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IN LEIDING 

In de normale zin van het woord is geluid die mechanische trilling, waarvoor het 
oor gevoelig is. De frequentie die het geluid mag hebben om voor het oor nog 
detecteerbaar te zijn liggen tussen 20 Hz en 16kHz. Wanneer mechanische 
trillingen een frequentie hebben hoven 16 kHz worden 1.e ultrasoon genoemd. 
Ultrasone mechaniscl1 golven worden sinds de eerste weretd.erulog praktisch 
gebruikt jn systemen als sonar, ultrasonevertragingslijnen en mechanische filters.. 
Met behulp van technieken, die voor de hiervoor genoemde systemen ontwikkeld 
zijn,is het mogelijk geworden om de mechanische eigenschappen van vloeistoffen 
en vaste stoffen bij ultrasone frequenties te 0nderzoeken. In het algemeen zijn 
in de vaste stoffen twee typen van vlakke golven mogelijk t.w. de longitudinale 
golf met een verplaatsing van de deeltjes in de richting van de golfvoortplanting 
en de transversale met een verplaatsing loodrecht op de voortbeweging van de golf. 
Is het medium begrensd dan zullen deze golven in de meeste gevallen niet meer 
afzonderlijk kunnen optreden. De wand brengt een koppeling van de beide 
soorten golven teweeg. 
Oorzaken voor mechanische verliezen in de vaste stof zijn: 
1. Thermische geleidbaarheid 
2. Viscositeit 
3. Korrel en domeingrenseffecten 
4. Dislocaties 
5. Diffusie van interstitiele atomen 
6. Diffusie van electronen. 
De mangaan-ijzerspinellen, die door ons onderzocht zijn hebben een mechanische 
relaxatie, die door korrel en domeingrenseffecten of door diffusie van electronen 
veroorzaakt wordt. 
Wanneer in dit proefschrift geschreven wordt over mangaan-ijzerspinellen of 
mangaanferrieten worden steeds oxydische mangaan-ijzerspinellen bedoeld. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in de groep materiaalkunde van de afdeling Natuur
kunde van de Technische· Hogeschool te. Eindhoven. 
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HOOFDSTUK I 
Voortplanting van mechanische golven in isotrope en kubische media. 

De componenten van mechanische spanning of mechanische rek in een vaste stof 
worden onderscheiden door twee indices waarvan de eerste de richting van de 
betreffende kracht of verplaatsing aangeeft en de tweede de richting van de normaal 
op het vlak van aangrijping. Er zijn op deze manier negen mechanische spanning
componooten en negen deformatie-componenten te onderscheiden. 
In matrix vorm (1-1). 

1-l 

OU· 
De afschuiving wordt gegeven door sij : i ( ox~ 
u de verplaatsing en x de plaats is. J 

waarin 

Deze matrices zijn symmetrisch· T·· • T·· ens .. • s .. · lJ JI IJ Jr 
Het is gebruikelijk om het aantal inilices tot een te beperken (verkorte tensor 
notatie) met de volgende afspraak. Hierin is 

T 23 • T 32; T 5 = T 13 = T 31 ; T 6 

8n; 82 = 822; 83 • 833· 

s23 = s32; ss • sl3 = s3I; s6 = sl2. s21· 

De wet van Hooke wordt als volgt beschreven, gebruik makend van de verkorte 
notatie. 

Tl ell cl2 c13 c14 c15 c16 st 
T2 c21 c22 c23 c24 c25 c26 s2 

T3 c31 c32 c33 c34 c35 c36 s3 1-2. 

T4 c41 c42 c43 c44 c45 c46 s4 

Ts est c52 c53 c54 css cs6 Ss 
T6 c61 c62 c63 c64 c65 c66 s6 
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De matrix cij is eveneens symmetrisch zodat er voor de meest onsymmetrische 
kristal vorm (het trikliene kristal) 21 componenten (elastische constanten) over
blijven. 
De golfvergelijking, het gedrag van de mechanische go1ven in een vast medium be
schrijvend, wordt verkregen uit de bewegingsvergelijking 

liT·· lJ p fl. 
1 1-3. 

waarin u de uitwijking van het beschouwde massa-element ten opzichte van de 
evenwichtsstand is. In het volgende zal deze golfvergelijking bezien worden voor 
isotrope en niet isotrope vaste stoffen. (Lit. 1-1). 

§ 1-1. Voortplanting van mechanische golven in isotrope vaste stoffen. 

Bij een isotrope stof blijven van de 21 constanten uit de relatie 1-2 er maar twee 
over de zogenaamde Lame constanten A. en 11. • De componenten cij zijn als volgt 

cu = c22 = c33 

c12 = c13 = c23 

De anderen componenten zijn nul. 

IJ.. 

De relatie 1-3 wordt in de vereenvoudigste notatie met u1 = u; u2 = v, u3 =w 

Pii = ~ + ~ 
lix liy 

14 pv ~ 8T4 + ~ + ---
by liz lix 

Pw 8 T3 l>Ts H4 
+ --- + 

liz lix liy 

8 u . s - 8 v liw 
Wanneer nu sl = 2--· s3 = --

' s4 
lix &y' liz 

liv ow 
+ 

ow liv liu liv 
Ss = +-- ·s -- + 

oy liz , 6- oy liz 
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ingevoerd wordt, dan is 14 in vector notatie te schrijven als volgt 
.. 

pa (A+ 211) gg.a · /l \7 X 'V xa 1-5 

v.aarin a gelijk aan (u v w) is. 
Deze relatie is op het eerste gezicht te splitsen in twee vergelijkingen namelijk 
die voor een rotatievrije en die voor een divergentevrije vector 

J 1-6 

of 

1 .. 
.c:.at . -yr at= 0 

1 1-7 
1 .. 

.c:.at - yr at = 0 
t 

met 
=V>- + 211 

en V-V ...!:_ vl p t- p 

De eerste relatie geeft de beschrijving van de longitudinale golf in een·medium 
zonder randinvloeden en de tweede relatie geeft die van een transversale golf. 
Met Speciale randvoorwaarden geven de afzonderlijke vergelijkingen oplossingen. 
Bij algemene randvoorwaarden moet de gecombineerde vergelijking 1·5 gebruikt 
worden. 
De transversale golven kenmerken zich door de orthogonaliteit van de verplaatsings· 
en golfvectoren, terwijl bij de longitudinale golf de verplaatsingsvector in de richting 
van de golfvector ligt. Deze twee golven worden daarom ook wei primaire golven 
genoemd. (Lit. 1-2). 
De oplossing van de gecombineerde vergelijking 1-5 zijn golven waarbij de ver
plaatsingsvector noch loodrecht op noch in de richting van de golfvector ligt. 
Deze golven worden secondaire golven genoemd. Onder dit begrip vallen onder 
golven (Rayleigh golven), buigingsgolven etc. De secondaire golven kenmerken 
zich meestal door een dispersief karakter, dat sterk afhankelijk is van de vorm en 
de afmeting van het medium ten opzichte van de golflengte. 

De golven in een plaat worden gebruikt voor de zogenaamde dispersieve ver
tragingslijnen in pulscompressie-systemen. (Lit. 1-3). Bij niet-dispersieve vertra
gingslijnen meeten deze secondaire goiven vermeden worden. Er wordt dan ge
bruik gemaakt van transversale golven, die zo gepolariseerd zijn, dat de verplaatsings-
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vector bij eventuele reflecties in het vlak van de reflectie ligt. Het zijn secondaire 
golven die bij de meetmethoden beschreven in hoofdstuk II zo'n grote storende 
invloed op de metingen kunnen hebben. 

§ I-2. Eigentrillingen van een bol bestaande uit isotroop materiaal. 

Sezawa (Lit. 1-5) geeft de oplossing van de differentiaal vergelijking 1-5 voor de 
randvoorwaarden, dat de mechanische <>panningen aan het oppervlak van de bol 
nul zijn. 
De componenten van de verplaatsing zijn gegeven in fig. 1-1. De zogenaamde 
T modi treden op wanneer de radiale component u en de latitudinale component v 
nul zijn. Deze modi zijn zuivere torsiemodi.Er treedt geen dilatatie op. Deze eigen
trillingen zijn te onderscheiden van elkaar door het aantal knoopvlakken in radiale 
en latitudinale richting. De polen worden steeds in rust verondersteld. De aan
duiding is Tab waarin a het aantal latitudinale knoopvlakken plus een is en b het 
aantal radiale knoopvlakken aangeeft (zie fig. 1-2). Bij S modi is de azimuthale 
component w nul. Deze modi zijn meestal eigentrillingen, waarvan de verplaatsing 
uit zowel een dilatatie als een rotatie bestaat. De eigentrilling wordt met Sab 
aangegeven waarin a het aantal latitudinale knoopvlakken en b het aantal radiale 
knoopvlakken is. 
De S0 b modi zijn bolsymmetrisch. In de vergelijking komt dit tot uiting door de 
latitudinale component v van de verplaatsing nul te stellen. Daar w ook nul is 
treedt bij deze eigentrilling geen rotatie op. Met andere woorden de S

0
b eigen

trilling is zuiver longitudinaal. 

§ 1-3. Voortplanting van mechanische golven in stoffen met een ku
bische structuur 

Stoffen met een kubische structuur hebben voor diverse natuurkundige verschijn· 
selen isotrope eigenschappen. Voor de permittiviteit en de lichtsnelheid zijn zij 
isotroop. Dit isotrope gedrag gaat niet op voor de voortplanting van mechanische 
golven. De tensor cij is sterk vereenvoudigd voor de kubische structuur ten opzichte 
van die van andere kristal klassen; zo is c11 = c2.z- = c33; c12 = c13 = c23 : c21 = c32 = 

c13; c44 = c55 = c66; de rest van de componenten is nul. 
Voor het geval dat c12 = c11 • 2c44 is de kubische stof ook voor mechanische 
golven isotroop. Om een onderscheid te maken tussen de isotrope en kubische 
structuur is de anisotropie modulus ca ingevoerd (Lit. I-6). 

12 



Fig. 1·1 

Fig. I-2. De maximale verplaatsing van de zuivere torsiemodus T 11 en T 
12 

getekend in bet 
equatervlak van de bol. 

s21modus 

Fig. 1·3. De maximale verplaatsing van de zuivere dilatatiemodus s
01 

en een gemengde 
modus s21 van t'en bol. 
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De longitudinale snelheid is de < 100 > richting is 

<'-100> v:u 
De longitudinale snelheid in de < Ill > richting is 

V 1/3 (c11 + 2c12 t4c~ : vc11 + 2/3 ca VI < Ill> : __;:,.;:....__ _ ___;;;_ 
p p 

De transversale snelheid in de 100 richting is 

·-Vcp44 vt <=IOO> 

1-9 

1-10 

1-11 

1-12 

Door deze drie snelheden .en de soortelijke massa te meten is de elasticiteits
tensor van de kubische structuur te bepalen. 

§ 1-4. Voortplanting van de mechanische golven inpolykristallijne stof
fen. 

De vaste materialen zijn op een enkele uitzondering na veel gemakkelijker verkrijg
baar in polykristallijne vorm dan in eenkristallijne vorm. De vraag lijkt dan 
gewettigd of het niet mogelijk is om deze polykristallijne stoffen te onderzoeken 
in plaats van de eenkristallijne. Hierbij stuit men op twee moeilijkheden te weten: 

1. Hoe verkrijgt men gegevens omtrent de eenkristallijne stof uit de meetresultaten 
verkregen met behulp van een polykristallijn proefstukje. 

2. De akoestische golven worden op de korrelgrenzen verstrooid. Dit verschijnsel 
geeft beperkingen aan de te verrichten metingen. 

De polykristallijne materialen zijn bij een geschikte bewerkingswijze macroscopisch 
isotroop ( quasi-isotroop ). Microscopisch is geen isotropie aanwezig tenzij de stof 
in een kristallijne vorm een kubische structuur heeft met een zeer Iage anisotropie
modules. W. Voigt heeft in 1887 een poging gedaan om uit de bekende moduli, 
van de kubische structuur die van het polykristallijne materiaal te berekenen. 
In 1929 heeft A. Reuss eveneens getracht voor dit probleem een model op te 
stellen. (Lit. 1-6 en 1-7). 
Het verschil tussen de beide modellen is het volgende. Voigt veronderstelde dat de 
rek uniform was over het gehele proefstuk wat een continuiteit van de verplaatsing 
op de korrelgrenzen inhoud: Reuss daarentegen veronderstelde dat juist de spanning 
uniform was. De resultaten zijn als volgt weergegeven. 

14 



Ly I ell - 2/S ea 

2 

LR 
ell e44- 2ell ea- 2ea 

10c44 - 3ca 1-13 

Gv e44 - 1/Sea 

Gr Sc44 
2e44 - ea 

10e44 - 3ca 

Hierin is L de modulus gegeven door L • p v? en G de modulus gegeven door 
G = p V t 2 . V 1 en V t zijn respeetievelijk de longitudinale en transversale geluids
snelheden. De indices V en R duiden op de berekening volgens Voigt en Reuss. 
Nu blijkt dat geen van beide modellen aan de praktijk beantwoorden .. De meet
resultaten liggen steeds tussen de door Voigt en Reuss berekende waarden in. 
Een van de simpelste benaderingen is 

Er ontbreekt een gegeven om de moduli van de kubisehe stof uit de moduli 
van de polykristallijne stof te berekenen. Is eehter de anisotrope modulus klein 
dan volgt uit 1-13 de benadering e44 ~ Gv 'GR ~ fJ. en c11 ~ Ly 11 LR ~II. + 2{J . 
De verstrooiing van akoestische golven in polykristallijn materiaal is sterk afhanke
lijk van de korrelgrootte en de frequentie. Is de korrel veel kleiner dan de golflengte 
dan is de demping tengevolge van de verstrooiing evenredig met de vierde macht 
van de frequentie. Komt de korrelgrootte in de orde van de golflengte dan is de 
demping evenredig met het kwadraat van de frequentie. Bij nog grotere korrel 
is de demping frequentie onafhankelijk. Het beweerde betreffende de invloed 
van de anisotropic-modulus en van de verstrooiing geldt aileen voor polykristallijne 
materialen, die geheel dicht zijn. De metingen, die in dit proefschrift behandeld 
zullen worden zijn verricht aan polykristallijne en eenkristallijne materialen, de 
eerste zijn niet voor de voile honderd procent diehtgesinterd. Komen de resultaten 
van de beide structuren bij een bepaalde samenstelling met elkaar overeen dan 
kan van de veronderstelling uitgegaan worden, dat de structuur weinig invloed 
heeft. Dit kan gebruikt worden bij de interpretatie van die samenstellingen waarvan 
geen eenkristallen voorhanden zijn. 

