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Saaenvattiy 

De elektronenspinresonantie met 3 em golven is gemeten aan 

bollen met een diameter van 1 a 3 mm van &~nkristallijn 

mangaanferriet. Deze metingen zijn uitgevoerd met een op. 

sttlling, waarbij de energieabaorptie bij de resonantie in 

een veld van staande golven met behulp van een richtings

koppelaar rechtstreeks wordt bepaald. De opstelling is ook 

geschikt voor metingen met behulp van een trilholte. Uit 

temperatuurmetingen van de relaxatie bij enkele samen

stellingen Mn Fe3 o4 blijkt, dat bij lage temperatuur x -x 
het Mn3+ ion op de octaederplaataen een belangrijke rol 

speelt. Bij kamertemperatuur hangt de relaxatie samen met 

de geleidbaarheid van het ferriet. 
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1 • Inlei ding 

Temperatuurmetingen van de relaxatie bij elektronen-spinre

aonantie verachaf!en inzicht in de mechanismen, waardoor 

de precessie energie aan het rooster wordt afgestaan. Uit 

de literatuur (1) is bekend, dat deze proceasen bij ferrieten 

verband houden met : 

a) de uitwisseling van elektronen. tussen de ijzerionen op 

octaederplaatsen (Valence exchange (Fe2•-Fe3+) relaxation). 

b) de kopj)eling van de mangaanionen met het rooster "Slowly/ 

Rapidly-relaxing-impurity" - processen). 

Bij de aectie materiaalkunde worden elektrische en mechani-

sche onderzoekingen gedaan aan eenkristallijne mangaanferrieten. 

Dit verslag beachrijft de uitbreiding hiervan met elektronen~ 

spinresonan~ie in cm-golve.n. 

De meeste onderzoekers van electronenspinresonantie bij ferri

magnetische stoffen als granaten en ferrieten, Gebruiken 

bolletjes met een diameter kleiner dan 0,5 mm;hierdoor worden 

neveneffecten, zoals de indringdiepte en inVJendige reflecties, 

zoveel mogelijk beperkt.Om aansluiting op het mechanisch onder

zoek bij ferrietbollen te vinden, zijn bij dit onderzoek bollen 

van j a 3 mm gebruikt. 

Het eenkristallijne ferriet werd bereid door ir. Brabera; het 

vervaardigen van de bollen was in handen van ir. Hendriks, 

die tevens het onderzoek coachte. 
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2. Overzieht van de versehijnselen 

2.1 .,Elektronenspinresonantie 

Elektronenspinresonantie (e.s.r) is het versehijnsel, dat 

elektronen ten gevolge van h~~ spin- en baan- moment een 

precesaie-beweging gaan uitvoeren in een constant magneet

veld H met daarop gesuperponeerd een stoorveld van de fre

kwentie w =: ~ n. De factor r is' de gyromagnetisehe verhouding; 

dit is de verhouding tussen het magnetiseh moment en het 

impulsimpulsmoJII.ent van de. electronen. De grootte van r WOI:dt 

gegeven door 

r= g 5 g • 1 '105. 10 
m 

A see 

De waarde van g CL.:tnde f:1ctor) is 2 voor spinmomenten en 
· ... · . • < I 10 -1) voor baanmomenten • ..1..11 een m~crogolfveld . f::':. 10 see 

treedt de resonantie op bij ca 3.105 A/m. 

Je klassieke beschrijving van de e.s.r •. verloopt als voigt •. 

De som van de magnetisehe momenten van de elektronen in een 

m3 vaste stof is de magnetisehe polarisatie J. In een magneet-
~ 

veld H. ondervinden de elektronen ten gevolge van hun magne-
~ ~ 

tisch dipoolmoment een koppel waarvan het resultaat per m~ 

wordt gegeven door : 

(zie figuur 1) • 
.....:.. 

_... ....... ...,. 
T = J X H. 

~ 

Het koppel T is gelijk aan de afgeleide naar de tijd van het 
__,. 

mechaniseh impulsmoment behorende bij J ; 

= T = 

• Bij microseopisehe velden kan B steeds vervangen worden 

door ,u R. Macroscopisch is echter: B = ,u (H +M) 
I 0 I 0 



figuur 1 

......... 1 
Overgaande op de_magnetisatie M =----

/uo 
v·ergelijld.D.g 

lrl · 

---->.. 

J is de 

( 1) 

Bij de e.s.r. experimenteD wordt een constant magneetvel4 :, 

1!1 in de z~richting en loodrecht daarop een veldlbi(x 1y) ~p 
aangelegd. De vector r.f beschrijft dan met een !rekwentie ~. een 

......,. 
k egeloppervlak om Hi, wanneer voldaan wordt aan de relatie ·: 

w x "M = -lr/- "M.x u1 

of wr = y Hi (resonantie voorwaard. _ 

De openingshoek 8 van de kegel hangt af van 

precessie. 

De invoeriDg va~ een demping in formule 

of meer relaxatieconstantes ( 1:. ) • Een eenvoudige 

geeft de vorm van Landau en Lifshitz : 

1 
= - - . -r; 

De dempingsterm is _ een vector van 'K naar Hi, waarvan de ,_ 

grootte evenredig is met lti en 1/-c en ona.fhankelijk van ~.~. 



yan M naar 11
1

, wanneer het stoorveld ll1, 

uitgezet . (figuur 2). 

f'iguur 2 

Een oplossing van (2) heeft de vorm : 

M = M (z) + ~ (x,y,z) exp j e-.::> t 
0 

Het hoogfrekwente deel van de magnetisatie wordt 

met de materiaalvergelijking 

-m = fX f 1l 

waarin de suseeptibiliteit 
I II 

~ = XXX -j1 xx: = 

een matrix is , met de 

(~r + j/-c ) WM 

(c.v + j/-c )2- w2. 
0 

-X xy 
-v" ' 

+ A xy = 
(w + j/r: )2 -

0 



t 
' 

~ -

u./o = fHi 
WM :: r M 

De grafieken in !iguur 3 illustreren het verloop van de 

dispersieve component 

van Axx• 
' JCxx en de dissipati.we coapone~t 

X" De haltwaarde -breedte van xx is .Ll. H = 
2 

• 

() 

-J 

-1 

0 

~iguur 3 

X" -v" Bij resonantie is maximaal; de waarde van A is dan 
-v" . M . A res = t w11 Z:: t .Ll H • De dispersl.e 

H = H + il. H; de waarde van 1' is danj.' = + 
r-~ . -

is maximaal ve 

M x" 4 Ll. H = ± r · ·12 • 
Bij resonantie is: 

