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INLEIDING 

De ma.ngaa.nferrieten met algemene formule Mn Fe:t 0,1 ( o<x(3) . . x _,-x 
zijn mengkristallen van hausmaniet en magnetiet. Zij behoren 

tot de halfgeleiders, zijn ferrimagnetisch en hebben zacht 

magnetische eigenschappen. Het rooster van deze stoffen ver-

toont een spinelstruktuur. Zoals reeds bij andere overgangs-

metaaloxiden is gebleken, treedt ook bij mangaanferriet de 

moeilijkheid op met welk model het geleidingamechanisme be-

schreven moet worden. Om opheldering te brengen moeten verschil-

lende vormen van onderzoek uiteindelijk een uitspraak moge-

lijk maken. We onderscheiden geleidbaarheidametingen, Seebeck-

metingen, metingen van de Hallbeweeglijkheid en infrarood me-

tingen. Mijn opdracht richt zich op het meten van de Hallbe-

weeglijkheid. Er zijn versobillende manieren, waarop men de 

Hallbeweeglijkheid zou kunnen gaan metea.We hebben de keuze 
• 

uit verschillende korobinaties van statische en wisselvelden 

voor I~eetveld en elektrisch veld. Als beide velden statisch 

zijn zal dat resulteren in een gelijkspanning voor de.Hall

spanning. De spanning, die we dan detekteren, bevat echter 

ook bijdragen van thermomagnetische effekten (Nernst-,Etting-

hausen- en R;ighi-Leduc effekt), magnatoweerstand en "IR-drop". 

Wisselstroommetingen leveren grote voordelen op door het uit-

sluiten van de thermomagnetische etfek~en. Toepassing van een 

wisselend magneetveld i.s· slechts mogelijk als we de variatie 

van het magneetveld late~ plaatsvinden in het gebied van teoh-

nische verzadiging. We hebben immers te maken met een ferri-

magnetisch ma ter i~, WaaJ;."bij we een spontaan- e.n een gewoon 
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Halleffekt onderscheiden. 

De kombinatie elektrisch wisselveld en ~tatisch magneet

veld lijkt dan ook het meest geschikt. Bui ten de reeds genoem-

de redenen is hier voor aan te voeren, dat de mangaanferrieten 

" 
een lage beweeglijkheid hebben. Dit wil zeggen, dat de te meten 

spanningen laag zijn. Een wisselstroommethode biedt in deze 

situatie meer perspektief, mede ook door het uiisluiten van 

storende ther.mospanningen, die bij g~lijkstroommetingen optre-

den. 

I THEORIE 

Bij het bestuderen van het geleidingsme'chél.Ilisme in ma.ngaan.fer-

riet Mn Fe
3 

0~ spelen de waardigheid der kationen en hun x -x ,. 

verdeling over oktaeder- en tetraeder- plaatsen in het spinel-

rooster een belangrijke rol. In fonJule kunnen we de verdeling 
• 

voorstellen door: 
, 

II III Mn Fe
1 

(Mn Fe
2 

)o
4 x-y -x+y y -y (l) 

De metaalionen voor de haakjes bezetten tetraeder-, de rtetaa.l-

ionen tussen haakjes oktaederpl~atsen. De mangaanionen op een 

tetraederplaats zij tweew~rdig en de ijzerionen driewaardic. 

Dit houdt in,dat, vanwege de elektrische neutraliteit, (1-x+y) 

oktaederplaatsen door tweewaardiGe ionep worden bezet.Tussen 

de tweewaardige en driewaardige oktaederionen bestaat een 

evenwicht: 

Mn2+ +Fe3+ ~ .Mn3+ + Fe2+ (2) 
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Het probleem is nu te bepalen aan welke zijde het evenwicht 

ligt. Wanneer men de neutronen diffraktie data van HastiDb~l) 

kombineert met de metingen van het magnetisch moment2-5)van 

MnFe2o
4 

(4,6 ~), dan ~ou men met behulp van de N~eltheorie 

kunnen besluiten tot een waardigheideverdeling Mn~:8Fe~:2 · 
(Mng+2Fef+6Fe~+2 )o4 , die overeenkomt met een ligging van het 

' ' , J 

evenwicht aan de rechterkant. Lotgering6)veronderstelt echter 

een afwijking van het lineaite N~el-koppelingsschema en kon-

kludeert, dat het magnetisch moment van 4,6 JUB geen bewijs 

is voor een evenwicht aan de rechterkant. Voor een evenwichts-

ligging aan de linkerkant spreken: 

1) Geleidingsruetingen. 

a) De data van Uitert7) 

De- g~le~dbaarheid van Ni ferrieten kan worden ver-

minderd door een kleine hoeveelheid ijzer te vervan-

gen door mangaan • Dit wordt toegeschreven aan de 

. dat. F 2+ d . Mn3+ t . . t ox~ ~e van e ovr , wa een evenw~cn aan 

de linkerkant icl1oudt. 

b) De data van Yamzin en meàewerkers. 8 ) 

Zij be~~lden door neutronen diffraktie de verdeling 

van ~~ over tetraeder- en oktaederplaatsen in 
I' 

Mn Fe3 o
4

• Voor b.v. x • 1,5 vonden zij, dat 30~ x -x 

der oktaederplaatsen bezet werden door Mn. Ligt het 

( ) - f :ul M 2+ F 3+ evenwicht 2 links dan geeft de orm e nn0• 9 e0 •1 

(Mn~:1Mn&:5Fei:4 )o4 , ligt het evenwicht rechts dan 

. 2+ 3+ ( 3+ 3+ 2+ ) geeft de formule Mn0•9Fe0•1 Mn0 •6Fe1 •
3
Fe0•1 o

4 
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de verdeling weer. De ho~ resistiviteit, die werd 

waareenomen nl. 105 ohm cm-1, is in tegenspraak met 

de tweede formule, die een hoog gehalte Fe2+bevat. 