15 



HOOFDSTUK II 
Meetmethoden 

De methoden om de ultrasone eigenschappen van vaste stoffen te bepalen zijn 
te verdelen in twee groepen t.w. de resonantie· en de transmissie-methoden. 
De resonantiemethode wordt meestal gebruikt in een frequentie.gebied beneden 
500 kHz, hoewel in sommige gevallen tot 20-30 MHz gegaan kan worden. 
De transmissiemethode wordt pas goed bruikbaar hoven 10.20 MHz en is te 
gebruiken tot tientallen MHz toe. 
Het is met de te beschrijven methoden mogelijk zowel de mechanische moduli 
als de mechanische verliezen te bepalen. De verliezen worden aangegeven met de 
mechanische kwaliteitsfactor. 

§ ll-1. De mechanische kwaliteitsfactor 

De mechanische kwaliteitsfactor wordt hier gedefinieerd als de reciproke waarde 
van de relatieve vermindering van de trillingsenergie E per radiaal fasevoortschrij
ding. In formule. 

1 1 dE T 1 dE A 
- • . -· --
Q E dt 211' Edx 211' 

waar T de periode en A de golflengte is. 
Wanneer de amplitude een gedempte lopende golf voorgesteld 

A :: Aa exp (·. j P x) exp (· a x), 

A 

11-1 

wordt door: 

waarin P 
blijkelijk: 

= - de fase-constante en a de dempingsconstante is, dan is klaar-
2n 

Q 11-2 

De kwaliteitsfactor hangt ten nauwste samen met de verhouding tussen de 
reactantie en resistantie van een trillend systeem. De mechanische impedantie van 
een harmonisch trillend systeem is: 

16 



met 

wordt dit: 

I 
Z R t j(wL - -) we 

V 2 I 2 
Z R t (WL - wC) 

1 

LC 

w wo 2 
(-- -) 
wo w 

II-3 

In resonantie ( w • w 0 ) is de energie E van het systeem E • LA 2 ; de dissipatie 
is dE= RA2 , waaruit volgt, dat: 

dt L 
wo 1 

Q II-4 

Wanneer 6 w , dan wordt 11-3 

z 

Hieruit volgt ter berekening van Q de formule 

11-5 

Fig. Il·l. Resonantie-kurve. 
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De impedantie kan ook geschreven worden in de vorm 

1 z : jW L. j (
wC 

t jR), 

1 
zodat R te bescbouwen is als de imaginaire aanvulling van -. we 
§ ll-2. De resonantiemethode 

Bij de resonantiemethode wordt van bet te onderweken materiaal de frequentie 
en de sterkte van de eigentrilling onderzocbt. De interpretatie van de meetresul
taten is sterk afhankelijk van de gebruikte vorm en de gebruikte meetmetboden. 
Het licbaam is meestal staaf- of bolvormig. Het in trilling brengen geschiedt 
elektrostatiscb, magnetodynamiscb, piezo-magnetiscb of piezo-elektriscb, terwij1 
de detectie van de resonantie op dezelfde manieren gescbieden kan. Van de vier 
bier beschreven manieren van excitatie zijn in dit onderzoek de magneto-dynamiscbe 
en de piezo-elektriscbe metboden gebruikt, de twee anderen bleken voor dit onder· 
zoek minder geschikt te zijn. 

§ II· 2-1. Resonatoren van piezo-elektrisch materiaal 

Wanneer de resonator van een piezo-elektriscbe stof is gemaakt bv. bariumtitanaat, 
(Ba Ti 0 3 ) of loodzirconaattitanaat (Pb Zrx Ti1-x 03 ) is bet bepalen van de 
elasticiteitsmodulus en de mechanische kwaliteitsfactor sterk vereenvoudigd ten 
opzichte van een dergelijk onderzoek aan een niet-piezo-elektrisch materiaal. 
Het proefstukje wordt van elektroden voorzien en de permittiviteit wordt als 
functie van de frequentie gemeten met behulp van een compensatieschakeling 
volgens fig. 11-2. Met deze schakeling kan niet aileen de mechaniscbe kwaliteits-

Fig. 11-2. Compensatieschakeling voor bet meten van de koppelfactoren en de mechanische 
kwaliteitsfactor van een piezo-electrische triller. 
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factor, maar ook de piezo-elektrische koppelfactor bepaald worden. Omdat 
mechanische resonatoren in diverse modi in resonantie kunnen komen, is het 
nodig om te zorgen dat twee eigentrillingen wat hun frequentie betreft niet te 
dicht bij elkaar komen te liggen. Dit probleem zal niet aileen bij het onderzoek 
aan piezo-elektrische materialen optreden, maar in alle gevallen waar van mecha
nische resonantie sprake is. 
De vorm die het gunstigst is voor de meting aan een pi(izo-elektrisch materiaal is 
de ring.Deze vorm heeft als de dikte en de breedte veel kleiner zijn dan de diameter, 
in een gebied van 7-8 octavenmaar 1 eigentrilling. 
Deze kan vrijwel niet door andere eigentrillingen beihvloed worden. De radiaal
symmetrische modus van een ring kan berekend worden uit de vergelijking van 
Newton, toegepast op een oneindig klein segment (lit. I-1). Zie fig. II-3. 
De veronderstelling die bij deze berekeningen gemaakt worden zijn ten op
zichte van de straal a van de ring verwaarloosbare afmetingen w en t, en sym
metrische excitatie. De berekening zal uitgevoerd worden voor een ring, gepoold 
en geexciteerd in de t-richting. Om het impertiviteitsdiagram te bepalen wordt 
van de volgende pit!zo-elektrische vergelijking uitgegaan. Voor een klein stukje 
van de ring, waarin de eenrichting tangentieel genomen is, kan gezegd worden, 
dat T2 = T3 ' T4 ' T5 : T6 : 0. 
De gegeneraliseerde vergelijkingen van Hooke reduceren zich tot: 

J Il-6 

waarin sE de veerconstante bij constante E, d <te piezo-elektrische constante 
en e T de permitiviteit bij constante mechanische spanning is. Omgekeerd kan 
gebruik gemaakt worden van: 

Fig. 11-3. 
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II-7 

waarin s0 de veerconstante bij constante D, h de piezo-elektrische modulus 
en (3 8 de impermittiviteit bij constante rek is. 

Voor het berekenen van het impermittiviteitsdiagram wordt relatie II•7 gebruikt. 
Uit de wet yan Newton (kracht = massa x versnelling) volgt (fig. 11-3). 

d2'17 
• T o e = pa 

1 dt2 

Hierin is f1 de dichtheid, 11 de radiale uitwijking. Op grond van de compatibiliteits· 
eis is 81 = 11/a. Vervanging van d/dt door jw leidt tot de betrekking: 

Tt = pw2a2sl 

Uit de eerste vergelijking van II-7 volgt dan: 

hD3 

11-8 

II-9 

Dit ingevuld in de tweede vergelijking van 11-7 Ievert voor de impermittiviteit: 

E3 h2 
(3 :-

D3 
+ (38 II-10 

Door gebruik te maken van 11-6 vinden wij voor de permittiviteit op analoge 
wijze: 

+ eT II-11 

Nu moeten wij aannemen, dat zowel 1;s als (3 complex zijn, want er zijn zo
wel mechanische als elektrische verliezen. De verlieshoeken invoerend: 
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Ievert 11-10 ons een uitdrukking voorP , die in het complexe vlak wordt voor
gesteld door een cirkel (ftg. 11-6). 
Ook de figuur van e (formule 11-11) is een cirkel in het complexe vlak (fig. II-5). 
Voor de constructie van de cirkels merken wij op, dat de noemer van 11-10 

tanomech 

/)' in het complexe vlak wordt voor-

gesteld door een rechte met constant imaginair gedeelte. Door inversie wordt dit 
een cirkel door 0 gaande met diameter: 

tanomech 

Die cirkel moet na vermenigvuldiging met h 2 opgeteld worden bij de constante 
vector f3 S (punt w = ()) in fig. 11-6). De diameter van de cirkel is gelijk aan 

De combinatie van de constante ·a s , 1 n._ , 
{1-t ) ( /s- J 

staat bekend als de piezo-

elektrische koppelfactor, meestal voorgesteld door k 2 zodat de diameter van 
de P -cirkel gelijk is aan: 

( p s , 
) II-13 

tan omech 

Evenzo is de diameter in de € -cirkel gelijk aan: 

T ' k2 
) 

1. tan omech 
( € 11-14 

Ge bruiken wij geen ringresonator, maar een schijf· of staafvormige resonator, 
dan blijven deze beweringen bestaan, aileen de interpretatie van a in fig. 11-9 ver
andert. a is een karakteristieke lengte, die een fractie is van de lengte van de staaf 
of van de straal van de schijf, waarbij deze fractie van de modus van de trilling. 
De diameter van de cirkel k2 /tan 8 mech is onafhankelijk van de vorm van de 
resonator. De factoren k2 en tan o mech kunnen bepaald worden, doordat 
uit 11-6 en II-7 ook volgt, dat: 
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zodat k2 te bepalen is uit de verhoudingen van de typische frequenties op 
de beide experimenteel te bepalen cirkels. 

Fig. 11-4. Vervangingsschema van een piezo-electrische transducent volgens Van Dijke. 

a d 

fr fa -t 

Fig. 11-7. De absolute waarde van de permittiviteit van een piezo-electrische ringresonator 
als functie van de frequentie. 
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p' 

crfo>' 

8=1 

8 '" pw2a2 <sE>' 

A-1 +tan &mech 

Fig. II ·5. Het permittiviteitsdiagram van een piezo-electrische ringresonator. 

Fig. II-6. Het impermittiviteitsdiagram van een piezo-electrische ringresonator. 
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U-2-2. De staafresonator met een piezo-elektrische transducent in tril
ling gebracht. 

Wanneer bet te onderzoeken materiaal niet piezo-elektrisch of piezo-magnetisch 
is, moet het met behulp van een piezo-elektrische transducent of op een andere wij
ze in trilling gebracht worden. Het grote probleem dat altijd weer bij bet bepalen 
van iedere kwalitcitsfactor optreedt (of deze nu elektriscb, magnetiscb of me
cbanisch is) is dat een hoeveelheid energie aan bet te onderzoeken systeem ont
trokken moet worden voor bet meetproces. De methode, die in deze paragraaf 
bebandeld wordt, maakt gebruik van een resonator, zoals getekend in fig. 11-8. 

Fig. II-8. Een piezo-electrisch in trilling gebrachte staafresonator. 

Deze resonator bestaat uit een piezo-elektriscb stuk materiaal lengte A en bet 
staafvormige proefstukjes C. Zij zijn aan elkaar verbonden door de plaklaag B, 
Het is wei mogelijk om de extra verliezen in de transducent te meten en te 
berekenen, maar door bet gebruik van een verliesvrij materiaal is dit te vermijden. 
In feite is als materiaal met geringe demping op bet ogenblik aileen maar kwarts
kristal bescbikbaar. 
De snede moet zo gemaakt worden, dater een lengte-trilling ontstaat zonder al te 
veel stoormodi in de buurt van de gebruikte frequentie. Daarom wordt de staaf 
gezaagd uit een x-plaat op een zodanige wijze, dat de lengte een hoek van - 18,5° 
maakt met dey-as. Hierdoor wordt de vering s24, die hinderlijke scbuifspanningen 
in het x-vlak veroorzaakt nul. In bet volgende zal de resonator berekend worden. 
Voor de verplaatsing in de drie onderdelen van de resonator stellen wij: 

"t AI cos /31 y + Bt sin /31 n u2 A2 cos {3 2 y t Bt sin {32 11-18 

u3 A3 cos {j 3 y t 83 sin /33 
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Zowel in de kwartsstaaf als in de plaklaag zijn de verliezen gelijk aan nul veronder
steld. Hierdoor is: 

{3 1 
w 

{3 2 
w 

en f3 3 
' w 

:-- t ja3 
VI v' v3 ' 

2 

De traagheidskracht op een doorsnede van de transducent uitgeoefend is: 

du 
P1o1Yof31 {31 y) F yo p 1°1 (A1 sin {3 1 y t B1 cos 

dy 

en dito uitdrukkingen worden voor de plaklaag en het monster gevonden. 
De voorwaarde waaraan voldaan moet worden op de grenzen tussen de trans
ducent en de plaklaag en tussen de plaklaag en het proefstuk is dat de ver
plaatsingen en de krachten in beide aangrenzende delen gelijk zijn. 
De resonator wordt elektrisch gemeten. Het vervangingsschema is gegeven in 

fig. 11-9. Aangezien de metingen relatief genomen worden ten opzichte van een 
minimum impedantie, kan de berekening geheel uitgevoerd worden ten aanzien 
van de mechanische impedantie. 
Het verschil heeft een constante waarde immers 

z elek 
: con st. jWC

0 
t 

zmech 

waarbij 
F F 

zmech . -: R t X v jwu 

Het is mogelijk om de berekening uit te voeren zonder de plaklaag geheel te 
verwaarlozen. Wanneer de eerste orde term meegenomen wordt om de verhouding 
tussen 12 en 13 ongeveer honderd is, ligt de fout in de berekening van de ge
luidssnelheid uit de resonantie in de buurt van de 1/2°/o. Een andere oorzaak van 