In bovenstaande afleiding is steeds gewerkt met de inwendi 

veldsterktes H1 en hi• Deze zijn gelijk aan het uitwen~is g 

meten veld H en h verminderd met 'het demagnetiseread veld · 
0 0 

Hi(z) :: H -N M o(z) z z 

hi(x) = h (z) - N X tf\J( 0 

h (y) = h (y) - N tn~ 
i ' 0 y 



cie vergelijld.ag a gedeelt lJ.~ tegea elkau wegYaUe 

de formules voor • bol betrekkelijk eenvoudis. 

vormig sample geldt 1 

= 

x'1X • - xxy = 

wM [ (w
0 

+ j/-r: ) + J WM] 
(~ + j/r )2 - ~ 

r . 
jw wM 

. 2 2 
(w + j/~; ) - w r 

1 
(Ho - 3 H) 
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~~-- Ferr.iete zija mengkristallea.van de ijzero 

Fe203 ·~ eventue 1 oxyden van andere metalen zoals 
De structuur van de ferriet kristallen is isomorph aan 

mineraal spinel. Bij de spinelstructuur 

in eea kubisch dichtste bolstapeling ( · het f .c .c. 

gerangschikt. De metaalione bevinden zich binnen de holte -
. 2· . 

tussen de zuurstofatomea. Al nage~ang de omringing door 0 • '. 

ionen tetraedrisch is of ··oet..edri.scll spreekt me · over .A 

reap. B plaatsen voor de metaalionen. (figuur 4). 
In het kristal zijn de f.c.c. kubussen zo gestapeld, 

metaalionen zich atwiaa lend op A plaatsen en B plaatsen b.

vindea. De normale spinelstructuur heeft op de A plaatae 

bivalente en op de B plaatsea enkel trivalent• 
. . 2+ [ 3+] 2 (in formule A B

2 
o4 • ) • 

Bij ferrieten treedt ook in~e~se spinelstructuur 

de A plaatsen. met trivalente en de B plaatsea met evenve 1 ··· 

valente ale trivalent metaalionen worden bezet (A3+ [B2+B3~~1 o4
2•) 

.,__ ____ --·-- - · ·-

~ metaalionen op B plaata•n 

0 .z'Q.urstot- i onen 

~ metaalionen op A plaatsea 

0 zuurstofionen 

fis'uur 



-

De algemene formule voor mangaanferriet is Y41x 't'e
3

"..xo4 , 

De x m~ngaaa-ionen die ijzerionen vervangen komen zowel 

op A als op B plaatsen, zowel bivalent als trivalP.nt voor, 

7 

2.2,2, De magnetisatie van het ferriet is het gevolg van de 

:::agnetische dipoolmomenten van de Fe en Hn ionen. Beide 

elementen behoren tot de overgangsmetalen, waarin de 3d-schil 

onvolledig met electronen is gevuld. De spins in deze schil 

zullen dan zoveel mogelijk parallel gericht zijn (regel van 

Hund). De spontanP. .:nag11etisatie van ferriet ontstaat door-

dat de dipolen gedeeltelijk parallel en gedeeltelijk anti

parallel gericht zijn. Het kriterium hiervoor is de inter

actie energie (exchange) tussen naburige dipolen Cs
1 

en S1), 
Deze wordt weergeg~ven door ! 

(Heisenberg) 

Je geeft aan in hoeverre de electronenwolken van beide dipolen 

elkaar overlappen. Bij een grate negatieve waarde van Je staan 

de beide dipolen antiparallel gericht. In ferriet wordt de 

"overlapping" van de electronenwolken tot stand gebracht 

door de tussenliggende zuurstofionen, 

Omdat de metaalionen over A en B plaatsen zijn verdeeld, 

-

komen drie typen interacties voor nl, AA, BB.en AB-interactiea, 

Ret blijkt, dat de AB-interactie het ste~kst is en een anti

parallele stand van de dipolen op de A en B pla.atsen veroor

zaakt. De metaalionen op de A plaatsen vormen een subrooster van 

parallel gerichte 1ipolen, wat resulteert in een magnetisatie 

H.:~ •• ~ntiparallel hiermee bcstaat er een ~ van het subrooster 

~au B plaatsen. Daar ~et aantal dipolen op deB plaatsen twee 

keer zo groot is ala dat op de A plaataen en de dipoolm.omenten 

van de ionen. onderling ongeveer gelijk zij~, wordt de totale 

magnetisatie M, = ~-MA 1 in de richting van MB gericht. 
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2.2,3, Bij de berekening van het inwendige veld H1 moet in 

ferrieten naast het demagnetiserend veld tengevolge van de 

spontane magnetisatie ook de invloed van de beschrevea .inteJ"• 

acties worden berekend. De invloed van interactie AA op een 

dipoolin subrooster A wordt gegeven door een moleculair mag

neetveld HAex = J,AM.: hierin stelt J., voor de betreffende 
.rt A il.A 

moleculaire vE>ldcoefficient volgens V/eiss. De bewegingsver-
• gelijking van de te dipool in subrooster A wordt dan in 

zijn algemene vorm : 

= - [y!) 
Dit leidt tot de volgende gevallen : 

1) Wanneer bij de precessie alle dipolen van rooster A onder

ling parallel en_antiparallel met die uit rooster B blijven, 

treedt ferromagnetische. resonantie o~ (figuur 5). 
Vergelijking (3) wordt dan : 

~ ~ 
wx ""f"A = - ~xlr: 

~ 
cJx -~ - -~ xH0 

dus 

) :: 

of 
~ _, 
w X M =- }' eff 

waarin 

en 

-



f'iguur 5 

Voor de elementen Fe en Mn uit de groep overgangsmetalea . 

blijkt de Landef'actor g in het terrietrooster gelijk aaa 2 

te zijn, daar enkel de-spinmomenten bijdragen tot het 

magnetisch dipoolmoment. In dit geval is 

dA = j' B = r en wordt ook J"ef'f gelijk aaD 

r = 2,21 • 1cV ro/A sec. 

2. De dipolea in de subroosters A en B zijn onderli~ 

gericht, doch de magnetisatie MA staat tijdens de 

beweging niet ant~parallel aan Ha (f'iguur 6}
In dit geval treedt resonantie op ten gevolge van het excucu~w 

veld HABex. Daar dit bij een Neeel temperatuur ~ 300~ al 

groter is daD 108 A/m 



.. 
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figuur 6 

kunnen we H wel verwaarlozen. De resonantie treedt op bij · 
0 13 -1 frequentie van ca 10 sec of een golflengte van 30 ;u • 

(exchange resonantie) . 

