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lo Inleiding en probleemstellingQ 

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan ie een onderzoek 

naar het gedrag van de geleidingaelektronen en de verdeling van deze 

geleidingaelektronen over mangaan en ijzerionen op de verschillende 

roosterplaatsen in mangaanferrieter. 9 Mangaanierrieten zijn mangaan

ijzeroxyden met chemische samenstellingo,Mnx Fe
3

_x o4 +1waarin o~x~3 

e~ IY\~<1o De struktuur ( zie figuur 1 ) is die van het mineraal api-

nalo 

B A 

figuur lo Spinelstruktuur. ozuurstof ooktaëderion etetraëderiono 

De kubus A ia een vlakken gecenterd zuurstofrooater. In de 

" oktaëderholten " zitten de kationen Mn2+ , Mn 3+ 9 Fe 2+ of Fe 3+o 

De kubus B is eveneens een vlakken gecenterde ~urstofkubus. Hierin 

zijn echter twee van d~ a.cU " tetraëderholten " bezet met een kation 

en de oktaëderholte in het centrum ia léego 

De mangaanterrieten zijn op te vatten als mengkristallen van 

Fe
3 

o4 en Mn
3
o4 ~ twee stoffen die zelf ook tot het systeem behorene 

Fe
3
o4 en Y~3o4 en de mangaanterrieten zijn overgangsmetaaloxyden. 

Fe
3
o4 ( magnetiet ) is een goed geleidende stof waarvan het gedrag 

halfgeleiderachtig is · ( f ~ lo-~ .n.c-) • Mn
3
o4 is een l!lde lijk goede 

isolator ( (' ~ lo' J2t...,)o De geleidende eigenschat>pen van de mangaanter

rieten liggen hiertussen ino Wat de struktuur betreft zijn er óok 

verschillen. Fe
3
o4 ia een kubisch spinel Fe 3+ ( Fe 2+ Fe 3+ ) o~. 

Mn
3
o
4 

is een tetragonaal vervormd spinel f-',n 2+ ( Mn}+ ) 
2 

0~- • De a tuk

tuur van de mangaanterriten is ook weer een mengvorm van de struk-

·tuur van deze twee ~iteraten. 
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Van deze stoffen nu zijn de volgende eigenschappen onderzochto 

lolo Het geleidingamechanismeo 

Men veronderstelt algeme~n dat de mangaanterrieten ma

terialen zijn waarin de geleidingseléktronen gelokaliseerd 

zijn op banen rond de kationen Fe 2
+ en Fe 3+~ en daardoor in een 

2+ 3+ potentiaalput gevangen zijn. Wil een elektron van Fe op Fe 
~. ..... ;•~-&J 

overgaan, dan moet het over een potentiaal springen ( " hop-

ping 11 )o 

( -1:4. I ltT 

De beweeglijkheid bevat dan een arrhen~usfaktor exp. 

)o Dez• E , de hopping aktiveringsenergie blijkt van a 
het mangaangehalte af te hangeno 

1.2o De roostertrillingeno 

Het infrarood onderzoek geeft verschuivingen en ontaar--

dingen van absorptieband~n te zieno In het onderzochte apek

trale gebied 15' r < À ~ /:)Of" blijkt Fe304 slechts twee ab

sorptiebanden te bezitteno Mn 3o4 bezit er in. dit gebied 8Q Het 

aantal banden neemt toe ~et het mangaangehalteo Dit wordt ver

oorzaakt doordtá 'de lokale symmetrie met toenemen~ mangaange

halte verstoord wordt~ waardoor g.Jege~e~arde banden opsplit-

sen. 

lo3o Het diëlektrisch gedrag in het microgolfgebied( 3-cm gol

ven. ) 

a ' In het microgolfgebied verwcht men een Debijerelaxatie 

waar te nemen ten gevolge van het hoppen van elektronen naar 

voor hen energetisch gunstiger posities. Een dergelijke relaxa

tie werd reeds door Iida ( 1.) waargenomen. Volgens wnze 

waarnemingen ia echter zijn interpretatie aan bedenkingen on

hevig. Uit de gegevens van het microgolf onderzoek kunnen we 

de grootte van C" - C'l • .r" 
'"" - ~ - j bepaleno 

Het belangrijkste deel van het ond~rzoek wae het onderzoek 

naar het dilektrisch gedrClg in het microgolfgebied. Het onderzoek 

naar het geleidingsvermogen wAs slechts een hulpmiddel ter voor

spelling van het gedrag in het microgolfgebied. 

( lo) K.Mizushima, S. Iida. 

J. Physo Soc. Jap. 

22 ( 196? ) p 1300. 

...... 
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Het infrarood onderzoek levert aanwijzingen op over de ligging van 
e 

de enrgieniveau'a van de kationen en de elektronenverdeling over de 

kationen. Dit is van belang bij de interpretatie van metingen van de 

geleidbaarheid als funktie van de samenstelling, waar het er oa gaat 

of er w'l of niet tweewaardig ijzer te verwachten valt rond x= 1 • 

2. Theorie betreffende de elektrische eigenschappen van mangaan ferrieten. 

2.1. De bandstruktuur van overgangsmetaaloxyden. 

De kristallen van overgangsmetaaloxyden bestaan uit o2- anio

nen en MP+ kationen. De m~aalatomen bevatten behalve de s en p 

elektronen ''n tot tien d elektronen. De doGr de 2p-banen op de an

Ionen veroorzaakte band is geheel gevuld en ligt duidelijk beneden 

de gedeeltelijk gevulde d band die optreedt tengevolge van de d-ba

nen op de kationen. De' band behorende bij de a-banen op de kationen 

ligt weer duidelijk boven de d-band. Deze a-band is leeg. ~ enige 

toestanden in de buurt van de Fermi-energie zijn die in de d-band 

( zie figuur 2 ). 

E 
LtS ( k&..t-ï:.,..,) 

L€~ C, 

• 

3d.. (I'CAhol1) 

EP - - -

.tp (~11~01'1) 

1 
figuur 2 

Bij de overgangsmetaaloxyden is dus de 3d-band verantwoordelijk 

voor de elektrische als de magnetische eigenschappen van de stof. 

Deze band is vrij nauw. Dit is te meten aan de beweeglijkheid : 

Bij een nauwe band is de resonantieintegraal R tussen twee naas

te buurkatlonen ~ein, zodat de 
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tunneltijd "ti/R erg groot wordt en de beweeglijkheid klein" 

Het blijkt dat in zo'n geval een ander proces de galeiding 

overneemt' het zogenaamde " polaron hopping " proceso 

Voor een afschatting van een kritische waarde voor de beweeg

lijkheid wordt verwezen naar Appendi~ Ao 

2o2o Polaron hopping" ( 2 )o 

2o2olo Wanneer eed geleidingaelektron in een polair kris

tal enige tijd in de buurt van een ion verblijft dan zal het 

zijn dirakte omgeving polariseren. Afhankelijk van de mate van 

polarisatie, die over een afstand van enige rooaterkonstanten 

nog merkbaar kan zijn, dan wel beperkt blijft tot de eenheids

cel waarin het elektron.verblijft geeft men het ~uasideeltje 

elektron plus elektronroeeter - interaktie de naam groot res

pektievelijk klein polaron. Het begrip klein polaron houdt dus 

in dat de afmetingen van de golffunktie van het elektron zowel 

als de afmetingen van de polarisatie kleiner zijn dan de roos-

terkonstante" 

Deze situatie treedt op in een polaire stof met een smal

le geleidingabando De dynamische elektron - rooster interaktie 

kan namel&jk vrij groot zijn. Door de polarisatie if.,mera ver

andert het effektieve veld ter plaatse van het elektron van 

e. I G- 'r 2 tot e. I 'i. r 7. waarin E, de d ië lektris che kona tante 

is tengevolge van de verpl;teingen en polarisaties van de Ionen" 

De potentiële energie tengevolge van de réoaterdeformatie ia 

V ( _L - ..!... ) qe. 
(r) - - E.- f. · r (l. L. I) 

Dit kan voldoende zijn o• gebonden toestanden te vormen waar-

in het elektron gevangen kan worden. Bi0 een smalle band 

Kleine resonantieintegraal - geeft de Bloch - golffunktie het 

beeld van een elektron dat vele malen om ~~n kation draait al

vorens over te gaan naar een buur. Ia nu V(~'-) groot, dan kan 

het elektron getrapped worden en komt een overgang nog maar zo 

zelden voor dat de toestand in feite stationair is. De nu nog 

Opt~edende elektronen-overgangen zijndie van thermiachi aan

geslagen elektrone~ die over de rand van de ontstane potentiaal

putten hoppen. De driftbeweegli,.;kheid ia dan een funktie van 

de temperatuur,van de vorm exp. ( - Ec. Ik. T ) waarin Ea de 

hopping aktiveringaenergie iao De driftbew~eglijkheid neemt 

t~e met de temperatuur. 