Fig. 11·9. Het vervangingsschema van een belaste piezo·electrische transducent. 
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een fout in de berekening van de geluidssnelheid hangt samen met de eendimensio
nale aanpak van deze berekening. De resonator is driedimensionaal. 
Wordt de dikte en de breedte te groot ten opzichte van de lengte w = t = 1 I 1 0 1 ,dan is 
de vering (de reciproke Young's modulus) al zo sterk beihvloed door de niet 
uniforme spanning in de doorsnede loodrecht op de lengte, dat de fout aanzienlijk 
gaat worden. Worden dikte en breedte te klein gemaakt ten opzichte van de lengte, 
dan treden er buigingsgolven op met lage frequentie, die door niet-liniairiteiten 
met de gewenste lengte-resonantie gemengd kunnen worden. Als de mechanische 
demping gemeten wordt, moet er voor gezorgd worden, dat zowel het proefstukje 
als de kwartstransducent planparallel en haaks afgewerkt worden, om verbreding 
van de resonantiekurve te voorkomen. Hiervoor zou een hoog verlies gemeten 
worden. De verliezen worden bepaald met behulp van een methode waarbij de 
resonantiekurve elektrisch gemeten wordt met behulp van de schakeling volgens 
fig. II-2. De compensatie geschiedt bij een frequentie die gelijk is aan I ,2 x fr. 
Wanneer de demping van het te onderzoeken materiaal te groot is, zouden door de 
geringe responsie de signalen te zwak worden. Om in dit geval toch te kunnen 
meten moet de doorsnede van het proefstukje kleiner gemaakt worden dan de 
doorsnede van de piezo-elektrische transducent. 
Bij ons onderzoek aan mangaan·ijzerspinellen gaat het om de temperatuur waarbij 
de demping maximaal is. Hierdoor is het aileen nodig om de relatieve demping 
te bepalen. 
Als de invloed van de plaklaag verwaarloosd wordt is de relatie tussen de demping 
o·1 en de gemeten demping o·1 gem. af te leiden uit het vervangingsschema van 
de met het te onderzoeken materiaal belaste transducent. (fig. 11-10). 

Mt 
Uit de verhouding van de massa 's - volgt voor de demping in het monster 

Ms 

tan 5 • 
s 

(-1 
Qc 

_1 ) t 

Qt 
11-29 

Fig. II-10. Het vervangingsschema van een composietresonator in de buurt van de resonantie
frequentie. 
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11-2-3. Staafresonator magneto-dynamisch in trilling gebracht. 
(lit. 11-7) 

Het principe schema is in fig. 11-11 gegeven. Op het proefstukje worden twee 
zacht-magnetische ankertjes geplakt, die voor de koppeling met de magneet
spoeltjes zorgen. 
Van de resonator wordt de normale responsie-kromme gemeten in de buurt van 
een resonantie-frequentie. Het is mogelijk om de demping bij de hogere har
monischen te meten indien de afwijking van het eendimensionale model niet te 
groot is. 

Fig. II-11. Een staafresonator, magneto-dynamisch in trilling gebracht. 

Een bezwaar van deze methode bij het meten aan ferrieten bij hogere frequentie 
(tot 300 kHz) is de sterke overspraak van de zendkop naar de ontvangkop door 
de hoge susceptibiliteit. Door de koppen een hoek van 90° met elkaar te ·Iaten 
maken en een later te beschrijven compensatie schakeling te gebruiken is dit 
euvel te vermijden. De eerste ultrasone metingen aan ferrimagnetische spinellen 
door Fine en Kenney zijn met behulp van deze methode uitgevoerd (lit. III-10). 

11-2-4. Schijfresonator piezo-electrisch geexciteerd (lit. 11-8) 

Wanneer van een piezo-electrische schijfvormige transducent de koppelfactor 
k2 volgens relatie 11-18 en k2 QEmech met Il-16 gemeten wordt is het mogelijk 
om de mechanische kwaliteitsfactor te bepalen. Men maakt een samengestelde 
triller, die bestaat uit een schijfvormige piezo-electrische transducent met aan 
iedere kant een schijf van het te onderzoeken materiaal. (fig. 11-12) 
Door de demping voor en na het aanbrengen van het te onderzoeken materiaal 
te meten is de demping van het laatste te bepalen. 
Een groot nadeel van deze methode is dat er geen zuivere longitudinale of 
transversale trilling optreedt, maar een mengvorm van deze twee. Het is hierdoor 
niet mogelijk om een duidelijke uitspraak te doen ten gevolge van welke primaire 
golf het verlies ontstaat en verder is het niet mogelijk om de verliezen ten opzichte 
van de kristalrichtingen te bepalen. 
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Van Houten (lit. 11-8) heeft deze methode gebruikt om relaxatie te bepaleu 
in oxidische halfgeleiders. Bij de metingen is naar aile waarschijnlijkheid gebruik 
gemaakt van de schakeling volgens fig. II-2. 

piezo·electrische 
transducent 

teCI\derzoehen 
materiaa\ 

Fig. 11·12. Een schijfresonator voor ultrasoon materiaalonderzoek. 

11-2-5. Bolresonator piezo-electrisch in trilling gebracht. (lit. 11-9) 

De methoden die in de paragrafen 11-2-1 t/m Il-2-4 behandeld zijn kenmerken zich 
door grote koppeling tussen het exciterende element en de resonator. De methode 
met de piezo-electrisch geexciteerde bolresonator kenmerkt zich juist door een 
zeer kleine koppeling met het meetsysteem. De energie die aan het meetsysteem 
moet worden afgegeven is zo klein dat kwaliteitsfactoren tot de orde van 101 ge
meten kunnen worden.Wanneer zulke verliezen bepaald moeten worden, is de eerste 
eis een buitengewoon goede kwaliteit van het oppervlak en de vorm van de bollen. 
Wanneer de ruwheid van bet oppervlak van de bol te groot wordt zal tengevolge 
van verstrooiing van de golven tegen het ruwe oppervlak de demping groter 
zijn dan wanneer de bol een glad oppervlak heeft. Bij voorbeeld werd bij een opper
vlak finish van 12 J.l van een Y .I.G. bol een demping gemeten in de orde van 
10·5 terwijl een oppervlakte ruwheid van 0.3 J.l een demping kleiner dan 10-6 
gee ft. 
De tweede kwaliteitseis is de zuivere geometrische vorm van de bol, immers 
afwijkingen van de bolvorm zullen storingen geven op de eigentrillingen. Deze 
eigentrillingen zijn meestal drievoudig ontaard. Deze ontaarding wordt door 
bet niet zuiver sferisch zijn van de bol opgeheven. 
Voor materialen met een hoge kwaliteitsfactor is deze eis strenger dan voor 
materialen met een gerniddelde kwaliteitsfactor. 
Voor een kwaliteitsfactor in de orde van 105-to+6 moet de afwijkingen in de 
diameter van een bol van 3 mm doorsnede minder dan 0.3 J.l zijn 
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Er zijn twee manieren om de demping te meten, te weten: Het doorrneten van 
de resonantiekromme en de decaymethode. 

Fig. 11-13. Een bolresonator piezo-electrisch in trilling gebracht. Meting met de resonantie 
methode. 

Het principe-schema voor het doorrneten van de resonantiekromme is gegeven 
in fig. 11-13. Voor deze methode moet beslist een frequentie-synthesizer ge
bruikt worden, omdat aan de frequentiestabiliteit zeer hoge eisen gesteld worden. 
Om een demping van 10·5 bij 5 MHz te kunnen meten moet een frequentie ver
schil van 50 Hz gemeten worden. Voor een lagere demping en een lagere frequentie 
wordt deze grens evenredig lager. De wave-analyzer (een frequentie instelbare bois
voltmeter) is noodzakelijk om de signalen te kunnen detecteren. 
Met een gewone. buisvoltmeter gaat dit moeilijk. Ten eerste is het moeilijk om het 
effect van eventuele niet-lineariteiten in het transmissie systeem niet mee te 
meten. Ten tweede is door de geringe koppeling tussen de transducenten en de bol 
het signaal niveau zo laag geworden, dat een meetsysteem met grote bandbreedte, 
dus met een hoge ruisspanning, deze niet meer kan detecteren. Een bezwaar is 
de bewerkelijke meting, het bepalen van de kwaliteitsfactor uit de resonantie
kurve, vooral wanneer de bol niet zuiver sferisch en de ontaarding van de eigentril· 
ling is opgeheven. Een ander bezwaar is dat door de continue excitatie geen hoge 
piekspanningen toegelaten kunnen worden om niet de toelaatbare dissipatie in de 
transducent te overschrijden. 
De methode met piezo-electrische excitatie is van Fraser en Le Craw (lit. 11-9). 
Het principe schema is gegeven in fig. II-14. De bol is op een piezo-electrische 
afschuiftriller gelegd, die met puls-gemoduleerde golf als zendsignaal aangestoten 
word Op dat moment is de vermogensversterker aangesloten · aan de transducent. 
Wanneer het signaal gestopt is wordt de oscilloscoop met de voorversterker aan 
de transducent geschakeld. Om de demping te meten wordt het decrement 
van het ontvangsignaal vergeleken met dat van de e-machtgenerator. Een nadeel 
van deze methode is dat er hoge eisen aan de diodeschakelaar gesteld worden 
om geen oversturing van de ontvanger door het zendsignaal te krijgen. 
Het verschll tussen ontvang- en zendsignaal kan in de orde van 120 dB liggen. 
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0 
oscilloscoop 

Fig. II-14. Het schema om een hoi piezo-electrisch in trilling te brengen volgens Fraser en 
Le Craw. 

oscilloscoop 

-+-t-1 e-macht 
generator 

Fig. Il-lS. Een bolresonator piezo-electrisch in trilling gebracht met een a parte transducent 
voor het meten van de uitwijking. 

Fig. 11-16. Een meetopstelling als in fig. 11-15 echter zonder e-macht generator (zie tekst) 
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Een variant op deze methode is voorgesteld door N. Soga en 0. Anderson, zie fig. 
II-15. Hier worden twee transducenten gebruikt, een voor de zendkant en de andere 
voor de ontvangkant. Door de electro den die tegen de bol liggen goed te aarden 
en door voor een goede afscherming te zorgen, kan de ontvanger steeds aan de 
ontvangtransducent aangesloten blijven. Hierdoor is niet aileen de afname van 
het signaal tijdens het uitslingeren te zien maar ook de opslingering tijdens de 
zendperiode. Wanneer geen e-macht generator voorhanden is, is een schakeling 
volgens fig. 11-16 te gebruiken. De frequentie van de R.C. generator wordt zo 
ingesteld dat de periode gelijk wordt aan de tijd die nodig is voor een afname van 
1/e van de oorspronkelijke amplitude. Met behulp van een speciaal masker, dat 
gemakkelijk te vervaardigen is, is deze meting eenvoudig uit te voeren. De frequen
tieteller geeft de frequentie van het signaal aan. De reciproke waarde van de 

frequentie geeft de uitslingertijd. 

11-2-6. Bolresonator piezo-magnetisch in trilling gebracht (lit. 11-11 en 
11-12) 

Wanneer de materialen die onderzocht moeten worden, piezo-magnetisch zijn, 
kan van deze eigenschap gebruik gemaakt worden om de bollen in resonantie te 
brengen. Een schakeling hiervoor is gegeven in fig. II-17. De bol is geplaatst in 
een kwartsglazen buis. Een spoel is om deze buis aangebracht, het exciterende veld 
en een constant magnetisch veld loodrecht op de as van de spoel geeft de nodige 
magnetische voorspanning om de piezo-magnetische excitatie mogelijk te maken. 
De spoel wordt gestuurd met een impuls-gemoduleerde draaggolf. De diode's A 
dierfen om tijdens de uitslingerperiode een niet geheel onderdrukte draaggolf 
naar de ontvanger te blokkeren. 

osci lloscoop 

Fig. 11-17. Een bolresonat~r piezo-magnetisch in trilling gebracht. 
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De diode's B voorkomen de oversturing van de ontvanger of de oscilloscoop. 
Om een kortsluiting van de zender via de diode's A en B naar aarde te voorkomen 
is de weerstand R aangebracht. Een nadeel van deze methode is dat de modus 
die bet gemakkelijkst is te exciteren,juist de moeilijk te interpreteren s21 modus is. 
De Sob. en de T modi geven meestal met de piezo-magnetische methode een zwakke 
responsie. 

§ II·3. De transmissie methode 

Bij deze meetmethode wordt gebruik gemaakt van pulsgemoduleerde golven. In 
principe zijn de meetopstellingen die een "pulsed wave" gebruiken weergegeven 
in fig. II-18 en 11-19. De generator G zendt een impuls-gemoduleerde golf uit zie 
fig. 11-20. 
Deze golf wordt door een piezo-electrische energieomzetter omgezet in een 
akoestisch signaal, die zich in bet te meten medium voortplant. Deze golf wordt 
in de opstelling van fig. 11-18 door de transducent ontvangen en omgezet in een 
electrisch signaal, dat door de detector V wordt gedetecteerd. 
Het tijdverschil tussen het uitzenden en de detectie is de looptijd van de akoestische 
golf. Bij de meetopstelling van fig. 11-19 is gebruik gemaakt van de reflectie van de 
geluidsgolf tegen de achterkant van het sample. De transducent A treedt op als 
zend- en ontvangtransducent. Uit de lengte L van het sample en de looptijd volgt 
de geluidssnelheid. 
De dem ping van de meetopstelling wordt gemeten uit het verschil in de amplitude 
tussen het ingangssignaal, het uitgangssignaal en/of de diverse reflecties. 