Bij kleine hoekverschillen tussen eA en eB wordt B
0 

in de vergelijking. Dit leidt tot een kwadratische 

voor de reso~antiefrequentie (littera.tuur ' 2.). 

3) •'lanneer naburige dipolen bij de precessie kleine hoeken 

elkaar maken ontstaan spingolven in net ferriet. Dit 

de 4erde term in ~ergelijking (3) beschrevem. 

Wanneer de afstand tussen twee dipolen in subrooster 

is aan a wordt in deze term : 

-o "M! 
~ i 

~ 1+1 Jti ~2 MA 
MA a + a + t 2 A 0 r '0 r 

a'H 1 ~ i 

_,. i-1 - i A t 
0 2 MA 

MA = M - a + 2 A 0 r t> r 



De vergelijkillg voor spi.ngolven, die zich voortplanten 
exp j( w ~ - tt .-r> is dan (/YVIt-t/Jf~'J#(I ~'l-r,:c,/...h.:...r); 

W' x "ItA = - J Y J J\ x <I£;, + J AA M A a~ 2 te) 

waaruit voor de resonantie volgt : 

= + 

Bij een meer algemene afleiding wordt ook het demagnetiseren 

veld en hoek ek, die een spingolf maakt met de richting van 

H , in rekening gebracht . 
0 

De formule luidt dan voor een bolvormig sample: {~t. 1 )~ 
1 2k2 .1. c..> 2 e (..)k = Wo - 3 "'"'M + wex a + T M sin k 

Figuur 7 geeft een overzicht van het spingolfspectrum ~k(k) . 

We onderscheiden 3 gebieden . In gebi.ed III vindt men de b 

beschreven lopende spi.ngolven of magnonen. 

Het magnon heeft extra energie tengevolge van de hoeken, die 

de dipolea met elkaar maken . De golflengte is vergelijkbaar 

met roosterafstand a tussen naburige dipolen. 

Gebied II betreft vlakke spingolven , waarbij de exchange 

verwaarloosbaar is : de golflengte die veel groter is dan 

roosterafstand is echter nog klein ten opzichte van de af• 

metingen (d) van het sample. In gebied I is de golflengte 

gelijkbaar met de diameter van het sample en ontstaan staande 

spingolven of de magnetostatische modi van Walker (litt 3 en 

4). 
Het spectrum van deze modi wordt door Walker afgelei.d uit de . 



diY "1) = 
Met r = grad 'f en · fit 

(
a 2 

(t + X f {) x2 + = 0 

De oplossingea voor bolvormige samples zijn bolfuncties. Ze · _ 

worden met de getallen n, m en r ~angegevea in de vorm (n, a.~··" 
·~:} r.: 

n heeft betrekk1ng op het aantal knopen in de richting vaa '' 

H en m op het aantal knopen in het vlak loodrecht op B : 
0 0 

r heeft betrekking op de wortels van een trancendeatele 

lijking. die bij de oplossing optreedt. 

Radiale afhankelijkheid van de oplossing bestaat niet, 

het onderscheid tussen de Walker modi alleen afhangt van 

stand van de dipole.a aan het · oppervlak voor · het sample. 

Voor de verschillende dipoolconfiguraties varieert het de

magnetiserend veld om de bol. De (n , m, o) modes voor bol

vormige samples worden gegeven door 

M 

H 
0 = .l ) 

3 als { 
n = m of 

n = m + 1 

De (1.1.0) mode is de uniforms precessie in de bol. Uit 

figuur 7 blijkt, dat degeneratie optreed't tussen de 

precessie naar een spingolf met dezelfde energie l::w. Hi.enoor .. , 

plaatselijke inho.ogeniteitea van bet h-veld belangrijk. 

Dit geldt eveneens voor het vinden van magnetostatisohe 

modes. Deze tredeh namelijk op, wanneer het sample zo groot· . · 

is, dat het h veld daariD niet meer homogeen is. 



I 
I I " /..-::. '%. 
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~.,._.,<..o.. 

~-
1 

l 

figuur 7 

d = diameter van het sample 



Als afsluitiac van dit theoretisch gedeelte volgt een 

zicht van de relaxatietheorie bij de ferromagnetische 

sonantie (litt. 1 ) • 

Bij de bespreking van de E.s.R. is de relaxatie met een r 
schrevea volgens Landau-Lifshitz. Deze verloopt 

volgens [)--?@ 

De halfwaarde breedte van J(n en 'dus voor de energie 

tie is dan c1 H = {-r: ·• In het algemeen word t met bet 

tot andere r •s de notatie l1 H ala verkorte schrijfwijze 
2 y-r:- gebruikt. 

De beschrijving van de relaxatie· volgens Bloch en Bloemb 

maakt gebruik van een relaxatie constante ~2 voor de 

Mx7 van M en -c 1 voor de rel~tie van M2 (zie ~iguur 

figuur 8 



' ' ·· . 
'.;:;:!~;<; 'f • '· . . . ·, . ' 

· Flet•h••-Le C,.....Sp 
seheid gemaakt tussea de gevallen, waarbij de reaonaatie

energie l~0 rechtst~eeks aaa het rooster wordt a f gegeYen, 
daa wel via gedegeneer de magnonen ( f iguur 9) 

... ·----· 

L{~- ~~ Li....c.t 
/11'-t..~ 

~~ : "Cz.(S.B.) (d) 

r:~.~.l. ::: "l:Jt. = t., {8 . 6.) 

1::"~ ·'~ 

~rjw.~J (LJ 

figuur 9 

ln het algemeen zijn de processen, waarbij de magnonen een 

rol spelen belangrijk bij granaten (YIG) ; voor de relaxati 

de ferrieten speelt de rechtstreekse overdracht 

naar het rooster de grootste rol . 

Deze processen van het type ""Lv...t. , zijn; 

a) Wervelstroomverliezen (eddy-current-loss) ; hiervoor 

geldt , 1 R2 () [,.;;) 2 L1 H = Tt_~_o.__ ___ _ 
ed (A/m) voor bol l en 

Ll H is sterk volumen afhankelijk. 
) 2+ 3+ b Hopping van electronen van Fe naar Fe op de 

L1 c w r hop 
Hh = M • ----2~~2~--

op 1+ w -c h op 

met : 

en 1._ ~ exp - E b/ kT 
-chop 

~ e= 0 . 1 eV J il H is maximaal voor w 1:" h • 1 op 



.: een koppel.iDg met het rooster bezittea (bijv. 

effect). In manga~-ferriet kan het Mn3+ -ion ala slow 

laxing ion optreden. De koppeling van de precesaie Tan· 

dipolen der ijzerionen met het rooster komt via het Ma 

en de magnetische interactie tot stand 
c w "Cs 

1 +((A)[" )2 
s 

De maximale waarde vindt men bijWL = 1. Dit proces 
8 

scheidt zich alleen van het hoppingproces , wanneer ~ 
0 

andere wijze van de temperatuur afhangt dan Chop• 
d) Het "Rapidly Relaxing Iapurit7" proces. 