(2.) D.Adler & Appel" 
Solid State Phyaica Vol 2lo hfst. 1 en 2 9 
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Het hangt vgn de in het spel zijnde energieën af of we 

te maken hebben met kleine polaronen of niet. ~la ~ó de 

energie is die het systeem wiet doordat een elektron ge lokali

aeerd wordt en doordat de rooaterdeelt'jea relaxeren naar hun 

(verplaatste)evenwicht• posities en R ia de resonantieintegraal 

tlt.:?sen twee naaate buurkationen, dan ia de voorwaarde voor het 

optreden van kleine polaronen 
E~,. > z R. 

Het energiediagram voor een po lar on hoppinggeleider ziet 

er nu uit als getekend in figuur 4: 

figuur 4 ~" . 

polarontoestandeno 

Het transport van elektronen geschiedt nu doordat de op 

de aetaalionen gelokaliseerde elektronen over de barri~re ge

vormd door de zuurstofionen ho~pena 

We kunnen dit aan een klassiek model illustreren. ( 3o) 

Beschouw een rooster met de Ionen op de roosterplaataen. 

Op §'n der metaalionen brengen we een ele~ron aan. Dit gaat 

zijn onmiddelijke omgeving polaria~ren en deformeren. Door 

de polarisatie wint het elektron een energie' 

~ is de verplaatsing van de Ionen uit de starre toestand. De 

deformatie van het rooster kost echter een energie: 

) (1.2.4) 

We krijgen dan het beeld van figuur 5~ 

• 
( ;;. ; P.5G.~t:/,.seh.) ')-1. f!G e.:L Fasl:. Áö.,..pq.-.f,..oJ.Ie~e. ~ { ,1 tt) 
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E 

Energieën bij vorming polarontoeatandeno 
J 

Het minimum ligt bij~~~~~ en bedraagt 

De overgang van een elektron naar een onbezette plaats gaat 

nu als volgt.( zie figuur 6a en 6b.) 