~~--1-)~---c----~i~~~vv 
G'(_j L_j-( 

Fig. II-18. De transmissiemethode met een zend- en ontvangtransducent. 

Fig. II-19. De transmissiemethode met een enkele transducent. 
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Deze demping heeft verschillende oorzaken: 
1. De verliezen in de transducenten. 
2. De verliezen veroorzaakt door reflecties. 
3. Diffractie verliezen. 
4. Verliezen die samenhangen met de materiaal eigenschappen van het vertragings

medium. 

Uit het voorgaande volgt dat het zeer moeilijk is om met deze meetmethode de 
verliezen van materialen absoluut te meten. Wanneer verondersteld wordt dat 
de verliezen in punt en 1 ,2 en 3 genoemd niet afhankelijk zijn van die omstandig
heden als functie waarvan de demping van het materiaal bepaald moet worden, 
in ons geval de temperatuur, zijn relatieve dempingsmetingen mogelijk. 
Deze meetmethode heeft nog andere beperkingen. De piezo-electrische energie

omzetter is een resonerend element en heeft een beperkte bandbreedte. De 
impuls-gemoduleerde golf heeft een bandbreedte, die kleiner wordt naarmate 
het aantal slingeringen per golftrein groter wordt. Deze twee eigenschappen 
betreffende de bandbreedte kunnen in strijd met elkaar zijn en de nauwkeurigheid 
van deze metingen ongunstig beinvloeden. 
Een tweede beperking van de zojuist beschreven methode is de dispersie, die de 
akoestische golf in het medium ondervindt. De "pulsed wave" zoals die in fig. 11-20. 
getekend is kan beschouwd worden als een draaggolf met frequentie f, die 
gemoduleerd wordt met een puis, die een herhalingsfrequentie g heeft. Het 
signaal kan dan als volgt beschreven worden. 

S: A [ 1 + f (2 ng t)] cos (2 nft) 11-30 

Wanneer de puis een geheel aantal golfjes n lang is, is de pulsduur gelijk aan 
n/f

0
. De functie f (2n g t) is nul, behalve ten tijde t 1 ..::: t < t 1 + T met T• n/f

0 
de functiewaarde is dan A. Het frequentiespectrum van deze functie is 

2A0 p sin sin2p 
A' (f): ( -- t COS X t cos 2 X ..... ) 11-31 

1T 2 2 

Hierin is x 
ng 

2 1r g t en p • 1t 

fo 

Daar sin p voor 0 ..::: p .c;. 1t/4 ongeveer evenredig inet p is hebben alle frequenties 
tot ongeveer p = 1t /4 gelijke amplitude. 
Voor sin p = 1t /2 + k 1r is de amplitude nuL 

33 



Fig. II-20. Een impuls·gemoduleerde golf. 

Fig. II-21. Het frequentiespectrum van het signaal volgens fig. II-20. 

Het frequentie spectrum van een signaal als in fig. II-20 is weergegeven in 
fig. 11-21. Wanneer verondersteld wordt,dat alleen het gebied tussen de frequenties 
waarbij de amplitude nul is en dat de draaggolf bevat, de vorm van het signaal 
bepaald, wordt het signaal door het systeem niet vervormd als de bandbreedte van 
het systeem gelijk of groter is dan het verschil tussen de frequenties fa en f b waarbij 
de amplitude nul is. De bandbreedte is gelijk aan tweemaal de frequentie waarvoor 
geldt dat 

sin m p = 0 of m p = Tt 

ng T( 

p: 1T 
fo m 

fo 
m• 

ng 

m is het aantal componenten in het gebied tussen de draaggolf frequentie en de 
frequentie waarbij de amplitude nul is (fa). De bandbreedte is gelijk aan v = 2 mg 

2 f
0
g 2 .f

0 
v : 

ng n 

De band van het systeem moet gelijk zijn aan f 0 !. f~ omgeenvervormingvan 
signaal te krijgen. 
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De diffractie is niet aileen een beperking met betrekking tot de absolute meting, 
maar geeft ook moeilijkheden in verband met de conversie van de ene wijze van 
trilling in de andere. 
Dit verschijnsel wordt sterker naarmate de kleinste afmeting kleiner wordt t.o.v. 
de golflengte. De samples die ons ter beschikking stonden hadden een diameter 
die in de meeste gevallen niet groter was dan 5 mm. Om "modus" conversie tegen 
te gaan kan met behulp van een impuls-gemoduleerde draaggolf aileen boven 10 
MHz gemeten worden. Bij grotere diameter van de samples kan deze frequentie 
lager gekozen worden. 
Bij de voorafgaande beschouwingen is steeds verondersteld dat de plaklaag tussen 
de transducent en het medium zo dun is, dat zij geen invloed heeft op de metingen 
en dat de fasedraaiing bij de reflectie in de buurt van de 00. is. Bij de frequentie 
van 50 MHz geeft een film van 111 dikte al een fasedraaiing bij de reflectie in de 
buurt van 15°. Nu is dit op zich zelf niet zo'n bezwaar als de dikte van deze 
laag uniform zou zijn. Door de manier van plakken is het niet mogelijk om aah 
deze eis te voldoen. 
De transducent wordt als volgt aan het te meten medium bevestigd. Op het proef· 
stukje wordt een druppeltje van het plakmiddel aangebracht, waarna de transducent 
op het proefstukje wordt gedrukt met een enigszins draaiende beweging. Dit laatste 
dient om de eventuele luchtbelletjes in het plakmiddel te voorkomen. Zijn deze in 
de plaklaag aanwezig dan is de meting geheel waardeloos. Echter ook als er. geen 
luchtbellen in de laag aanwezig zijn zal deze door de oppervlakte-spanning midden 
onder de transducent dikker zijn dan aan de rand. Hierdoor is deze fasedraaiing bij 
de reflecties in het midden groter dan aan de rand. In de buurt van de resonanties 
verandert dit verschil in de fasedraaiing sterk. Het patroon van de reflecties kan 
.hierdoor geen zuivere exponentiele afval vertonen. In de buurt van de resonantie 
frequentie van de transducent zullen in de reflecties energie minima aanwezig 
zijn. 
De frequentie moet ten opzichte van de resonantie frequentie van de transducent 
zo ingesteld worden dat de uitslingering een vorm heeft die zo exponentieel als 
mogelijk is met een zo maximaal mogelijke uitslingertijd. 
Dit patroon wordt meestal bereikt bij een frequentie, die getijk is aan de resonantie
frequentie. Een en ander is wei afhankelijk van de mechanische karakteristieke 
impedantie van het plakmiddel. (lit. II-14). 
De demping kan op twee manieren gemeten worden: Met een vergelijkingsoscillator 
en een geijkte verzwakker ( zie fig. II -22) of met een e-macht generator (zie fig. II -23). 
De eerste methode wordt gebruikt als de demping in het te onderzoeken materiaal 
zo groot is dat het niet mogelijk is de decay-methode te gebruiken. De e-macht· 
generator heeft het grote voordeel dat de goede exponentiele vorm van de 

35 



impuls
generator 

transdu:ent 
proetstukje 

Fig. II-22. Meetopstelling voor de transmissiemethode met behulp van een geijkte verzwakker. 
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Fig. II-23. Meetopstelling voor de transmissiemetbode met bebulp van een e-macht generator. 

Fig. II-24. 

36 

h'ans~ 
ducent 

Fig. 11-25. 

ttans
d.....,t 



uitslingering gevonden kan worden, maar zij kan aileen bij een relatief Iage 
demping gebruikt worden. 
Door de verschuiving van de calibratiepuls of het begin van de exponentiiHe golf 
te bepalen is het mogelijk om de vertragingstijd te meten en met dit gegeven en de 
bekC'nde lengte van het proefstukje de geluidssnelheid met een precisie van 
ongeveer 1° /o vast te stellen. 
De transducent van het piezo-electrische type geeft een capacitieve be lasting van de 
generator .De transducenten moeten daarom met een parallel- of seriespoel electrisch 
afgestemd worden op de mechanische resonantiefrequentie. Verder zullen bij 
hoge frequenties de transducenten aangepast moeten worden aan de kabels. Deze 
aanpassing kan met een aftakking op de spoel (zie fig. 11-24), met een pi-netwerk 
(zie fig. 11-25) of met een transformator gerealiseerd worden. Het netwerk bestaat 
uit de parallelcapaciteit van de transducent, een spoel en een capaciteit, eventueel 
uit stubs en tromhonelines sarnengesteld. 

§ 11-4. Discussie 

Van de zeven methoden om de mechanische eigenschappen te meten, zoals die 
in de voorgaande paragrafen beschreven en verzameld zijn in tabel II -1, zijn er 
twee, die alleen voor een bepaald type materiaal geschikt zijn, te weten methode 1 
voor piezo-electrische materialen en methode 6 voor piezo-magnetische materialen. 
De andere methoden zijn in principe voor aile materialen geschikt. Met methode 5, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de bolresonator, is men in staat kwaliteits
factoren tussen 1 03 tot hoven 107 te me ten. Om de hovengrens te bereiken moet 
de uiterste zorg aan de bol en de transducent besteed worden. De methode is 
geschikt voor een frequentiegebied tussen 0,5 en 20 MHz. Verder is het vrijwel de 
enige manier om zwakke demping van transversale golven te meten. De methoden 
2 en 3 met de staafresonator zijn geschikt voor frequenties beneden de 500 kHz. 
De methode 2 (piezo-electrische excitatie) is geschikt te maken om zeer lage 
kwaliteitsfactoren te meten (in de or de vari 1 0) door de doorsnede van de 
piezo-electtische resonator groter te maken dan die van het stukje te onderzoeken 
materiaal. Door de sterkere koppeling tussen het meeto~ect en het meetsysteem is 
deze methode niet geschikt om hoge Q (hoven 1 05 ) te meten. De staafresonator 
met magneto-dynamische exdtatie (methode 3) heeft voor materiaal met een hoge 
susceptibiliteit ( dus ook voor de meeste ferrieten).Het nadeel,. dat er een grote 
ov~rspraak is tussen zend- en ontvangzijde. Wanneer de kwaliteitsfactor niet te 
laag is, is het mogelijk om deze overspraak te compenseren. 
Methode 4, waarbij gebruik gemaakt wordt van de schijfresonator heeft als groot 
nadeel, dat de trilling noch longitudinaal noch transversaal is. Een ander bezwaar is, 
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dat de kwaliteitsfactor die gemeten kan worden betre\d<.elijk laag is. 
De transmissiemethode (methode 7) is geschikt voor frequenties hoven 10 MHz 
en voor de absolute meting van de demping alleen geschikt voor longitudinale 
golven en dan nog in beperkte mate (grote onnauwkeurigheid), maar voor relatieve 
meting van de demping en de meting van de vertragingstijd, is hij goed te gebruiken. 
Verder zal de modusconversie tenderen naar een te lage waarde voor de kwaliteits· 
factor. 
Wij hebben in hoofdzaak voor lage frequenties methoden 2 en 3 gebruikt, voor 
hoge frequenties methode 7. Incidenteel is voor secundaire doelstellingen met 
de andere methoden gewerkt. · 

Tabel 11-1 

Methode Frequentiegebied Kwaliteits· Beperkingen 
kHz factor 

1. Piezo-electrische alleen voor piezo-elec-
resonanties trische stoffen 

2. Staafresonator 
piezo-electrisch f c::::.500 ....::lOS 
geexciteerd :::=-10 

3. Staafresonator <: 104 

rnagneto-dyn. 
geexciteerd f ..::.::500 :::::>25 

4. Schijfresonator 
piezo-elektr. 
geexciteerd f <: 500 c:::::300 

5. Bolresonator <:107 

piezo-electr. 
geexciteerd 500 <: f < 20000 >103 

6. Bolresonator <107 alleen voor piezo..magn. 
piezo-rnagn. stof. 
geexciteerd f< 2000 :> 103 

7. Transmissie meth. 10000 oe:::::::: f alleen relatieve me tin-
gen. 
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HOOFDSTUK III 
Mangaan ijzerspinellen 

Naast de ferro-magnetische elementen ijzer, nikkel, cobalt en hun legeringen nemen 
de c:,xydische magnetische materialen een belangrijke plaats in bij de praktische 
toepassing van de magnetische materialen. Door hun in de meeste gevallen lagere 
geleidingsvermogens zijn zij tot hogere frequenties bruikbaar dan de metallische 
legeringen. 
De oxydische magnetische materialen zijn te onderscheiden in 
a. De materialen met een spinelstructuur. De samenstellingsformule is A B2 .04 

hierin is A een tweewaardig metaal en B een driewaardig: 
b. De materialen met een granaatstructuur met de samenstellingsformule A3 B5 012. 
c. De materialen met een hexagonale structuur. 