De impU%it7 bezit boven de grondtoestand een energieni 

. dat .fwtt~ ~ lw hoger ligt. 

Bovendiea moet het de excitatie-energie 

rooster kunnen afstaan. 

Het proces kan van het voorgaande worden onderscheiden 

de metingen ala functie van de temperatuur bij verschill 
•· ·It~, 

frequenties uit te voeren. De top blijft in het geval van ·~ 

~ ~ bij dezelfde temperatuur liggen. 
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3, Beschrijving van de meetmethode 

3.1. Methode van onderzoek. 

De E.s.R. relaxatie is onderzocht in een microgolfveld 

van 3 em golven of de x-band. De opstelling is gebouwd 

met de bijbehorende goltpijpen voor de hoofd of TE 10 

mode. De bruikbaarheid strekt zich uit over het gebied 

van 8,2 - 12,4 G Hz of een golflengte van 3,66 - 2,~2 em. 
Van het ferriet wordt voor dit onderzoek een bolletje 

met een diameter van 1 a 2 mm geslepen. Dit bolletje 

wordt op de wand van de goltpijp geplakt op een plaats, 

waar de magnetische veldcomponent maximaal is. Het ge

deelte van het golfsysteem met de terrietbol bevindt 

zich bij de meting tussen de polen van een magneet. Het 

magneetveld H is loodrecht op de galfpijp gericht. 
0 

De methode van onderzoek bestaat uit de meting van de 

absorptie van microgolfenergie door de terrietbol ala . 

functie van de veldsterkte !!
0

• Bij :resonantie ont-

staat een piek in ae absorptie, waarvan de halfwaarde

breedte .6H de maat is voor de optredende relaxatie. De 

samenhang met een relaxatieconstante r is ..1 H = 2 lt--c• 
In de gebruikte opstelling is de golfpijp aan het eind 

met een reflecterende zuiger afgesloten (figuur 10). 

De absorptie wordt dan waargenomen in het L;ereflecteerde 

signaal van dit deel van de opstelling. liierbij -moet 

natuurlijk de invallende energie ( Pi ) constant worden 

gehouden. 

De reflectie-meting wordt gerealiseerd door de detector 

met een richtingskoppelaar op de golfpijp te monteren. 

-



figuur 10 

Door de toepassing van de zuiger ontstaat in het 

systeem een veld van staande golven. Het veldlijnen• 

verloop van de TE 10 mode, geschetst in figuur 10 b, 

wordt gegeven door de volgende vectorea : 

~ c (;)met·~ = h sin 2n Tl- x -"- &l 
0 .?f eo.a.a Ct. 

k • (::) mot 

ho 
sill 2n7I.x • cos TLfi . ; ¥ a.. 

2a h 2a 71..- X. aia ~r- co 
'/Jf 0 

cos ~; • (..U~ 



1a ' 

• waar ;l = 

De waarde van ~f is in de gebruikte golfpijpen bij een 

trequentie van 8,4 G Hz 5?,5 .. en bij 9,8 GHz 42 ma, 

De plaata waar de ferrietbol in het veld is aaagebracht 

is in figuur 10 aangege-Ten, De magnetiache co ponent ia 

ter plaatae maximaal in amplitude en het meeat homogeen. 

Bij een trequentie van 9,0 G Hz betekent een atwijking 

van 2 - vanuit dit punt in het xz-vlak een atnam Yaa 

ongeveer 3,5% van de magnetische veldcomponent. 

Door de aanwezigheid van de .terrietbol zal het veldlijne 

verloop ter plaatse worden verstoord, vanwege de hoge 

waarde yan £en )L , die in het ferriet kunnen optreden, 

I~ de volgende paragraat zal worden nagegaan hoe hierdoor 

- de gemeten tl H wordt beinvloed. Daana zal de werld.ng van 

de gebruikte opstelling worden behandeld, 

3.2, Het effect Yan de E... en t: op de gemeten Ll H, 
' 

Ret Yerband tussen de energieabsorptie en de waarde 

van de terrietbol in het hoogtrequent magneetyeld kan 

volgt worden berekend. 

Door het aanb_rengen van een vlak S (figuur 10a) wordt 

voluae V tussen S en de retlecterende zuiger atgesloten, 

De energiestr<Wm naar deze ruimte wordt gelijk gesteld 

aan de energie, die door de terrietbol wordt geabsorbeer · 

Deze is gelijk aan de integraal van de Pointingwvector 

het oppervlak S binnen de goltpijp 

P R I .( ~ x~h,.J d -'"a) abs = • - e 

..5 



we het integratie-oppervlak gesloteA maken door o 

· de wandea van de golfpijp, die het volwae V omsluitE:n,~e:~ 

grerea. Met het theorema van Gauss is : 

( -r X h*"; d t ) = Re • 1 d1 V ( "I" X 1\.lt ) 
v 

Nu is : 

div ( -e x 1i•) = ( h • , rot e) - ('t , r ot 11•> 

rot "t = d ......lo. ~ 

w}J. ( r' - fr"> 1 - dt b . - j (.,.!) b c- j 

_,. d ~ ....:>.. j w f ( E.. - j e..") e- ;; ~: f. "= roth= + dt d = + j <...b d = + 
0 

-Jf- ( ) ~· rot h = j w £0 - c' .. j e. " • 

De absorptie wordt dan ~ 

I( 

+ Zo 'L I· I 2 1 dV 

waarin h en e gelijk zijn aan het tijdsonathnakelijk ~e~~~·~ 

van de veldcomponenten. 

Verwaarlozen we de wervelstroomverliezen dan wordt 

deelte, dat van het magneetveld H
0 

athangt : 

Poks = i t w LA. /_.. " 'AV .r o;--
2 dV 

D. V • 4•' volwae van de ferrietbol. 

De L1 H ui t de meting van P abs als f~ctie van H
0 

·is g • . 

lijk aan die van}<- " wanneer 1! j dV niet met bet ' 

magneetvel d H
0 

verandert. Zoals we gezien hebben zijnF t '· 

en}L" functies van H
0 

in het resonantiegebied. 