1 

e 

0 

I 

Q) 
I 

~~~ ., ... 

9 : 
I 

I 

figuur 64o 

2 

0 

0 

Plaats l bezet, plaats 2 
vrijo 

Beide plaateen onbezet. 
.I 

Voor de bezetting van de plaatsen l of 2 krijgen we het vol

gende energie diagramo 

E 

figuur 6bo 

Roosterpolarisatie t.g.v. 

bezetting van plaats 1 

( parabool l ) of plaats 2 

( parabool 2 )o 
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2.2.2. Polaron hoppinggeleiding~ 

De geleiding in een hoppinggeleider vat men meestal op 

als een diffusie proces van ladingsdrag~rso Hiervoor geldt 

de relatie van Einstein (2. f.. ') .e.D 

k,~T 
Uitgewerkt volgt er voor de geleidbaarheid ·er. 'tl e.._ J.1.1Jo (_ E /~T) 

k~T ~f\ 4 . 

Hierin is; 

figuur 1 
;>ef·-...:1-ie vQ. .. Eq.· 

n = aantal voor hopping beschikbare elektroneno 

~= hopping frequentie bijT= 00 ( • roosterfrequentie ) 

d = naaste buurafstand tueeen kat!oneno 

E = energie die nodig ie om over de potentiaalbarri~re 
a 

te hoppen ( figuur ? )Q 

E bepaalt dua de helling van de grafiek die we 
a 

als we L~~rT tegen 1 IT ~Üzetten. Uit deze grafiek 

een andere grootheid te halen~ immers e,.;..,.. ~ rr T 

krijgen 

is nog 

= 
"l..Jl,; .._;t;... T .. ..,. 

= [". lte. "' 0 ; zodat hier/"de grootte van 1'\ V0 
k~ • 

infrarood metingen is vervolgens een mhatting van 

volgt. Uit 

vo te ma-

ken, zodat nu ook n ongeveer bepaald kan wordeno 

Brangt men een hoppinggeleider in een elektrisch wissel

veld, dan zal bij een bepaalde frequentie resonantie optreden. 

Deze frequentie is '1 /t~u,p ~ waarin z-~". = gemiddelde levensduur 

van een polarontoestand. ( 4· ). 

Dit verachiijnael is te heinvloeden door in de hopping

geleider verontreinigingen aan te brengen die een elektron of 

een gat in hun omgeving inducereno De beweging van deze la

dingsdrager wordt sterk gedempt doordat hti aan de verontrei

niging gebonden is ( zie figuur Bo ) Het reao~erende karakter 

gaat nu over in een relaxerend karakte.r • 

( 1. :1.1) 

• (4). M. Pollako T.Ho Geballe Phys. Rev. ~ ( 1961 ) Po 1?42o 
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J.R. , 

* 'V iöi(OIIT I( &"1111111-llllt. 

• 

figuur 8: polaron toestanden in de buurt van een verontreiniging. 

Dit relaxatieproces wordt gekarakteriseerd door een re

laxatietijd ?; die van de temperatuur afhangt volgens 

(t. 1. (J) 

Deze diëlektrische relaxaties zijn te behandelen als De

bije relaxaties, d.w.zQ dat de diëlektrische konstante als 

funktie van de temperatuur biJ konstante frequentie verandert 

in de buurt van die temperatuur waar w r = 1 iso 

Er gelden de volgende formuleso 

1.
1
, l " 

.!"': 
I • 11 

t - J ( (.! . .t. ~) .. l..o 

t'-
l .. - f .... 

(t.Z./0) f,_- s.-
I t- ~a.ta. 

l''= 
(]"-

( E .. -t-) ~c 

f"'t,LV ....,~ wz.t"~ 

(~.L./1.) 

' 

l' 

T 

( 2.2al0 ) en ( 2o2oll ) zijn weer-

gegeven in figuur 9. 
Figuur 9: Diëlektrische ver

liezen als funktie 

in To 

.... 
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2.2.3. Theorie van Aiken en Jordan { 4* ) voor hopp~nggele~ding 
bij hoge frequenties. 

In mangaanferriet geschiedt de hoppingge1eiding doordat er va1en

tie uitwisseling tussen Fe2• en Fe3+ Ionen optreedt. 

Nu zullen er in het kristal altijd verontreinigingen zijn in de 

vorm van meerwaardige Ionen of zuurstofvakatures. De ladingsdragers 

in de buurt van zo'n verontre~ging zu1len niet meedoen aan de ~ 

gelijkstroomgeleiding, want ze zijn aan de verontreiniging gebon-

den. Ze kunnen wèl meedoen aan de wisselstroomgeleiding als ze in 

staat zijn os tussen twee ijzerionen heen en weer te hoppen die 

zich in de buurt van de verontreinigingen bevinden. De wisseletroom

geleidbaarheid zal dan groter zijn dan de gelijkstroomgeleidbaarheid. 
(4*) 

volgens Aiken en Jordan kunnen we,dan voor verwachten: 

1f ez NA Nb O.o~ w T rr ( !:" _!_ - f:" 1-0) 4 + ~ ( e, _! - -2. w) !i) 
'J~ kT L ~ ~ ~ ( ,/.f.t.t.) 

We meten Re ( v (c.:J) ) , zodat de te meten kurve <T- ~ zal moeten vo1-

doen aan 

( 2.2.12.) 

N • acceptorkoncentratie • a 
ND • donorkoncentratie. 

a 0 = straal van de golffunktie van een gelokaliseerd polaron. 

'À, ~ •!~,ko~~~nt~. r.r(\?.. i'(\ /:; ::;kk kry ~{". 
o-(~J is dus temperatuur onafhankelijk • Er is echter wèl een re

laxatiepiek in er(LV) aanwezig. Dit leidt tot de konklusie dat de 

relaxatietijd(en) ~ temperatuuronafhankelijk zijn. 

Formu1e ( 2.2.12.) geldt niet voor e1ke temperatuur, maar voor tem

pera turen waarvoor J; G::?o )>);~}( T , waarin .tJo = longitudinale rooster-
-14) 4 0 frequentie ( ~ 10 • Dit l:tetekent voor T T << 50 K • 

Met onze metingen zijn we in de buurt van deze temperatuur gekoaen, 

zodat afwijkingen verwacht mogen worden. 

• Volgens deze theorie moet nu t. =21T 

\ 
\ 

aan de in figuur 9* getekende ka

rakteristiek Yoldoen • 

I T . 
~----4'--k_w·~~------------~~ 1~/T 

figuur 9* : ln = f(f) volgens Aiken en Jordan, 

4•) J.G. Aiken ; A.G. Jordan • J.Phys. Chem. Sol.~ p.2153 • 
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We zien dat de grafiek van t'1 als funktie in T niet sym

metrisch is tengevolge van de wervelstromen in het materiaalo 
' Het heeft z'n oorzaak in het feit dat in de Maxwell verge--lijking de vrije stromen J voor harmonische velden in de ver-

...J. 
plaatsingsstromen D kunnen worden ondergebracht door een ef-

o-
fektieve diëlektrische konstante t. LL :: !. .... -<rr J w 

aan te ne-

men. het probleem van het ruimtelading is dan ook opgelost: 
-') ~ ...:.. __,.. _. 

,."1:-H =- } + D :;::. (o-+jWE...) F =jU i ft1 F ~ rJ,;;., D .. p :., J w f+ ~ ~ l :O -

ot;...,(~~tt E) ::o 
Gaan we dus é = t( T ) meten dan moeten we korrigeren voor 

a-f~..:> ; Is ~Iw groot vergeleken bij (lo-'.o)dan bestaat de kans dat 

het eigenlijke relaxatieverschijnsel verdrinkt in de gewone 

geleidingo 

3. Mee tmethodeno 

3.lo Gelijkstroommetingeno 

De bepaling·.n van a- gebeurde met een vierpantsmeting 

aan een staafvormig sample. De kontakte~aan het materiaal 

werden met een ultrasoon soldeerbout aangebrachti bestonden 

uit Indium en waren goed geleidend. het spanningsverschil 

over de spanningakentakten ( figuur 10). werd gemeten met 

behulp van een kompensatoro 

S4 M PL€ 

figuur lOo 

Ter kontr8le op thermospanningen werden de spanningen 

bij iedere meting in twee richtingen 'omgepoold. Het sample 

was aangebracht in een kryostaat waarin de temperatuur re

gelbaar was tussen 90° K en 300°K. In de kryostaat bevond 

zich een thermokoppel dicht bij het sample. De metingen werden 

, 
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Terricht aan enkele samples Mn Fe~- o4 met x,lo Bij deze 
X ..,-X • 

aamenetelling maakt de aktiveri~nergie E een sprong van 
. J a 