2) Irû~oodmetingen van V .A.~>.Brabers en P .Dekker9) 

De absorpsie teng~vplge van Mn3+ionen op oktaeder--

plaatsen komt pas voor bij samenstellingen van Mn Fe
3 

o
4 x -x 

met x)l. 
J 

3) Berekeningen ~an Harrison.3) 

lJit schattingen van het verschil in de derde ionisatie-

energie van l•Jn en Fe (3eV) en uit de stabilisatie ten-

gevolge van kriGtalveld opsplitsing berekende hij, dat 

een energie van leV nodig was voor de reaktie: 

.. 2+ F 3+ u_3+ F 2+ J.•m + e -J·.1u + e. 

Volgens Lo~geringlO)zou de geleiding door elektronuitwisseling 

tussen ferro- en ferriionen op oktaederplaatsen plaats.h.ebben 

via een hoppingmechanisme. De mangaanionen van YmxFe
3

_x04 

bezetten voor samenstelliné)"'en met o(x(l,5 minder dan 30'fo van de 
' 

oktaederplu.atsen en dit ma.akt het waarschijnlijk, dat Mn ionen 

een ondergeschikte rol spelen bij de geleiding voor deze samen-

stellingen. De geleiding via een hoppingproces doet verwachten, 

dat de drift-.eweeglijkheid Jl-n toeneemt met toenemende tempera

tuur. Belov, Svirina, Malikova M.A. en Y~likov O.A.ll-l4)vinden 
I' 

een afnemende Hallbeweeglijkheid JUH met toenemende temperatuur. 

Belov konkludeert hieruit, dat bandgeleiding optreedt. De grootte-

orde van h ligt echter in het overgangsgebied bandgeleiding

hoppingmechanisme. Het banc:enmodel schiet hier tekort. Hier onder 

volgen eenvoudige afleidinb~n voor resp. de benedengrens van ~ 



in het bandenmodel en de beweeglijkheid in het polaronerunodel. 

I' 

Begrenzing van het banuenmodel. 

Als men uitgaat van de elementaire formule van de be-

weeglijkheid: 

waarin e = lading van een elektron 

11 = gemiddelde vrije weglengte 

v = gemiddelde snelheid der ladingdragers 

nr. effektieve massa der ladingdragers 

kan men een kritische waarde voor de beweeglijkheid 

afleiden, waarhoven het bandenmodel van halfgeleiders 

voldoet. De effektieve massa drukken we als volgt uit 

in de bandbreedte 2J en de roosterkonstante a voor het 

banderunadel: 

en 
1 1 - .. -2 
rn• 1i -

(4) 

2 
Ja c~ska 

1'i (5) 

In de buurt van de onderste bandrand bij k = 0 wordt 

• m konstant: 

(6) 

Bij konstante effe~tieve massa geldt voor de kinetische 

energie: 

., 2 
mv 

2 
~ kT 

Substitutie van (6) en (7) in (3) levert: 

el 

( " 2 )"~ •1Z' mv m 

(7) 

(8} 
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N.B. De benatiering, m•is konstant voor een energiein-

terval ~ kT, g-eldt -alleen aan de onderste ba.ndra.nd, 

d.w.z. J) kT. Bovenalen moet l gro~er z±jn dan a, omdat 

voor l~a de gBmiddelde vrije weGlengte de grootteorde 

van de golflengte de:c kcrtgolvit;ste elektronen krijgt. 

Dit levert voor de geldigheid v~ het bandenmodel een 

voorwaarde voor de beweecliJkheid: 

2 
Jlgrens')) ~a 2 -1 -1 lcm V sec (9) 

Afleiding van ~e formule voor beweeglijkheid in het 

polaronenmodel (N.E. het kleine polaron),hoPi-'ingmodel. 

Bekijken we oen rooster met ladiugsdrager OJ:. plaats 

(a). li'ig. 1 geeft e~n schemacische voorstelling, waarin 

we de opeenvolgende metaalionen, met de daartussen ge-

legen potentiaalberg-en teng-evolge van de zuurstofionen 

in eer1 bepaalde richting zien. 

fig.l 

De ladingsdrat:;er op plaats (a), bij metaalion, moet 
.I 

een potentiaalberg tengevolg-e van de zuurstofionen 

overwinnen om pltlB.ts (b) te bereiken. Stel er is een 

koncentratie gradient, zodat het aantal ladingsdragers 

per cm2 in een vlak n bedraagt en in een, op afstand 

d hiervan gelegen, evenwijdig vlak (n+d : ) • Het i:l.B.n

tal per cm~ in een plak met dikte d ter plaatse van 



fig.2 

1 !, 

• 

• 

x 

_,_ 

vlak 1 (fig.2) is 

ter plaatse van 2 

' 

à.a.n d.n. en 
dn d(n+d di'). 

Tengevolge van de diffusie gaan 

2dn er dan ter pl~tse van x:qd di 

ladingsd.ragers van 1 naar 2. 

Hierin is q de overgangswaarschijn
,~ 

lijkbeid voor een ladingsdrager 

(overgang: {a)-.(b).). De over-

gancswaarschijnlijkheid q is 

vexp. (· ~T). V• roosterfrekwentie 

U - hoogte potentiaalberg. Ter plaatse van (x+~x) passeren 

qd2 (-dn ) t k t t• 1 
dx 

• He oncen ra ~ever oop 
x+ Ax 

2 d.w.z. de diffusieköefficient D = qd • 

Met behulp van de relatie van Einstein: 

~ ... 
D kT 

volgt nu: 

.P "' ~ d2" exp (· ~T) 

2 d
2 

is dan qd d:x.ä , 
~ 

V exp (- :!I )d • 
kT 

(9) 

Dit is de formule voor de beweeglijkheid voor thermisch 

• geaktiveèrde diffusie van ladingsdragers, ofwel voor 

het klei:de polardm model. De definitie van het kleine 

polaren volg~ nog. 

