.2.4. Vergelijking met andere onderzoekers 

V.2.5. Invloed van de inversiegraad op de magnetostrictie 

VI. Slotopmerking 

VII. Litteratuur 

V .5 

V.6 

V. 7 

V.IO 

V. I I 

V. I4 

VI. I 

VII. I 



I.l 

I. Inleiding 

Onder de vele verschijnselen die optreden in ferromagnetische materialen 

neemt de magnetostrictie een belangrijke plaats in. 

Dit fenomeen is te definiëren als de vorm- en volumeverandering van 

materialen o.~.v. een uitwendig magneetveld. 

Hoewel het allang gelukt is om dit verschijnsel te controleren d.m.v. 

variatie van de chemische samenstelling, is het theoretisch onderzoek 

naar de oorzaak nog slechts in het beginstadium, 

Het is vooral opvallend dat verscheidene theoretische fysici incidentele 

metingen aangrijpen om tot verifieerbare theorieën te komen, 

Hierbij wordt er vaak van uitgegaan dat magnetische anisotropie en 

magnetostrictie nauw samenhangen, Hoewel dit in belangrijke mate een 

juiste veronderstelling is kan het bij onvoldoende aandacht voor de 

elastische eigenschappen aanleiding geven tot verwarring.De magnetische 

anisotropie wordt namelijk hoofdzakelijk bepaald door de hoekafhankelijke 

magnetische energie van het systeem, terwijl bij de magnetostrictie de 

elastische energie een beslissende rol speelt m.b.t. de grootte van het 

effect, De magnetostrictie is namelijk het gevolg van het minimaliseren 

van de som van elastische en magnetische energie. 

Omdat de afmeting van het meetpreparaat voor het meten van de magnetische 

anisotropie klein kan zijn, is deze eigenschap van meer materialen gemeten 

dan de magnetostrictie. Om de eerste eigenschap te meten zijn éénkristallen 

nodig van slechts ca. 1 mm doorsnede,terwijl voor magnetostrictiemetingen, 

bij directe meting van de eigenschap, vrij grote éénkristallen nodig zijn. 

Hoewel reeds verscheidene magnetostrictiemetingen gepubliceerd zijn, 

leverde dit slechts gering theoretisch inzicht op omdat vaak systematiek 

in de samenstellingsvariaties ontbrak. Een oorzaak hiervan is de 

preparatietechniek waardoor soms grote beperkingen opgelegd worden aan 

de samenstellingsvariaties. In ons laboratorium is het echter mogelijk 
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de samenstellingen van kubische spinellen 1n vele fasesystemen wille-

keurig te variëren. 

Bij de keuze van de samenstellingen speelden diverse factoren een rol. 

In de eerste plaats zijn systemen gekozen waarin Jahn-Tellerionen aan-

wezig zijn. De reden hiervoor is dat deze ionen wegens invloed op de 

magnetische structuur en de elastische eigenschappen grote invloed 

hebben op de magnetostrictie. Bovendien kan uit dergelijke metingen 

informatie verkregen worden omtrent de overgang van dynamisch naar 

statisch Jahn-Tellereffect. Het Jahn-Tellereffect is het verschijnsel 

waarbij de elektronenenergie verlaagd wordt als het gevolg van het 

opsplitsen van gedegenereerde energieniveaus. Hierbij wordt de symmetrie 

van het ion in het kristalveld verlaagd door deformatie van de omgeving. 

Voorbeelden van Jahn-Tellerionen zijn Mn3+ (3d) 4 in octaedrische omrin-

. 2+ (3d) 6 . d . h . g1ng en Fe 1n tetrae r1sc e omgev1ng. 

Beide soorten omringing komen voor in oxidische ?'f>inellen, welke 

gekarakteriseerd kunnen worden als een kubische dichte bolstapeling 

van zuurstofionen met in de holtes metaalione9Pp zodanige wijze geordend 
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Fi;;. 1.1. Twee octanten ;;an de eenheidscel van 

de sp/ine Zstru::t:'-:~r. 

dat 4 fee roosters met octaedrische 

omringing van de metaalionen door 

zuurstofionen ontstaan en 2 fee 

roosters met tetraedrische om-

ringing, Er zijn dus 2 octaeder-

plaatsen t, o.v. 1 tetraeder-

plaats, ook wel resp. Ben A 

plaatsen genoemd. Zie fig. 1.1. 

d ' 1 d M 3+ 2+ Om e 1nv oe van n B en Fe A 

te onderzoeken zijn de volgende 

systemen gemeten. Het systeem: 

Mn2+(Mn3+Fe 3+ )0 met x= 0; 0,5; 
x 2-x 4 

0,7; 0,8; 0,9, waarbij tussen de 
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haken de actaederionen zijn gegeven. Het systeem Fe3_xTixo4 met x= 0; 0,1; 

0,2 etc. tot 1,0. Hierbij is de ionenverdeling over de roosterplaatsen niet 

weergegeven omdat dit nog steeds een punt van discussie is. Echter voor 

2+ x)0,5 is in elk geval Fe aanwezig op de tetraederplaats. 

Bij de keuze van het laatste systeem was ook van belang dat in de groep 

elektrische eigenschappen van dit systeem worden onderzocht en er plannen 

bestaan om geleiding te meten in een magnetisch veld, waarbij informatie 

over de roostervervorming door magnetostrictie nuttig kan zijn om het 

geleidingsmechanisme te verklaren. De derde reden om dit systeem te kiezen 

is het feit dat de ionenverdeling, zoals reeds gememoreerd, niet goed 

bekend is. Sommige auteurs menen op grond van magnetisatiemetingen te 

kunnen beweren dat reeds vanaf Fe2 , 8Ti0 , 2o4 Fe2: aanwezig is, terwijl 

2+ de regel dat Fe voorkeur heeft voor de actaederplaats pas vanaf 

wellicht ook 

Fe2
+ mogelijk maakt, Magnetostrictiemetingen kunnen 
A 

hier enige duidelijkheid verschaffen; omdat Fe2: grote 

invloed heeft op deze eigenschap. 

Tenslotte een opmerking over de elastische eigenschappen bij aanwezigheid 

van Jahn-Tellerionen. De grote invloed op de elasticiteitsconstanten kan 

verklaard worden door aan te nemen dat de Jahn-Tellerdeformatie zich zal 

oriënteren in de richting van de vervorming. Hierdoor zal het rooster in 

deze richting makkelijk deformeren, hetgeen de lage elasticiteitscanstante 

en daardoor grote magnetostrictie plausibel maakt, Met de laatste oproer-

king wordt echter de beperktheid van het onderzoek onderstreept, want 

indien men informatie wil krijgen over de magnetische oorzaak van de 

magnetostrictie dan moeten de elasticiteitsconstanten bekend zijn. 

Vervolg van het onderzoek zal daarom 0ericht moeten zijn op de bepaling 

van de temperatuurafhankelijke elasticiteitsconstanten. 
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II. Theorie 

II. I. Algemeen 

Onder magnetostrictie wordt verstaan de verandering van volume en vorm van 

een stuk magnetisch materiaal o.i.v. een in richting en grootte variërend 

magnetisch veld. Bij dit onderzoek zal alleen de vormmagnetostrictie in 

beschouwing worden genomen. De magnetostrictie hangt af van de magnetisatie-

richting t.o.v. de kristalassen. In fig. 2.1. wordt deze richtingafhankelijkheid 

geÏllustreerd. Hierbij wordt 

de lengteverandering in een 

bepaalde richting t.o.v. de 

kristalasrichtingen weerge-

geven als functie van de 

magnetisatierichting in een 

bepaald vlak. De vormmagneto-

strictie kan men als het re-

é{ 

T 

Fig. 2.1. l·lagnetostrictiecurve (~is hoek van 

·,~ ~.o.v. kr~st~lassen) 

sultaat zien van het minimaliseringsproces van de totale energie van het 

lichaam.Deze energie bevat richtingsafhankelijke magnetische en elastische 

termen. Door ons zal globaal de beschrijving gevolgd worden van Néel 2 ' 1
). 

Met de wisselwerking tussen magnetische dipolen kan het ontstaan van 

magnetostrictie eenvoudig geÏllustreerd worden. 

Voor de 2 magnetische dipolen met moment M, 

in fig. 2.2,wordt de magnetische energie 
2 2..!:\ 

-3M (cos 0- I /3) 
/ 

4 7f R
3 

.flo 
gegeven door U = ( 2. I) Fig. 2. ,~. Magnetische dipooZ

dipco L>isse &werking 

Variatie van U door kleine uitwijkingen rR
0 

uit de stand R
0 

wordt gegeven door: 

(~ 9M
2 

2 
AU = JR}R .rR

0
= 4TTLL R3. (cos E> -l/3)r 

2 B(cos 9 -I/3)r 
o ro o 

Hierin is B een zgn. magnetoelastische constante. 

(2.2) 

De verandering van de elastische energie t.g.v. de relatieve uitwijking 

d 1k 2 . • k d d d b' d' k h r wordt gegeven oor ~ E = 2 r , waarb1J e oor e 1n 1ngs rac ten 

in het rooster bepaalde elasticiteitscanstante is. 



De evenwichtsteestand met uitwijking r 

kan nu bepaald worden door minimaliseren 

van ó E + óU. 

() ( àE +o.U) br 
Waaruit volgt: 

= B(cos 2e- I/3) + kr = 0. 

-B(cos 2e - I/3) 
r =- k 

De zo gevonden r 1s identiek met de 

magnetostrictie À. Zie fig. 2.3. 

I I. 2 

Hieronder wordt dezelfde, meer algemeen geldende, afleiding gegeven. 

De anisotrope magnetische energie wordt voorgesteld door F (~., ~ .. ). 
a 1 lJ 

De elastische energie door F ( c .. , é .. ). Hierbij is~. de magnetisatie-
e lJ lJ 1. 

richting t.o.v. de kristalassen, ê .. 's zijn de rekcomponenten en c .. 's 
l.J l.J 

de elasticiteitsconstanten. De totale energie (F) wordt gegeven door: 

F = F (o<., t: .. ) + F (c .. , é: .. ) • 
a 1. lJ e l.J lJ 

Door minimaliseren van F wordt de evenwichtsteestand bepaald. 

Omdat t .. klein is kan F geschreven worden als: 
l.J a 

F ( , ) - F ) \ JF ~-' f .. ) ~ b .. 01., e.. - . 0 + L L-a-1.--l.J-· 1 , waar lJ 
a 1 lJ a k 1 è)E'kl 

we ons beperken tot de 

lineaire benadering, De evenwichtsteestand zal bepaald worden door 

F -\ \dF (o<.' [ .. ) t:· d 1 . h . -L L-a-1.~].:..... c..kl' e zgn. magneto-e ast1sc e energ1e. 
m-e k 1 c) E. kl 

De elastische energie wordt voor kubische materialen gegeven door: 
3 

F - I \f. 2 cc c E E. ê. f. ) I ( €. 2 [. 2 c 2) 
e- 2c!If,;

1 
ii + c12 Lllc22+ 11 33+ 22 33 + 2c44 12+ 13+ L23 

Voor dipool-dipoolwisselwerking wordt de magneta-elastische energie bij 

magnetiseren in de richting[o<
1

,oe. 2,o.
3
)gegeven door: 

[ 
2 é.. 2 c 2 G:' ] 

Fm-e= BI (dl-l/3) Il+(o<2-J/ 3) c22+(<X3-I/ 3) c33 

+ 2B [ o{ 0( ë. +<><' 0( f +d o< E J 
2 1 2 12 2 3 23 3 1 13 ' 

waarin B1 en B2 magneta-elastische coëfficiënten Zl]n, vergelijkbaar met 

B in (2.2). 