8~05 eV ( x ':fG 1 } naar 0,28 e. V ( x~ 1 } terwijl ook het 

geleidingavermogen ~ een ap~ong maakt. Voor een ·bespre

king van de resultaten :z~· Terder verwezen naar hoofdstuk 

4, 1 .. 

2. De metingen bij -~::; ~Joo· }1Hzo 

Deze metingen zijn aanzienlijk ingewikkelder. Het mate

riaal wordt in een golfpijp ( al of niet afgesloten als tril

holte ) aangebracht e? de veranderin~en in de eigenschappen 
' wan het systeem zijn een maat voor t.-r. en eventueel f.,.. 

We kunnen kiezen uit twee methodena De eerste is een 

impedantiemeting aan een schijfje van het materiaal. Hier-

bij worden E. en r- gemè ten. De tweede moge lijkbeid is me-t 

me ten mo b.v. een trilholte. Door hLr een brokje materiaal 

in aan te brengen veranderen reaon~tiefre1uentie en kwaliteit 

van de trilholteo Daar de plaats van het sample zod~nig geko

zen kan worden dat ter pli:ia tee het magnetische veld nul is 

meten we alleen de diëlektrische eigenschapp~n van de stof. 

Door nu de temperatuur te variëren moeten relaxaties, mits 

aanwezig, waarneembaar gemaakt kunnen wordeno 

De beide genoemde methoden zullen in 3~2.1. en 3.ë.2. 

nader besproken wordena 

3o2.l. Methode l. Impedantiemetinga 

In de golfpijp wordt loodrecht op de voortplantingarich

ting een plaatje materiaal aangebracht ( figuur ll ). Er 

worden nu twee situaties gekreëerd. 

• 

a. Direkt achter het sample ( dikte d ) wordt de golf

pijp kortgesloteno 

bo De golfpijp woèdt kortgesloten op een afstand ~j/'f 
• Dit is het equivallent voor een open circuit • 

• 
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ct.. b. 

figuur 11 : Impedantiemeting 

Voor de impedanties aan het linkeroppervlak van het plaatje geldt 

nu 
o... kb,..t- l e bloh.n 

b. D\'"Jh, 

( 3. 1. I.) 
( 3 0 .t . .e.) 

z0= optische impedantie van àe stof. 

~ = voortplantingakonstante van de golf in de stof. 

h _ J-1 [ I - c~-h.c.)~ 1·1t 
i(,o- jJ".,. '.(.oo !). 

i.~~ - ( .. h.. y 
( = ~ [ l~ r,. -('>.. 1 ~'"Y J'h 

1).0 
( J.Z.'t) 

Z = impedantie v.h. va 
00 vakuüm. 

golflengte in de vrije 
ruimte. 
afsnijgolflengte t.g.v. 
dimensies v.d. golfpijp. 

~.,.en rt.zijn komplex; dit betekent dat zo en~ komplex zijn. 

Met een staandegolfmeting kunnen we l en l bepalen en hieruit zijn 
oe se 

Z
0 

en ~ te berekenen. 

Deze metingen werden door one uitgevoerd maar leverden niet de verwach

te resultaten op. De gevolgde werkwijze bleek te onnauwkeurig te zijn. 

De opatelling ia geschetst iij'figuur 12.Voor een tekening van de sample

houder wordt verwezen naar app~ndix 0. 

'V t>Fbl WC! !J. 
.STA R.l LIS t1-TiE 

1. 

LL rT !I l"''c./~ o~c. 
Moo. KRt~T, 

JJ ll'lc* 

-
I(LYS71{oN 

figu11,. 12 

Fen~. 
ME'Téf{ . 

meetopatelling bij methode l • 
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3.42. Methode 2 • 

Metingen aan een klein sample in een rechthoekige TE -tril-
( lOp 

holte. 5 ) 

Nanneer in een trilholte met volume V een klein bolletje materie 
0 

met volume v
1 

wordt aangebracht, dan wordt de frquentie verschui-

ving gegeven door 

ÓL.J 
LiJ 

- - -
( 3.!.-b) 

E , D , H , B :velden ·tp de trilholte in engewtcorde toestand. 
_o _o o o 
E

1
, D

1
, "H

1
, 13

1 
:velden in het monster die samen met de ongestoor-

de velden de effektleve velden in het monster vor-

men. 

De frequentieverschuiving is in de regel komplex en is als volgt 

te splitsen in een reëel en imaginair deel : 

Oc.:J ..o.w I I --;::) = l..:l ..Cj .1 Q.:. ; ~l~ = interne kwaliteit van de trilhol te. 

Voor de velden gelden de volgende formules 

- -D =~ E 
0 ° 0 
~ -B =A.tH 

0 /b 0 

-Dl = é.,. f. ( 

Bl = J"oft]( 

-E" 
_..o 
H 

0 

Door het monster aan te brengen op een plaats waar H = 0 ia scha-
a ~tw 

kelen we de bijdrage van de magnetische eigenschappen tot~ uit. 

De vorm van het 'sample is aan geen beperking gebonden. De metingen 

kunnen in principe worden verricht ~an schijfjes , cylindera, kubus

sen en bollen. 

Ne hebben gekozen voor bollen op grond van 3 redenen: - ...... (i) In de gebruikte trilholte was de plaats waar H =0 ia beperkt 
0 

tot' een cylindertja met straal van ongeveer lt mm. 

(ii) De diilektriache verliezen in mangaan ferrieten zijn vrij 

groot hetgeen experimenteren met grote samples uitsluit. 

(iii) De velden in de· samples moeten eenvoudig berekenbaar zijn. 

Voor bolvormige aamplee loopt de berekening als volgt : 
-.. --+ ........ __. _. 

H
0 

= B
0 

= H1 = s1 = 0 
~ ...... ....,. 
E

1 
+ E = 3E / (l + 2 ) ; ( dep. faktor v.e. bol is 

0 0 

v. 1 cË1n - i n1 > d 2; = - 3] E0 i 2 ~=.z.1 eh:. 
I 0 0 V, _g c. T 

"V j (E D - H B ') d t" = 2 f.o } ~ oLl:; 
0 0 0 0 0 Vo 0 

1/3 ) ( i.t.Jo.) 

(3.t../l.) 

(J. (./2.) 

Na invullen van de veldkonfiguraties ( zie appendix C ) volgt er 

~ = _ b (f(,.I)(E'..-t) +- L".t ~ tl~=J'--:---t!-:--''--:-:-.:-- V..) (j.e.ts.) 
~.u (_[. '+ 2.) c. • l. ,, ~ Vo .J Q~ (_e 'u) z + é. ••.t Vo ..... 
Hierin zijnE'enE,''de reeleen imaginaire delen van E zoals be-

doeld in de formules ( 2.2.9. ) t/m ( 2.2.11. ) op bladzijde 8. , 
(5) R. A. Naldron. 3r.J.Appl. ~hya. 9 439 1958. 
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In een enkel geval hebben we gebruik gemaakt van cylindrisch• sam

pleso Daarom volgt hier ook voor deze vorm de berekening. 
-~ ..... _,. ....... 
N0 .. 8 0 : f/1 = 131 ::r ~ ; • (.J. 2. 9) 

?, = o ( ole~olAr~u.~"'Je t"~"tu'f' 11ca... tijl.;,..Je~ Ikat ~ /} ( 1s hL ) 

v,f[ i; o:- ~ E;] ct:c = - éoV.f E~ ?.(Er--!) d;c. ( 3. t. lel) 
Na invullen van de veldkonfiguraties ( zie appendix C ) komt er 

~ = - ~ {. E.'-,) vv., .J A Q' =- ~ t" v. .J c~. 1.1~) 
1..> D lic. 

Voor eenwkening van de samplehouder wordt ver~ezen naar appendix 

D. 

De bij methode 2 gebruikte meetopstelling was als geschets in 

figuur l3o Deze werkt als volgt: 

Klystron 2 werkt op een vaste frequentie 4)0 waarop het eventueel 

gestabiliseerd kan worden met de Poundatabilisatieo 

Dit is in deze opstelling echter niet nodigo 

Klystron l werkt gemoduleerdo De repallerspanning wordt met de 

( versterkte ) zaagtanaspanning van de oscilloscoop ge moduleerdv 

waarmee frequentiemodulatie van het klystron be~eikt wordto 

Een deel van de signalen van de beide klystrons wordt toegevoerd 

aan detektor lo Deze detektor geeft de v~rschilfrequentie van de 

klystrons door aan de radioo 

Ia de radio afgestemd op de frequentie ~1 dan verschijnen er aan 

de uitgang twee pulsjes op de momenten dat klystron l de frequen

ties LV.::. L.?0 1.w1 uitzendto Deze worden toegevoerd aan de z-modula-
' tie van de oscilloscoop. Het beeld hierop wordt dan •p twee plaat-

sen onderbroken. Op deze manier is het mogelijk om bandbreedtes 

te meten van de reflexies aan de meettrilholte. 

De procedure is als volgt: 