Veel theoretisch onderzoek naar het gedrag van de Hallbeweeg-

lijkheid voor halfgeleiders met lage driftbeweeglijkheden is 

verricht door Friedman en Hclstein, Firsov en Schnakenberg • 

• 
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• 

, r) 
Eerst komen Friedman en Holstein ' met een theorie voor de 

temperatuur afhankelijkheid der Hallbeweeglijkheid op basis 

van een, zoals zij zelf beweren, fysisch intuïtieve benadering. 

Zij beschrijven de Hallbeweeglijkheid met een "klein J:.:Olaron" 

model. Het koncept van het "kleine polaron" beschouwen zij 

als essentieel voor het begrijpen van de transporteigenschap-

pen van smalle band halfgeleiders- in het biaonder die half

geleiders, waarvoor de bandbreedte ~ 0,5 eV. In deze materiéüen 

' is de wisselwerking tussen roostertrillingen en overschot- la-

dingsdrager in het algemeen sterk genoeg om een "self-trapped" 

toestand van de ladingsdrager in de onmiddelliJke omgeving 

van een der vele kristallografisch equivalente roosterplaatsen 

te veroorzaken; het bestaan van een niet verdwijnedde band-

breedte manifesteert zich in toevallige overgangen tussen deze 

plaatsen. De eeru1eidladingsdrager e~ de er omheen veroorzaakte 

roosterdeformatie, welke de potentiaalput levert waarin de la-

dingsdrager is gevangen, wordt het "kleine polaron" genosd. 

Een basiseigenschap van de theorie, die Friedman en Holstein 

afleiden voor polaron beweging is het onderscheid in twee t,y-

pen 11kleine pola!'on" i.Jeweging geldig voor resp. temperaturen 

boven en onder een overgangstemperatuur Tt (-i ~bye). 

In het lage temperatuurgebied ( T< Tt) is de polarenbeweging 

te beschrijven met een bandgeleiding, waarbij de breedte van 

de "polaron band" exponentieel afneemt als funktie van T.In 

het hoge temperatuurgebied ( T > Tt) is het bandenmodel niet 

. ' toepasbaar. Deze twee mechanismen geven aanleiding tot een ka-

rakteristieke temperatuur afhankelijkheid van de polaren

driftbeweeglijkheid JUn• 

.... 
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Voor T ( Tt is .Jln et!n afnemende funktie van de temperatuur 

(zoals verwacht uit het afnemen var1.de bandbreedte met toe

nemende temperatuur), terwijl JUn voor T)Tt een exponentieel 

stijgende funktie 2van T is, karakteristiek voor een thermisch 
cm 
V"S";c 

1 

' ' 

2 ~ 

'T 
fig.3. Hall- en driftbeweeglijkhenen als funktie van T voor 

model I • De onderbroken•krommes geven klassieke 

benaderingen weer. 

geaktiveerd transportproces.Friedman enJHolstein maken verder 

onderscheid in twee modellen, waarbij de Hallkonstante gegeven 

wordt door: RI 
1 ~ (11) - --nee JUn 

voor model I en 1 (12) 
Ril f\. --nee 

voor model ti. In het laatste model zijn Hall- en driftbe-

weeglijkheid·gelijk. In fig.). is voor het eerste model JUn(T) 

en .JUn (T) weergegeven. 

.... 
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Resultaat Friedman en Holstein 

U' fin "' exp (- kT ) (13) 

' U' = een derde aktiveringsenergie 

van de ~eleidbuarheid. 

Later behandelen Firsov16 )en Schnakenbergl7) het probleem 

van de Hall-beweeglijkb~~d met als resultaat: 

Firsov u ""l! "' exp ( + k! ) 

Schnakenberg ~ ~ konstant 

(14) 

(15) 

Beide auteurs gaan uit van qezelfde basisvergelijking.Hun 

resultaten zijn met elkaar in tegenspraak en eveneens met 

de resultaten van Friedman en Holstein, Friedman en Holstein 

geven in een later artikel18 )een hernieuwde afleiding, maar 

nu uitgaande van de basisvereelijking, die Firsov en Schnakenberg 

gebruikten. Deze hernieuwde afleidir~ bevestigt de resultaten, 
) 

die Friedman en Holstein reeds eerder publiceerden. 

Volgens de theorie van Friedman en Holstein, zal 

de kristalorientatie in de richting van het ui(wendig magneet-

veld B van invloed zijn op JUH(T) of met andere woorden als 

A we de Hall-konstante R0 weergeven door - dan is : ne 

A • f ( kristalsymmetrie in de B-richting) 

Om deze invloed te künnen detekteren is gevoelige apparatuur 

nodig. 
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II Meetmethode- meetopstell~. 

De afhankelijkheid van de Hall-spa.nr ... ing van c~e grootte van 

het magneetveld B voor ferro- en ferrimab~etische n~terialen 

wordt beschreven met vgl.(l6) 

R0 • gewone Hallkonstante 

R1 = buitengewone Hallkonstante 

B 

J 

I 

d 

.. 
-
= 

de magnetische induktie 

de magnetische polarisatie 

stroom door het plaatje, waaraan gemeten wordt. 

dikte van het plaatje in de richting van B. 