§ 111-1 Algemene beschrijving van de mangaan ijzerspinellen 

7 
Spinel Mg AI2 04 heeft een regulaire structuur ~· De elementair eel bevat 32 
zuurstofionen in kubische dichtste bolstapeling. Fig. III-I. In deze elementaire eel 
zijn 64 tetraedervormige en 32 octaedervormige holten aanwezig. Bij spinel zijn 
8 van de 64 tetraederholten bezet door het tweewaardige magnesium en zij!l van 
de 32 octaederholten er 16 bezet door bet driewaardige aluminium. Deze structuur 
is in fig. III-I getekend. De T-octant bevat twee tetraederholten. De plaats waar 
deze ionen zich bevinden wordt A-plaats genoemd. De 0-octant bevat alleen de 
octaederhohen, de z,g. B-plaatsen. 
Wanneer de magnesium- en aluminiumionen door twee of driewaardige ionen van 
de overgangsmetalen vervangen worden bestaat de mogelijkheid dat deze spinellen 
magnetische eigenschappen bezitten, die veel overeenkomst vertonen met die 
van ferromagnetische materialen. Bij het ferromagnetisme hebben · bij 0 K aile 
Bohrmagnetonen in het rooster dezelfde richting. Als nu het magnetische moment 
bepaald wordt bij de magnetische spinellen dan blijken de experitnenteel gevonden 
waarden veel kleiner te zljn dan de theotetische waarden volgens het model van 
het ferromagnetisme. 
Neel (lit. III-1) heeft een model ingevoerd waarin de magnetische ordening niet 
in een rooster maar in twee deelroosters geschiedt. De magnetische polarisatie 
van de roosters zijn tegengesteld gericht. Dit verschijnsel wordt ferrimagnetisme 
genoemd. 
Wanneer nu dit model gebruikt wordt om het magnetische moment van magnetiet 
Fe3 04 te verklaren, dan blijkt dat dit niet mogelijk is met de normale spinel-
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Fig. III-I. De spinelstructuur. 
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structuur. Magnetiet zou dan de volgende structuur hebben Fe (Fe 2) 04• De 
octaederionen zijn tussen de haken geplaatst. Het magnetische moment van een 
Fe3 + is 5 Bohrmagnetonen en van een Fe2 + ion 4. 
Dit zou betekenen dat wanneer deze magnetische momenten parallel zouden 
staan magnetiet een magnetisch moment van 14 J1 8 zou moeten hebben. Neel 
heeft een model voorgesteld waarbij het ene deelrooster de octaederionen bevat 
met een magnetisch moment van 10 J1 8 , het andere de tetraederionen met een 
.magnetische moment van 4 J1 8 . Het totale magnetische moment is dan 611 8 . 
De praktisch gevonden waarde is 4 J1 8 . 
Verwey (lit. III-2) heeft voorgesteld de tetraederplaatsen door de driewaardige 
ijzerionen te Iaten bezetten en de octaederplaatsen door de rest van de drie
waardige ljzerionen en de tweewaardige. De structuur is dan Fe3 + (Fe2 •Fe3+) 04. 
Het theoretische moment hiervan is 4 J1 8 . Deze structuur wordt de inverse 
spinelstructuur genoemd. 
De vraag is in hoeverre het mangaanijzerspinel (mangaan ferriet) Mn Fe2 04 een 
inverse spinel is, waar de mangaan en de ijzerionen gaan zitten en welke waardig
heid zij hebben. 
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Hastings en Corliss (lit. III-3) vonden uit neutronendiffractie-metingen, dat 80° /o 
van de tetraederplaatsen door mangaanionen bezet is. Uit deze gegevens en het 
magnetische moment, dat een waarde heeft van 4.61l 8 , werd de volgende structuur 
door Harris en Krupi~ka voorgesteld. 

2 t 
Mn 

0.8 
Fe3 + 

0.2 

Een andere structuur is door Lotgering (lit. 111-4.) voorgesteld. Uit later te be
schrijven geleidbaarheidsmetingen kwam hij tot de conclusie dat de structuur 

moet zijn. Wanneer hierop het Neel-model wordt toegepast dan is het magnetische 
moment 5 ll 8 . Door verder te veronderstellen dat de 90°Mn-0-Fe interactie 
sterker is dan de I 25°Mn-0-Mn interactie is het mogelijk om een verklaring te 
geven door het experimenteel gevonden lagere magnetische moment van 4.6J.L 8 . 
Het beschreven mangaanferriet heeft een verhouding 1:2 tussen mangaan en ijzer. 
Het is mogelijk om deze verhouding willekeurig te wijzigen tussen Fe3o4 (magne
tiet) en Mn3o4 hausmaniet. De mangaanijzerspinellen met een mangaangehalte 
groter dan 1.9 komen aileen in de tetragonale structuur voor. De oorzaak moet 
gezocht worden in het Jahn-Teller effect. Dit effect kan als volgt beschreven 
worden. Bij de Iichte overgangsmetalen worden 3d banen opgevuld. De vorm van 
deze vijf banen is gegeven in fig. III-2. Een tweewaardig mangaan heeft in iedere 
3d baan een electron. Hier is verondersteld dat de regel van Hund opgaat dat wil 
zeggen dat eerst iedere baan door een electron bezet wordt, voordat er een bezetting 
van een baan door twee electronen optreedt. Wanneer dit ion niet beiiwloed wordt 

Fig. III-2. De 3d-banen. 
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door ionen in zijn omgeving, zullen de electronen in deze banen allen dezelfde 
energie bezitten. Met andere woorden het energie·niveau is vijfvoudig ontaard. 
Wordt het ion nu in een octaedrische zuurstofomringing geplaatst dan zullen de· 
banen die naar de zuurstof ionen gericht door afstoting een hogere energie krijgen 
dan de anderen. Deze banen zijn de d 2. 2 baan ended 2 baan, die dan eenzelfde 
energie hebben. x Y z 
De drie andere banen dXY' ~en <iyz hebben ook een gelijke energie, maar lager. 
Wanneer de octaeder zo vervormd wordt, dat de afstand van de zuurstofionen 
gelegen in de x en dey richting dan zal de dz2 minder en de dx2·y2 meer afgesloten 
worden dan in de niet-vervormde octaeder. Ook wordt de ~y meer en worden de 
<iyz en dxz banen minder afgestoten. Dit minder of meer afstoten ver99rzaakt 
verschillen in energie-niveau, met andere woorden de degeneratie wordt opgeheven. 
Aileen de energieniveau's van de dyz en dxz banen zijn nog tweevoudig ontaard. 
Zie fig. III-3 en III-4. 

octaedrische gerekt 
e omring<:::· - dx2

• y~ 
9 --

- dzl 

vrij ion 

Fig.III-3. Splitslng van 3d-banen in een vervormde octaeder (z-as>y-as = x-as). 

_vriji~-

---<-- dyz ,dxz 
- dx y 

Fig. III-4. Splitsing van de 3d-banen in een vervormde octaeder (z-as<y-as = x-as). 
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Bij een driewaardig mangaan ion bevatten 3d banen maar 4 electronen. Dien· 
tengevolge heeft een mangaanion in een octaedrische omgeving maar een electron 
in het bovenste tweevoudig gedegenereerde energieniveau. Een vervorming van de 
octaeder zal dit niveau splitsen en het electron zal naar het lagere niveau gaan. 
Dit geeft een energie-winst. De opsplitsing is bij een 3d baan gevuld met 4 electro· 
nen, steeds zo dat het dz2 naar beneden gaat (lit. III-6). 
Een driewaardig mangaanion zal bij een octaedrische omringing steeds tracbten 
de octaeder tangs de z as te verlengen en zo bet kubiscbe rooster te vervormen tot 
een tetragonaal rooster, c as > a as. 
Een tweewaardig ijzerion beeft zes ionen in de 3d baan d.w.z. dat bij octaedrische 
omringing bet eg niveau twee electronen bevat en bet t 2g niveau vier electronen. 
Volgens de regel van Hund bebben er drie een spin in dezelfde richting en een in de 
tegengestelde. Door de octaeder zo te vervormen dat de z-as korter wordt dan de 
x en de y assen zal bet t 2 niveau zich splitsen in een doublet met hoge en een 
singulet met Jager energie. teze vervorming geeft in het geval van een 3d niveau 
bezet met zes electronen energiewinst. 

Het Fe2 + zal ook de neiging bebben om het kubische rooster te vervormen 
in een tetragonaal, maar dan met een z-as korter dan de x-as en de y-as. Bij 
mangaanijzerspinellen neemt hoven l ,0 het aantal driewaardige mangaanionen toe 
met het totale mangaan gebalte. Beneden bevinden de mangaanionen zich voor· 
namelijk op de tetraeder plaatsen en zijn tweewaardig. (zie fig. III-5). Boven I ,9 is 
het aantal driewaardige mangaanionen op de octaederplaatsen zo groot geworden 

1,2 ___ Mn3+ op de octaiiderplaatsen 
- - Mn2+ OP de tetraederplaatsen 
- ·- - MrrZ+ op de octaederplaatsen 

._!! 1,0 ------~ 
1: 
~ 0.8 
8 

0,2 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

·--·--1,2 1,4 1.6 
----+X 

Fig. 111·5. De concentratie van de mangaanionen op de octaeder- en tetraederplaatsen als 
functie van bet to tale mangaangehalte. (lit. III ·6). 
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dat een tetragonaal rooster door de opheffing van de ontaarding een lagere energie 
krijgt ten opzichte van de kubische. Hierdoor is hoven 1 ,9 bij kamertemperatuur 
de tetragonale structuur voor mangaanijzerspinellen stabiel. 

§ 111-2 Electrische geleiding in mangaanijzerspinellen 

Magnetische spinellen hebben meestal halfgeleidende eigenschappen. Verwey vond 
bij magnetiet Fe3o4 bij 119,4 Keen sprongpunt in de geleiding waar beneden deze 
sterk verminderd is. Hij veronderstelde, dat hoven dit punt de electronen op de 
octaederplaatsen niet vastgebonden zijn aan de ionen. Zij zijn in staat om zich 
min of meer vrij te bewegen. Beneden 119,4 K wordt het rooster van kubisch 
tot orthorhombisch vervormd en treedt er tevens een ordening op. De electronen 
worden hierbij gebonden aan paralelle rijen Fe3 + ionen en vormen op deze manier 
rijen Fe2+ ionen. 
Loodrecht op deze rijen staan de rijen van de overgebleven Fe3+ ionen. De be
weeglijkheid van de electronen in magnetiet is erg laag. Daarom wordt de geleiding 
niet meer voorgesteld door het bandmodel, maar door het "hopping"-model. De 
electronen in de band zijn hier door potentiaal-barric~res gescheiden. De electronen 
springen bij het geleidingsproces over deze barrit~res heen. Het geleidingsvermogen 
kan als volgt in formule worden gebracht 

e212 vo 
• Const. ----

kT 
exp. 

E 

( - kT ) 

Hierin is de I de sprongafstand, met andere woorden de afstand tussen de octaeder
plaatsen, v0 is de rooster frequentie en E de activeringsenergie. Hieruit volgt dat 

( . E 
) O'h = Const. exp. 

kT 
III-1 

Voor zuivere bandgeleiding geldt 

( - E* 
) (Jb : const. exp. 

kT 
III-2 

Uit III-I en 111·2 volgt 

E 
) lg (Jh con st. (-- . 1gT 

kT 

E* 
lg ab const. ( ·- ) 

kT 
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Differentieren naar T Ievert (lit.III-7). 

E E* 
+ T III-3 

k k 

Uit III-3 volgt direct dat de lg aT versus t curve een andere activerings-energie 
Ievert dan de lg a versus+ curve. In het geval dat bij een materiaal met "hopping" 
geleiding de lg a tegen f wordt uitgezet zal de grafiek geen rechte zijn, maar 
een Iichte kromming vertonen. 
Daarom moet de Jg aT tegen ~ uitgezet worden. Lotgering is bij de mangaanijzer

spinellen steeds van de veronderstelling uitgegaan dat er "hopping" optreedt. 
Boven x = 1 heeft hij het volgende model geihtroduceerd. Hij is bij stoichlometrisch 
mangaanferriet uitgegaan van de samenstelling. 

2+ 
Mn 

0.8 

3 + 
Fe 

0.2 

2+ 
(Mn 

0.2 

3t 
Fe ) 04 1.8 

Tussen de mangaan en ijzerionen op de octaederplaatsen is de volgende reactie 
mogelijk 

3+ 
Mn + t 

3+ 
Fe + E 

E is hier de reactieenergie en wordt door Lotgering positief genomen met een 
waarde van 0.3 eV. Wanneer deze energie toegevoerd wordt zal er een electron 
vrij komen die dan met het "hopping" mechanisme via de Fe3 + ionen geleiding 
veroorzaakt. 
Krupiyka en Zaveta (lit. III-8) zijn bij het beschrijven van de geleiding van het 
bandmodel uitgegaan. De resultaten van de energie berekend volgens het ''hopping" 
en het bandmodel zijngegeven in fig. III-6. 
Krupiyka en Zaveta gaan er van uit dat de energie in de reactie vergelijking III4 
negatief is en dat het evenwicht naar links verschoven is. Zij beroepen zich 
hlerbij op N M R metingen uitgevoerd door Kubo e.a. (lit.III-9) en veronderstellen 
dat door Jahn-Teller deformatie Mn3 + ~ Fe2 + paren ontstaan met een vormings
energie van 0.3 eV. Bij een door Simya (lit. III-10) voorgesteld model wordt 
gebruik gemaakt van de tetragonale oprekking van het Mn3 + ion dat naast een 
Mn3 t gelegen door het invangen van een electron een energiewinst geeft. Beneden 
de stoichiometrische verhouding Mn Fe2 04 zullen nog electronen overblijven voor 
de "hoppinf geleiding. Boven deze verhouding zal eerst een electron uit het 
Mn3 + - Fe + vrij gemaakt moeten worden voor er sprake is van geleiding. De 
Mn3 + -Fe2+ parenwerkenals"traps".(ziefig.IIl-7). 
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Activeringsenergie op grond van het 
• hopping- model 
x Activeringsenergie op grond van net band

model 

-· 
Fig. III-6. De aktiveringsenergie van de electrische geleiding bij mangaan-ijzerspinellen met 
een mangaangehalte tussen 0,5 en l ,6 (lit. III·7). 

t
~v--------- Fe:>+leeg 

e 111 .a> <Ill e .so .. trapsMn:J+-Fe•• 

Q,3eV 

-- -FeJ+ of Mn 3+ vol 

Fig. III-7. Energieniveau 'sin Mn Fe2 0 4 (bij o K) volgens Sim<;a. (lit. III-20). 