'taet,.lneqw ••ft- .. a. · .,·-~" 
vaa bet ht veld binaen de ferrietboll omdat de ~V 
hiervan af'hangt, zal dese illtegraal steeds een funotJ.e 

van H
0

• Wanneer de effecten groot zijn wordt in de b 

van H , waar JL " maximaal is, de absorpUe piek rea r-
(tiguur 11 b) •. D!t levert daa een waarde ~· dJ.e 

korting van de golflengte binnen de ferrietbol, strekt 

zich het integratiegebied van {hI 2 over een grotere 

fasehoek uit, zodat de waarde van Pabs te klein wordt. 

De gemeten ~ H
0 

(zie figuur) is nu kleiner dan de we1r-k•--·: 

lijke .tlH. Bet effect van de atwijkingen kan worden ve·Pftt'illhl 

derd door a an kleine bollen te meten. 

lf~ 
~ . 
I 

I \ 
''"'1 J . 
' \ . \ 

' 
\ 
\ 
\ 
\ 
\, 

\: 
' 

Al-l Ho 
< '> > 

Hl\16· 

a) P aba evenredig met fA-- " : fl H 

b) Invloed van;"- " op l hI, 2 
in de bol 

c) Invloed vanft' op fasehoek van de integraal 

fv {h j 2 dV : Ll.H
0 

< {l H . 

figuur 11 

L Bij de veldsterkte H = Hr .! i ~H neemt v·l een maxi.

male waarde aan. Door ver-



Ala kri teriua voor de · di 

de atwijkingen een bepaalde waarde Diet mogea over

schrijdea, ltan gebruik gemaakt worden· van het produot · 

van de voortplantingsconstante k 

bet terriet en de boldiameter dl 

kd = = d W v V ~ <e. , - j c: "> <r·- jr-"> = 

= 2 7l d ' is de tasehoek over de ferrietbol. 
ett 

c( d = d is de verhouding boldiameter tot de i 

diepte J • 

M Bi j H is .u. ".:;;:.. 
r / Ll H 

en tc_ ' . !;::: 1 1 bi j · H = H / · res 

~ •/ • }"- " = M/ 2 4!1 H. Deze waarden geven, met e.• 
en ~~~ a 01 

[ . •• il .ff~ VA{' M \ 

LJ.. H 

Hieruit volgt, dat bij materialen me.t een kleine Ll H 

bijv. bij granaten grote afwijkingen kunnen ontstaan, 

wanneer de boldiameter te groot wordt gekozen. In hoe

verre dit bij terrieten een rol speelt, zal uit de 

perimenten moe ten blijken. De invloed van e: " op de 

van A H is gering. 

Bij grote waarden ~ " zullen grote wervelstroomverli 

optreden. Hierdoor zal 4 H erg groot zijn en de indring• 

diepte niet met het magneetveld veranderen. In dit 

treedt de precessie maar in een klein gebied van de bol 

op; het gebied verandert ec~ter weinig ala functie van 

magneetveld. 

Voor een controle op de juistheid van de gemeten ~ His 

nuttig om de metingen bij meerdere boldiameters uit te 

voeren. 
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3.3. De aeetopstelling 

De meetopstelling is zodanis gebouwd, dat op drie manieren 

kan worden gemetea • 
. 

1) Bij voldoend grote absoptie,vanat ca 1%,kan de energie-

absorptie rechtstreeka worden gemetea. De methode is in 

grote lijne~ al aangegeven in 3.1. 

2) Wanneer het effect zo klein is, dat rechtstreekse meti.ngen 

van Pabs niet meer mogelijk zijn, wordt het gedeelte, waar 

zich de f'errietbol bevindt af'gesloten met een diafragma, 

zo,dat een trilholte ontstaat. De !1 H wordt dan bepaald 

uit het verloop van 1/Q van de tri.lholte als functie 

van het magneetveld : 1/Q. is evenredig met X". 
3) De opstelling i.s-ook ·geschikt voor metingen volgens de 

methode, door ir. -Kwaaitaal beschreven in lit. 6. De 

waarde van-LJH wordt dan bepaald uit het verloop van de 

resonantiefrequentie van de trilholte als f'unctie van het 

magneetveld. Dit verloop is evenredig met ;L' van de 

ferrietbol. De 'frequentieverschuiving wordt bepaald door· 

de trilholte met het ferriet in een Poundstabilisatie op 

te nemen. Voor een goede werking is dan noodzakelijk dat 

de energie-absorptie door het ferriet zo klein is, dat 

Q. waarde van de trilholte voldoende hoog blijft. 

3.3.1, RechtstreeK&e metipg van de absorptie 

Het gedeelte van de totale opstelling, dat bij de recht

streekse absorptiemetingen wordt gebruikt, is in een 

blokschema in figuur 12 weergegeven. 

Het meetgedeelte is de tak met klystron 1. De tak met 

klystron 2 dient alleen om de frequentie in tak 1 

te bepalen. Dat de frequentiemeter, zich in tak 2 

bevindt is- -bij deze methode niet noodzakelijk, doch wel 

bij de methode, waarbij met de trilholte wordt gemeten. 

Het invallende signaal ( P~ ) passeert de richtingsiso

lator, wordt voor een gedeelte door een richtingskoppe

laar aan detector 2 toegevoerd ea bereikt verder de 

ruillte met-de ferrietbol en de reflecterende zuiger. 
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Het gerefleoteerde sigaaal (P .. fl ) wordt via een richtings-. re • 
koppelaar gedeeltelijk aan detector 1 toegevoerd en verder 

i~ de richtingsisolator geabsorbeerd. Detector 1 is via 

een compensator verbonden met de 1-ingang van een ry-plotter: 

de x-ingang is via een gaussmeter verbonden met een hall-probe, 

die zich in het magneetveld bevindt. Wanneer de st~oom door 

de magneet langzaam wordt opgevoerd schrijft de plo~ter de 

de resonantiecurve,Pabs ala flUlctie van H
0

; ondertussen 

moet de uitslag van op det.ctor.f constant blijven. 

Door de compensator kan een ge.deelte van het signaal van 

detector 1 worden gecompenseerd, zodat de y-inganc van de 

plotter in zijn gevoelig~te stand kan worden gebruiltt. 

De uitgangsspanning van de gebruikte detectoren hangt be

halve van het gedetecteerde vermogen af van de belastings

weerstand. Het is daarom nodig om een ijking uit te voeren. 