R = konstante van het paraproces 
p 

Jp • magnetisatie van het paraproces 

(16) 

Onze belangstelling gaat uit naar R0• In vgl.l6 representeert 

het gewone Halleffekt, ~J I het: spontane of buiten

d 
gewone Halleffekt en R J I 

p p 
d 

is de paraproces bijdrage. 

.I 
In het gebied van technische verzaà.ig·ing wordt J konstant 

vercndersteld, dit mag voor temperaturen, die niet in de na

bijheid van het Curie-punt liggen. 19120khet Curiepunt van 

de mangaanf·rriten varieert afhankelijk van de samenstelling 

van 390°c-5S0°C.). Svirina en medewerkers2~onen aan dat de 

konstante R niet temperatuur-afhankelijk is. We mogen zeg-
p . 

gen, dat de invloed van het paraproces te verwaarlozen is 

voor temperaturen niet te dicht bij de Curie temperatuur. 
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R0 is nu te oepalen uit de helling van de kromrne(zie fige4) 

in formule: 

V Hall 

l 

fig~4 

d 
I 

B ' 

(17) 

De grote moeilijkheid van deze hellingsbepaling schuilt in 

de verhouding van gewoon en spontaan Halleffekt. Deze verhou-

•2 -3 ding bedraagt n.l.lO à 10 voor de door ons te onderzeeken 

materialen, met name de mangaanfe~ieten met algemene for-

mule: Mn Fe3 o
4

• In de literatuur zijn enkele artikelen van x -x 

J.N.La.vine19122 )verschenen over apparatuur, waarmee soortge-

lijke metingen aan materialen1 ver5~lijkbaar met mangaa.nJ'er-

rieten zijn verricht. Deze apparatuur is, voor zover zij niet 

bestmnd uit standaard apparatuur, hier in de sektie materiaal-

kxmde tijdens stage en afstuderen 6~bouwd. De gehele appara-

tuur is in blokschema weerge~ven in fig.5. Hier volgt een 

korte beschrijving der onderdelen met verwijzingen naar de 

bijgevoegde schema's. 
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Een stabiele kristal-oscillator (1:107) levert een 100 Khz 

signaal. Dit signaal wordt via een 100 deler (fig.6), met 

aan de uitgang een resonantiekring omgezet in een sinusvormig 

1000 hz signaal en zo toegevoerd aan een smalle band verster-

ker (fig.7), die met zijn uitgangssignaal een vermogensver-

sterker voedt. De uitgangstransforma~or van de vermogensver-

sterker heeft sekundair zowel een aansluiting met hoge im-

pedantie, die de beide kompensatie-eerilieden (fig.8) van span-

ning voorziet, als een aansluiting met lage impedantie, die 

het ferrietplaatje de•stuurstroom levert. Door de frekwentie-

stabiliteit en h~t feit,dat kompensatie-eenheden en ferriet-

plaatje op een en dezelfde bron zijn aangesloten,bestaat er 

ook een goede fase stabiliteit tussen de signalen, die via 

de Rallspanningsköntakte~en de signalen, die via de kompen

satie-eenheden , op de trafo LS 31 gebracht worden.(zie fig.5 

en 8). In de kompensatie-eeru1eden worden n.l. RC-fase draaiers 

gebruikt(zie fig.B), Wf4arvan de fasehoek evenredig is met ,g_. w 
Een stabiliteit L< frekwentie 1 : 105 is dan ook gewenst 

nav,st een ampli tude-stab~li tei t van 1 : 105, om mogelijk te 

maken, dat het gewone Halleffekt' gemeten kan worden na onder-

drukking van het spontane effekt. In fig.8 zien ~e ook hoe 

in het meetcircuit een weerstand van 1,0 A is opgenomen, 

om via een General Radio-~ücrovolter en de koppeltrafo LS 12x 

ijksib~alen toe te voeren. De GR}l kan signalen leveren tussen 

lOV en 1 microvlbl t aan de trafo LS 12x, die een transforma

tieverhouding van 1 10-3 hee~t. Ijksignalen vanaf lmv 

tot lo-9volt kunnen dus worden geleverd. 
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Het ijksignaal of de Hallspanning komt op een derJprimaire 

aansluitingen van de trafo LS 31 ; op een andere primaire 

wikkeling wordt de uitgang van compensatie-eenheid II aan-

gesloten. In serie met de sekundaire zijde van trafo LS 31 

staat het signaal van kompensatie-eenheid I. Zo wordt door 

trafo LS 31 direkt meetsignaal en kompensatiesignaal II op-

geteld, het g-etransformeerde sign<:tal wordt bij kompensatie-

signaal I opgeteld en tenslotte toegevoerd aan de ingang van 

de PAR-voorversterker CR4 (versterking xlO, xlo2 ,xl03,xl04.). 

De voorversterker Hordt zodanig incesteld, dat de frakwenties 

boven en beneden de meetfrekwentie van rooOhz verzwakt worden. 

Achter de voorversterker is een PAR-JE5 Loek in Amplifier 

geschakeld. De Loek in Amplifier ontvanct uit de smalle band-

spanningeversterker (zie fig.8) een referentiesignaal.Het 

ingangs- en het referentiesignaal worden toegevoerd aan een 

fasegevoelige detekf'or. De uitgangsspanning van deze fasege-

voelige detektor is een gelijkspanr,ingssignaal bestaande uit 

het produkt der amplituden van ingang en referentie vermenig

vuldigd met cos Jll . ( Jl5 = faseverschil tussen ingangs- en 

referentie-si~T.Wal.)Door middel van een fase verschuiver kan 

men inganc~- en referentie-signaal elk gewenst fase verschil 

t.o.v. elkaar geven. Op een scope aangesloten op de Loek in 

Amplifier kan men zien of beide signalen in fase dan wel 90° 

uitfase zijn. Nen ziet dan c!e volgende ficuren. 