Minimaliseren van F +F t.o.v. alle E . . 's ·leidt tot de volgende 
e m-e lJ 

resultaten: é .. = _jll- (o<.~-1/3) enE = _ _!2--=x· <::><: 

l.I. cll-c12 l ij c44: i j' 

De lengteverandering in de richting [Gl' r2' f->3] bij rek wordt gegeven 

door: ó t= ei I()~+ E 22~;+ E33~;+ é:12r1~2+ é.23~2(J3+Ë3I()3~I· 
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, 6 1 B 2 2 2 2 2n 2 
Invullen vané .. 's levert: 1=--l- ( o' 1 p 1 +0( 2~2+o< p,- l/3) lJ c

11 
c

12 
3 3 

-~;4 ( o< lcxZ0102+c<2cx3p2~3+o( JXI~3rl ) . 

Hierin is: ("i) [!OO] = -\00= -2/3 o c 1 ~1 c 
12 

bij ;"; =ll = ( 1,0, O) 0 

en (öi) [IIY = \11= -l/3 •. c4z-.· bij 2S=~= I/3(1,1,1). 

Ól/1 uitgedrukt inÀ
111 

en À
100 

wordt dan: 

ól/l 312 Awo< o<~~~+o<;p;+oc·~f3;-I/J) + 3'\ 11 (IXIo<28102+~2o(3~2~3+0C3o<tf53~I) <2 · 3) 

De À's in deze uitdrukking zijn evenredig met het kwadraat van het magnetische 

2 moment omdat B~M volgens (2. 2). 

De magnetische energie is lineair genomen 1n de rek. Andere magnetostrictie 

veroorzakende verschijnselen kunnen in de boven gegeven vorm weergegeven 

worden indien men de lineaire rekafhankelijkheid van de magnetische 

energie door een bepaald verschijnsel veroorzaakt in beschouwing neemt 

en het magnetisch moment kwadratisch 1n deze energie voorkomt. 

De boven afgeleide vergelijkingen kunnen op deze wijze beschouwd worden 

als fenomenologisch. 

II.2. Temperatuurafhankelijkheid van de magnetostrictie 

Uit de in 11.1. gegeven afleiding blijkt dat de magneta-elastische coëffi

ciënten kwadratisch afhangen van de magnetische momenten: B~M2 . 

Aangezien de magnetisatie evenredig is met M volgt dat de temperatuur

afhankelijkheid van À bepaald wordt door het temperatuurverloop van het 

kwadraat van de magnetisatie. Voorwaarde hierbij is dat de elasticiteits-

constanten temperatuuronafhankelijk zijn. Deze afleiding is echter klassiek. 

Quanturnmechanische berekeningen leiden tot een andere temperatuurafhanke-

lijkheid.De echte temperatuurafhankelijkheid van B zal afhangen van het 

mechanisme dat voor een specifiek geval in een bepaald temperatuurgebied 

de grootste bijdrage levert aan B. Overigens moet opgemerkt worden dat 

1n feite niet de totale magnetisatie doch de subroostermagnetisaties 

bepalend zijn voor het thermische gedrag van de magneto~elastische 

coëfficiënten. 

Bij veel materialen zijn de elasticiteitsconstanten weinig temperatuur-
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afhankelijk. In deze gevallen is À(T)~B(T). Er ZLJn echter materialen 

die sterk temperatuurafhankelijke elasticiteitsconstanten bezitten. 

Vooral de aanwezigheid van Jahn-Tellerionen blijkt grote invloed te hebben 

op de temperatuurafhankelijkheid van de elastische eigenschappen. Omdat 

juist deze materialen bij ons onderzoek centraal staan zal in een aparte 

paragraaf nader ingegaan worden op de verschijnselen die gerelateerd zijn 

aan de aanwezigheid van Jahn-Tellerionen. 

Omdat bij de verklaring van magnetostrictieve verschijnselen de elektronen-

structuur van de aanwezige metaalionen van groot belang LS zal hieraan 

eerst enige aandacht worden besteed. 

II.3. Elektronen Ln een kristalveld 

II.3. 1. Hamiltoniaan van een meer-elektronensysteem 

De elektronenbanen in een systeem van één elektron zonder spLn en een 

positieve kern, die het centrale potentiaal veld veroorzaakt, zijn de 

oplossingen van de SchrHdingervergelijking 

( 
h

2 
2 z ) H '+' = --t:' - -~ f= E'Y 

2m r • (2.4) 

Hierbij bestaat de Hamiltoniaan uit een kinetische en een potentiële 

energie gedeelte. Z is de effectieve lading van de kern, waarbij de kern 

bestaat uit de atoomkern met de gevulde schillen. 

Als een atoom meer dan één elektron Ln de buitenste schil heeft, wordt de 

Hamiltoniaan (voortaan gegeven door H) 

H = - h 2 L \7~- L ~.e 2 + L ;}:_ ( 2. 5) ' 
2m . J ~ t . . ) k r . k 

J J J J J 
waarbij gesommeerd wordt over j elektronen. De laatste term is er bij-

gekomen. Deze geeft de Coulombwisselwerking tussen de verschillende 

elektronen weer. Er Ls echter ook een bijdrage tot H t.g.v. de wissel-

werking van banen en spins. Aan H moet dan, bij verwaarlozing van wissel-

werking met andere dan de eigen baan, toegevoegd worden: 

c h
2 

I 2lu(r.) waarin ')(r.)=2-2-2 . -. --:J~ 
J m c r. ar. 

J J 
HL 

8
= [ ~ ( r . ) Ï. :s". , 

. J J J 
J 

de potentiaal LS waarLn het elektron beweegt. 

waarLn U(r.) 
J 
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II.3.2. Invloed van het kristalveld 

Wanneer het vrije atoom of ion dat hiervoor beschreven w~rd in de nabijheid 

van geladen deeltjes wordt gebracht, zullen de elektronenbanen en energieën 

hierdoor heinvloed worden. In stoffen zoals spinellen zullen de elektronen-

banen en energieën van de metaalionen daarom anders zijn dan voor de vrije 

~onen. Immers in oxidische spinellen zullen de zuurstofionen opgevat 

kunnen worden als verstorende puntladingen. In de kristalveldtheorie worden 

deze omringende ionen als puntladingen beschouwd; aan de elektronenstructuur 

van deze ionen wordt dan geen aandacht geschonken.Wil men de elektronen-

structuur van ionen in kristalvelden beschrijven met de oplossingen van 

(2.4) dan is het noodzakelijk iets te weten over de ordegrootte van de 

storingen die aan (2.4) toegevoegd zijn. Voor 3d-metaalionen die omringd 

t· -.... 2 zijn door zuurstofionen geldt i.h.a. dat: ';(r) l.s <V< e /rjk' waarin 

V het kristalveld voorstelt. Bij berekeningen kan de spin-baanwisselwerking 

in eerste instantie verwaarloosd worden. 

Bij een systeem van één 3d-elektron is er geen Coulombwisselwerking; de 

enige storing is dan V. Dit geval zullen we eerst behandelen. 

De vraag is nu wat het effect is van een kristalveld op een 3d-elektron. 

2 De grondtoestand van dit elektron is de D-toestand. Afhankelijk van het 

kristalveld zal deze toestand opsplitsen. Onderzoeken we eerst het voor ons 

zobelangrijke octaedrische veld. De opsplitsing kan m.b.v. groepentheorie 

worden gevonden. De representatie van de d-baan (1=2) volgt uit de groepen

theorie. Voor de octaedrische groep Oh geldt nu dat 2D splitst in Eg+T2g. 

. d" f 1 . 0 . . 3 2 2 2 2 Funct~es ~e trans armeren a s Eg ~n h z~Jn: z - r en x - y . 

Functies die transformeren als T2g in Oh zijn: xy, xz, yz. 

Deze kunnen uit de 5 3d-banen samengesteld worden. Zie fig.2.4. 

lf7.. 2 2 
dx2-y2 iv2(d2+d_ 2) =!\G(x -y ) 

dz2 d0 = !(3z
2
- r

2
) 

dxy -(i/2)'{2 (d2-d_2) = 1[3 (xy) 

dxz -!V2 (d 1-d_ 1) = fJ (xz) 

dyz =(i/2)V2 (d 1+ d_ 1) = VJ (yz). 
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Hierbij worden de d-golffuncties onder weglating van het radiële deel 

gegeven door: d.f. v:. sin
2e exp( ± 2i4>) 

-2 

d,1=J U) sin8cos8 exp( ± i<\:>) 

d
0 

0':) ( 3cos 2B - 1 ) . 

Wat zullen nu de energieniveaus van de eg en t
2

g elektronen zijn? 

z 
+c 

x 

~x 
a 

®A-SITE CATION 

• B-SITE CAT 1CN 

z 

125.3° ~ rl 
lt e,g ~ 

2g " 

- -
/ 

'-;,';\_ , __ / ü 

;._'an q g en t ::;g 

r:Zc!'tl'':.....,Î:en. 

Uit fig. 2.4 en 2.5 is duideliJ'k dat in octaedrisch veld d 2 en d 2 2 z x -y 

hogere energie hebben dan de andere banen, omdat hun lading zich dichter 

bij de negatief geladen zuurstofionen bevindt. 



... 
De energ~een van een e en een t

2 
elektron z~Jn te berekenen met 

g g 

E(eg) = E0+ Jdz2.V.d
2

2 d't= E
0

+a 

E(t2g)= E0+J dxy·V.dxy d"l:"= E
0

+b 

waarbij E
0 

de energie van het ongestoorde systeem is. 

We definiëren nu de kristalveldsplitsing met de parameter 10 D . 
q 

10 D = a -b . 
q 

II. 7 

10 De totale energie voor d , een S-toestand waarop het veld geen invloed 

heeft, is 10 E0 . Dit ~s gelijk aan E(d 10 ) rekening houdend met het kristal

veld, dus: 10 E
0
= 10 E

0 
+ 4a + 6b. Waaruit volgt : 4a + 6b = 0 

Uit de twee vergelijkingen in a en b volgt: a = 6 D en b = -4 D • 
q q 

De splitsing is weergegeven in fig. 2.6. 

Wanneer Coulombww. tussen de 

e1" E~fiiJq 3d-elektronen buiten beschouwing 

t ' I 

d ' lODq I 

E ' 
gelaten wordt kunnen de energie-

' ' . 1211 , E~ -4/Jq niveaus in fig. 2.6 bij aan-

wezigheid van meer elektronen 

opgevuld worden vanaf het onder-
-~'~ een octach<sci kr•istalveld. 

ste niveau. 

Het blijkt echter meestal dat de Coulombww. zo groot is dat de spins 

2 parallel zullen gaan staan. (V< e /r .. ). Daarom is het beter te kijken 
~J 

naar het opsplitsen in het kristalveld van een bepaalde toestand, meestal 

de grondtoestand. 

In deze en ook in volgende paragrafen wordt steeds de octaedrische omrin-

ging beschouwd.De tetraedrische omringing geeft een opsplitsing die de 

omgekeerde is van de octaedrische. 

11.3.3. Tetragonale verstoring van het kristalveld 

In verband met het Jahn-Tellereffect ~s het nuttig na te gaan wat het 

effect is van een tetragonale vervorming van het octaedri_sche veld. 

I Voor een d -systeem ~s uit fig. 2.5 duidelijk dat tetragonale oprekking 

van de z-as de energie van d 2, d en d verlaagt en van d 2 2 en d z xz yz x - y xy 
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verhoogt. Het energieniveauschema ziet er nu als volgt uit: 

~--< 

, __ --1 , __ 
Het is in dit lager symmetrische geval moeilijker om de energieën ~n de 

fig. weer te geven, omdat meer parameters nodig zijn. De fig. is daarom 

slechts van kwalitatieve waarde. 

Het is nuttig om eens te zien of ~n alle gevallen de octaedrische omringing 

stabiel ~s. 

11.3.4. Jahn-Tellereffect 2 · 4 ) 

In de vorige paragraaf werd aangetoond dat door tetragonale vervorming 

van de octaedrische omgeving de ontaarde niveaus opgesplitst worden. 