§ 111-3 Relaxatieverschijnselen in mangaanijzerspinellen 

Te onderscheiden van de bovengenoemde activeringsenergie is die welke optreedt 
bij de magnetische relaxatie op. Deze is als volgt te beschrijven. 
Wanneer een stof aan een electrische, magnetische of mechanische kracht onder
worpen wordt blijkt de overeenkomstige extensieve parameter te verdelen te zijn 
in een component die de verandering ogenblikkelijk volgt en een component, die 
pas na enige tijd reageert op de veranderde kracht. Dit verschijnsel wordt retardatie 
of nawerking genoemd. Relaxatie treedt op wanneer bij een plotselinge verandering 
van de extensieve parameter de intensieve de verandering met vertraging volgt. 
Meestal worden de beide verschijnselen met bet woord relaxatie aangeduid. 
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Wanneer op een stapvormige vera.udering van de intensieve parameter gereageerd 
wordt met een exponentieel verloop van de extensieve parameter dan wordt er van 
exponentii:ile nawerking gesproken. Hier is de snelheid van de extensieve grootheid 
evenredig met de afwijking (lit. III-10) zie fig. III-8. 

de 
"(it III-5 

-t 

Fig. Ul-8. Exponentiele nawerking. 

Het quotient van de extensieve en de intensieve grootheid wordt de meegevendheid 
K genoemd. 1<0 is de meegevendheid, die momentaan optreedt en K 00 

de meegevendheid die na een oneindig lange tijd optreedt 
De responsie voor een harmonische verandering van de intensieve grootheid is 

' 
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Hierin is de meegevendheid complex voorgesteld door 

K(W) : K'(w) - j K (w) III-7 
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Fig.lll-9. De meegevendheid als functie van lg WT bij exponentiele nawerking. 
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De nawerkingstijd r wordt gevonden door de frequentie met de maximale demping 
te meten. Deze r is vaak evenredig met exp E/kT. Dit treedt op o.a. wanneer 
een deeltje in een potentiaalput zit, gescheiden van andere potentiaalputten door 
potentiaalbergen ter hoogte E {zie fig. III-10). 

Fig. III-10. Een deeltje in een potentiaalput. Elke sprong naar een andere put vereist een 
energie E. 

De drempelenergie wordt bepaald door bij verschillende temperaturen de frequentie 

te meten waarbij de demping maximaal is. 
Uit de relatie 

-1 -1 
w r exp ( • E/kT ) III-8 

max 

volgt de activeringsenergie E en de factor r 00 

Bij ultrasone metingen is deze procedure niet te volgen daar het varieren van de 
frequentie moeilijk is. De frequentie wordt vastgelegd door de gebruikte resonatoren 
of transducenten,deze hebben maar enkele frequenties waarbij zij toe te passen zijn. 
Daarom wordt bij een vaste frequentie die temperatuur bepaald waarbij de demping 
maximaal is. De kurven zijn getekend in fig. III-II. 

Fig. III-11. De meegevendheid als functie van de reciproke temperatuur bij een enkelvoudig 
exponentieel proces. 

Door deze meting bij verschillende frequenties uit te voeren is met behulp van 

relatie III-8 de activeringsenergie en de roo te bepalen. 
Metingen van de magnetische relaxatie in een temperatuur gebied van ISO K · 300 K 
me1 frequenties varierend van 50 kHz tot enkele MHz aan mangaanferrieten met 
verschillende mangaangehalten bleken de activeringsenergie voor de magnetische 
relaxatie te geven, die goed met die voor de electrische geleiding van het "hopping" 
type overeen te komen (lit. III-7). 
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De 7 co heeft bij mangaatferrieten met een mangaan gehalte groter dan 1 een 
waarde die in de orde ligt van de roosterfrequentie. Beneden een mangaan gehalte 
van een komt 7 Qo overeen met een frequentie van 1 07 . 

De overeenkomst tussen de activeringsenergie van de electrische geleiding met die 
van de magnetische relaxatie suggereert dat magnetische relaxatie veroorzaakt 
wordt door hetzelfde mechanisme als dat voor de electrische geleiding. 

E<eVl 

fus 

Q,3 

• Activeringsenergie volgens het hopping 
model 

L:!. Activeringsenergie van de magnetische 

relaxatie 

00,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 -· 1,6 

Fig. 111-12. De aktiveringsenergie van de electrische geleiding en de magnetische relaxatie 
bij mangaan-ijzerspinellen als functie van het mangaangehalte in het temperatuurgebied van 80 -
450 K. 

De optische roostertrilling en de reciproke waarde van zijn voor 700 niet met 
elkaar in overeenstemming. De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in een 
cooperatief effect waarbij clusters van 10 + 5 -1 o6 deeltjes betrokken zijn. 
(lit. III -7). 

§ 111-4 Literatuur-overzicht van akoestisch onderzoek, verricht aan 
magnetische spinellen 

M.E. Fine en N.T. Kenney (lit. 111-11) hebben de akoestische eigenschappen 
van magnetiet (Fe3o~ gemeten in de buurt van de kristalovergang met een 
kritische temperatuur van 115 K. De meetmethode was een mechanische resonantie 
methode, waarbij gebruik werd gemaakt van een magnetische of een piezo-elec
trische aandrijvingstechniek. De gebruikte frequenties lagen tussen 50 en 150 kHz. 
De overgang van de kubische naar de orthorhombische structuur blijkt een sterke 
invloed te hebben op de mechanische eigenschappen van het magnetiet. Deze 
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overgang veroorzaakt een kleine mechanische vervorming van het kristal.In de buurt 
van de overgangstemperatuur zal een mechanische spanning in de juiste richting de
ze ordening plaatselijk bevorderen of tegengaan. Dit leidt dan tot een verandering 
in de moduli en tot een toename van mechanische verliezen. Een longitudinale 
deformatie in de < 100 > richting heeft vrijwel geen invloed op de verliezen, 
maar wanneer deze deformatie in de < Ill > richting gegeven wordt leidt dit tot 
een grote piek in de verliezen en een grote verandering in Young's modulus. 
Torsie-golven geven in de <I 00 > richting ook een piek in de verliezen. 
Gibbons (lit. III-12) heeft deze metingen herhaald en vond in de buurt van de 
40 K nog een extra piek in de verliezen. Het aantal kationvacatures in de proef
stukjes door Gibbons gebruikt is niet bekend. De methode was dezelfde als die 
van Fine en Kenney. 
K. Kamigaki (lit. III-13) heeft evenals Gibbons pieken in de akoestische verliezen 
van magnetiet gevonden in de buurt van 40 K en II 5 K. Hij heeft deze metingen 
verricht bij hoge frequenties nl. 5 en 15 MHz in plaats van 90kHz. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de pulsecho-methode. Ook hier was het aantal kationvacatures 
niet bekend. Door het grotere frequentie-gebied waarin gemeten is, is het mogelijk 
om de activeringsenergie nauwkeuriger te bepalen. Voor de piek bij 40 K werd 
0.055 eV gevonden en voor de 115 K piek 0.36 eV. De To:;, ,die voor deze laatste 
piek is, is onwaarschijnlijk laag nl. 1.5 x w-24 sec. Kamigaki verklaart de piek van 
40 K door middel van een electron-proces en de piek bij de kristal-overgang 
door een twee electron-proces. 
De metingen van Gibbons en Kamigaki zijn later herhaald door W.B. Suiter en 
R. Blair met behulp van de bolresonator piezo-magnetisch in trilling gebracht 
(lit. III-14). Deze hebben de akoestische eigenschappen van magnetiet bepaald als 
functie van de temperatuur en het aantal kationvacatures. 
Naast de pieken gevonden door Gibbons en Kamigaki werd ook een maximum in 
de akoestische verliezen gevonden bij 690 K. Deze piek in de akoestische verliezen 
en die in de buurt van 40 K bleken wat hun sterkte betreft sterk afhankelijk te 
zijn van het aantal kationvacatures De sterkte blijkt af te nemen met een afnemend 
aantal kationvacatures en bij de stoichiometrische samenstelling geheel te ver
dwijnen. Verder blijkt de eerste piek bij 690 K te verschuiven van 690 K bij 0.02 
vacaturesnaar 660 K voor 0.001 vacatures. Een verklaring wordt niet gegeven, 
wei wordt er geschreven dat de activeringsenergie I ,0 eV !. 0,1 eV is. Over de 40 K 
piek wordt aileen nog gezegd, dat de gemeten waarden niet overeenkomen met het 
electronen uitwisselingsmodel. De verliespiek bij de kristalovergang blijkt afhanke
lijk te zijn van het aantal kationvacatures. Wanneer het aantal vacatures toeneemt 
van 0.001 tot 0.01 per volume eenheid, verschuift de piek van 115 K naar 100 K. 
Omdat Kamigaki de activeringsenergie berekend heeft uit metingen door hem uit
gevoerd en metingen uitgevoerd door Gibbons is de veronderstelling gewettigd dat 
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het verschil in kationvacatures bij de verschillende monsters een rol heeft gespeeld. 
Deze waren bij de monsters van Kamigaki en bij die van Gibbons onbekend. 
S. lida geeft van de verliespiek bij 40 K een andere verklaring dan Kamigaki. (lit. 
III-15). Hij gaat er van uit: 
a. dat de vacatures grotendeels op de octaederplaatsen voorkomen. 
b. dat de migratie van de vacature boven de overgangstemperatuur gestopt is. 
c. dat een ideate Verwey-ordening aanwezig is. 
Uit (b) volgt dat er een correlatie aanwezig is tussen de plaatsen van de vacatures 
en de Verwey-ordening. Zij kunnen daarom zowel op een Fe2+ als op een Fe3 + 

plaats terecht komen. Een vacature is equivalent met een negatief ion met een 
lading gelijk aan 2.5 electron. Het heeft daarom de neiging om electronen en Fe2 + 

ionen af te stoten. Zit de vacature op een Fe2 + rij dan wordt het betreffende ion 
met zijn twee Fe2 + buren vervangen door de vacature en Fe3+ ionen volgens 

t Vac 

Het resultaat is dat de vacature als naaste buren op de octaederplaatsen aileen 
Fe3 + ionen h21.ft. Zit de vacature op een Fe3 + rij dan heeft hij vier oor-
spronkelijke Fe · ionen in zijn naaste omgeving. De reactie is dan 

Dit electron past niet in de vacature; maar zal zich aan een van de vier Fe3 
t ionen 

binden, omdat het cluster 1 vacature plus 4 Fe3+ ionen een lading heeft van 
0.5 e+. 

Iida beweert dat ten gevolge van rek in het rooster dit electron voor bepaalde 
plaatsen een voorkeur zal hebben; terwijl bij afwezigheid geen voorkeur aanwezig is. 
Oat de orthorhombische structuur geen invloed heeft op de voorkeur tussen de 
vier plaatsen is een gevolg van de symmetr1e van het vlak waarin deze vier ionen 
liggen. Een vervorming zou deze symmetrie opheffen, waardoor er energie ver
schillen gaan optreden tussen de onderste 3 d-banen, waarin het overschot electron 
zich zou moeten bevinden, als gevolg van een kleiner of groter worden van de 
energie afstand in de triplet. 
D.F. Gibbons (lit. III-12) heeft de akoestische eigenschappen van mangaanijzer
ferrieten gemeten. Uit de metingen van de verliezen als functie van de temperatuur 
bij frequenties van 111 kHz en 329kHz werd voor Mn 1,37Fe1,41o4 een acti· 
veringsenergie van 0.27-0.34 eV gevonden. 
Een mechanisch geihduceerde relaxatie in hausmanniet (Mn304) werd door M.E. 
Fine en C. Chiou (lit. III-16) toegeschreven aan een electronenoverdracht van 
Mn2 + naar Mn4 +. Omdat de gelijktijdige overdracht van twee electronen niet 
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erg waarschijnlijk geacht werd en de "hopping" energie van het evenwicht 
Fe2 + + Fe3+ Fe3+ + Fe2 + klein is, schreef Gibbons de relaxatie in 

Mnl.J? Fe1.4 l 04 toe aan het evenwicht Mn2 + + Mn4 + ~ 2 Mn3 + 
Een onderzoek aan nikkelferriet Ni0.75Fe2.25o4 (lit. III-17) gaf als resultaat een 
relaxatie bij een temperatuur van 40 K met een activeringsenergie tussen de 0.026 
en 0.055 eV hetgeen goed overeenkomt met de activeringsenergie gevonden met 
behulp van geleidingsmetingen aan mangaanferrieten met een mangaangehalte x I. 
De invloed van driewaardige mangaanionen en driewaardige nikkelionen op de 
mechanische eigenschappen van yttrium-ijzer-granaten en At 2o3 wordt beschreven 
door Fraser e.a. (lit. III-18) en Gyorgy e.a. (lit. JII-19). 
Zowel het driewaardige mangaanion als het driewaardige nikkelion hebben een 
Jahn-Teller effect. Het driewaardige nikkelion heeft zeven electronen in de 3d
banen. Omdat door het sterke kristalveld de regel van Hund niet opgaat is het 
triplet t2g geheel gevuld en he eft het doublet eg maar een electron. 
Het blijkt, dat longitudinale golven in nikkel gedoopt Al203, die zich in de 
richting van de c-as voortplanten geen extra verliezen ondervinden ten gevolge 
van de nikkeldoop. 
De afschuifgolven in de c-richting ondervinden een sterke vergroting van de dem
ping tengevolge van deze doop. De verklaring die Gyorgy e.a. geven, is als volgt. 
De c-as van At 2o3 valt samen met de < lll > van de zuurstofoctaeder. In het 
centrum van deze octaeder bevindt zich het driewaardige aluminiumion. Wanneer 
At 2o3 met nikkel gedoopt wordt dan worden enkele aluminiumionen door 
nikkelionen vervangen. Wanneer een longitudinale golf in At 2o3 de richting 
van de c-as, dus de < Ill > richting van de octaeder heeft wordt de octaeder 
niet tetragonaal vervormd en heeft dientengevolge geen koppeling met het ion. 
Dit laatste vindt wei plaats bij transversale golven. 
Mschuifgolven in de yttrium-ijzer-granaten zouden geen invloed hebben in de 
< 100 > richtingen, maar aangezien om soortgelijke redenen de assen van de 

verschillende octaeders in de eenheidscel niet parallel zijn ten opzichte van elkaar, 
zullen ultrasone golven in welke richting dan ook steeds met enige ionen een 
interactie vertonen. 
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HOOFDSTUK IV 
Uitvoering metingen 