'!1'!' I I'B I 1 (. J) 

: : : : IV"VV\1 I lAÁ) I I I I I I I I 

I ! I I : I I I I lt I ; 

~ f t I I l ! ! 

en B signaal en referentie 90° uit fase1 

C en D signaal en referentie in fase. 
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Wij passen detektie in fase toe. Voor de verschillende instel-

' lingen van het signaal-nivo van de Loek in Amplifier in kom-

binatie met de voorversterkerstand is het uitgangssignaal van 

de Loek in Amplifier geijkt. Hierbij is gebruik gemaakt van 

de General Radio Microvolter. Voor verdere gegevens over de 

Loek in Amplifier en bijbehorende voorversterker zij verwezen 

naar de handleidingen. De gebrui~te gelijkspanningsvoedingen 

van 300 Volt en 450 Volt, die gebouwd zijn voor de spannings-

en vermogen versterker uit fig.7.,
1
zijn weereegeven in de fi-

guren 10 en 11. (pag.20-21). 

Meettechniek. 

Zoals we reeds zagen uit .rig.4 en Vt-;1.16 moeten we 

de gewone Hallspanning bepalen in het verzadiginga

gebied waar J konstant is. Differentieren van vgl.l6 

leverde: 

Omdat de verhouding normaal en spontaan Halleffekt 

erg klein is, d.w.z. VHall heeft een kleine helling 

in het verzadigingsgebied, kom1'enseren we een groot 

gedeelte van de totale Hallspanming om de oplossings-

mogelijkheid te yergroten. Heten we nu het spa.nnings-

verschil bij twee waarden van B boven technische ver-

zadiging dan geeft de verschilspanning niet alleen 

de gewone Hallspanning weer maar bevat ook een bij-

drage van de magnetoweerstand. OD;l de bijdrage van 

de magnetoweerstand, die even is in B, uit te scha-

kelen, moeten we een methode gebruiken, waarbij het 
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veld omgekeerd wordt. Om in te zien hoe we de gewone 

Hall-Koef1îcient bepalen geven we nogmaals fig.4 met 

een kleine variatie weer. In fig. 12 staat VHall 

weergegeven als funktie van /"BI • Of B in positieve 

dan wel negatieve z-richtlng staat komt tot uitdruk-

king in de fase van VHall; bij een bepaalde waarde 

van I "BI behoren twee gelijke HallSl)annir:..gen, die 

180° in fase verschillen • 

.... 
B in + 

I 

.... 
B in -

z-richting } AV 
• - - - - -i Hall 
I I 
I I 
I I 
I I J 

1+- 2VHall (Bl ~ 

I 
II 1 

I 

•B 
I 1 
I 

I 

fig.l2 Heettechniek voor het bepalen van de gewone 

Hallkoefficient. (I) De kompensatie-eenheid I maakt 

ren Q tot referentiepunten. (II) De spanning 2VHa
11

(B
1

) 

wordt opgeslagen in kompensatie-eenheid II. 

We stellen een v:ld 'B1 in, zodanig dat I B'1! boven 

technische verzadiging lit:,t. Het signaal aan de ingang 

van de voorversterker is de som van de spanning afkomstig 
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van het ferrietplaatje, bestaande uit ftrie in fase 

zijnde delen: "IR-drop", IAR (B1) magneto-weerstands

bijdrage en Hallspanning, en, een spanningssignaal IZ 

uit de kompensat.ie-eenheid I. Het Ltatste signaal 

zal een willekeurig, maar kunstant fase verschil heb-

ben met het signaal van het pla~Ltje. Vektorieel zouden 

we dan ook de volgende voorstelling kunnen gebruiken. 

(zie fig. 13). Amplitude en fase,van het uitga.ngssig-

naal van kompensatieTeenheid I zijn zodanig te regelen, 

dat de oorspronkelijke ingangsspa.nning van de "CR4" 

(fig.l.5a) volledig gekompenseerd is •• Ompolen van 
... 

het veld heeft tot gevolg, dat de Hallspanning van 

teken verandert, alle andere spannint,en blijven ge-

lijk. Gebruik makend van de vaktor-voorstelling in 

fig.l)a ontstaat een spanning 2 VHall(B1 ) (fig.l3b), 

die door kompensatie-eenheid II gekompenseerd wordt. 

(fig.l3c). Na kompensatie schakelen we eeru1eid II weer 

uit. De stand der poten~iometers van kompensatie-

eenheid II blijft onveranderd; d~t betekent, dat de 

spanning 2 VHali(B-1 ) opgeslagen is in kompensatie-

-eenheid II. Keren we nu terug naar een veld B2 

( \'B
2
j) jB'

1
}) in de oorspr~nkelijke richting en 

herhalen we de procedure tot en met het omkeren van 

het veld(fig.l3b +fig.l3e), waardoor een spanning 

2VHall(B
2

) ontstaat, en schakelen we dan kompensatie

eenheid II weer in (fig.l3f), dan resteert een span-

is nu: 

.... 



a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

IZ 

"IR-drop" 

"IR-drop" 
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I 
I 

kompensaJ;1e 
I 

I 

I 

I 

V (komp~eenhei~ II) 

I 
I 

-a 

Fig.l3. Vaktorvoorstelling van de meettechniek. 

a) beginsituatie bij veld i
1

, hierna wordt gekompenseerd. 

-b) situatie bij veld -B
1 

c) uitgangssignaal kom1)ensatie-eenheid II. -d) wijzigingen in a) voor veld B2 -e) situatie bij veld -B2 

f) kompensatie-eenheid II ingeschakeld. 