Met behulp van de mechanische en elektronische afstemming van 

klystron 1 wordt de uitgezonden frequentieband zodanig ingesteld 

dat de resonantiefrequentie van de trilholte er in ligto De span

ning op detektor 2 1• dan als in figuur 14a zichtbaar op de oacil

loacoopo 

De spanning op detektor l wordt aangesloten op de Y-ingang waar-

aan Z-modulatie kan worden toegevoerd. Het beeld wordt nu op twee 

plaatsen onderbroken ( figuur l4b ). De volgende stap is dat de 

meettrilholte kritisch gekoppeld wordt aet behulp van de stelschroef. 
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De absorptiedip bereikt dan de nullijn zoals in ficuur l4c. 

Daarna wordt er met de geijkte verzwakker op 0 dB en verzwakker 

2 voor gezorgd dat de krommen Pr en Pi buiten het resonantiegebied, 

van de meettrilholte samenvallen ( zie figuur 14d )o 

Vervolgens wordt de geijkte verzwakker op ? dB ( 6 ) gezet en de 

frequentie Tan klystron 2 en de afstemfrequentie van de radio zo

danig bijgeregeld dat het beeld van figuur 14e ontstaat. 

De kwaliteit Tan de trilholte wordt nu gegeven door 

Q~ = -f.- I 2. t1 . 
J 

fr ia te meten met een frequentiemetero Deze geeft een dip in 

Pr en Pi ( figuur 14! ). f 1 is af. te ~lezen op de radioo 

3.2. 3o De plaats van het sample in de trilholteo 

Een beschouwing van de veldkonfiguraties zoals gegeven in. 

appendix C laat zien waar het E-veld maxima heeft en het H-veld 
• 

verdwijnt. 

Vet bolletje kan echter niet zomaar ergens in zo'n cylindertja 

geplaatst worden • Dit wordt gelllustreerd in figuur l6a en l6b. 

# . 
/-:':--

( ~~ 

0--. b. 

figuur 16. 

In de berekening van èlwfw · en A. 1 IQ-:, op bladzijde tJ. hebben we 

sebruik gemaakt van de depclariserende faktor van een bol. Deze 

faktor is de evenredigheid van het 'depolariserende veld ED aan 

de in een homogeen uitwendig veld E verkregen polarisatie P van 
0 

de pol, 

Het veldlijnenverloop.is in dit geval ale geschetst in figuur l6b. 

(6) E. D. Reed. Proc. Nat. El. Conf. Vol VII 1951. Chi8ago. 
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De situatie in figuur l6a is fouto 

Het gevolg ie dat de bol niet op de wand van de trilholte geplakt 

mag worden maar gemonteerd op een kwar'tastaaf op een plaats (~.y.-z.)= 

( ~ , ~, 1 t- k 1 ) gebracht moet wordeno Voor de storing die z 2 ~ z 

deze ataaf veroorzaakt moet gekorrigeerd wordeno 

3.39 De infraroodmetingen. 

Deze metingen werden uitgevoerd in de groep anorganische 

chemie ( prof. Schuit ) op een double beam Hitachi spektrofoto-

me ter. 

De werkwijze is als volgt: 

Er worden twee plaatjes van KBr gapere t ( 200 mg , </>= l 2 cm , 

dikte = o,5 mm. ) • Aan één ervan is 6 gew. i~ zeer fijngemalen 

( korrelgrootte ~ 2. f' ) ferriet toegevoecdt Het achone plaatje 

dient nu als referentieniveau voor het verontreinigde plaatjeo 

ep beide plaatjes wordt een. bundel infrarode straling geworpeno 

Het nulniveau is instelbaar door eerst een meting aan twee schone 

plaatjes te doen. 

Het apparaat dekekteerl nu het verschil in intensiteit en geeft 

dit door aan een schrijver. 

Het gehele te onderzoeken frequentiegebied ~golflengte 

< ~o~) wordt nu automatisch afgetasto 
. . 

4. Meetresultaten van het diëlektrisch onderzoek. 

~~ f 
(eV) 

' 

4.1. Het geleidingsvermogen als funktie van de temperatuur. 

De metingen als beschreven in 3rlr werden uitgevoerd aan 

twee samples MnFe
2
o

4
• De geleidende eigenschappen lopen sterk uit

een. Er is een groot verschil in geleidingsvermogen en aktiveringa

energie. 

De aktiveringeenergie hangt namelijk van de mangaankonaentratie 

x af volgens figuur l?. 

o, l 

0.:2-

0,/ 

0 
0 1 , 1.6 

figuur l7o Aktiveringsenergie 

van het geleidings

megaanieme van 

Mn Fe 
3 

o4 • x -x 
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Deze kurve is in ons laboratorium zowel als elders (?) gemeten. 

Het probleem waa in ons geval dat we stoffen onderzochten met x~ 1 

Hiervan ia in figuur l? niet af te leiden welke aktiveringsenergie 

we hebbeno Om die reden hebben we deze metingen dan ook uitgevoerdo 

* Ze zijn weergegeven in grafiek 4.1.1. bladzijde l?. Hierin ia uit-

gezet L.,.<:rT tegen lo'fr o Uit de helling ia E te bepaleno 
a 

Uit de stukken die op de ~~11 - as worden afgesneden is ruwweg 

het aantal ladingadragera te achatteno 

De grootheden zijn weergegeven in ~abel 4.1.1. 

.!)a. y,.. pi e h é 1111-~) o- 6J3°K) EQ.J..~V) Taloei ~J I . 

SP' I i. 4, '2. o.o7- o,~ 

S'P7-o • !1,1 0,15" 

, 

In grafiek 4.1.1. treedt zowel in de kurve van SP6l als in die 

van SP?O een knik op. 

Beneden de kniktemperatuur is n kleiner dan daarboven, terwijl 

Ea beneden Tknik j~iat groter is dan daar boven. 

Een verklaring is wellicht dat beneden Tknik een aantal ondiepe 

trapa beataaÄ, t{aps die boven Tknik niet meer als zodanig ~un

geren omdat de termiache energie van de elektronen te g~oot ia. 

Beneden Tknik ia dan inderdaad n kleiner dan er boven terwijl de 

aktiveringaenergie kleiner moet zijn beneden Tknik omdat aan het 

berekenen van de te meten gemiddelde aa•tveringaenergie een t~rm 

die kleiner ia dan het gemiddelàe wordt toegevoegd. 

4.2. Metingen bij 9300 MHzo 

4.2.1. De impedantiemetingen aan plaatjes f9rriet. 

De metingen beschreven in 3.2.1. werden aan ebkele plaatjes 

ferriet uitgevoerd. Er werd alleen aan polykristallijn materiaal 

gemeten. Het plan was om na enkeie' oriënterende metingen over te 

gaan op plaatjes éénkristallijn materiaal. Zover ia het echter 

niet gekomen. Hiervoor zijn enkele redenen aan te wijzen; 

(i) De otrënterende metingen bleken behept met een grote onnauwkeu

righeid, die slechts verkleind kon worden ten koste van een aan

zienlijke uitbreiding van de meetmethod~. De in 3.2.2. beeproken 

metingen aan ,een trilholte verdienden de ·vo~trkeur boven de bedoel-
• 

(?) F.K. Lotgering. J.Phys. Chem. Sol. 25 ( 1964 ) p.95. 

... 
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de uitbreidingo Hierop wordt nog teruggekomen. 

(ii) Het vervaardigen van grote platen polykristallijn materiaal is 

vrij eenvoudig. Voor één kristallijn materiaal ia het praktisch 

niet uitvoerbaar om de hele doorsnede van de microgolfpijp ho

mogeen te vullen~ De afmetingen van de éénkristallen ( ~ 5 mm., 

lengte onbeperkt ) lenen zich daar namelijk niet boe ( zie fi

guur 18 ). 

Jea.rcee reL: t-er-r1ef:. 
:ZwART : kcJ..t. 

figuur 18: a. dwars.dcorsnede van golfpijp gevuld met plaatje 

polykristallijn ferriet. 

b. dwarsdoorsnede van golfpijp gevuld met plaatjes 

'énkristallijn ferrièt. 
I 

Er werd bij deze methode gebruik gemaakt van een coherente ver

sterker om de staande golfmetingen zp nauwkeurig mogelijk te· 