Een relatieve ijking van de uitslag van de plotter op het 

geabsorbeerde verm9gen geschiedt met de geijkte verzwakker. 

De absorptie wordt gesimuleerd met verzwakker:J. Deze ver

zwakY~ng leest men tevens op detector 2 af. De a!lezing 

op deze detector is rechtstreeks te ijken met de geijkte 

verzwakker. 

Ook de meting van het magneetveld behoe!t een ijking : 

deze ijking moet absolu~t zijn. Omdat de hall-probe niet 

voldoende ter pla~tse van het !erriet-sample kan worden ge

plaatst, wordt bij deze iJking en tweede gaussmeter ge

bruikt. Met de losse probe •an deze meter tast men de 

ruimte rond de golfpijp bij de ferrietbol af. Hieruit be

paalt men een gemiddelde waarde, die ala de veldsterkte 

bij de ferrietbol kan worden beschouwd. 

In deze opstelling behoeft het klystron geen frequentie

stabilisatie. Een spanningsstabilisatie van de repeller

spanning kan de frequentie binnen 0 15 % constant houden. 
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De frequentiemetiDg wordt uitgevoerd door klystron 2 op 

ongeveer dezelfde frequentie af te regelen als klystron 1. 

Wanneer bet frequentieverschil tussen beide takken klein 

is ontstaat op detector 3. een groot signaal. Bet zoeken naar 

de juiste afregelillg wordt vergemakkelijkt- door tijdens bet 

afregelen de repeller met de zaagtand van de oscilloscoo.p 

te moduleren. 

Belangrijk bij deze meting is de plaats van de ferrietbol 

in bet hoogfrequent veld. Deze kan worden ingesteld door 

midde~ van de positie van de zuiger. 

De positie moet zodanig zijn, dat de absorptiepieken maxi

maal zijn. 

In grafiek I wordt bet effect van de verplaatsing van de 

zuiger geillustreerd. 
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3.3.2.Meting met trilholte (lit. 7,8) 
Bij kleine waarde van ? 11 word t de geabeorbeerde energie 

zo kl~in, dat deze niet zonder verdere maatregelen kan 

worden gemeten. Men kan bijvoorbeeld het detector signaal 

versterken; dan moet echter tevene het invallende vermogen 

worden geetabiliseerd. Vermogensstabillsatie ineen microeclf

opstelling is echter niet gemakkelijk. 

Een andere weg kan men ingaan door een trilho.lte toe te 

pasaen. Deze ontstaat door het gedeelte van de opstelling 

waar zich de ferrietbol bevindt met een diafragma at te 

sluiten. Zie figuur 13. 

De waarde van /h/1. wordt nu verhoogd met een factor Q, 

de kwaliteitafactor van de trilholte. · 

Q=W 
0 

= 

Veldenergie in de trilholte 
dissipatie in de trilholte 

de resonan.tiefrequentie van de holte 

bij resonantie 

De factor Q kan een waarde van 4000 aannemen. Met een in

stelbaar diafragma kan de trilholte kritisch gekoppeld worden; 

in dat geval is de reflectie door de holte bij de resonanti,e

frequentie nul. De dissipatie in de trilholte is dan gelijk 

aan de invallende energie P .• 
~ 

De veldenergie binnen de holte is 

zodat 

2 p 1 I 

v groep 

P = de lopendegolf-energie in de trilholte 

1 = de afstand tuasen het diafragma en de reflecterende 

zuiger 

v = groep 

Q = 2 1L 

2 c 

p 

= 

• 

t 
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Bij een TE 101 holte is 21 gelijk aan ')/ • De versterkiDg 

van het veld binnen de trilholte volgt dan uit 

--~~-h .... lo...-:
2

-b_i_nn_e_n_d_e_h_o_l_t_e __ = 

J hl 2 in de gol:Cpijp 

Q 
2TL 

Omdat bij kritische koppeling P. gelijk is aan de -dissi-
l. . ' 

patie, neemt Q en dus de versterking van het veld toe, 

wanneer de absorptie in de :Cerrietbol afneemt. 

De meting van de Q-waarde van een trilholte berust op de 

formule : 

Q = --l!__ waarin /o = de resonantiefrequentie 
&I . 

~t = de hal:Cwaardebreedte van de reflectie van de 

holte 

Het meetbereik van de vorige opstelling strekt zich uit 

tot een relatieve absorptie van 1%. Bij deze waarde 

van P/P b vinden we bij een trilholte met een intrinsieke a s 
~ waarde van 3000 en een resonantie:Crequentie van 9,2 G Hs 

een waarde Ll f van 32 M Hz. Di t is ongeveer de maxi.Bial.e _ 

:Crequentie, die met de opstelling (in :Ciguur 13) gemeten. 

kan wordeB. 

De opstelling (figuur 13) bestaat weer uit twee takken. 

In tak 1 is de meettrilpolte met de ferrietbol aangebracht. 

De repeller van k~ystron 1, wordt met de zaagtand van de 

oscilloscoop gemoduleerd,' zodat deze een hele klyst:ronmode 

doorloopt. De invallende energie PL verschijnt via een 

· richtingskoppelaar en detector L op beam B van de oscillos

coop. Op dezelfde wijze wordt op beam A het door de tril

holte gereflect~erde vermogen zichtbaar gemaakt (:Ciguur 1~) 

l-1et de geijkte verzwakker op 0 dB wordt verzwak.ker 2 zover 

bijgeregeld, dat beide signalen buiten het resonantiegebied 

van de trilholte samenvallen (!ig. 14b). 

, 
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De koppellq van de trilhol te word t daarna kri tisch ia

gesteld. (t1g.14c). Daarna zet men de geijkte verzwakker 

op 7 dB. De Q waarde van de trilholte volgt nu uit de 

frequentiea bij de snijpunten van beide signalen t 1 en t 2 
en bij de maximale absorptie van de trilhol te /• (fig i~d). 

Q = 

De bepaling van deze frequenties geschiedt met behulp 

van tak 2. Klystron 2 is met een Poundstabilisatie 

op de resonantiefrequentie t van de referentietrilholte 

gestabiliseerd. Bet versohilsignaal van beide takken 

wordt met een EH Tee via detector 3 aan de radio afge-

geven. 

De uitgang van de radio is verbonden met l-modulatie van 

de oscilloscoop. Wanneer de radio ia afgestemd op een fre

quentie f~ ontstaan de modulatietraces op het beeld, 

wanneer de frequentie in tak 1 momentaan gelijk is aan 

f :t fr • Door verstemming van t en fr kunnen t 0 , 

t 1 en t 2 WDrden bepaald uit de aflezing op de frequentie

meter in tak 2 en de schaal op de radio. Op deze wijze 

kunnen frequentie verschi;tlen tot op ca to kHz nauw

keurig worden gemeten. 