Dit ~s het Jahn-Tellereffect. Het is in sommige gevallen mogelijk dat de 

totale energie van het elektronensysteem verlaagd wordt bij tetragonale 

oprekking. Dit verschijnsel is inderdaad geconstateerd. bij aanwezigheid 

van 3d4 of 3d9 ionen. Neem bijvoorbeeld Mn3
+, een 3d4 ion, in een octa-

edrisch veld. In fig 2.7 wordt geÏllustreerd dat tetragonale vervorming 

verlaging van de totale energie geeft. 

l__ 
--~60'} 

~ _j__ _Ll4Dq 

E = -6 D~ 

<c<l_~~]At. 
,_L 

fr--_L 
E = -6 Dq.- At. 

F::g. 2.7. Ni;JeauspZits·:,:g t.g.v. tetragonale L~ie tekst. 

Het Jahn-Tellereffect zal alleen kunnen optreden als het baanmoment 

gequenched is, of als 6. t)L:lLS' waarbij L:lL8de energiewinst t.g.v. 

spin-baanwisselwerking weergeeft. 

Voor uitgebreider beschrijvingen van de kristalveldtheorie z~e 2
'
2

) en 
2

· 3). 

11.3.5. Het Jahn-Teller ion in het kristalrooster 

T.g.v. de aanwezigheid van J.T.ionen kan vervorming van het rooster 

optreden. Dit statische J.T.effect blijkt i.h.a. afhankelijk te zijn van 
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de concentratie van de J.T.ionen. Dit wijst op wisselwerking tussen de ionen. 

In andere gevallen, vooral bij lage concentratie van J.T.ionen, treedt het 

dynamische J.T.effect op.Dan is de gemiddelde vervorming in de tijd nul. 

Of men een dynamisch of statisch effect vindt hangt ook af van de karak-

teristieke tijd van de de meting van het effect. In deze paragraaf zullen 

enkele opmerkingen gemaakt worden over deze verschijnselen. In het volgende 

zullen we een J.T.ion in een octaedrische omringing beschouwen. 

Het is mogelijk de potentiële energie van een dergelijk complex te ont-

wikkelen in machten van collectieve coördinaten.In Tabel 2.1 zijn deze 

voor een octaedrisch complex gegeven. 

iabe l 2. 1. Co z Zeëtieve coördinaten voor het oetaed1}isch XY C -complex 

::oör>dinaat Zigandenverplaatsing 

Q. "'Iu ( .r 1 - .r, + y, - 1/6 + za ll)) i(jl,':! 

(h Eu 11') (.r J - .r, -- !12 + 1/r, I /'2 
foiu) Cüa '2z. - + .r, 1/z + 1/, I /'21:; !''> 

Q, :r 1 

(), r,y( 0 lz" -- z,, -+ 1/3 - ?/o)/'2 
q,, Tz" (,.,'i :J;{ I6 + ;:I - z,) /'2 

(), T2q I\) 'lil -- Ij, + I, - .r,,) /'2 

(j, T1 11 " 1 _r·: •I, t :ra + Ir, + Ie)/'2 

(b r 1 r/ 1 
( !/ 1 !I! + !/a +- ?/I + !I•) /'2 

(j, T! ,,'' \::1 ( z l i ?.z i .':'1 I zf1) _,·2 

(j 10 r 1 ,,
1
'! .r l ( .r 1 t- .r,) ;'2'1' 

()" T t 1/'! Jfl (1/z -1 !h· I /'2' 12 

()" r ,,/' 1 .?.) I Za + z.) /'2'•' 
()!, T,,. I~ I I :r, + .r,, .r~ - I~/;'!. 

()" Tz" I '7) 11/a + .1/6 i/! .1/tl:':!. 

t)", r ._,,, ( ~- ) \ z 1 + .:'t z,, - z,,\ /'2 

De potentiële energie uitgedrukt in deze coÖrdinaten is: 

v c Q) = v 0 +I (ö v /ö Qk) Qk + ~ L c }v /àQ~Q1 ) Qk Q1 + . . c 2. 6) 
k k,l 

waarin Q de verplaatsing uit de evenwichtsteestand van de liganden ~s. 

Met theorieën die de wisselwerking van rooster en elektron beschrijven 

kan nu, met gebruik van groepentheorie,gevonden worden welke deformaties 

k d Z~e 2.5) 2,6) unnen optre en. ~ en . 

Hierbij wordt de kracht Fk die op de liganden werkt om de coÖrdinaat Qk 

te laten toenemen gegeven door: 
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(2. 7) 

met li) is de elektronentoestand. Bij optreden van het J.T.effect wordt 

de gedegenereerde toestand /i) door Qk gesplitst. 

Welke Qk's optreden is uit het product van de irreducibele representaties 

te vinden. Willekeurige irreducibele representaties stellen we voor met r . 
Stel Qk, dus ook 2JV /bQk, transformeert als f' en I i> als r . Dan zal Fk :f: 0 

zijn als Qk transformeert als één van de irreducibele representaties die 

bevat zijn in r2 De elektronentoestanden van de gedegenereerde niveaus 

transformeren als E , dus 
g 

E 2 
g 

De mogelijke Qk's zijn dus Q1, Q2, Q3 in tabel 2.1, waarvan de tweede kolom 

informatie bevat over de transformatieeigenschappen van Qk. Q
1 

valt af omdat 

deze geen splitsing van de energieniveaus geeft. Q2 en Q
3 

blijven over. 

Zie ook fig. 2.8. 
z 

9 

THE NORMAL MODE 

02 (0? >0) 

THE NORMAL MODE 

03 (03 >0) 

Fig. 2.8. VeY'{Jlaatsingsmo::les volgens tabel 2.1. 

Met behulp van een Hamiltoniaan waarin de potentiële en kinetische energie 

van de liganden en een uitdrukking voor de rooster-elektronww. voorkomen 

kan men tot het ~n fig. 2.9 gegeven potentiaalplaatje komen bij berekening 

met V(Q) lineair in Qk. Om de werkelijke situatie te benaderen moeten de 

anharmonische termen in V(Q) meegenomen worden. Dan verkrijgt men een 

energiecontourenplaatje als in fig. 2.10 gegeven. 
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Fig. 2.9. Het potentiaaloppervlak V(Q
9
,Q

3
J 

bij harmonische èenadeY'-ing. 

Fig. 2.10. Schematisch potenti

aalcontourenplaatje 

van V(Q 2,Q3J bij be

rekening met onhar

monische termen. 

Het energiepatroon 1n fig. 2.10 geeft aan dat de energie minimaal is in de 

zwarte gebiedjes. Deze toestanden komen overeen met deformaties van de soort 

Q
3 

langs x, y en z-as. 

Het teken van Q
3 

hangt af van verschillende factoren. Als de centrale 

krachten overheersen zal Q
3

) 0 zijn. Op grond van fig. 2.1 l 1s dat aannemelijk 

te maken. Voor kleine verplaatsingen uit de evenwichtsstand 1s de veran-

dering van de potentiële energie groter bij verkleinen van de afstand dan 

bij vergroten. Bij Q
3

) 0 gaan 2 liganden verder van het centrale ion en 

de 4 andere een kleinere afstand dichterbij. Dit kost minder energie dan 
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Q3< 0. In vele gevallen is deze 
V(Rl 

argumentatie echter te simpel. 

!--+---!--------R (INTERNUCLEAR 

Fig. 2.11. Een typische intemucleaire 

potentiaalkromme. 

II.3.6. Invloed van het Jahn-Teller ion op de elasticiteit 

SEPARATION l 

De invloed van J.T.ionen op de elastische eigenschappen is voor ons van 

groot belang. Het is op eenvoudige wijze duidelijk te maken op welke wijze 

deze ionen invloed hebben. Zie ook 2 · 7) en 2 · 8). 

Stel, we hebben een J.T.ion in octaedrische omringing, waarbij de octaeder 

opgerekt is in de z-richting, hetgeen overeenkomt met q
3 

in fig. 2.10. 

De d 2-toestand zal dan een lagere energie hebben dan de d 2 2-toestand 
z x- y 

en zal bezet worden. Zie fig. 2.4. 

Uiteraard zijn oprekkingen langs x of y-as hiermee equivalent. Deze komen 

overeen met resp. q
1 

en q2 in fig. 2.10. Er zijn 3 equivalente potentiaal

putten. De energie die nodig is om van de ene in de andere put te komen 

is het laagst bij het volgen van een cirkel in het Q
3
-Q

2
-plaatje(fig.2.10). 

Deze activeringsenergie is zodanig dat het systeem als ingevroren kan worden 

beschouwd bij niet te hoge temperatuur (E r-J 0, 1 eV). 
act. 

Wat gebeurt er nu bij een kleine oprekking langs bijv. de z-as? 

De "q
3
-put" zal 2LlE lager worden en de "q

1
-" en "q

2
-put" zullen AE hoger 

worden. Na het aanbrengen van de rek zal het systeem relaxeren naar een 

toestand met grotere bezetting van het lagere energieniveau. Door dit proces 

zal de energie in evenwicht afnemen met ~E = 2~E(n - !n ). Bij bereiken 
t z xy 

van het evenwicht zal ~n = n exp(-3nE/kT) zijn. Met n + n = n0 , waarin xy z z xy 

n0 het totale aantal vervormde roosterplaatsen is per volume-eenheid, nz het 

aantal met z-as vervorming en n het aantal met x- of y-as vervorming, xy 



krijgt men: ~E 
t 
=~O ó,E( I - exp(-3ö.E/kT) ) 

I + 2exp( -JAE/kT) 
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(2.8) 

In ( 2. 8) kan t. E vervangen worden door 0\t , waarbij E. de rek voors telt en ex 

een constante die gerelateerd ~s aan de stijfheid van de octaeder. 

Meestal is 3-xt<{kT; danwordt (2.8): (2.9) 

De energieafname is gerelateerd aan de afname van de elasticiteitscanstante 

Ac volgens t:.E = !Act
2

. Met (2.9) krijgen 
2 

ÓC = ~~(%)_!_ 
kT T 

we nu: 

(2. 10) 

In bovenstaande afleiding is geen rekening gehouden met wisselwerkingen 

tussen de J.T.ionen, 

In 
2

' 7) wordt het gedrag van de elasticiteitscanstante bepaald als functie 

van de temperatuur bij de nadering van de overgang van kubisch naar tetra-

gonaal. Afgeleid wordt dat in de nabijheid van de overgang het materiaal 

"zacht" wordt, met dien verstande dat c 1 1-c 12 naar nul gaat. Aan het einde 

van III.l komt dit gedrag nogmaals ter sprake. 

II.4. Microscopische magnetostrictiemechanismen 

II.4.1. Inleiding 

Bij het onderzoek naar de microscopische oorsprong van de magnetostrictie 

kan onderscheid gemaakt worden tussen één ion en meer ion modellen. 

I.h.a. kan gesteld worden dat voor een bepaald geval de mechanismen die 

verantwoordelijk zijn voor de magnetostrictie en de magnetische anisotropie, 

nauw samenhangen. Dit komt doordat beide verschijnselen beschreven worden 

in termen van de anisotrope magnetische energie. 

Bij bestudering van deze mechanismen is het voor de toegankelijkheid van het 

probleem van belang gebleken, dat uitgegaan kan worden van een model met 

gelokaliseerde elektronen. De overigens schaarse successen zijn hieraan 

te danken. Deze methode blijkt soms een goede benadering te zijn, zelfs 

als de bindingen van een magnetisch ~on met de liganden niet zuiver iono-

geen z~Jn. 

Overzichten van de mechanismen welke een rol kunnen spelen worden gegeven 

door Kanámori 2 ' 9 ) en Tsuya 2 • 10 ). Een belangrijke bijdrage tot de ophelde-
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ring van de grote effecten bij aanwezigheid van ~enen met een baanmoment 

~s gegeven door Slonczewski 2 · 11 ). 