IV -1. Het bereiden van de mangaanijzerspinellen 

Voor het ultrasoon-onderzoek aan mangaanijzerspinellen zijn poly- en eenkristallij
ne monsters gebruikt, mij verstrekt door ir. V.A.M. Brabers. De polykristallijne 
monsters zijn gemaakt uit mangaancarbonaat of mangaanoyxde en ijzeroxyde 
(lit. IV-1). De mengverhouding wordt bepaald door het mangaangehalte dat 
gewenst is. Na het mengen wordt het materiaal een half uur gestookt op 11 00°C 
om het kooldioxyde uit de mangaancarbonaat te verdrijven, daarna wordt het 
gemalen en geperst. De pillen worden ten tweede male gestookt op 1100°C in een 
geconditioneerde atmosfeer d.w.z. een atmosfeer met een partiele zuurstofdruk, 
die zo groot is dat de spinelfase stabiel is. Hierna wordt het gevormde produkt weer 
gemalen, geperst en gedurende 3-6 uren in een geconditioneerde atmosfeer gestookt 
bij een temperatuur van 1200-1400°C. 
De eenkristallijne monsters worden uit de polykristallijne materialen gefabriceerd 
met behulp van de methode volgens Keck, waarbij als verwarmingsbron een 
spiegelboogoven wordt toegepast. Bij deze methode wordt een vloeibare zone 
door een staaf van polykristallijn materiaal gevoerd. Door korrelgroei wordt het 
materiaal eerikristallijn. Een nadeel van deze methode is de grote temperatuur 
gradient; de thermische spanningen zijn de oorzaak van scheurvorming. Mangaan
ijzerspinellen met een mangaangehalte kleiner dan 1 zijn hierdoor vrijwel niet 
zonder scheuren te verkrijgen met lengten groter dan 5 mm. Boven een mangaan
gehalte van 1 is het mogelijk de gevormde scheuren geheel te Iaten verdwijnen, 
door de kristallen na te stoken op een temperatuur tussen 1000-1400°C in een 
geconditioneerde atmosfeer. Tevens wordt hierbij de homogeniteit in de samen
stelling verbeterd. 

IV-2. De meetopstelling. 

§ IV-2-1. De ultrasone demping in mangaanijzerspinellen gemeten met 
behulp van de transmissie-methode. 

Bij deze methode is een apparaat gebruikt dat in feite een getransistoriseerde 
uitvoering is van de door Chick, Anderson en Truell beschreven versie (lit. IV-2). 
Het wordt in de handel gebracht door "Matec". Het blokschema is gegeven in. 
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fig. IV-1. De relaxatietijden, die hiennee gemeten kunneti worden zijn kleit)er dan 
w·7 sec. Uit de metingen bleek dat alleen bij mangaanijzerspinellen met een 
mangaangehalte groter dan 1 deze korte relaxatietijden optreden in het door ons 
gebruikte temperatuur gebied 80 K · 400 K. Gemeten werd aan georienteerde 
eenkristallijne kristallen in de < 100 > richting en de < 111 > richting. 
Uit eenkristallen werden door middel van zagen, slijpen en polijsten monsters 
gemaakt met een lengte van 5 a 10 mm en een diameter van 5 mm. Proefonder
vindelijk moest een monster uitgezocht worden, dat scheurvrij en homogeen van 
samenstelling was. Dit werd gedaan door op het monster tijdelijk een kwarts
transducent (x-snede) met een resonantie frequentie van 10 MHz met behulp van 
Nonaq Stopcock Grease van de frrma Fischer te plakken. Gebruik makend van de 
hierna te beschrijven "Matec" werd nu van het monster bij enkele frequenties 
(10, 30, 50 en zo mogelijk 70 MHz) globaal de transmissie bepaald. Was het signaal 
sterk genoeg om gemeten te worden, dan werd de transducent definitief op het 
monster geplakt met araldiet: 
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Wanneer de demping groter is dan 4.5 dB per seconde, kan hij niet meer met de 
e-macht generator gemeten worden. 
De sterkte van de gereflecteerde golf kan gemeten worden door hem te vergelijken 
met een gecalibreeJ,de puis geleverd door een pulscomparator. In ons onderzoek 
worden de verhoudin[:!en in de demping als functie van de temperatuur gemeten. 
Een absolute meting is met deze methode onmogelijk. 
De transducent werd aangepast aan de generator (impedantie 50Q) met behulp 
van een netwerk volgens fig. II-24. Voor ieder van de gebruikte frequenties 10, 30, 
50 en 70 MHz moest een ander netwerk gebruikt worden. Door haarscheurtjes en 
andere onregelmatigheden in de eenkristallen had het geen zin om bij hogere fre
quenties dan 70 MHz te meten. 
De demping werd gemeten als functie van de temperatuur. 
Hierbij werd bet proefstukje met de transducent in een oventje geplaatst. Eerst 
was de plaklaag getest tot 150°C door een kwartstransducent te plakken op een 
monster bestaande uit kwartsglas. De resultaten van deze metingen toonden aan 
dat de plaklaag van araldiet weinig invloed had op de verandering van de demping 
als functie van de temperatuur. Het oventje werd electrisch verwarmd en bezat een 
grote warmtecapaciteit. 
De temperatuur in het oventje werd gemeten met een "Yzer-Constantaan" thermo
koppel en een compensator. De regeling van de temperatuur geschiedt met behulp 
van de schakeling getekend in fig. IV -2. De brug bestaat uit twee vaste weerstan
den, een 100 Q platina weerstand en een tienslags lOOQ potentiometer.De platina
weerstand bevindt zich in bet oventje en meet de temperatuur. Met de potentio
meter wordt het oventje op een bepaalde temperatuur ingesteld. De electrische 
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Fig. IV-2 Thermostaatregeling van de oven. 
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stroom wordt aan- en uitgeschakeld door het rustcontact van het relais. Via een 
versterker wordt dit relais bekrachtigd door een multivibrator met een relaxatietijd 
van 1 a 2 sec. Door nu de verhouding in de tijd, dat het relais bekrachtigd is en de 
tijd, dat deze niet bekrachtigd is te varieren, kan de toevoer van de energie naar 
het oventje continu geregeld worden. Dit vindt plaats door de multivibrator niet 
meer symmetrisch te maken. De spanningen op de twee basis weerstanden (punten 
A en B) worden met behulp van een fasedraaier ongelijk gemaakt en wei op een 
zodanige wijze dat als er meer energie aan het oventje moet worden toegevoerd 
het relais Ianger onbekrachtigd is. De fasedraaier meet via een teruggekoppelde 
operationele versterker de onbalans van de brug van Wheatstone. De frequentie 
van de draaggolfwerd van de impuls-gemoduleerde golf gemeten met een schakeling 
volgens fig. IV-3 (lit. IV-3). 
Als ijkbron werd een stabiele oscillator b.v. Hewlett and Packard 606 A met een 
frequentie-teller of een frequentie-synthesizer, fabrikaat Schlumberger gebruikt. 
Warmeer de oscillatorfrequentie gelijk gemaakt wordt aan de draaggolffrequentie 
van de impuls gemoduleerde golf is op een aan de uitgang aangesloten oscilloscoop 
het patroon getekend in fig. IV -4 te zien. De frequentie kan op deze manier 
gemeten worden met een nauwkeurigheid van 1 op l 06 indien het te me ten 
signaal voldoende stabiel is. Verder is het mogelijk om de stabiliteit van de frequen
tie gedurende de pulsduur te meten. 

n:gang 

gecal1 breerc!e 
ose~llator 

r 
100.uH 
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Fig. IV -3. Schake ling voor het meten van de draaggolffrequentie van een impulsgemoduleerde 
draaggolf. 

Fig. IV-4 
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§ IV-2-2. De ultrasone demping van kwartsglas gemeten met de bolre
sonator 

Om de invloed van de plaklaag, de vorm van het monster en die van de transducent 
op ee kwaliteitsfactor van de staafresonator na te gaan, werd deze uitgetest met 
een kwartsglazen staafje als monster. Om de kwaliteit van het kwartsglas te bepalen 
is een methode gebruikt waarbij als resonerend Iichaam een kwartsglazen bol is ge
nomen. Deze bol werd gemaakt uit ene kube waarvan de ribben niet meer dan 
0.03 mm. van elkaar verschilden. Deze kuben werden in een cylindervormige 
doos met behulp van perslucht rondgeblazen. De wand van deze doos was gemaakt 
van slijppoeder met kunststof als bindmiddel. Er zijn twee van deze dozen gebruikt, 
een waarvan de wand van grof slijppoeder gemaakt was en een gemaakt van fijn 
slijppoeder. In de doos met de wand bestaande uit grof slijppoeder werd de kube 
tot een bol geslepen met een onrondheid van 0.1 mm. De diameter van de bol 
was dan ongeveer 3 mm. 
De kube, waaruit de bol gemaakt was, had rib ben van 5 mm. De tweede pot werd 
gebruikt om de rondheid van de bol beter ( onrondheid I 0 J.1. ) en de oppervlakte 
ruwheid minder te maken. Hierna werd de bol fijn geslepen en gepolijst in een 
machine waarin voorzieningen waren gemaakt om er voor te zorgen dat de bol bij 
het slijp- of polijstproces een zo willekeurige mogelijke beweging maakte. 
De onrondheid die hiermede verkregen werd was beter dan 0.2JJ. . Bij zeer 
zorgvuldig polijsten was het mogelijk om de onrondheid beter dan 0.1 J.1. te 
verkrijgen. 
De methode waarmede de kwaliteitsfactor bepaald werd was de uitslingermethode. 
De schakeling die hiervoor gebruikt werd is gegeven in fig. IV-5. De hoogste 
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Fig. IV -5. Schakeling voor bet bepalen van de mechanische kwaliteitsfactor van een bol
resonator. 
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kwaliteitsfactor die met deze methode gemeten is was 300.000. Hetgeen betekent 
dat de demping (tan o ) van het meetsysteem maximaal 3 x 10-6 was. Het 
kwartsglas, dat als testmonster door ons gebruikt is had een kwaliteitsfactor 
van 6x 104. 

§ N-2-3. De ultrasone demping in mangaanijzerspinellen gemeten met 
de resonantiemethode. 

§ IV-2-3a. De staafresonator magneto-dynamisch in trilling gebracht. 

Met deze methode zijn polykristallijne monsters gemeten met een mangaangehalte 
van 0.8 tot 1.6 bij frequenties van 50 kHz tot 300 kHz. De cylindervormige staaf
resonator bestaat uit het te meten ferriet en had een lengte van ongeveer 50 mm, 
een diameter van 3 mm en werd in een longitudinale modus aangestoten. (zie 
hoofdstuk II). Door de vereiste grote lengte van de resonator was het moeilijk 
om mono-kristallijne mangaanijzerspinellen te onderweken, daar deze over zulke 
grote Iengten niet scheurvrij te verkrijgen waren. Het monster werd gemeten met 
een opstelling zoals wij die geven in fig. Il-11. Zowel als zender als ontvanger 
werd de Hewlett and Packard 310 A frequentie instelbare voltmeter gebruikt. De 
frequentie-analysator werd toegepast om het mee meten van de responsie's op de 
harmonische frequenties te voorkomen. 
Met behulp van een teller werden de frequenties bij maximum responsie en de 
-3dB en -6dB punten bepaald. Hieruit werd dan de kwaliteitsfactor berekend. 
Dat ook de -6dB gemeten werden is gedaan om na te gaan in hoeverre de resonantie 
curve een zuivere Lorentz-kromme was. De kwaliteitsfactor berekend uit de -6dB 
punten moet overeenkomen met die, welke berekend is met behulp van de -3dB 
punten. 
Een grote moeilijkheid bij deze metingen was de grote permeantie voor het magne
tische veld van de resonator. Wanneer er geen speciale maatregelen genomen werden 
is de overspraak tengevolge van deze geleiding vele malen groter dan de te meten 
resonantiecurve. 
De eerste maatregel die genomen werd was het onder een hoek van 9r.P plaatsen 
van de zendkop ten opzichte van de opneemkop. Hierdoor werd de overspraak 
rover gereduceerd dat de resonantie-pieken aantoonbaar werden. Deze instelling 
is erg kritisch en verandert bij verandering van temperatuur. Hierom werd nog 
een compensatieschakeling gemaakt, die een signaal van gelijke amplitude en 
frequentie maar in tegenfase met het stoorsignaal samen met het signaal afkomstig 
van de ontvangkop aan de frequentie-analysator toevoegde. Deze tweede maat
regel gaf afdoende onderdrukking van de ongewenste responsie om tot goede meet
resultaten te komen. De mate van compensatie werd bepaald door de kwaliteits-
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factor berekend uit de -3dB te vergelijken met die berekend uit de -6dB punten. 
Het schema van de compensatieschak:eling is gegeven in fig. IV-6. De fasedraaier 
en de verschilversterker zijn afzonderlijk in fig. IV-7 getekend. Het signaal van de 
oscillator wordt via een sterkte-regeling toegevoerd aan de emittervolger. Na deze 
emittervolger zijn twee trappen gemaakt waarin de fase gedraaid kan worden. 
Het uitgangssignaal werd met behulp van een verschilversterker afgetrokken van 
bet signaal afkomstig van de ontvangkop. Het resultaat werd toegevoegd aan de 
frequentie-analysator. 