- - ) B
1 

en B2 zijn ;;ericht in de negatieve z-richting(vgl.fig.l2 • 

• 

I' 
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Nu is R0 op het teken na bekend. Het teken van R0 kunnen we 

nl. uitdrukken in het bekende teken van R1 • Het teken van 

R
0 

wordt bepaald door de verhouding VHall(B2) 

VHall(Bl) 

Voor is 
Ro 
~ .positief, terwijl 

voor 
Ro iÇ negatief is. 

Met andere woorden de vraag is nu of 2VHa11(B2 ) groter of 

kleiner is dan de spanning van kompensatie-eenheid II. Ver-

groten we de amplitude van het signaal uit kompensatie-eenheid II, 

het uitgangssignaal van de versterker zie~ afnemen resp. toe-

nemen. Er kan ook nagegaan worden of er veldafhankelijke stoor-

spanningen zijn, die niet in fase zijn met de stroom. De aan-

wezigneid van zo'n spanning veroorzaakt een spanning groter 

dan de Hallspanning. Ontbreekt een dergelijke stoorspanning, 

dan zal een fase-verandering van de spanning uit kompensatie-

eenheid II altijd een vergroting van de uitgangsspanning ge-

ven, nemen we echter een vermindering waar dan is er sprake 

van een veldafhanke~ijkè stoorspanning. 

De afhankelijkheid van VHall beneden technische verzadiging 

is reeds te meten zonder gebruik van kompenuatie-eenheid II. 

,. 
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III Houder van het ferrietplaatj~- '.Cemperatuurreçeling. 

Er is een nieuwe "sample"-houder ontworpen om twee redenen. 

Ten eerste bestond de wens het temperatuur-gebied, waarin ge-

meten kon worden uit te breiden paar temperaturen tot ongeveer 
0 • 

-100 C. Ten tweede, het doen van wisselstroommetingen eist 

afgeschermde leidingen naar het'ferrietplaatje. De oorspron

kelijke houder van Willems!)Jka.n wor~en gebruikt in een tem

peratuurGebied van 15°C tot 100°C, maar beschikt niet over 

afgeschermde toevcerdraden. Bovendien moet voor temperaturen 

beneden 0°C de ruimte, waarin het plaatje zich bevindt, geen 

waterdamp meer bevatten als we gaan koelen, zodat geen ijs

afzetting kan uptreden(kortsluiting). Door deze ruimte leeg 

te pompen voorkomen we ijsafzetting. Van de noodzaak,. de ruimte 

om het plaatje vakullin te pompen, heb ik gebruik gemaakt bij 

het ontwerpen van de kombinatie kryostaat-"sample"-houder. 

Het uiteindelijke resultaat ziet U in fig.l4. Fig.l4 geeft 

een doorsnede van de kombinatie kryostaat-"sample"-houder 

. ' (schaal 1:2) en laat zien hoe deze geplaatst is t.o.v. de 

magneet. Op pag.28 staat de verklarende t~kst bij de nummering 

in fig.l4. Hier volgt een beschrijving van de werking aan 

de hand van fig.l4. Door de ruimte(l9), gevormd tussen de 

glazen biru1enhouder(2~) en de kryostaat(20), wordt alkohol 

gepompt. Hiervoor gebruiken we een rondpompthermostaat, waarin 

de alkohol op de gewenste temperatuur gebracht wordt. De rond-

stromende alkohol koelt ~et stUkje molybdeen(17), dat zOrg 

draagt voor het warmtekontakt tussen het alkoholbad en de 

koperen houder(l4), waarop het ferrietplaatje is aangebracht. 
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2 
Fig.l4. 

4 

8 

-.10 

12' 

20 

21 

13 13 

schaal 1:2 

15 

17 

-11 
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Verklaring der cijfers in fig.l4. 

1. chromel-alumel thermokoppel met stekker voor aansluiting 

op bijuehorende kompensatie-kabel. 

2. vakuüm doorvoer met afscherming. 

3. 0-ring afdichting. 

4. messing 

5. messing slijpstuk B34. 

6. dubbele 0-ring afdichting. 

7. aansluiting op voorvakuUmpomp. 

8. glazen slijpstuk ~4. 

9. Nieuw-zilver:g.i.jp op enkele plaatsen geperforeerd (voor 

het vakuUm pompen der afgesloten ruimte(l8)). 

10. afvoer alkohol naar rondpompthermostaat. 

11. toevoer alkohol. 

12. vakuUm gepompte tussenruimte met verzilverde glaswanden 

het g~deelte, wat zich tussen de magneetpolen bevindt 

is niet verzilverd. 

13. magneetpolen. 

14. koperen houder, waarpp het ferrietplaatje_is bevestigd. 

15. koper-molybdeen warmtekontakt.-

16. molybdeen glas doorvoer. 

17. molybdeen. 

18. vakuUm. 

19. alkoholbad. 

20. dubbelwandige glazen kryostaat. 

21. glazen binnenhouder. 

.... 



-29-

Molybdeen is evenals koper eep goede warmtegeleider. Daar het 

koper ook goede elektrische geleidingaeigenschappen bezit, 

is het door een zeer dun laagje teflon van het ferrietplaatje 

gescheiden. Onder de plaats, waar het ferrietplaatje op de 

ko~eren houder is bevestigd wordt de temperatuur gemeten met 

behulp van een chromel-alumel thermokoppel. De warmtetoevoer 

van de omgeving op kamertemperatuur naar het ferrietplaatje 

is zoveel mogelijk beperkt door: 

~ 

l. ruimte(l8) vakuUm te pompen. 

2. voor de verbinding van het messing-(4) met het koper-

gedeelte (14) van de "sample"-houder dunne nieuw-zilver-

pijp te gebruiken; nieuw-zilver geleidt warmte slecht. 

3· voor de elektrische verbindingen, de dunst mogelijke 

afgeschermde kabel te gebruiken. 