11.4.2. Dipool-dipoolwisselwerking 

Uitgaande van de dipool-dipoolww. zijn ~n het voorgaande de fenomenologische 

formules afgeleid. Op grond van de afgeleide formules zou À 
100

) 0 en À 111 < 0 

moeten zijn en zou de verhouding À1 1 1; À100 ongeveer gelijk zijn aan 2/3. 

Voor bijv. HnFe 2o4 blijken deze constanten te zijn: A 100 = -40.10-6 en 

\ -6 
/\111 = 5.10 . 

Zowel teken als verhouding kloppen niet. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

deze ww. in HnFe
2
o

4 
niet overheersend is, terwijl juist voor 3d5 ~enen 

dit in de lijn der verwachting ligt. 

Wat deze ww. betreft kan geconcludeerd worden dat misschien pas voor zeer 

kleine À's van een aanzienlijke bijdrage tot de magneta-elastische energie 

sprake is. 

1I.4.3. Intra spin-spinwisselwerking 

In een uniaxiaal kristalveld, zal een 6s ion een gedeformeerde ladingwolk 

hebben; deze zal ellipsvormig zijn. Iedere spin in deze ellips zal in de 

richting van de hoofdas de laagste magnetische energie hebben. Bij rek zal 

de spin getrokken worden naar de rekrichting, of m.a.w. als de spins alle 

~n een bepaalde richting staan, zal de ladingwolk in deze richting vervormd 

zijn . Dit ~s een aanleiding tot magnetostrictie. 

I1.4.4. Anisotrope exchange wisselwerking 

Anisotrope exchange ww. treedt op als er spin-baanww. ~s. T.g.v. het 

draaiende magneetveld zal de spin die wisselwerkt met de baan, en het veld 

volgt, de baan van het elektron zo willen draaien dat het baanmoment 

parallel blijft aan de spin. Het gevolg is dat de overlap met de golffuncties 

van naburige atomen verandert en de elektrostatische en exchange energie 

worden beinvloed, hetgeen effect heeft op de roosterdeformatie. 
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II.4.5. Spin-baanwisselwerking 

Spin-baanww. blijkt grote invloed te hebben op het magnetische gedrag van 

verschillende ionen. Voor dit effect is het noodzakelijk dat het beschouwde 

ion een resulterend baanmoment heeft. Voor 3d-ionen bepalen het aantal 

elektronen en de omgeving van het ion of er een baanmoment is. Door het 

kristalveld worden de elektronenbanen van zodanige aard dat in vele gevallen 

niet meer van een baanmoment kan worden gesproken. Neem bijv. een octaedrisch 

1on 1n een spinel. De elektronenbanen 

worden gegeven 1n fig. 2.4. De splitsing 

van de niveaus 1s dan als in nevenstaande 

figuur weergegeven. Er zal alleen een 

baanmoment zijn als I, 2, 6 of 7 elektronen aanwezig zijn. Want alleen 1n 

die gevallen 1s het mogelijk, door combinatie van d
1
+d_

1 
en d

1
-d_

1
, 

golffuncties met een baanmoment te creeren. Voorbeelden van ionen die 

. d d . . 2+ 2+ . sp1n-baanww. op gron van het voorgaan e vertonen Z1Jn Co en Fe 1n 

octaedrische omringing. Met enkele voorbeelden zullen we de invloed op 

2+ 7 2+ 6 
de magnetostrictie aantonen. (Co : (3d) , Fe : (3d) ), 

In FeO enCoO komen de metaalionen 1n octaedrische omringing voor. Beneden 

de Néeltemperatuur treedt in deze stoffen vervorming van het rooster op 

t.g.v. magnetostrictie, veroorzaakt door spin-baanww •• Wanneer de spins 

langs de z-as gericht zijn, zal maximale spin-baanww. optreden als het 

t
2

g gat van het co 2+ 1on of het t
2
g elektron van het Fe 2+ ion de baan 

gevormd door d ± 1 d bezet. De vervorm1ng van het rooster zal t.g.v. 
yz xz 

2+ 2+ 
de ladingverdeling tetragonaal zijn. Voor Co : c/a <I en voor Fe : c/a) I. 

Indien de spins langs de trigonale as van de octaeder gericht zijn, zal 

ook spin-baanww. kunnen optreden als de banen gedeeltelijk bezet zijn. 

De tripletgrondtoestand golffuncties van Oh met de z-as langs de viertallige 

as zijn te transformeren naar functies met de z-as langs de trigonale 

as, de [111] richting. Dit levert voor het triplet: 
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+ '{ij3 d2- Vï/3 d_I t2g = 

0 
t2g do 

t2g = Y2/3 d_2+M d 1. 

+ 
Combinatie van t 2g en t 2g geeft maximale spin-baanww .. 

In fig. 2.12 is de invloed van een 

elektron in zo'n gecombineerde 

baan op de vervorming van het 

rooster te zien ( FeO ). 

Voor een gat ( CoO ) treedt de 

omgekeerde vervorming op. 

Experimenteel is gebleken dat 

het bovenstaande goed klopt met Fig.2.12. Octaedcrplaatsvei"VDI'ming 

t.g.v. spin-baam;issel

Wei'king van één t 2g 

elekti"on. 

de' werkelijkheid. CoO heeft 

inderdaad c/a(l en het magnetische 

moment in de [001] richting. FeO heeft de boven acngegeven trigonale 

vervorming en het magnetische moment parallel aan (11 1] . 

2+ 2+ 
Het is gebleken dat Fe en Co ook in spinellen grote invloed hebben op 

het magnetische gedrag. Opvallend 1s echter dat de grootte van de effecten 

aanzienlijk verschilt. Dit is het gevolg van het trigonale veld veroorzaakt 

door de naastgelegen octaederionen. Deze veroorzaken een opsplitsing van 

het triplet in een singulet- en een doublettoestand. De singulettoestand 

1s de grondtoestand. In fig. 2.13 is de opsplitsing gegeven. Bij Co 2
+ zit-

J__:. i -:___r_ 
I 

---( 

Fig. 2.13. iliveausplitsing t.g.v. 

een ti"igonaalveld. 

ten 5 elektronen op deze n1veaus. Er is een 

resulterend baanmoment als het laatste elektron 

de golffuncties combineert. Daarmee heeft 

Slonczewski de magnetostrictie in CoFe2o
4 

kl 2. 1 I) . . 2+ 4 k ver aard . B1J Fe Z1Jn ele tronen 

op deze n1veaus. Hierdoor is de spin-baanww. 

gequenched. Slechts bij hogere temperatuur is 

. . 2+ b f het mogel1Jk dat Fe een aanmoment hee t, 
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doordat dan de elektronenverdeling zodanig wordt dat het doublet bezet 

wordt. Bij deze beschouwing 1s bij hogere temperatuur een grotere mag-

netostrictie en anisatrapie te verwachten dan bij lage temperatuur. 

Het werkelijke thermische gedrag in bijv. Fe
3
o

4 
stemt enigermate overeen 

met hetgeen op grond van het bovenstaande verwacht kan worden. 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat in vele materialen het trigonale veld 

verstoord wordt door de chemische samenstelling van de stof. Indien op 

de naastgelegen actaederplaatsen verschillend geladen ionen aanwezig zijn, 

zal i.p.v. het trigonale veld, een lager symmetrisch veld aanwezig zijn. 

Bovendien varieert de sterkte van het trigonale veld met de samenstelling. 

Het teken is zelfs vaak niet duidelijk. Er zijn een drietal factoren die 

grootte en teken van dit veld bepalen. Ten eerste het bovengenoemde effect 

van de naastgelegen octaederionen. Ten tweede, de plaats van de zuurstof-

1onen. Tengevolge van een groot ion op de tetraederplaats kunnen de zuur-

stofionen naar de trigonale as verplaatst worden, waardoor het veld van de 

naastgelegen actaederionen gecompenseerd wordt. Ten derde kunnen door de 

metaalionladingen de zuurstofionen gepolariseerd worden. Evenals het tweede 

effect zal dit compensatie van het eerste effect kunnen geven. 

Uit het voorgaande blijkt dat het teken van het trigonale veld niet altijd 

hetzelfde behoeft te zijn. 

Hoewel spin-baanww. meestal een belangrijke bijdrage levert tot de mag-

netostrictie en anisatrapie is het moeilijk, vanwege bovengenoemde factoren, 

. . . . 2. I 2) het verschlJnsel te kwant1f1ceren. Recent onderzoek van Brahers en Hoekstra 

. . . 2 • 13 ) d . 1 11 bevest1gt de veronderstell1ng van Sm1t c.s. at 1n ve e geva en 

slechts een klein deel van de "actieve" ionen effectief kan werken omdat 

de meeste ionen zich in een lager symmetrisch kristalveld bevinden. 



lil. Litteratuuroverzicht 

III.!. Litteratuur over Fe
3 

Ti o
4 -x x 

lil.!. I. Ionenverdeling 

III. i 

Om specifieke bijdragen van bepaalde ionen op bepaalde roosterplaatsen te 

kunnen bepalen bij magnetostrictiemetingen, is het van belang te weten hoe 

de ionenverdeling over octaeder- en tetraederplaatsen is. Anderzijds is het 

mogelijk via magnetostrictiemetingen informatie te verkrijgen over de 

ionenverdel ing. 

Op grond van de verzadigingsmagnetisatie als functie van de samenstelling 

· 3 • I) · d 1. ld b. . f ~s door BanerJee c.s. een ~onenver e ~ng voorgeste waar ~J vana 

2+ 
x= 0,2 FeA aanwez~g ~s ~n Fe 3_xTixo4 . In fig. 3.1 worden de ionenverdeling 

en het volgens het magnetische Néel-model berekende verzadigingsmoment 

gegeven dat overeenkomt met experimentele waarden. ( N.B.: Néel-model: 

magnetische momenten van ionen op octaeder- en tetraederplaatsen staan 

anti-parallel). 

. d 1' ld d Ak' 3 · 2) 3 · 3) N~ 1 3 · 4) Andere ~onenver e ~ngen z~Jn voorgeste oor ~moto , , ee 

en Chevallier 3 · 5). Deze worden gegeven ~n fig. 3.2 en 3.3. Bij het model 

van Akimoto ~s vanaf x 0 en bij Néel en Chevallier vanaf x 0,5 Fe~+ 

aanwezig. 

N 
1.0 

',,Mo 

a: -~==>=.J: 
0 02 Q4 0.6 08 1.0 
~o4 - x Fez TiQ. • 

Fig •. i,l. 
~+ . . . ·~) 

lor:l2n"...,el'~de l ing :·:.'/) ~·ar~ Fe Lruer octaeJer- uJ 

2n :t-:tP:le<.Ït:-::epîa.a:-senuJ.J erz itet magnetische 

rr.oment (M ) van Fe :JO l:Jens 
. 2.1, 

BanerJee ; . 

Uit fig. 3.4 blijkt dat de gemeten waarden van het verzadigingsmoment tussen 

de berekende waarden van Akimoto en Néel-Chevallier in liggen. 

Door Stephensou 3 · 6) is de ionenverdeling van afgeschrikte materialen onder-

zocht. Uit het verzadigingsmoment wordt geconcludeerd dat een ionenverdeling 

is ingevroren die verschilt van de verdeling bij langzaam afkoelen.Vergelijk 

fig. 3.4 en 3.5. 
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éénkyz' stallen uan Pe ;-:-x'~'i xo 4 die vanaJ' 

het smeltpunt aj'geschr>ikt zijn ;;. 6 ). 

Bij genoemde publicaties kunnen enkele kanttekeningen geplaatst worden: 

2+ I. Het model van Akimoto is onwaarschijnlijk omdat Fe grotere voorkeur 

voor de actaederplaats heeft dan Fe 3+ 

2. De ionenverdeling volgens Banerjee is op dezelfde gronden twijfelachtig. 

3. Bij het afschrikken wordt door Stephensou in feite geen ionen- doch 

elektronenverdeling Lngevroren. 