-

Bij lage Q-waarden moet 'de diafragmaopening voor kritische 

koppeling klein zi'jn. De lfoppeling is dan moeilijk nauw

keurig in te stellen. In literatuur 9 wordt een methode fReed) 

beschreven, waarbij de koppeling Diet kritisch behoeft te 

zijn. Deze methode kan met onze opstelling worden gevolgd. 

De metingen v~n Q eri fo worden ala functie van het 

magneetveld H
0 

uitgevoerd. Volgens de verstoringstheorie 

van trilholtes is dan 1:::. 1/Q evenredig met X" enLljo met ;( ' 

van het ferrietsample (lit. 2). 

, 
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3.4. De saaplehouder 

Belangrijke parameters bij het E.s.R. onderzoek zijn de 

tempe~atuur van het ferriet en de kristal-richting, waar

in het magneetveld wordt aangelegd. Met de samplehouder 

in figuur 15 kunnen deze parameters bij de metingen worden 

opgenomen. 

De ferrietbol wordt geplakt op een koperen staaf. Deze 

kan draaien in een vlak evenwijdig met de wand van de golf

pijp. Doordat de magneet in een vlak loodrecht hierop 

draaibaar is, kan in iedere gewenste richting worden ge

meten. De kristalrichtingen. in het ferriet ten opzichte 

van de positie in de golfpijp, wordengemeten met een 

Laue-opname. van de ferrietbol, nadat deze op de koperen 

staaf is aangebracht. Uit de Laue opname wordt een stereo

grafische projectie in het vlak van de wand van de golf

pijp geconstrueerd (figuur 16). De hoeken, waarover de 

magneet en het kristal moeten worden gedraaid, kunnen met 

het Wulff.se net worden bepaald. 

Bij metingen als functie van de temperatuur, wordt door de 

ruimte o~ de golfpijp koude lucht geblazen. De hoeveelheid 

koude lucht wordt geregeld met de platina weerstand, die 

ter plaatse is aangebracht. 

De toepassing van de roestvrij-stalen golfpijp dient ter 

isolatie van het koude gedeelte. De ruimte tussen de 

golfpijp ~n de magneet wordt verder met tempex opgevuldw 
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utaener4 ij drie mangaangehaltes n1 : 

1) Fe
3
o4 (magnetiet):boldiameter 2 am (cba»ge 

2) MD Fe2o4 : " 0.97 en 2.65 mm 

3) Ma1., Fe 1 •6 o4 " 1.35 en 2.35 mm ( 

Behalve de relaxatie is bij de grote bol van. MD1•4Fe1• 

Ook het spectrum van de magnetostatisohe modea, de aa~•~,~ 

tropie, de magnet~satie en de gyromagnetisohe vern,ou~~~~· 

bepaald. Dit mede om de gebruikte meetmethode te testea. 

Bij ·de terrieten met mangaan kon de absorptie 

worden gemeten1 de absotptie in het magnetiet 

da.t de methode met trilholte is toegepaat. 

4.1. Metingen aan Ma1•4 Fe1 6 o4 (boldiameter 2,35 mm) 

De stereogratische projectie van deze· terrietbol is ia 

figuur 17 weergegeven. Met twee extra Laue-opnamen werd 

<"100 > -richting 2 en de (111 > -richting 3 geveri• 

tieerd. 

4.1.1.Het absorptiespectrua wordt in gratiek 2 weergegevea. 
I 

magneetveld was evenwijdig met de < 111) richting 1. 

De gevonden absorptiepieken worden in tabel 1 vergelek 

·met een reeks magnetostatisohe modes (n, m, r-), waarin 

n = m + 1 , en r :: o. De formule van Walker luidt dan : 

:: ( 
M 

De frequentie was 9,19 G Hz. 

m 

2n. + 1 

1 ) 

3 
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Stereogratische projectie van de posi 
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in de opstelling. Ferriet heett een t.t 
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Op • I 

• De magnetisa tie volgt ui t de aanpassiJag van ( 1.) I a -Ho) 

aan de waarden uit de laatste kolo • 

De waarde ~oor M is bier 4.4.1o5 A/m. 

••ne drie absorptiepieken 4,5, en 6 behoren tot de mode 

de uniforme precessie. Pieken 4 en 6 ontstaan, doordat b' . t ~-
die waarden -van H

0 
de ,?--' maxi male waarde aan • Hi . .;:~ 

door wordt de golflengte binnen de bol stark verkort. 
c·~. 

Wanneer de~• gelijk wordt aan de boldiameter, treedt cf60» ·.; 

inwendige reflecties zgn. "body resonaaoe' »• 
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', ••• Voor het ontstaan van de a.s. modes, moet het hoogfrequente 

veld over de bol inhomogeen zijn• llieraan is bij de grote bol 

voldoende voldaan; bij de bol met diaaeter 1,35 mm komen geen 

•••• aodea voor. 
Dat we in dit geval te maken hebben met de ( m.~1 , a, o)

serie houdt verband met het !eit, dat het hoottrequente 

magneetveld oneven ia in de richting vaa het magneetveld 

H • 0 

4.1.2.Grafiek 3 geeft de waarden van H
0 

bij uniforme precessie 

ala functie van de frequentie. Vergelijking met de lijn 

w = r B
0 

= 2,21 H
0

, leidt tot de conclusie, dat voor be1de 

subroosters de Lande-factor g niet merkbaar van 2 atwijkt. 

4.1.3.Mangaan-ferriet is magnetisch anisotroop. De anisotropie

!actor is negatief,: d.w.z. een <100> is een "harde" en 

een <111> is een "zachte" richting voor de magnetisatie. 