In de rondpompthermostaat is een bak aangebracht, die gevuld 

wordt met vloeibare lucht tot een gewenste temperatuur van 

het ferrietplaatje is bereikt. Nu wordt door een extra leiding, 

door het alkoholbad, vloeibare lucht gestuurd. De toevoer van 

vloeibare lucht wordt geregeld met behulp van een klep; de 

verhouding der tijden, dat de klep gesloten of open is, wordt 

bepaald door een schakeling, waarin een temperatuurafhankelijke 

Ft-weerstand is opgenomen. De Ft-weerstand bevindt zich in 

het alkoholbad. De temperatuur ter plaatse van het "sample" 

ligt, door koude"-verlies" tussen rondpompthermostaat en de 

aansluitingen (10) en (11) een aantal graden boven de tempe-

ratuur van het bad. De schommelingen in temperatuur ten gevol-

ge van de regeling zijn hier niet merkbaar. Een temperatuur 

stabiliteit beter dan 0,05°C kon worden bereikt tot ~ -80°C • 

• 
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Laé)·ere temperaturen van het sample bleken niet haalbaar. De 

• 
gebruikte ethyl-alkohol heeft i~ zuivere toestand een vries-

o punt van -117 C. Dit vriespunt komt door de opname van water 

hoger te ligc;en. Naarmate men dichterbij het vriespunt van 

alkohol komt, wordt de alkohol visceuzer. De rotor van de 

pomp ondervindt meer weerstand, de koeling van de alkohol in 

de bak wordt door het mihder snelle stromen te sterk en de 

rotor gaat vast vriezen.Tot zover ~at betreft de temperatuur-

regeling. 

In fig.l5 is nog een boven- en zijaanzicht g~geven van het 

Fig.l5. 
I· A 

1 Bovenaanzicht 

schaal 2:1 
detail 14 uit fig.14. 

r--A 
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belangrijkste detail van fig.l4. nl. de koperen houder (14), 

w~irop het ferrietplaatje wordt bevestigd. Vanaf de vakuUm

doorvoeren (fig.l4-2) lopen vijf afgeschermde leidingen naar 

de houder. Deze leidingen zijn zo strak en star mogelijk aan-

gebracht om zo min mogelijk spanningen te induceren ten gevolge 

van trillingen. Het ferrietplaatje wordt met een ultrasoon-

soldeerbout voorzien van indiumkontakten. Hieraan worden dunne 

draadjes van ! 5mm lengte gesoldeerd. Nu wordt het plaatje 

op de houder aangebracht en vastgeklemd. De korte draadjes 

aan het plaatje worden nu ook aan de afgeschermde toevoer-

leidingen gesoldeerd. De vijf ,.toevoerleidingen zijn zodanig 

aangebracht, dat de houder voor Hallmetingen, met wisselstroom 
I' 

en gelijkstroom, geleidbaarheidsmetingen en magnetoweerstands-

metingen gebruikt kan worden. De me~imale afmetillb~n, die het 

plaatje kan hebben, zijn 16x5x2mm3• Voor goede metingen is 

een leng-te-breedte en breedte-hoogte verllouding van 4:1 

gewenst, dus e:. 16x4xlmm3. 

:Oe afmetingen van kryostaat en houder tussen de magneet-

polen zijn zo klein mogelijk gehouden, zodat de afstand der 

polen beperkt bleef tot 3cm. Omdat we voorlopig slechts over 

een raagneetvoeding beschikken die maxi~l 10 Am~re levert 

is het maximale veld nu -:::::. 1 Tesla.(N.E. Het gebied van tech-

nische verzadiging voor het fe:r:-riet begint bij B) 0,6 Tèsla). 
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1! Metingen. 

Het testen van de apparatuur heeft ons teruggebracht naar een 

veel beperkter gebied, wat betreft temperatuur en sample-weer-

standen, dan de opzet was. Aanleiding hiertoe waren de volgen-

de pWlten. De maximale "output" van de vermogensversterker(fig.5,7), 

waarbij nog geen vervorming optreedt, begrenst de te kompenseren 
I 

IR-drop(~ l0-3Volt max.), bovendien zouden hogere waarden 

de reeds genoemde eis van amplitude-stabiliteit te zwaar maken. 

De stuurstroom van het plaatje mag niet te 5Toot worden, omdat 

dan door het g·edissipeerde vermogen de temperatuur van het 

plaatje oploopt. Houden we een stuurstroom van 50 mA aan, dan 

mag AR korresponàel."t!nclmet de "IR-drop'' max ;:. 0,02Sl zijn. De 

"IR-drop" is niet te vermijden, omdat het onmogelijk is de 

Hallspanningskonta.kten zo aan te brengen, daj zij in hetzelfde 

equipotentiaa.lvlak liggen. De methode laat niet toe, zoals 

bij gelijkstroommetingen, een potentiometer te gebruiken om 

de "IR-drop" te elimineren (5 kontakten). Bij een lengte van 

16 nun van het ferrietplaatje is een verhouding AR"IR-drop" 
R "sample" 

1 
- 100 

nog te realiseren. De weerstand van de ferrietplaatjes, waaraan 

gemeten kan worden mogen maximaal -::: 3.n zijn. En daar de af-

metingen van het plaatje weinig variatie toelaten betekent 

dit, dat p t 0,1 ohm moet zijn ( R • PAl ). 