4. Door afschrikken wordt wellicht de magnetische structuur verstoord, 

waardoor uit fig. 3.5. geen informatie over de ionenverdeling verkregen 
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kan worden, Berekening van de verdeling uit het magnetische moment 

op grond van het magnetische Néel-model is wellicht niet mogelijk 

omdat de subroostermomenten niet zu1ver anti-parallel staan. 

Uit het voorgaande blijkt dat in de litteratuur geen eensgezindheid bestaat 

over de ionenverdeling in ijzertitanaten. Dit was voor ons een aanleiding om 

de magnetostrictie te meten, daar deze eigenschap sterk afhankelijk is van 

2+ . 
de FeA -concentratle. 

III. 1.2. Magnetische anisotropie 

Omdat de magnetische anisatrapie nauw samenhangt met de magnetostrictie, zal 

in deze paragraaf weergegeven worden wat hierover al bekend 1s. 

~. 10' erg;crnJ 

2Cf 
' 

! 
I 

let 

I 
I 

''f i 
I 

i 

] 

I. 

T 
Tc 

1 
Fig. Z.o. l(agnetische anisatrapieconstante K1 als 

-'ur:.ctie '.;an de gered11Ceerde :;emperatuur 
. ,'\. () 
:;/TC) voor Fe

3
_x1'ixo4 volgens Syono . 

In fig. 3.6 worden de anisotropie-

. 3.7) met1ngen van Syono c.s. samen-

gevat. De K
1 

in deze figuren stelt 

de anisatrapieconstante voor in de 

uitdrukking voor de hoekafhankelijke 

magnetische energie: 

• 22 22 22 222 
Fk = KI ("'t'2+o<2<><3+cx:3~) + K2c:Xlo<2<X3 (3.I) 

Voor de lage titaangehaltes ( x ( 0, 18) 

1s het gedrag van KI (T) niet afdoen

de verklaard. Bij toepassing van 

2+ 
een één ion model blijkt dat Fe 

ge1ntroduceerd door titaansubstitu-

tie, zich anders gedraagt dan het 

2+ Fe dat aanwezig 1s 1n het magnetiet. 

2+ 3+ Verandering van de uitwisseling van elektronen tussen Fe en Fe kan 

h . b'. l l 3 ' 7) 1er 1J een ro spe en . 

De verhoging van het minimum bij x= O,I8 en 0,31 1n de K1 (T) curve wordt 

2+ . . 
veroorzaakt door afname van het aantal Fe -1onen met cezelfde omgev1ng 

als in magnetiet 3· 7). Het gedrag van de samenstellingen met x) 0,5 kan 

verklaard worden uit de aanwezigheid van Fe~+ 3 ' 7), omdat de grote 



III.4 

2+ 
magnetostrictie die FeA veroorzaakt bijdraagt tot de magnetische aniso-

. 3. 8) trop1e . 

111.1.3. Magnetostrictie 

In fig. 3. 7 worden de magnetostrictie- zoo 

. s 3.7) met1ngen van yono samengevat . 

Samenstellingen tussen x = 0,3 en 

x = 0,56 ontbreken. Hierdoor is het 

moeilijk te constateren of rondom 

' I 
': .:f 

! 

\ 

• -~ DO ,:.;.-

:>t;O,tO•' 

., 
'• 

\ 

\ 
\ 

-\ 
.\ 

.-----'\ 
···. 

'\,.0 JO 

·~ ·0.04 . 

\ 
\ 
\ x •0 56 

···-· A 111 

x = 0,5, de samenstelling waarbij 

volgens Néel 3 · 4 ) en Chevallier 3 •5), 

Fe~+ vorming begint, een disconti

nuÏteit optreedt. Dit samenstellings- - \_ -- ~-~~~~------ ----:-::--'--
•·0,04 24 ')6 08 T 

Tc 
gebied is daarom door ons onderzocht. 

Voor x< 0, 18 verandert het gedrag 

À(T) weinig, hoewel het teken 

Fig. 3. 7. Magne tos tr<:ctie ( À ) als functie van de 

voor 
van 7 '7 

F . . . c ·'· (). e 
3

_:rl :-xJ 
4 

\.-'0 t-.gens oyono 

van \ 00 verandert. Bij x= 0,18 

gaat de À 
100 

(T) kromme sterk 

. . . 2+ .. 
veranderen. De oorzaak h1ervan zou een kle1ne hoeveelheld FeA kunnen ZlJn 

welke door naastgelegen titaanionen ZlJn "getrapped" 3 •7). 

Voor hogere titaangehaltes neemt À
100 

bij lage temperatuur sterk toe. 

De oorzaak hiervan wordt gezocht bij het aanwezige F~:. Dit Jahn-Tellerion 

heeft invloed op de elastische eigenschappen 3 ' 8). Door rekening te houden 

met het Jahn-Tellereffect op de tetraederplaatsen en de spin-rooster

koppeling van de Fe 2+-ionen op de octaederplaatsen is het mogelijk de 

grote magnetostrictie in Fe 2Ti0
4 

te verklaren uit de lage elasticiteits-

3.9) constante . 

III.2. Litteratuur over Mn Fe
3 

o
4 x -x 

III.2.1. Magnetostrictie 

Over magnetostrictie van MnxFe
3

_xo4 voor x) I 1s we1n1g gepubliceerd. 
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B b 3.10) db'. k . 1 .. ra ers von lJ amertemperatuur een grote verander1ng van A 
100 

blJ 

-100 --- ---r---+------- _J_ ___ _ 

__ _j_ ___ _L__j__ ---
0 0.5 1.0 1.5 2.0 

manganese cmtent x 

r::g. ~).8 . . ~·--t:.i~:etcstl11.'--'!t/t:~L~l"'.l:Hta_.;dcn A711 en A?OO 

a/;3 /un,•!.i(' l'an he:- PhU1(J."nrr:.gehalte (x) 

POé)P ;:-.ro~r {A :·L,!Je'·rs Brabers ·~· 10 )) 
( andcï'e syml>c I e11 .~ 1:Jn wam'rien van 

andeY'e onderzoekers). 

III.2.2. Magnetische anisotropie 

hoge mangaangehaltes. Zie fig. 3.8. 

Dit was aanleiding tot ons onderzoek. 

Aangenomen wordt dat de grote verande-

ring van À
100 

samenhangt met de nabij

heid van de kubisch-tetragonale over-

gang, want voor x~2 is Mn Fe
3 

o
4 

bij 
x -x 

kamertemperatuur tetragonaal. Wissel-

3+ 2-werking tussen gedeformeerde Mn o
6 

-

octaeders zal bij x~ I, 9 grote invloed 

kunnen hebben op de magnetostrictie, 

waardoor een één ion model niet toe-

pasbaar is. Voor 0,1 ~x~ I ,05 ZlJn 

metingen verricht als functie van de 

, M' 3.11) temperatuur aoor 1yata c.s. . 

Een verklaring van het gedrag wordt 

niet gegeven. 

In tegenstelling tot de magnetostrictie is de anisatrapie voor x >I wel 

onderzocht. In fig. 3.9 worden experi-

3. 12) mentele resultaten van Palmer en 

3.13) oNk Penoyer samengevat. Krup1c a 

c.s. 3 • 14 ) heeft de experimentele 

resultaten voor x) I ge1nterpreteerd 

~~ . b .. d F 3+ op grond van een 1on lJ ragen van e 

3+ 
en Mn . 

Fig. 3. 9. Magnetische aniGotropieconstante K1 
als functie van de temperatuur voor 

' ' 3.12) Mn Fe" 0 • ( o voL-gens Pa t--mer ; 
x ~-x 4 3.13 

• vot--gens Penoyer ). 
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N k 3 · 15 ) . kl . d b" "d 3+ Door ova ~s een ver ar~ng gegeven voor e ~J rage van Mn • 

3+ . d . . Het grootste gedeelte van de Mn -~onen ge raagt z~ch als een st2t~sch 

Jahn-Tellerion t.g.v. wisselwerking met roosterfouten waartoe ook de andere 

3+ . k roostervervormende Mn -~onen worden gere end. 

. d 1 d 3+ . h f l h . 1 k" Een kle~n ge ee te van e Mn -~onen ee t s ec ts een ger~nge w~sse wer ~ng 

met het rooster waardoor zij een dynamische bijdrage leveren. Dit aantal 

3+ . . b . 3+ neemt af met toenemend Mn -gehalte. Aanwez~ghe~d van e~de soorten Mn -

ionen kan de magnetische anisatrapie verklaren. 
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IV. Experimenten 

IV. 1. Preparatuur 

De éénkristallen zijn vervaardigd m.b.v. de zonesmeltmethode volgens 

Kooy c.s. 4 • 1
). In fig. 4. I wordt het principe van de methode weergegeven. 

t'~fi __ cl_.]_~ Pri11eipc oan J~e "jïoatinrr•~<.me teahni.:Jk" m.b. u. 

een opd.;d, wn·lu: Uingi!systeem. 

M.b.v. 2 elliptische spiegels 

wordt het licht van een 

xenonlamp met een vermogen 

van 2,5 kW gefocusseerd Ln 

een brandpunt waar zich het 

te smelten materiaal 

bevindt. Het polykristal-

lijne materiaal wordt vast-

gesmolten aan een éénkristal, 

van bekende oriëntatie, dat 

als ent fungeert. De poly-

kristallijne staaf wordt nu door het brandpunt getrokken met een in te 

stellen snelheid. Hierbij ontstaat een éénkristal met de oriëntatie van de 

ent. Het polykristallijne uitgangsmateriaal wordt verkregen door mengen, 

voorstaken, malen, persen en sinteren van de poedervormige componenten in 

de juiste verhouding samengevoegd. Voor de mangaanferrieten is uitgegaan 

van MnC03 en Fe2o3• Voor de ijzertitanaten van Tio2 en Fe2o3• Alle grond

stoffen zijn pro analyse. Bij het sinteren van het polykristallijne 

materiaal en bij het nabehandelen van de éénkristallen is het voor het 

verkrijgen van éénfasig staechiemetrisch materiaal van groot belang het 

verband tussen de evenwichtszuurstofdruk en de temperatuur te kennen. 

Voor de mangaanferrieten is hier gebruik gemaakt van de gegevens van 

. 4 ' 2 ) . f' 4 2 d .. . .. DrLessens • ZLe Lg. • • Voor e LJzertLtanaten ZLJn gegevens van 

W b · 4 ' 3 ) b 'k z· f' 4 3 e ster en BrLght ge ruL t. 1e Lg. • • 
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Als meetmethode is gekozen voor een directe meting m.b.v. rekstrookjes. 

Het grote voordeel hiervan is dat met deze methode direct Ól/1 gemeten 

wordt. Dit i.t.t. de indirecte methode waarbij uit verschuiving van de 

ferromagnetische resonantie t.g.v. mechanische vervorming van het meet-

preparaat de magnetostrictieconstanten bepaald worden. Bovendien is de 

directe methode i.h.a. nauwkeuriger. Overigens zijn ook goede resultaten 

geboekt met een meetmethode waarbij het preparaat bij variatie van de 

afmeting de plaatafstand van een condensator verandert. 

Uit voorbereidend onderzoek is gebleken dat een absolute nauwkeurigheid 

+ -6 van -2.10 haalbaar is, hetgeen voor ons doel voldoende nauwkeurig is. 

Het principe van de meting is als volgt. Opeen éénkristal, van bekende 

oriëntatie, wordt een rekstrookje geplakt in bekende richting op een 

bekend vlak. Het preparaat wordt in een draaibaar magneetveld geplaatst, 
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waardoor de lengteverandering in een bepaalde richting als functie van de 

magnetisatierichting gemeten kan worden. Ter bepaling van )..
100 

en 1\ JIJ in 

formule (2.3) zijn 2 metingen nodig. 