makeno De staande golfdetaktor is - evenals de overige detektors 

in het systeem - behept met éen aanzienlijk ruisniveau. Door het 

klystron aan - uit te moduleren met een bepaalde frequentie en 

alleen signalen van deze frequentie te detekteren ( 72 Hz ) 

wordt er slechts een smal ruisbandje meegenemeno 

De onnauwkeurigheid in de metingen zoals vermeld onder (i) heeft 

enkele oorzaken: 

la.De plaats van de kortsluitzuiger moet geijkt worden zodanig dat 

vlak achter het sample een impedantie nul ontstaat. Deze ijking 

moet zeer precies gebeuren willen we geen fouten introduceren. 

Het bleek niet mogelijk de instelling nauwkeuriger te doen dan op 

0~"1 mm. 
('·s·~~Je 

k~o~~~~Lu;·ï~'~iè~='~~ë~~====~r-~z/7~[===========================·~~--~~~~~. 4 LlQ~J4 ,J .. : : L L 9ol[. 
t ~ ""a",!:;Q;. 

lb.De montering van het sample. In de eerste plaats is het moeili.jk 

om de dikte van het sample konstant te maken en in de tweede plaats 
• moet het sample exakt loodrecht op de voortplantingarichting ge-

monteerd worden. , 
lc.Wanneer het sample met vloeibare luch~ op lage temperatuur ge

bracht wordt krimpt de golfpijp per 100 °K daling 0,1 mm. 
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De meting van de plaats van een miniaua in het•ataandegolfpa-

troon leverde per 100 °K in het onderzochte gebied slechts een ver

achuiving van 0.2 mm op • 

We kunnen nu twee dingen doen 

(a)De opatelling instellen op meten V'-tn de iapedanties Z en Z als oe sc 
bedoeld in 3.2.1 •• Deze metingen zijn weergegeven op Smithkaart l • 

(b)De positie van de kortsluitzuiger bij iedere temperatuur variëren en 

de impedantie als funktie van de zÁigerpositie meten. Enkele van deze 

metingen ( bij kamertemperatuur verricht ) zijn weergegeven op Smith

kaart 2 • Uit de lig~ging van het middelpunt van deze cirkels en de 

grootte van han straal kunnen dan gegevens van het materiaal verk~e

gen worddn. Hieraan is doo.r ons echter niet gerekend. 

-held 
De mogelijk~) werd door ons geprobeerd ~aar bleek te onnauwkeurig 

te zijn om resultaat te leveren • Ber~keningen leidden tot negatie-
-heid-J 

ve er en ~~. Mogelijk~b) is ~Anmaal geprobeerd maar werd verlaten 

omdat metingen aan een trilholte eenvoudiger verlopen, zowel meet

technisch als rekenkundig. 

4.2.2. Metingen aan de trilholte. 

4.2.2.1. Berekening van Llt..J/LJ en .6 1~als funktie van ê
11

• 

Uitgaande van de formules 3.2.13. voor bolvormige samples kunnen we 
6 Yo en ~w als funktie van !

1 en f." berekenen en in grafiek brengen. 

Voor een bol met diameter 2r= 2.30 mmm. is dit gebeurd in figuur 

20a ( L. 1/Q ) en figuur 20b (~&~/c.o ) o 

6 1/Q,·Io~ 
.8 

.'f 

/.o 

.9 

.l( 

.t. 

0 
o lo .%o .3o 

figuur 20a ~ als funtie van s.' en 
Q 

lfo ~o 

E. 11 • ( '&ereke ... d). 

) 
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wat kunnen we nu verwachten als we de metingen aan de trilholte 

als funktie van de temperatuur gaan doen. 
, · ( .. v) 

Zoals in paragraaf 2.2.2. vermeld meten we '-•!f = '-- j l. +- ~ 

Ia nu l" << o-/LI.U dan wordt .6. 
1/Q sterk heinvloed door v . 

Namelijk ia dan ~~F= l~ ; Bij 9, 3 GHz wordt dit E~::. o,SI5" tr. 

Ia de gevallen waarin de hoppinggeleidbaarheid ü domiaeere 

ltunnen we dan de gt:afiek v"an 6Yr; tegen E" vervangen door een 

waarin AY(X tegen T is uitgezet, aangezien E." nu a.b.y. ( 2.2.7. ) 

te berekenen is als funktie van T. 

De horizontale aa wordt nu uitgerekt maar 4
1/.Q blijft dezelfde uit

gesproken maxima vertonen ( zie figuur 21 ) 

S ? ' I /i q ro, o8 a. V. 
~t..:J'5.,..", 

(6e~J,q,.,cJ.) 

I 
E.. to 

'"--
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4o2.2.2. Grafieken van de metingen bij 9300 MHz • 
.I 

Er werd geaeten aan vijf samenstellingen. Deze zijn 

Mn0.9 Fe 2.1 04 E = 0.05 a 
eV ( SP 83 ) Grafieken 

Mnl.O Fe 2o0 0 E = o.o8 eV ( SP 61 ) Grafieken 
4 a 

Mnl.O Fe 2.0 04 E 
a 

: 0.15 eV ( SP 70 ) Grafieken 

Mnl.l Fe 1. 9 04 E = a o. 32 eV ( .5 P tZ ) Grafieken 

Mnl.4 Fe 1.6 04 E = 0.40 eV ( SPE III) Grafieken 
a 

GRAFIEKEN 4.2.1. Mn0.9 Fe 2.1 04 . 
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GRAFIEKEN 4.2.2. Mnl.O Fe 2 • 0 o4 ( S~ 61 ) 
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Van deze samenstelling was~~ niet meetbaar van nul verschillend. 

<.111( bbef door het hele temperatuurgebied nagenoeg konstant • 

~ = 4 0 8 • 10,' - 4 + 0 0 3 • 10 - 4 • 
4 

:-:hruit berekenen we 

c:'= c;. 11 + 1 ; l' = 0 we gene <l ~ = 0 • 

5. Diskussie van de meetreáultaten en konklusie&. 

5.1. Uit de grafieken ( 4.2.2.4.), ( 4.2.3.4. ) en ( 4.2.4.4~) kon

kluderen we dat in de door ons gemeten gevallen de theorie van 

Aiken en Jordan ( blz. 8• ) van toepassing is. 

Hiervoor is het volgende aan te voeren: 

1) De grafieken komen overeen met het in figuur 9* aangegeven 

voorbeeld. 

2) Uit de hellingen van de grafieken boven de kniktemperatuur 

kunnen we een aktieveringsenergie berekenen. Deze blijkt in • 
de gegeven gevallen overeen te komen met E zoals die uit a 
gelijkstroommetingen te berekenen viel. 

5.2. We hebben bij de interpretatie van de metingen aan de bol

letjes moeten gokken op het in 5.1. beschreven effekt. Nu is 

het mogelijk dat die gok verkeerd zou zijn en dat we de-toppen 

in~L moeten uitleggen als veroorzaakt door een eerst oplopen-a 
de E. 11 , die vervolgens weer afueemt • 

' 
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We hebben dit gechecked door in het geval. van SP61 ook aan een 

cylindertje te meten, en vonden·daar resultaten die overeenko

men met onze interpretatie. De mettngen aan cyl.indertjes gaat in 

principe nauwkeuriger dan de meting aan bol.letjee daar .G Y& in 

het eerste geval recht evenredig is met E..'' , en ~{/' recht evenrefO! 

dig met ~ 1 
• 

De moeilijkheden bij het meten aan cylindertjee ie juist die e-
r ~~~ w " t t d l. t d venredigheid van ~Q aan r.- • ordt E. e groo an ver oop e 

meting bijzonder moeil.ijk. 

5.3. De konklusies die we uit het i.r. onderzoek trekken ( zie 

blz. 33 ) bevestigen het verschil in aktiveringsenergie voor de twee 

twee samples Mn1Fe2o4• 
' 2+ 3+ Immers er bestaat op de oktaëders een voorkeur voor Mn boven Mn 

2+ Dit gaat ten koste van Fe , zodat de koncentratie hiervan afneemt. 

Fe2+ fungeert in de mangaanterrieten als donor voor de hopping, die 

over Fe2+ en Fe3+ plaatsvindt. 
' Derhalve moet voor groter maridaa~gehalte E gr9ter zijn dan voor 

è!l a. 
kleiner. m~nóa.C4n de ~(Ä,Li:-e.. 

6 ó 
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6o Het infraroodonderzoek. 

6.lo Nadere beschouwing over de struktuur van de mangaanferri•ean. 

In paragraaf l.l. werd reeds vermeld dat er mangaanterrieten 