Bij de e.s.r. moet in het uitwendige veld Hi een anisotropie

veld HA ala functie van de kristalrichting, waarin H
0 

is 

gericht worden meegenomen •• 

Bl.clttcrd geett in lit. 9 voor dit geval voor het veld, waar. 

bij resonantie optreedt 

= H 
0 - K 

M 

Hierin is 6 de hoek tussen H en een ~100:> richting in een 
0 

{ 110} vlak. De metingen tussen de pun ten 1 en 2, aange-

geven i~ de stereografische projectie, leverden het resul

taat in grafiek 4. De kleine afwijkingen in het magneetveld, 

konden niet nauwkeurig worden gemeten. Uit de metingen volgt 

een K =- 5,2.1o3 ~;.3. Een literatuur waarde is voor deae 

aamenstelling bij kamertemperatuur -2,5.1a3 J/a3 (lit. 11). 
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4.2. Relazatieaet&IJea 

Informatie betreffende de optredende relaxatie mechanismea 

kunnen_worden verkregen, uit metingen van AH ala !unctie 

van de temperatuur. TemperatuurJlletingen aan MD Fe2 o4 ea 

Mn1 • 4 Fe1 •6o4 wordea weergegeven in de gra:f'ieken 5 en 6• 
De metingen zijn in beide gevallen bij 2 boldiamete~a uit

gevoerd. Bovendien. is bij de grootste boldiameter van Mn1 • 4 
Fe1 • 6 o4 geaeten voor en na het polijsten van de bol. Door 

het polijaten nemen relaxatiemechanismea, waarbij magnonen 

een rol spelen at (lit.1). 

De ge'fonden waarden van /:::.. H bij Mn1• 4 Fe 1• 6 o4 EteDlllen over

een met, wat Clarke vond ~oor Mn1, 32 Fe1, 68 o4 (lit. 12). 

Het maximum van de !::,. H moet dan liggen bij ca 20°K. 

De relaxatie wordt t.oegeschreven aan het Mn3+ ion, dat 
interactie met het kristalrooster bezit. (Jahn-Teller-effect 

bij Mn3·). 

De metingea van MD Fe2 04 wijken af van die in betreffend 

artikel. Wij vinden hogere AH waarden dan Clarke. Bovendien 

treedt bij de kleine, diameter een maximum op bij 100°K, 

die niet bij de grote bol wordt gevonden. 

De verschuiving van het maximum in ~H naar hogere tempera

tuur kan aan de hand van het evenwicht tussen de Mn en Fe

ionen op de octaederplaat~en worden verklaard. Het evenwicht 

+ + 

ligt bij lage temperatuur volledig links (Lotgering lit 13). 

Dua bij T = 0°K is in Mn Fe2 o4 de concentratie x -x 
[Ma3+] gelijk nul, wanneer geldt x. < 1, en gelijk 

(X - 1) voor het geval X.> 1. Bij waarden van X kleiner dan 1 

treedt de relaxatie tengevolge van Mn3•-ionen pas op, wanneer 

deze door de temperatuurverhoging worden gegenereerd. Ret 

is due aannemelijk te veronderstellen, dat daardoor ook .he.t 

maximum in D. H voor het geval x <. 1 naar hogere temperatuur 

f 

-



verachuitt. Dat dese verschuiviAg voor beide bolleA Diet 

gelijk ia zou dan iA een 1tJ_ein verschil in Mn-conc.entratie 

moeten worden gezocht, daar hier de aamenatelling de grena

waarde x = 1 heett. Het niveau van D. H over het geheel ligt 

ook hoger dan bij Mn1•4 Fe1•6 o4 • Mogelijk is dit te ver

klaren uit processen, die verband houden met de geleidbaar

heid, wervels~roomverliezen, en het geleidingsmechana.'men 

via de Fe.ionen, relaxatie door hopping. Voor de kleine bol 

wordt met de gegeven formule een ~ H~ot.. = 750 A/I'VYL- ge

vonden ( e~ 1 SL m). 

Bij de samenstelling Mn1• 4 Fe1 •6 o4 tree~ verschil op in 

de gemeten IJ. H voor de beide boldiameters, zoala we ver

wachten op grond van de beschouwingen paragraat 3.2. Boven

dien blijkt de gemeten ~ H voor de magnetostatische modes 

kleiner te zijn dan die bij de uniforme precessie, terwijl 

deze waarden bovendien onder die. van de kleine bol liggen. 

Dit is enerzijde het gevolg, dat bij de bepaling van de AH 

van de uniforme precessie het effect van de body-resonatlce 

een rol speelt; anderzijds is het volume, waarin de precessie 

optreedt, bij de m.s. modes kleiner ten gevolge van de knoop. 

vlakken. Bij afkoeling verdwijnt het effect van de body

resonancedoor toename van L1 H en wo:rdt de absorptie bij de m.a. 

modes ten opzichte van die bij de uniforme mode kleiner. 

Bij de samenstelling }~ Fe2 o4 komt geen body-resonce voor 

en wordt een zeer~!~eine aqsorptie bij m.s. modes gevonden. 
~ De gemeten ~His voor beide boldiameters praktisch gelijk 

over een groot gebied van de temperatuur. 

· Dit is volledig in overeenstemming met de verwachting,dat 

bij grotere waarde van ~H de boldiameter mi.nder van in-
, 

vloed is op de metingen (3.2.). 

De meting aan magnetiet is in grafiek 7 weergegeven. Deze 

bol is alleen bij kamertemperatuur gemeten met behulp van de 

methode met trilholte. 

, 
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e ~oc a en die de gel~t aarhei bepale 

hopPing en het optreden van wervel tr ••• De 
in paragraa:t 2.3 g eft· YO r de wervelstroomve.rli 

d ze boldiaaeter a 

4.3. Conclu ie 

~et blijkt, dat de methode, waarbij de 

eea ·veld van staande golven 

direct wordt gemetea , goed bruikbaar is bij e. .r. 

aan :terrietbollen van 1 l 3 -· Dit is het gevolg vaa 
grote energieabsorptie door d z boll.n, wanneer fl .-

van het ma t-riaal. niet te groot ( < 1rY. A/a) 1 • ~j 
te klei.ne waarden van !::. H , .t1H > 104 A/ • blljk• . 
wijkingen ten gevolge van d diameter van de boll 

groot. Wanneer de waarde van ~B klein wordt, tre 

grote bolle het e:t:tect van "body reso l;ij , e .. 

prece a~e terwijl bovendi~n magnetost tische 

gevonden. De invloed van de boldiameter kan dan 

worden door · de _A B te bepaloen bij de magnetosta~i 

Ui t de temper tuuile tinge a van de relaxa tie volg , 

ma gaaaterriet ten gevolge van het 3+ - iOD een ma~~·· 
optreedt beneden 100~. Dit wordt ook in de litt rat 

vozulen. Bet maxi IDJUI versohuitt naar hogere temp rab .· 

mangaangehaltea x~1. Voor betrouwbare concl ie• en 

bepaling van de energie van het relaxatieproo met 

·aoet n de metingen bij lagere temperatuur en 

ameaatellingen worde gedaaa. 

De D. B bij kamertempera tuur neemt toe met de 

van het gebruikte terriet. Bier zullen i111..o,PJI~IIr 
een belangrijke rol spelen. 
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