Meting 1:C.X=( cos(<tl+iT/4), sin(<j)+.lf/4), 0) en~=( ~1{2, !V2, 0). 

Invullen geeft: Î\ = i A 100+ %À 111 cos2q, • 

Meting 2 :o( = OV""2s in~, ! VZs inCÏ', coscp ) en ~ = ovz, !f2, 0) 0 

Invullen geeft:À =1/8(3;\ 11 - A100)- 3/8( À 1 11 + À 100 )cos2 <P. 

( 4. I) 

(4.2) 

Hierbij wordt cP gevarieerd van 0 tot 21T door draaiing van de magneet. 

In fig. 4.4 is weergegeven hoe de meting geschiedt. De magnetisatie roteert 

~n het gearceerde vlak. 

[10D] 
[1001 

GL!val I '" 
1r rr 

(cos(~~), sin(~~),O]. Geval 2: a [ ~ 12s in~, ! /zs iwp, cosijl J 

B = U 12, ~ 12, o] u 12, ~ 12, 0] 

Fig. 4. 4. Pr1:nc:ipe van de magnetostrictiemeting. 

Uit formule (4.1) zou men kunnen concluderen dat één meting voldoende is ter 

bepaling van À 100 ent\ 111 . Het gemeten hoekonafhankelijke deel is echter 

alleen bruikbaar indien uitgegaan wordt van de gedemagnetiseerde toestand. 

Bij het experimenteren is men er echter nooit zeker van dat dit de uitgangs-

toestand is. De sterkte van het magneetveld is bij de gebruikte luchtspleet 

9000 Oe. Voor de meeste materialen is dit voldoende om het te verzadigen. 

Bij hoge magnetische anisatrapieën ~s echter gebleken dat de sterkte van 

dit veld onvoldoende is. Deze beperkte veldsterkte reduceert in deze 

gevallen de waarde van de gevonden constanten. 
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Voor het meten van de relatieve lengteverandering van het opgeplakte 

rekstrookje is gebruik gemaakt van een Philipsmeetbrug ( PR 9308 ). 

Het uitgangssignaal hiervan wordt geschreven op een Y-t-recorder. Door 

stapsgewijze rotatie van de magneet wordt de sinusvormige curve verkregen 

die op grond van formules (4.1) en (4.2) verwacht kan worden. De stappen 

bedroegen I0°.Per stap werd 5 sec gewacht. Voor een uitgebreide beschrijving 

. 4.4) van de meetprocedure z~e . 



V. Bespreking van de meetresultaten 

V. I. Het systeem Fe
3 

Ti o
4 -x x 

V. 1. 1. Algemene opmerkingen 

V .1 

Bij de metingen is steeds onderzocht of het materiaal in verzadiging was 

bij een veld van 9000 Oe, het maximaal haalbare veld in ons geval. 

Daartoe werd de amplitude van de sinusvormige curves volgens formules 

(4. !) en (4.2) als functie van het magneetveld bepaald. Nam deze amplitude 

niet meer toe dan werd aangenomen dat het materiaal in verzadiging was. 

V. 1.2. Magnetostrictiecurves van Fe
3 

Ti o
4 -x x 

V.1.2. I. Magnetostrictiecurves van Fe
3
o

4 

Boven de Verweijordeningstemperatuur 5 · 1) zijn sinusvormige curves gevonden. 

Zie fig. 5.1. Beneden deze temperatuur, waarbij door de ionenordening het 

V vv materiaal niet langer kubisch is, zijn de 

curves sterk afï-v·i jkend van de s 1nusvorm. 
f I I I 

(11~ (001] [·HQJ (110] ~lol t-140] (MO] 

T: 190 K T:::- 1GLj K De vorm blijkt afhankelijk van de draai-
1-1 in (110) H in (001) 

. -

Fig. D. ~. :.fr:zgr_e.J._;o~tr-:':J:-:'e,;({Y')es "Jan richting van het magneetveld. Zie fig. 5.2 • 

_:.'e/- ;• 
Er 1s ook een experiment uitgevoerd waarbij 

1n een magneetveld werd afgekoeld. Hierbij werd de 

lengtevariatie in de kubische UI01-richting gemeten. 

Bij het passeren van de Verweijordeningstemperatuur 

werd voor een veld 1n de kubische Dl~ -richting het-

zelfde verloop van de lengtevariatie gevonden als bij 

een veld in de kubische [10q -richting. Dit wijst 1n 

combinatie met de magnetostrictiecurven van fig. 5.2 

op sterke voorkeur van de magnetisatie voor de 

Ooo)-richtingen. 

vv --
vv --1 t I t 

[110 Lt1~ ~1-10] ('1-1 0) 

T = 109 K 
H in (001) 

/}UY'Ves 7Ja.n Fe ;;0 ,1 
voor vers~hillen

de draairichtingen 

van het magneet

::c U beneden de 

V.l.2.2. Magnetostrictiecurves van Fe 3 Ti o
4 

voor O,I~x~0,4 -x x 

Voor deze samenstellingen werden 1n het gehele temperatuurtraject sJ.nus-
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vorm~ge curves verkregen. Het materiaal was steeds ln verzadiging. Zie 

V.I.2.3. Magnetostrictiecurves van Fe
3 

Ti o
4 

voor 0,4~x,0,9 -x x 

In fig. 5.3 is duidelijk te zlen dat vanaf x = 0,5 de vorm van de magneto-

strictiecurves afwijkt van de sinusvorm voor metingen bij lage temperaturen. 

0 
+ 

2.'n ~/2. ~ 

I I i 

! I I 
""- RH6K_I 

x.o~~ ~I ~~ 

~ ~34K~ 
v.o.ä V' VI 

I 1 I 
[·110] ~-10] L001] 

[110,] [-HO] [110] [110] 
I rbo-n 
~HOl (11.0] 

H in (001) H in (110) 

sc:r?ens -:e ~~{;zeen bi;f Z:;(!e te."'lperaf-uur 

_:e '\J"'flt:'::a2e s~Vt.aal is 2J:lhi~:rai-r ) 

I I r I , 

)(:0,5_ r 
11141<: 114Ki 

X=0,6~ c 
'11GKI, 115K 

·-~l1 
&'1'3(,14. 

•1 1 7 2 ~ 
A 1501( 
• 1'2'3JK 
• 141 I( 

Fig. 5. 4. 1lrrrpZ ~~tude "L 1an :'r: magnetosf:piet::ec>.rv'es 

VOO!'~ d/:)ePBC scrr?r.:v;_ste!!1:1zger -:z?s 

f'unct 1~e vm --?e r1agr:.etische ve Z rlsterk·te 

bi.i lage terr,peratuur ( de verticale 

schaal is arbitrair ) • 

In fig 5.4 ZlJn de amplitudes voor enkele samenstellingen weergegeven als 

functie van de sterkte van het magneetveld. Uit beide figuren blijkt dat 

bij lage temperaturen de verzadiging niet wordt bereikt. Overigens blijkt 

dat de maximale amplitude eerder bereikt wordt bij draaiing van het veld 
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1n het (liO)-vlak. Dit houdt verband met het feit dat de Oo~ -richting 

de magnetische voorkeursrichting is en de extrema bij deze meting liggen 

bij magnetisatie 1n de ~0~ en de bl~ -richting.Dit in tegenstelling tot 

de andere meting waarbij beide extrema bij magnetisatie langs de (110)-

richtingen optreden. Het is opvallend dat de curves voor H in (OOI) sterke 

gelijkenis vertonen met dezelfde metingen voor Fe
3
o

4 
beneden de Verweij

ordening. Hieruit blijkt ook dat de (100) -richting de makkelijke richting 

is, want voor Fe
3
o

4 
is in dit temperatuurgebied sterke voorkeur voor 

magnetisatie langs een kubische (100) -as 5 · 12 ). 

Het gedrag van de samenstelling met x= 0,8 is abnormaal. 

V. 1.2.4. Magnetostrictiecurves van Fe 2Tio
4 

In fig. 5.3 worden de magnetostrictiecurves gegeven voor x= 1. In fig. 5.4 

zijn de amplitudes als functie van de magnetische veldsterkte gegeven. 

De vorm van de magnetostrictiecurves kan verklaard worden m.b.v. de 

. . 5. 2) . . conclus1es van Ish1kawa c.s. omtrent de magnet1sat1eprocessen 1n 

Fe 2 , 05ti0 , 95o4 , welke hieronder samengevat worden. 

I. De spins staan nagenoeg loodrecht op het veld bij kleine velden. 

Het resulterend moment (M) staat min of meer in de veldrichting. 

Zie nevenstaande figuur. Boven 10 kOe draaien de t~---lL. 
spins min of meer in de richting van het veld. 

8 
2. Magnetisatie 1n de ~I~-richting geeft kleine lengteverandering langs 

ÜO~ omdat het magnetisatieproces 1n het (100)-vlak plaatsvindt wegens 

de uniaxiale anisotropie. 

3. Bij magnetisatie in de PlU -richting liggen de SplnS lil de uo~ -richting, 

echter door aanwezigheid van interne spanningen kan de situatie enigszins 

gemodificeerd zijn. 

4. Bij magnetisatie in de UIU -richting ZlJn de drie {IOO)-assen equi-

valent, daarom zal de uitgangstoestand hierbij niet veranderen. 

Beschrijven we nu het proces tijdens onze metingen: 

I. Voor het veld draaiend in het (001)-vlak wordt een lage magnetostrictie 
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gevonden omdat, zowel bij het veld in de ÜOO] als ~n de (1 10]-richting, 

de snins 1n de (00 1] -richting staan. Variatie van de gemeten 61/1 

ontstaat nu alleen doordat het resulterende magnetische moment het veld 

volgt. Hierbij valt op dat de (100)-assen voorkeursassen zijn voor de 

resulterende magnetisatie. 

2. Bij draaien van het veld in het (IÏO)-vlak treedt het volgende op. 

Is het veld in de UI~ -richting aangebracht dan staan de spins langs 

de [00 1] -as, hierdoor is b 1/1 langs [110] negatief. Draaien van het veld 

naar de [111] -richting heeft nauwelijks gevolgen; de oorspronkelijke 

spinrichting blijft bestaan. Draaien van het veld naar de ~Otl -richting 

veroorzaakt een rotatie van de sp~ns naar de (100}-assen loodrecht op 

het veld, dus naar de Do~ en p!~ -richting. Hierdoor ontstaat een 

grote bl/1 in de [110] -richting. Rotatie van het veld naar de [lÏI]

richting heeft geen gevolgen voor de spinstructuur, vandaar dat pas als 

het veld in de Lïïo] -richting staat, verandering optreedt doordat de spi-ns 

weer parallel aan [00 1] gaan staan. 

V. 1.2.5. Verschil van de magnetostrictiecurves voor x= I en x~0,9. 

Uit fig. 5.3 blijkt dat bij draaiing van het veld in het (ITO)-vlak 

de samenstellingen met x40,9 zich anders gedragen dan met x= 1. Aan het 

einde van de vorige paragraaf werd het magnetisatieproces voor x = I 

besproken. Het verschil van x~0,9 en x= I is te verklaren door een verschil

lend magnetisatieproces aan te nemen. Voor x~0,9 nemen we aan dat het 

resulterend magnetisch moment min of meer in de spinrichting ligt en dat 

de spins voorkeur hebben voor (100)-assen. 

Voor x~0,9 staan de spins, bij een veld ~n de [IIQl-richting langs de 

UO~ en ~lq -as waardoor Ól/1 groot is. Bij draaien van het veld naar de 

U I ll -richting gaan de spins zich over de 3 (100) -assen verdelen. Als het 

veld de DI ij -richting gepasseerd is, zal de spinrichting sterke voorkeur 

hebben voor de IDOTI -richting waardoor Öl/1 langs 0 Jq negatief wordt. 