zijn met kubische s~neletruktuur ( samenstelling parameter x ~ 1,9) 

en met tetragonale epinelstruktuur ( x ~ 1,9 ). 

De tetragonalitéit ( het in één richting oprekken van het rooster ) 

wordt veroorzaakt door Mn 3+- fonen op de okt~ëderplaatsen. Deze 

Ionen vertonen namelijk het Jahn-Tellerefect, dat wil zeggen dat 

de zuurstofomringing van de Mn 3+ronen zodanig is dat de energie

niveaus zich opsplitsen zodat de grondtoestand niet ontaard iso 

Uitwendig is dit waar te nemen door het oprekken van een kristalas. 

We kunnen ons nu afvragen welke Ionen we verder op de oktaëder

plaatsen kunnen aantreffen bij de verschillende samenstellingen en 

welke invloed deze Ionen dan hebben op de struktuur of de s.rmmèti'ie 

van de atruktuuro 

Er zijn zoals gesch•tst in figuur 1 twee soorten plaatsen voor de 

kattonen in de spinelstruktuur. Op deze plaatsen kunnen zowel · 

mangaan- als ijzerionen zitten. Er ie één tetraëderplaats op twee 

oktaëderplaatsen en op de tetraëderplaateen komen alleen driewaar

dige Fe en tweewa5rdige Mn voor ( 10 ). De ~tnkktuur laat zich dan 

als volgt •chrijven: 
,., Z.+ L 3+ ( N1 IA . t-, . ) 0 z- ( / I I ) 

""' re.,_"- ••··x-c.... r-,...-t->c+-a.. <t o ... 

De Mn en Fe op de oktaiderplaatsen ( in 6.1.1. tussen haken ) 

kunnen 2-waardig en 3-waardig ·zijn. De verdeling van de ze waardig

heden hangt af van het evenwicht· 

r1~'~ Z-t + r-e.~+ ;::::!' M"' 1 '~" + Fe~+ 

• okbêdu~orn 
® teb1:..ëol er i:.o~ 

0 21MN\o"s-bfï:o)l 

~~i11els-t-r1Ak~ 

(10) F.C.M.Driessens Proefschrift 1964 Eindhoven. 

(~) 

(A) 

( '·'· z) 
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De infraroodmetingen geven nu aanwijzingen over de verdeling van 

de katlonen op de oktaëderplaa~sen • 

De inte~/etatie van deze metingen berust voor een groot deel 

op een struktuurmodel dat door W-ldron ( ll ) gegeven wordt. 

Dit model gaat uit van een rombische struktuur - eenheidscel 

in plaats van de gebruikelijke kubische. Deze rombische cel ia 

geschetst in figuur 22 op blz. 27o 

De geschetste rombische eenhei~acel is opgebouwd uit drie tetra

adera ''n M4- tetraëder, bestaande uit vie~ oktaëderionen en twee 

Mo4- tetraëders bestaande uit een tetraëderion in het centrum van 

vier zuurstofionen. Deze tetraëders bezitten de symmetrie van 
.I 

de puntgroep Td (12 ). 

Bovan x = 1,9 worden de apinellen tetragonaal vervormd en dan 

moeten we de eigenschappen relateren aan die van de puntgroep D2d. 

6.2. De normaaltrillingen van de romboëder van Waldron. 

De normaaltrillingen van de romboëder denken we opgebouwd 

uit de normaal-trillingen van Td ( x~ 1,9 ) of D2d ( x ~ 1,9 ). 

In tabel 6. 2.1. is een ·overzicht gegeven van àe aymmetrie klassen 

van de normaaltrillingen voor de beide aymmetriegroepeno 

Tabel 6.2.1. ( 13 ) Symmetrie klassen van de normaaltrillingen 
van T en D d '2d" 

Td-vormen D2d-vormen degenera tie Vrijheidsgraden aktieve 
M04 M4 2M04 +M4 modes 

Al Al (l) ( l)x l (l)x l ( l)x 3 0 

E Al (l) ( l)x l ( l)x 1 ( l)x 3 0 

Bl ( l) ( l)x l ( l)x l ( l)x 3 0 

Fl A2 "" ( 1) ( l)x l (l)x l ( l)x 3 0 

E (2) (2)x 1 (2)x 1 (2)x 3 0 
, 

( l) ( l)x 3 ( l)x 2 (l)x 8 4. 
F2 B2 

E (2) (2)x 3 (2)x 2 (2)x 8 4J[ 

•van de 8 tot klasse F2 behorende normaaltrillingen zijn er drie 

in-aktief op symmetrie gronden. Een vierde is de translatie. 

In figuur ~3 zijn de acht aktieve modes getekend voor het kubische 

geval. 

(ll) R.D.Waldron. Phya.Rev.99 ( 1955 ) p.l72?o 
(12) G.Herzberg.Infrared an~Ramanspektra (D.VaneNostrand Comp. 

Inc.N.Y.l945)p.t9. 
(13) V.A.M.Brabers.Intern Rapport Sectie Materiaalkunde 69-1 

• jan.l969 p.32. 
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Van de ge tekende acht modes zijn V~ t/m /J'J z. ~· intern in-

aktief, d.w.z. de M4 tetraëder staat stil en de M04 tetraëders 

voeren tegengestelde bewegingen 'uit zodat geen netto dipoolmoment 

overblijft. De mode v19 ia de uniforme translatie van het gehele 

kristallieto 

• o H. et. Q de--r 0 o " . 
(!> (;a hc:tQ.cl~.-;:on . 

0 2. .._.>&:.i ;; 0\1\. 

figuur 23 infrarood aktieve modes van de romboëder van Waldron. 
( naar R. D. Waldron ). 

ir blijven nu vier infrarood aktieve modes over, waarvan we er 

twee hebben waargenomen. Ter illustratie ia in figuur t~ .het 

spektrum van Mn0 • 5Fe 2 • 5o4 weergegeven. 

-~ 8o \A 

-~ 
!' ..., 

6o ~ 
"'J 

~ 
-.l1 

ijo 

3 
2o .. 

·~ 

-G.. 4-r-!j. (t> ... -I) --

1"'0 boo '•.-oo 'too .3oo .I .too 
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We nemen aan dat de gevonden abaorptiebanden overeenkomen met 

~ en ~ uit het tvaldron model om drie redenen; 

(l) Zowel ~ als Vz ontstaan t.g.v. de trillingen van de zuur

atotionen, de metaalionen hebben een kleinere amplitude, 
"~,'en v., zodat de intensiteiten van v ~ ongeveer gelijk zullen 

zijn. 

(2) ~ en ~ zijn trillingen van de metaalionen in het isotro-

pe veld van hun·tetraedtiache en oktaëdrische zuurstofomringing~ 

De frequenties zullen vrij laag liggen wegens de grote massa's 

van de metaalionen. 

(3) In de spLnelstrdktuur is ieder zuurstofion gebonden aan éln 

tetraiderion en drie oktaidertonen als i~ figuur lr • · 

(0) 

figuur 1, 5" 

Struktuureenheid van de 

spinelatruktuur. 

De mode met frequentie ~ is er 'een waarbij het zuurstofion in 

de richting van het tetraëderion trflt, bij de mode met frequentie 

~ trilt het in een vlak loodrecht hierop. Zodat ~ ~ ~ 

en wel ~ ~ ~ {;8 als we aannemen dat de krachtkoostanten voor 

de bindingen ongeveer gelijk zijn. 

Als we nu te maken hebben met tetragonale spinellen(x ~ 1,9 ) 

dan is volgens tabel 6.2.1. een opsplitsing van de drievoudig 

ontaarde infrarood aktieve Td modes te verwachten. En wel een 

opsplitsing in een enkelvoudige en een tweevoudig ontaarde tril

lingo 

. ( 14) 
6.3. Infrarood spektra van de mangaanferrieten. 

De spektra zijn weergegeven in figuur tb. 
Fe

3
o4 vertoont slecht~ 2 absorptiebanden. Mn

3
o4 heeft er acht. 

De banden die ontstaan t.g.v. trilling van de zuuratofronen in 

de richting van het tetraëderion indiceren we met V1 • De banden 

t.g.v. trilling in een vlak loodrecht op deze richting geven we aan 

met V~ • We zien als funktie van de aamenetelling het volgende 

gebeureno 
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v1 verschuift als funktie van x naar een minimum bij x = 1,0 

en stijgt dan met toenemende x. Bij x~ 1,8 splitst v1 

zich in ~(1) en ~{1) respektievelijk enkelvoudig en tweevoudig 

ontaard. 

~ blijft konstant tot x = 1,0, maar splitst vanaf x = o,B in 

Vz en ~~~ • Deze apli.sing ia bi.; x = 1,4 weer verdwenen. 

Vanaf x = 1,0 zet echter een splitsing in die met groter wordende 

x steeds geprononce~der wordt. De ontstane twee banden geven we 