Samenstellingen van Mn Fe
3 

o
4 

tot x = 0,8 voldoen hieraan. x -x 

Al deze beperkingen hebben er toe ieleid, dat de apparatuur 

eerst getest moest worden voor deze samenstellingen bij kamer-

temperatuur. Van een éénkristallijn sample (x • 0,5), is ge

bruik makend van konpensatie-eenheid IJVHall(B) opgenomen • 
• 

I' 
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Het gebruik van kompensatie-eenheid II bleef bij deze meting~n 

moeilijkheden opleveren. De enige konklusie, die door verge

lijken van deze metingen met eerdere metingen23 ), volgens an-

dere methoden aan hetzelfde sample verricht, getrokken kan 

worden luidt, dat de meetmethode betrouwbaar is, omdat de ab-

solute waarden van VHa11(B) goe4 ove~enkomen (zie fig.l6). 

VHall in pV. 
10 c9 

+ 

l 
+ 

5 

0 

0 

+ gelijkstroom i • 150 mA, 

omgereke~d naar i ~ 40 mA 

~wisselstroom i • 40 mA, 175 hz 

Awisselstroom i= 39,3 mA, 1000hz 

0,5 1,0 

----t•• B in Tesl~ 

.... 
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De moeilijkheden bij het gebruiken der kompensatie-eenheden, 

bestonden voornamelijk uit het verlagen van het bereik der Loek 

in Amplifier zonder dat "overload" kondities der apparatuur op-

treden. Een lager bereik betekent een betere kompensatie. Het 

overblijvende signaal is vergezeld van door de apparatuur ge-

produceerde ruis. Door gebruik te maken van het filter van de 

Loek in Amplifier kunnen we een smalle band van 1 hz om het 

1000 hz signaal doorlaten. Zonder gebruik te maken van het fil-

ter zou geen aflezing mogeli~,zijn. Tot nu toe werden kompen-

saties gerealiseerd tot,een bereik waarbij 100 schaaldelen over-

eenkwamen met 390 nV. Metingen aan ~ánkristallijn ~m0 , 8Fe2 , 2o4 , 

waarbij we de beschikking hadden over een magneetvoeding, die 

15 A leverde, gaven het volgende verloop van VRa11(B) te zien 

(fig.l7). De resultaten van het geb~~k van kompensatie-eenheid II 

zijn ook weergegeven. Als we hieruit ~all berekenen vinden 

2 we een waarde 0,4 cm /V sek. Dit moeten we beslist als een 

bovengrens beschouwen, omdat ~ij kontrOle (zie III pag.25) bleek, 

dat door verandering van de fase van kompensatie-eenheid II het . -

uitgangssignaal kleiner gemaakt kon worden. Dit wijst op veld-

afhankelijke stoorspanningen. Een andere mogelijkheid, die meer 

waarschijnlijk is, is de verandering van instelling der potentie-

meters in de kompensatie-eenheden. De instelling der tien-slags-
• 

potentiometers is bizonder gevoelig voor kleine veranderingen. 

Kleine trillingen kunnen fase- dap wel amplitude-instellingen 

der kompensatie-eenheden wijzige~. Instelknoppen, die gearrêteerd 

kunnen worden, heb ik tot nu toe slech-ts áén kunnen bemachtigen. 

Om de invloed van ongewenste trillingen zoveel mogelijk uit ~e 

sluiten zouden alle potentiometers van de kompensatie-eenheden I en II 
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met deze knoppen uitgevoerd moeten worden. Zoals reeds vermeld 

is de houder, die voor de Hallmetingen is ontworpen,ook geschikt 
I 

voor magnetoweerstandsmetingen en wel voor transversale magneto-

weerstandsmetingen. Hieronder verstaan we metingen van de weer-

standsverandering in de stroomrichting ten gevolge van een veld 

loodrecht op de !3troomrichting. Uit het transversale ma.gnetoweer-

standseffekt zouden we kunnen beslui ten tot het é';ebruik van een 

ander waarde voor er bij de berekeningen van I Jlnall = Ro (]"". 

kornpensatie-eenhei~ I 

i = 50 mA, 1000 hz 

5 

kompensatie-eenheid II ........ 
0 

...• 
~--------~--------_.----------~----~~~--------~ 
0 0,5 1,0 

B in Tesla 

Het magnetoweerstandseffekt op zich staat ook in de belangstelling 

van rr.ijn opdrachtgever ir.V.A.N.Brabers. De kristalsymmetrie 

in de B-richting zou nl. ook invloed hebben op de magnatoweerstand 
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en dus via de geleidbaarheid ook op de Hallmetingen. In afwachting 

van de bereiding van een geschi~t sample voor de Hallmetingen 

zijn magnetoweerstandsmet~ngen gedaan aan een polykristallijn-

plaatje Mn1, 0Fe2o4. Deze metingen kunnen in een later stadium 

vergeleken worden met metinb~n aan plaatjes, waarvoor de volgende 

korobinaties van I en B met de kristalrichtingen optreden: I in 

de (100), {loo),en (llcYrichting met resp~ B in de<ool,), <oll) 

en <ool> richting. Tevens is bij de magnetoweer~tandsmetingen 

de temperatuur regeling van de houder getest, de resultaten hier-

van zijn beschreven in III. 

Samenvatting. 

Samenvattend kan ik stellen, dat met deze apparatuur metingen 

' aan de mangaanferrieten , volgens de beschreven Inethode, moge-

lijk zijn. Hoewel vooralsnog beperkingen gelden voor het toe-

passingsgebied. Vanzelfsprekende verbeteringen, die nog op zich 

laten wachten door levertijden van onderdelen, worden nog aan-

gebracht. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de apparatuur 

zodanig aan te passen, dat ookde samenstellingen x • 1,0 en 

x • 1,1 van mangaanferriet kunnen worden onderzocht. Het eerste 

programmapunt is nu,,metingen aan geori~nteerde ~~Dkristallijn 

ferrietplaatjes om de invloed van de kristalsymmetrie in de 

B-richting opJUHall te onderzoeken. 
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