Het verschil met x= I is, dat de spins minder sterk gebonden zijn aan 
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de uitgangstoestand (conclusie 4 van Ishikawa). 

Opmerking: bespreking van het verschil tussen x~0,9 en x= 1 voor de 

metingen waarbij het veld roteert in het (00 J )-vlak is moeilijk omdat het 

magnetostrictieve effect bij deze metingen veel kleiner is. 

V. 1.2.6. Conclusies 

1. Het anisotrope gedrag reduceert de kwantitatieve waarde van onze metingen 

aan samenstellingen met een hoog titaangehalte. 

2. Hoewel de sinusvorm voor metingen waarbij het veld roteert ~n het (IÏO)-

vlak verloren gaat blijkt uit de grafiek waarin de amplitude als functie 

van het veld gegeven wordt, dat de verzadiging vrij goed bereikt wordt. 

V. 1.3. Vergelijking met meetresultaten van andere onderzoekers 

In fig. 5.6 en 5.7 worden de metingen vergeleken met de resultaten van 

S 
3 · 7 ) In d f · · · d t · · 1 yono . eze ~guren z~Jn e magne ostr~ct~econstanten gegeven a s 

functie van de gereduceerde temperatuur met de titaanconcentratie als 

parameter. 

Fig. s. e. À100 van Fe 3_:x?' 
- - - -en -· - · - · vcrv: Sy onc, 

-- eigen metingen. 

0 o.s 
---• T /Tc 1.0 

Fig. 5, 7. À 111 van Fe:;-xTi:Pi 

----en- -·-·van Syono 

-- e ·:gen metingen. 

r 
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De metingen stemmen goed overeen. Verschillen kunnen te wijten z~Jn aan 

afwijkingen van de stoechiometrie en aan inhomogeniteiten van de één-

kristallen van Syono. Het effect van de zuurstofstoechiometrie is ook ~n 

de figuren weergègeven voor x = 0,3, waarbij het geoxideerde materiaal per 

molecuul O,I kationvacature bevat, hetgeen erg hoog is zodat aanwezigheid 

van een andere fase niet uitgesloten is. 

In fig. 5.8 wordt getoond dat Syono bij lage 

temperaturen geen zu~ver sinusvormige 

magnetostrictiecurve verkreeg voor hoge 

titaanconcentratie. Hetzelfde is door 

ons gevonden. Zie V. 1.2.3. 

t,--,, 
~:, 

' I 
(IOC] 

H • 7 ~flt 

T•29l"K 

~-~ .. ·-~~~-·-~ 
0 90 1?0 

I 
[OIO] 

I 
{ÎIO) 

Fig. 5. 8, Magnetostr?:ct-iecurJes van 

Fe:è, 44Ti 0,E6o4 bij rotatie t'an het 

veld i,n het ( 001)-vlak. 

De meetr.<'!IJting is [100]. 

V.l.4. Samenstellings-en temperatuurafhankelijkheid van de magneto-

strictieconstanten 

In fig. 5.9 en 5.10 worden resp. À 100 en À III gegeven als functie van de 

temperatuur en samenstelling. De constanten zijn uitgezet tegen de geredu-

ceerde temperatuur T/TC' waarbij TC de Curietemperatuur is. 

Bij gebrek aan meer gegevens over de magnetisaties kan op deze 

wijze enigszins de invloed van de temperatuurafhankelijke magnetisatie 

worden geëlimineerd. De ÀIOO als functie van de samenstelling, in 

fig. 5.9 toont een geleidelijk verloop. Een doorsnede bij T/TC = 0,5 en 0,7 

wordt in fig. 5. I I weergegeven. Opvallend is de grote toename van de 

helling voor x)0,5, de samenstellingen waarbij Fe~+ aanwezig is. 

Uit fig. 5.IO blijkt dat ÀIII toeneemt bij lage temperatuur als functie 

van x. Vanaf x = 0,5 ~s nauwelijks verandering waar te nemen. Of hierbij 

de onderverzadiging een rol speelt is niet met zekerheid te zeggen. 

Opvallend 1s het gedrag van À III voor x = 0, 7 bij lage temperatuur. 

Neemt men echter het verloop van de curves vanaf lage naar hoge x in 
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beschouwing, dan kan, ondanks voorgaande opmerkingen, geconcludeerd 

worden , dat bij x= 0,5 een discontinuÏteit zichtbaar is. 

V. l.S. Conclusies uit de magnetostrictiemetingen van Fe
3 

Ti o4 -x x 

1. Uit de samenstellings-en temperatuurafhankelijkheid van zowel À
100 

als\ 
11 

is te zien dat bij x= 0,5 een discontinuÏteit aanwezig is. 
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1500 

De discontinuiteit in À
100 

wordt 

2+ 
veroorzaakt door FeA , een Jahn-

Tellerion. Deze ionen heinvloeden 

)] de grootte en temperatuurafhanke-

lijkheid van de elasticiteitscon-

1000 stanten. Dit kan de oorzaak zijn 
I 

0 0,5 )( -
E .11. À 100 als functie van x voor> 

Fe 3_xTix04 met al-s par>ar?eter>. 

van de sterke stijging van À
100 

bij toenemende x en bij lage 

temperatuur. 

De andere magnetostrictieconstante, 

A111 , wordt hoofdzakelijk bepaald 

d d F 2+ . 1 . . oor e eB -1onen. De e ast1c1-

teitsconstante die in de uitdruk-

king voor À
111 

voorkomt 1s echter 

samenstellingsafhankelijk. Voor 

Fe
3
o

4 
is de waarde bij 300 K ruim 

twee keer zo groot als voor Fe
2
Tiü

4
. 

Over andere samenstellingen 1s 

niets bekend. Voor Fe
2
Tiü

4 
is de 

temperatuurafhankelijkheid ger1ng. Toename van A
111 

als functie van x 

zou misschien gedeeltelijk toegeschreven kunnen worden aan de afname van 

2+ 
de elasticiteitscanstante door kleine hoeveelheden FeA . 

Omdat bij x)O,S geen toename meer optreedt van À
111 

bij toenemende x 1s 

2+ het echter waarschijnlijker dat de hoeveelheid FeB bepalend 1s voor 

À
111

(x). Dit leidt tot de conclusie dat bij x)O,S Fe~+ niet meer toeneemt. 

R d F 2+ . k f = esumeren : eA -concentrat1e neemt ster toe vana x 0,5. 

2+ . . . 1 b~J· 0 5 FeB -concentrat1e 1s max1maa L x = , . 

Deze conclusies komen het beste overeen met de ionenverdeling voor-

gesteld door Néel en Chevallier, welke weergegeven wordt in fig. 3.3. 

2. De sterke stijging van À
100 

vanaf x = 0,2 kan wellicht verklaard worden 
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uit de aanwezigheid van een zeer klein aantal Fe~+-ionen die invloed 

hebben op de elasticiteitsconstanten. Hoewel de aanwezigheid van Fe~+i~ 

spinellen energetisch ongunstig is, kan hier door de aanwezigheid van 

Ti
4

+ wellicht een ionenverdeling met een kleine hoeveelheid Fe~+ 

stabiel zijn. Het ~s echter waarschijnlijk dat de concentratie veel 

kleiner is dan voorgesteld door Banerjee, zie fig. 3.1, want bij x= 0,5 

zou bij dit model geen discontinuÏteit waar te nemen zijn. 

3. De tekenverwisseling vanÀ
100 

bij O<x<O,l kan het gevolg zijn van de 

f d 
. 3+ . 3+ . 

a name van e hoeveelhe~d Fe . D~t zou betekenen dat Fe n~et de 

enige bijdrage is tot A
100

, want Fe 3+ heeft een middelmatig negatieve 

bijdrage tot À
100

. Een belangrijke rol kan hierbij gespeeld worden 

door kleine hoeveelheden titaan. Reeds bij lage concentraties is een 

aanzienlijke lokale kristalveldverstoring door dit vierwaardige ion 

mogelijk. 

4. Bij O~x~0,2 verschuift het max~mum ~n de À11 -T/TC-kromme en~gsz~ns 

naar lagere T/TC. De verschuiving is echter voor x =0,3 aanzienlijk. 

Het maximum in A
111

(T) kan verklaard worden door aan te nemen dat bij 

hogere temperatuur de doublettoestand, die via spin-baankoppeling 

bijdraagt tot À
111

, beter bezet wordt. Zie 11.4.5. Verkleining van de 

trigonale veldsplitsing verlaagt de temperatuur van het maximum. 

5. Bij ~0,3 verschuift het maximum in A111 (T) aanzienlijk. De oorzaak 

. . .4+ . l hiervan kan z~Jn, dat door de grote T~ -concentrat~e het aanta 

Fe~+-ionen met een omgeving die identiek is met hun omgeving in 



V.2. Het systeem Mn Fe
3 

0
4 x -x 

V.2.1. Algemene opmerkingen 

V.IO 

Alle gemeten samenstellingen hebben bij kamertemperatuur een kubische 

structuur en er is geen "long range" ordening van Jahn-Tellerdeformaties 

aanwezig. Gemeten zijn samenstellingen met x= I; 1,5; 1,7; 1,8 en .1,9. 

Bij lage temperatuur treedt een relaxatieverschijnsel op. 

Omdat voor x.)-1,5 deÀ 111 erg klein is, is deze constante gelijk nul 

gesteld. Hierdoor wordtÀ 100 direct verkregen met meting 2 van 1V.2. 

2 2 1 d 
3+ . . . V ... 1nv oe van de Mn -concentrat~e op de magnetostr~ct~e 

. 3+ . . . 
De verander~ng van de MnÈ -concentrat~e b~J toenemend mangaangehalte 

. . . 2+( 3+ 3+ ) 3+ . . 
bl~]kt u~t: Mn Mnx_ 1Fe 3_x o4 . Alle Mn ~s aanwez~g op de octaederplaats. 

Omdat dit ion het Jahn-Tellereffect vertoont, is het magnetostrictieve 

gedrag sterk afhankelijk van de concentratie. Zoals in 11.3.6. uiteengezet 

is, hebben dergelijke ionen grote invloed op de elastische eigenschappen. 

l 3+ . . . De toename van A100 met de Mn -concentrat~e, zoals weergegeven ~n f~g. 5.12, 

ligt dan in de lijn der verwachting, omdat c
11

-c
12 

t.g.v. Mn3
+ kleiner 

wordt. ~e grotere temperatuur-

3+ 
afhankelijkheid bij hoge Mn -

concentratie hangt ook samen 

met de elastische eigenschap-

pen. De magnetostrictiecurves, 

waaruit bij elke temperatuur 

À100 bepaald wordt, zijn ver

kregen door elke 5 sec het 

Fig. 5.12 • .\ 100 van MnxFe
3

_xo4 als funct,:e van 

de gePeduceePde tempePatuup vooP 

vePschiZZende x. x= 1(·); 1,5(X); 

1,7(A,6); J,B(a,•J en 1,.9(0,•). 

(Open symbolen: 10°-stap/5 sec; 

dichte syinbolen: +;
00

-Wam'de volgens 

fig. 5. JZ) 

-100 

-50 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 
T/Tc 
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magneetveld 10° te draaien. Bij lage temperaturen blijkt dan relaxatie 

op te treden, welke in de volgende paragraaf besproken wordt. De waarden 

van A100 nemen bij lage temperatuur drastisch af. Voor hogere mangaan

gehaltes is de restwaarde, ~n absolute zin, lager dan bij lagere mangaan-

3+ gehaltes. Of dit te wijten ~s aan de afname van het Fe -gehalte of aan 

3+ het bijzondere gedrag van Mn ~s niet zonder meer duidelijk. 