aan met ~(V en l{{{J reapektie velijk enkelvoudig en tweevoudig 

ontaard. 
, 

Bij de verklaring van deze verschijnselen maken we gebruik van de 

kationen verdeling volgens Driessens ( 10 ), weergegeven in fi

guur ZJ en van de resultaten van een door V.A.M. Brabere uitge

voerd röntgenonderzoek ( 15 ) • ~~ SZ.8 · 

1,0 
M h t t ( tei.r-a.èdQr-S) 

.<3 
' 

.b / 
M 1'1

3 ~ ( oHQ..ëclc.r-s) 

·'i 
/ 

/ 
.J. / . 

.r-.-- M.,2.t- ( ol~kë~). - / -- -0 x: 
~,b (),8 1.0 1.2. /Ji 1-6 

figuur z7 Kationenkoncentra ties volgens Driessens. 

A 

' 4 
J. figuur 1; -

}.J 0 

8 
b 
ij 

verhouding van de leng
~en van de opgerekte ku
~às ribbe en de konstant
geblevene. 

l c:· opgerekte ribbe. 

/oo a: konstant gebleven ribbe. 

'·" J.c'j l.o J..'-f l( 

( 10) zie blz. 2?. 
( 1~) V.A.M.Brabera, P. Dekker, Phys. Stat.Sol. 29 K?3 ( 1968 ). 
( 15) V.A.M.Brabera. Intern Rapp. Sectie Mat.kundë 69-l ( 1969 ). 

' 
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De verschaiving van 

V .:.or o~ ><~i worden 
2+ r Mn - onen die een 

dan de i'e 3+-fonen. 

( zie figuur t,g ) • 
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~ is.dan als volgt te verklaren. 

de tetraëderplaatsen steeds meer bezet met 

wekere binding met' de zuurstofionen aangaan 

~ verschuift daarom naar lagere frequenties 

38o x 

3 'lo 

.3.D 0 

~ o.l\ i~ ge:.~co.L b~. 

fliguur t.g Verschuiving en opsplitsing van 111 en ill als funktie 
van x. 

Voor x ~l stijgt deze roosterfrequentie met het .mangaangehalte. 

Dit is ook te verwachten daar de oktaëderplaatsen meer met 3-waar

dige tonen bezet worden d~n beneden x = 1 , zodat deze hindinge~ 

ateviger worden • 
.., 

De splitsing van vz. tussen x = o,B en .x= 1,4 ia waarschiJnlijk 
2+ ,. .. ( te wijten aan het;, optreden Mn -J.onen op de oktaedera zie fi-

guur ~7 ) • De intensiteit is kwalitatief evenredig met deze Mn 2+ 
2+ .. koncentratie. Nu kan het zo zijn dat.in plaats van~~ -J.onen zich 

3+ 2+ •• 2+ paren Mn -Fe -J.onen vormen. Deze Fe doet dan niet mee aan de 

geleiding omdat de dissociatieenergie van het paat 0,3 eV bedraagt. 

( 16 ). Deze mogelijkheid wordt door ons ( 14 ) tegengesproken om

d•h er beneden x = l,O geen aanwijzingen in de i•r. spektra zijn 

die de aanwezigheid van Mn 3+ doen veronderstellen. 

Deze aanwijzingen vinden we wel boveu x = l,O. Daar splitst Vl 
zich namelijk in twee ba~den ~(.t; en Vz(1). Deze opsplitsing achrij-

3+ 2- .. ven we toe aan de tetragdnaliteit van de Mn o6 oktaeders. 

Tussen x =1,0 en x= 1,8 is de splitsing waarneembaar maar niet 

groot. Het kristal is daar uitwendig nog kubisch. Vanaf t = 1,8 · 
wordt de splitsing groter. De röntgenspektra ( fig'.lll.r t'il) geven 

hier een oprekking van het rooster te zien. 

~14) zie blz. 31. 
(16) z. ~imäa. Czech. J. Phys. Bl5 435 ( 1965 ). 
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Terwijl beneden x = 1,8 de tetragonaliteit nog in ~lle richtingen 

optreedt wordt het boven x = 1,8 een koÖperatief effekt. Dit 

betekent een duidelijke opsplitsing in de roostertrillingen, zo

als waargenomen. . 
Omdat ~e beneden x ~ 1,0 deze splitsing niet waarnemen besluiten 

we dat de veronatei1ing van ~im~a onwaarschijnlijk is. 

Als laatste effekt treedt op de splitsing van v., in ~( 1)i..J,(a).Ook 
' 3+ deze splitsing is te wijten aan Jahn-Tellereffekt van Mn -ionen. 

De konklusie die we uit dit infraroodonderzoek trekken is dat er 
- 2+ op de oktaedera een voorkeur bestaat voor Mn ten opzichte van 

Mn3+. Het evenwicht ( 6. l. 2. ) lir,t dus dan de linker zijde voor 

lage temperaturen. 

Een tweede konklusie is dat wé weliswaar de tetragonaliteit van 

het kristal voor x ~ 1,9 terug kunnen •inden in de spektra, maar 

dat de overgang niet diskontinu verloopt en we dus geen duidelijke 

uitspraak over de uitwendige struktuur kunnen doen, in tegenstel

ling tot de resultaten van een röntgenonderzoek. 

Wèl kunaen we aantonen d~t.er reeds etatistisch verdeelde afwijkin

gen van het kubische rooster optreden lang voordat het rooster 

in z'n geheel tetragonaal wordt. 
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Appendix Ao 

• De grens van het bandenmodel is op de volgende wijze af te schat-

ten. , 
Beschouw een band 

E(k) = E - R cos ka 
0 

a = roosterkonstanteo 

• Dan geldt voor de effektieve massa van de ladingsdragers m 

• 2 2 2 2 llm = liH d E I dk =(Ra cos ka) I ft • 

In de buurt van de onderate bandrand ( k~o ) wordt m• konstant. 

• 2 2 llm = Ra I ft • a 

• 2 • Er geldt verder m v = kBT ; ~oor de beweeglijkhe1d f' = e 1 I m v 

vinden we dan: 

1 

~ = ( e l a / !l ) ( R I kBT ) '2" 

1 = gemiddelde vrije weglengte, deze is minimaal a • 

2 De grenswaarde voor ~ wordt nu ~ = ea I~' / 
2 

1 grens 
}Jv is van de orde l cm I V sec • grens . 2 

Bij de mangaanterrieten is~~ Oo05 cm I Vsec. 

Appendix Bo 

Het geleidingsvermogen ~ van mangaanterrieten ( in het algemeen 

hoppinggeleiders ) is op de volgendä wijze afhankelijk van T : 

O"":ney- o 

f- = e D I kBT ( relatle van Einstein ) We beschouwen de gelei

~ing dus als een diffusieproces • 
2 

D • d V0 exp( zie verslag A.J. Vialle juni -1969, Ehv. ) 

Zodat (-Fa.. 1 k:;-) 

a-: ne 2d2 Va 
kBT exp ( - Eal kBT ) ; 

2+ ti = aantal ladingsdragers, Evenredig aan de Fe -koncentratie. 

à = gemiddelde vrije weglengte 

E = gemiddelde hoppingenergie. 
a 

n is moeilijk absoluut te berekenen, de geschatte waarden op 

bladzijde 18 zijn berekend met d = a • 
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Appendix c. 

Voor ea..., boL :r·W : 
-.z_ 

Ow -3.Jv, t.uf?0 
-= (1) 
w 

De velden in de ongestoorde trilholte 

worden gegeven door ( I t) 

H -2jHl 
lfX sin 

pïiZ = cos-z a d 

H +2jH1 
.2.! sin lTX = cos x d a 

E = ~ [! sin y -2H 1 rr sin a 

---'> 

d = 

p7ïz 
d 

p1l'z 
d 

~ 
p 2 

H • 6 in het vlak x z 
a 

= 2 

H = 0 in de vlakken z = x 

H = 0 op de snijlijnen van deze vlakken. Op die plaatsen is 
0 

-E 
0 ,.. 

maximaal. Het veld in het sample wodt homogeen verondersteld. 

De integraal in de teller van formule 

ê.- I 
T: -3 Eo --é.rt. 

(l) wordt dan : 

De integraal in de noemer van formule (1) 

Zodat 

Na invullen 

~-1 

E+Z 

van f.. 

Vl 
v 

0 

= 
"" 

abd 
4 

EI -j ~11 

~ 
- ' ~'-')(i '+t.) + ~11 ~ 

= w ~·t-')z uZ. 
t- E. 

komt er 

VI .dj_ = 3~ 
.! ,, 

.. 
Vo Q· ~ !rz.)l + ' 

~112. 

(IJ) H.Ao Atwater. Intro to Microw. Theory , McGraw-Hill 
Book Comp. Inc. 1962 p 139. 

"' Vo 
..) 
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Appendix D. 

Tekeningen van de samplehoudera. 

l. Bij 3. 2.1. Impedant~emetin.gen_. 

2. Bij 3.2.2. Metingen aan trilholte TE10P. 
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