V.2.3. Relaxatieverschijnselen bij de magnetostrictiemeting 

Wanneer bij lage temperaturen de magnetostrictiecurve bepaald wordt door 

0 elke 5 sec het magneetveld 10 te draaien, wordt een vertraging in het 

volgen van de rotatie van het magneetveld waargenomen in de magnetostrictie-

curve. Dit verschijnsel is op de volgende wijze nader onderzocht. Bij 

constante temperatuur is het magneetveld binnen 1 sec gedraaid van de 

[110] -richting naar de [00 1] -richting en vice versa, bij een preparaat 

waaraan meting 2 volgens IV.2 uitgevoerd wordt. Het effect op de strictie 

6t 
T 

I 

_J __ 
H(~10] 

----

H l001] 
l::ij d 

F~g. 5.13. Kwal-itatieve weel'gave van he·t 

l'elaxatievel'schiJnseZ in 

fmxFe 3_xo4 biJ spl'ongsgewiJze 

l'otatie van [11 d] naal' [00 1} 

is kwalitatief weergegeven in fig, 5.13. 

Een gedeelte van de strictie volgt direct 

de draaiing van het veld, de rest werkt na. 

Bepaling van de asymptoot levert de t~ 

waarde in fig. 5.12. De relaxatietijd-

constanten werden bepaald uit de helling 

van curves zoals in fig. 5.13. De metingen 

van deze tijdconstanten ( i:) gaven vrij 

veel spreiding te zien doordat drift-

verschijnselen optraden bij de meting. 

De r's warden in fig. 5.14 weergegeven voor diverse temperaturen en samen-

stellingen. Wegens de drift zijn vooral de metingen bij lage temperaturen, 

waar het proces traag verloopt, vrij onnauwkeurig. De activeringsenergieen 

in T i: exp(E /kT), zijn voor x = 1,7; 1,8 en 1,9 behoorlijk te bepalen. 
o act 

Voor x = 1,5 is in fig. 5.14 een lijn getrokken waarvan de helling eerder als 

. 3+ . . d . b .. een extrapolat~e naar lagere Mn -concentrat~e gez~en moet wor en, aaar ~J 
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rekening houdend met de hellingen van de andere curves, dan als een aan-

passing aan de meetpunten. 

Mnx Fe 3 _x04 

X= 
1,5 )( 

Eoct.. [eV] To 
0,10 ~ '10 -Z 

1,7 A 0, 12. "3.-io- 3 ,, 1,8 0 

1·9 0 

0,16 s.w-4 

0,21 &. 10-5 

4001 

!]~ 

[J 

0 / 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

x 

)\.·// 

/ 

/ 
/ 0 

~~ e ;;/ 
I c 

El I 
I 

2.0 

10 

Fig. E.11. Re!ax?.~ietijrl '[ a!s functie van rle reciproke terrrperatuur voor 

'Jersr:h·::zer.d.e x in gn/'e 3_x04. 

l( 

Uit de figuur blijkt echter stellig dat de activeringsenergie toeneemt bij 

3+ toenemend Mn -gehalte. 

De hoge relaxatietijd bij oneindige temperatuur 

van het verschijnsel echter moeilijk er = 10-2 
0 

(T ) maakt interpretatie 
0 

-4 à 10 sec). Om het ver-

schijnsel nader te onderzoeken zijn enkele metingen uitgevoerd waarbij de 

magnetische veldsterkte is gevarieerd. Zie tabel 5.1. Invloed van de veld-

sterkte is niet merkbaar, hetgeen een aanwijzing is dat veranderingen van 
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de magnetische domeinen niet 

de oorzaak Zl.Jn. 

Bij rotatie van het magneet-

veld zal de deformatierich-

ting veranderen t.g.v. het 

. . d d . ( 2+ 3+ . magnetostr1.ct1.eve ge rag van e aanwez1.ge 1.onen Mn en Fe ). H1.erdoor 

kan reoriëntatie van de lokale Jahn-Tellerdeformaties gaan optreden die 

met nawerking gepaard gaat. Zie 11.3.6. voor een beschrijving van een 

dergelijk verschijnsel. Een dergelijk proces voor geisoleerde Jahn-Teller-

. 1 h ..,... 0-12 5. 13) h . . .. 1.onen evert ec ter een '- "-'1 sec . De oge T 1.n ons geval l.S bl.J 
0 0 

een dergelijke verklaring niet te begrijpen. 

De samenstellingsafhankelijkheid van de activeringsenergie wijst op wissel-

k
. 3+ . . . . . . 

wer 1.ng tussen Mn -1.onen, waaru1.t bll.Jkt dat deze 1.onen n1.et kunnen worden 

beschouwd als zelfstandige verontreinigingen. Dit stemt overeen met de 

conclusie die Novak trok uit de magnetische ani.sotropiemetingen, namelijk 

dat het grootste deel der Mn3+-ionen gestabiliseerd is door de aanwezigheid 

1 d . 5.5) L II 3 van een tetragonaa vervorm e omgev1.ng Z1.e I • • 

d . -r ( -2 0-4 ) . . . k Zoals vermel 1.s '- erg groot 10 tot 1 sec • Bl.J vele met1.ngen omen 
0 

~ 's voor die van de orde 10- 10 tot Jo- 14 zijn. (bijv.: geleiding). 
0 

Bij magnetische permeabiliteitsmetingen wordt een proces met eenT van 
0 

-7 de orde 10 gevonden. (Blochwandverschuiving). 

V . 1 . h'. 1 f . 5 • 14 ). oor een samenvatt1.ng over re axat1.eversc l.Jnse en 1.n err1.eten z1.e 

-3 
De waarder ~10 sec wordt echter nergens vermeld. 

0 

-12 Het proces met"[ ""10 vindt plaats bij een puntvormig systeem (het elektron), 
0 

dat met r ~Jo- 7 bij een tweedimensionaal systeem (de blochwand ), wel
a 

licht duidt de hogei[ op een proces dat driedimensionaal beschreven 
0 

moet worden. In onze materialen zouden dit clusters van gedeformeerde 

actaederplaatsen kunnen zijn. 
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V.2.4. Vergelijking met andere onderzoekers 

Van het gemeten samenstellingsgebied is als functie van de temperatuur 

alleen de samenstelling met x = 1 bekend uit de litteratuur. De gevonden 

waarden stemmen vrij goed overeen met eerder gemeten waarden 5 · 6 ) 5 · 7). 

Een onderzoek van Arai c.s. 5
' 8 ) willen we niet onvermeld laten. 

-JOOr---------·-·--- ---~-- ····1 

Cuo.9!1Fez.ol4; ' 

:.J:,, }..:'JiJ ''nt\711 Jrm ,'"!''',' 

a/:--l j'un,~l /~·: OJrt ~J,. [,.,. .. -

• J c Gn tJ.. 

I 

Deze onderzoekers hebben aan CuFe
2
o

4 
gemeten. 

De evenwichtsteestand van de ionenverdeling ~s 

bij kamertemperatuur zodanig dat bijna alle 

2+ . . 
Cu -~onen op de actaederplaatsen z~tten. 

Dus: Fe(CuFe)o
4

. De inversiegraad kan echter 

gevarieerd worden door afschrikken vanaf 

verschillende temperaturen. Hierdoor is het 

mogelijk de octaedrische cu 2+-concentratie 

te variëren 5 · 9 ). Cu2+ op de actaederplaats 

1s een Jahn-Tellerion; vandaar dat op deze 

w~Jze de invloed van de concentratie van 

Jahn-Tellerionen kan wqrden bepaald. In 

fig. 5.15 zijn de metingen weergegeven, 

2+ 
waarbij opgemerkt wordt dat hoge afschriktemperaturen lage CuB -concen-

traties tot gevolg hebben. De gelijkenis met Mn Fe
3 

o
4 

1s frappant. 
x -x 

Over een relaxatieverschijnsel wordt niets vermeld. Als verklaring van het 

gedrag wordt gegeven, dat de elasticiteitsconstanten afnemen en bij 

lage temperatuur minimaal worden, waarna een kubisch-tetragonale overgang 

plaatsvindt. Een dergelijke conclusie is met betrekking tot het Mn Fe
3 

0
4 x -x 

niet te trekken omdat de temperatuurafhankelijkheid van de tetragonaal-

kubische overgang voor x~2 er op wijst dat voor x ~1,9 de tetragonale fase 

niet kan bestaan. 

V.2.5. Invloed van de inversiegraad op de magnetostrictie 

Omdat sommige auteurs variaties in metingen verklaren met inversiegraads-

.. 5.10) . . h d d 1 var1at1es , 1s nagegaan 1n oeverre e constanten veran eren a s 
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functie van deze variabele. MnFe
2
o

4 
heeft een ionenverdeling die afhangt van 

de voorgeschiedenis. Gewoonlijk worden de éénkristallen bij het nabehandelen 

0 
~n ongeveer een half uur van ca. 1200 C tot kamertemperatuur afgekoeld. 

De ionenverdeling wordt dan gegeven door: Mn
0

, 8Fe
0

, 2(Mn
0

,
2
Fe 1, 8)o

4
. 

Indien een éénkristal zeer lanezaam wordt afgekoeld en enkele weken op 

300 à 350 °C blijft, zal de ionenverdeling gegeven worden door: 

Mn0 , 95Fe0 , 05 (Mn0 , 05Fe 1 , 95)o4 
5 •

11
). In fig 5.16 \vorden metingen gegeven van 

beide preparaten. 

o• .. îî· ~ 
300 ioo Temp.CKJ 

'1:g. 5.16. \L.+\00 en A, 11 'Jan 

!.',:, Fe (Mn Fe
2 

)0 ~ 
.-p p p "-p 4 

als 'j'wiet1:e van i/e 

temp?ratuur> met de 

inversiegraad p als 

paraJ11eter>. p = 0,05(~:>); 

p = 0,2(•). 

Uit de metingen blijkt dat de invloed van de inversiegraad gering ~s. 

Omdat zowel Fe 3+ als Mn2
+ (3d) 5-ionen zijn is ook geen grote invloed te 

verwachten. Overigens kan de inversiegraad wel invloed hebben op de 

. 2+ 3+ . 
locale symmetrie omdat de ionstralen en lad~ngen van Mn en Fe aanz~en-

lijk verschillen. 



VI. 1 

VI. Slotopmerking 

In een aantal publicaties, waarin metingen van magnetostrictieconstanten 

geinterpreteerd worden, veronderstelt men dat de elasticiteitsconstanten 

onafhankelijk van de temperatuur en samenstelling zijn. Dikwijls is deze 

benadering gerechtvaardigd, en kunnen de magneta-elastische energieën 

bepaald worden uit de magnetostrictieconstanten. Deze kunnen dan informatie 

verschaffen over het mechanisme dat de ~agnctostrictie veroorzaakt. 

In ons geval iseen dergelijke werkwijze niet mogelijk, omdat bij aatMezig-

heid van Jahn-Tellerionen behalve de magneta-elastische energie ook de 

elasticite.:itsconstanten temperatuur- en samensteJJingsafhankelijk z~Jn. 

Omdat beide grootheden in de magnetostrictieconstanten voorkomen, zijn 

conclusies met betrekking tot de elasticiteitsconstanten alleen l:letrouwbaar 

indien men het gedrag van de magneta-elastische energie kent. 

Het zou nuttig zijn voor de interpretatie van de metingen indien de elas-

ticiteitsconstanten bekend waren. 

a. Voor het Fe
3 

Ti a
4
-systeem zou hierdoor met meer zekerheid een model 

-x x 

voor de ionenverdeling kunnen worden afgeleid, terwijl dan de magneto-

elastische energie kon worden bepaald uit de magnetostrictieconstanten. 

Uit deze magneto-elastische energie zou meer informatie kunnen worden 

verkregen omtrent het microscopische magnetostrictie mechanisme. 

b. Voor het Mn Fe
3 

a
4
-systeem zou meer informatie verkregen kunnen worden 

x -x 

over het relaxatiemechanisme en over de oorzaak van de lage I ,X lOOI bij 

lage temperaturen. 
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