Fig. IV-6. Meetopstelling voor het bepalen van de ultrasone demping met behulp van magneto
dynamiscbe aandrljving. 
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Fig. IV -7. Compensatiescbakellng. 
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Fig. IV-8. Schema van de gebruikte kryostaat met regeling. 
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Evenals bij de transmissiemethode is men bij deze resonantie·methode door de 
eigentrilling van de staaf gebonden aan vaste frequenties. Men moet in staat zijn 
om bij een vaste frequentie, de resonantiefrequentie en de demping als functie van 
de temperatuur te meten. 
Door de grote afmeting van de meetopstelling was het niet mogelijk om een glas· 
kryostaat te gebruiken. Er werd daarom een roodkoperen kryostaat gebouwd (zie 
fig. IV-8). De isolatie van deze kryostaat bestond uit glaswol. De koeling werd 
verkregen door vloeibare lucht of vloeibare stikstof door een op de roodkoperen 
bus gesoldeerde rood koperen pijp te Iaten vloeien. Om temperaturen tot 350 K te 
bereiken was tevens een stookspiraal van geisoleerd kanthalband om de bus gewik· 
keld. De temperatuurregeling is dezelfde zoals die gebruikt werd voor het oventje 
bij de transmissiemeting (zie fig. IV-3). De temperatuurvoeler was weer een platina 
weerstand van 100 n . Indien gemeten werd bij temperaturen boven 300 K werd 
de stookwikkeling gebruikt, geschakeld door het rustcontact van het relais. 
Bij temperaturen van 80 K · 300 K werd vloeibare stikstof of vloeibare Iucht ge· 
bruikt. Deze werd aan de koelspiraal toegevoerd uit een dewarvat waarin de vloei· 
stof onder een overdruk van 0.1 atmosfeer bewaard werd. De uitgang van de koel
spiraal is aangesloten aan een magneetklep, die door het werkcontact van het 
relais bekrachtigd wordt. Dit systeem werkte goed, omdat de warmtecapaciteit 
van de roodkoperen bus zo groot was en de tijd, dat de klep gesloten bleef, zo kort 
(maxirnaal 5 sec.) dat de temperatuur niet meer dan een kwart graad fluctueerde. 
De temperatuur werd gemeten met een ijzer-konstantaan thermokoppel waarvan de 
spanning gemeten werd met een compensator. 
Het systeem had twee nadelen ten opzichte van de later te beschrijven glaskryostaat 
nl. het grote verbruik van vloeibare Iucht en de storingen die het schakelen van de 
magneetklep veroorzaakte in het meetsysteem. 

§ IV-2-3b. De staafresonator piezo-electrisch in trilling gebracht 

Met de methode zoals in § IV ·2·3a beschreven kan tot een frequentie van 300400 
kHz gemeten worden door de overtonen van de staafresonator te gebruiken. Deze 
staafresonatoren moeten om technische redenen tamelijk lang zijn. Zijn zij te 
klein dan zijn de zend· en ontvangkoppen relatief groat, verder neemt de over· 
spraak zodanig toe dat deze niet meer te compenseren is. 
Eenkristallijne mangaanijzerspinellen waren meestal in kleine afmetingen voor· 
handen. Daarom is in het frequentie-gebied van I 00·300 kHz bij het meten aan 
monokristallijne ferrieten voornamelijk gebruik gemaakt van resonatoren, die 
bestaan uit piezo-electrisch materiaal met een hoge kwaliteitsfactor (kwarts) en een 
stuk van het door te meten ferriet. (zie fig. 11-8). 
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Deze twee stukken werden aan elkaar geplakt met araldite. Omdat eerst nagegaan 
moest worden hoe de plaklaag zich gedroeg werd inplaats van ferriet een stuk 
kwartsglas als monster gebruikt. Van dit kwartsglas is bekend dat het een zeer 
hoge wkaliteitsfactor heeft. De kwaliteitsfactor gemeten aan deze samengestelde 
resonator was ongeveer 3 x 105. 
De demping is weinig temperatuur-afhankelijk behalve in de buurt van 140 K waar 
een piek in de demping optreedt, die maar een paar Kelvin breed is. Wanneer 
hiermede rekening gehouden is, is het mogelijk om materialen met een kwaliteits
factor beneden 3000 door te met en. 
De piezo-electrische matrix van kwarts (kristalsymmetrie) D3 (3-2) heeft 5 constan
ten die niet gelijk zijn aan nul. h 11 is de pWzo-electrische constante voor de 
koppeling tussen de electrische spanning in de x-richting en een dilatatie in de 
x-as richting. s24 is de vering, die de relatie geeft tussen de mechanische spanning 
in de x-richting en een afschuiving om de x-richting. Deze laatste constante 
is verantwoordelijk voor wat in de anglo-amerikaanse literatuur de "face-shear" 
modus worden genoemd. Naast de door de eindige dikte en breedte van de trans
ducent veroorzaakte modi zijn de "face-shear" modi een ernstige storing op de 
gewenste longitudinale modus. Wanneer de piezo-e1ectrische transducent gesneden 
is langs het x-vlak en in resonantie gebracht wordt in een richting (de lengte
richting) die een hoek van -18,5° maakt met de y-as is de materiaal constante 
h14 gelijk aan nul. Op deze manier kan de hinderlijke "face-shear" modus ver
meden worden. 
Nu is het voor ons wei mogelijk om de richting van de y-as te bepalen met behulp 
van Laue-opnamen, maar het teken van de afschuiving bleef onbekend. Daarom 
zijn er twee sneden gemaakt, een met een hoek van + 18,5° met de y-as en een 
met een hoek van -18,5°. Door de frequentieconstante van de transducenten 
te bepalen kan de -18,5° snede uit beide geselecteerd worden. 
De -18,5° snede heeft een frequentieconstante van 2554 Hzm terwijl die van de 
+ 18,5° snede 3111 Hzm is (lit. IV4). Hierna werd die van de -18,5° modi 
een Laue-opname gemaakt om op deze manier meteen de goede richting van de 
lengteas van de transducent fe bepalen. 
Om de kwaliteitsfactor te bepalen van de samengestelde resonator werd een 
schakeling volgens fig. IV-10 gebruikt. De in fig. IV-10 aangegeven compensatie
schakeling is in detail getekend in fig. IV-11. De compensatiekabel liep 
parallel aan de lange meetkabel die de transducent aansloot. Hierdoor behoefde 
de compensatie over een groot temperatuur traject niet opnieuw ingesteld te 
worden. De compensatieschakeling werd gebruikt om de laatste onbalans tussen 
de meet- en compensatiekabels en de parallelcapaciteit van de transducent te 
compenseren. Als generator en detector werd de Hewlett and Packard frequentie 
instelbare voltmeter 310 A gebruikt. Om de frequentie nauwkeurig te bepalen 
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werd een frequentieteller aan de generator aangesloten. 
Bij zeer hoge kwaliteitsfactoren, zoals die bij het meten aan kwartsglas gevonden 
werden was het niet meer mogelijk om een voldoend nauwkeurige instelling te 
verkrijgen met de Hewlett and Packard 310 A. Bij een kwaliteitsfactor van 
300.000 ligt het frequentie verschil bij -3 dB in de orde van 0.5 Hz. Om deze 
hoge kwaliteitsfactor te meten werd als generator een frequentie-synthesizer 
fabrikaat Schlumberger gebruikt, met deze generator is het mogelijk om frequentie
veri.ehillen van 0.02 Hz in te stellen. 
De frequenties waarbij met de methode van de samengestelde resonator gemeten 
werd (75-350 kHz) waren zo laag dat de piek in de demping in alle gevallen bij 
temperaturen tussen 80 K en 300 K lag. Eerst werd gebruik gemaakt van de 
kryostaat volgens fig. IV-9. Het nadeel, dat bij deze regeling al bij de magneto-

l"~~~j-1 
I 

Fig. IV -10. Meetopstelling voor het bepalen van de ultrasone demping met behulp van een 
samengestelde transducent. 

Fig. IV -11. Compensatie-netwerk bij het gebrulk van een samengestelde transducent. 

63 



dynamische methode naar voren kwam, namelijk het hoge stoorniveau, was bij de 
geringe signaal sterkte, bij de methode met de samengestelde resonatoren aanwemg, 
zo groot dat de regeling geheel onbruikbaar bleek te zijn. Daarom werd een nieuwe 
kryostaat gemaakt. Zij bestond uit een glasdewar, die gevuld werd met vloeibare 
stikstof. 
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Fig. IV-12. Samenstelling van de glaskryostaat. 
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Het monster was geplaatst in een roodkoperen pot. (zie fig. IV-12). De pot kon 
leeg gepompt worden via een roestvrij stalen pijp (wanddikte 0.2 mm), waarin ook 
diverse meetkabels aangebracht waren. Na bet op vacuum brengen werd de pot 
gevuld met beliurngas om een goed warmte-contact tussen de wand en bet proef
stukje mogelijk te maken. Om de pot was een stookspiraal aangebracbt, waarmee 

Fig. IV -13. Temperatuurregeling van de glaskryostaat. 

2000/.F 
50V 

15K 

Fig.IV -14. Voeding van de verwarming van de glaskryostaat. 
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de gewenste temperatuur in de pot kon worden ingesteld. Deze roodkoperen pot 
was omgeven door een tweede pot met een diameter die ongeveer 10 mm. groter 
was dan de diameter van de eerste. Deze pot kwam in direct contact met de koel
vloeistof. Om een te grote warmte overdracht tussen de twee potten te voorkomen 
moest de ruimte daartussen vacuum zijn. Hiervoor werd de volgende manier 
bedacht. Nadat het monster gemonteerd was en de beide potten dicht gesoldeerd 
waren, werd via een gaatje in het deksel van de grootste poteen kleine hoeveelheid 
pentaan in die pot gebracht. 
Door de pot iets te verwarmen begon het pentaan te koken (kookpunt 36°C) en 
werd de aanwezige Iucht verdreven. Tijdens dit koken werd nadat de Iucht ver· 
dreven was het gaatje dicht gesoldeerd. Wanneer de buitenpot in de vloeibare 
stikstof geplaatst werd, werd de dampdruk zo laag dat een voldoende goede 
warmte-isolatie verkregen werd. Om in de binnenpot een temperatuur van 300 K te 
bereiken was 15 Watt nodig. 
Voor de regeling werd een in een brug van wheatstone geplaatste platina-weerstand 
gebruikt, die via een teruggekoppelde operationele versterker en een emittervolger 
de stroom van een lampje regelde, zie fig. N-13. De verwarming van de binnenpot 
werd gevoed door een gestabiliseerde voeding zie fig. IV-14. Een van de weer· 
standen van de potentiometerschakeling die voor de terugkoppeling zorgde, 
was vervangen door een lichtgevoelige weerstand (L.D.R.) 
De weerstand van deze L.D.R. werd ingesteld met behulp van het door de platina
weerstand geregelde lichtstroom van het lampje. De weerstanden parallel aan de 
lichtgevoelige weerstand dienden om de stroom te begrenzen, wanneer er storing 
in de rest van de schakeling optrad. De parallelweerstand was zo ingesteld dat de 
temperatuur in de pot nooit hoven so<>c kon komen,een veiligheidsmaatregel nodig' 
daar de potten met Wood's metaal (smeltpunt 69°C) dicht gesoldeerd waren. 
De regeling werd tegelijkertijd met de meting van de temperatuur gecontroleerd op 
mogelijke instabiliteiten. Door de versterking te verminderen konden deze voor
komen, worden zonder de regeling te traag te maken. Omdat tijdens de tempera
tuursverandering de resonantiefrequentie verloopt konden wij hieraan zien of 
het temperatuurevenwicht in de pot bereikt is. 
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HOOFDSTUK V 
Meetresultaten en discussie 

Aan mangaan-ijzerspinellen M~ Fe3.x 04 zijn akoestische verliesmetingen verricht 
voor samenstellingen 0,7 ~ x ~ 1 ,6. Van deze monsters wijkt de man
gaan-ijzerverhouding minder dan I Mol. promille af van de gegeven waarde. 
Van de polykristallijne monsters is vooral voor de lagere mangaangehalten de 
porositeit aanzienlijk, zij neemt af met toenemend mangaangehalte. De dichtheid 
varieert van 70 tot 95° /o van de ideale waarde. 
De meetresultaten vallen in twee groepen uiteen, te weten voor de samen
stellingen 0,7 .:E; x < 1 en 1 < x ~ 1 ,6. 

§ V-1. Meetresultaten voor de samenstelling 0,7 ~ x < 1,0. 

Bij de mangaan-ijzerspinellen met een samenstelling o~7 ~ x <. 1,0 treden
opmerkelijke verschillen op in het gedrag wat de akoestische verliezen betreft ten 
opzichte van de mangaan-ferrieten met een samenstelling 1 ,0 < x ~ 1 ,6. 
In de eerste plaats is T 00 veel groter. Hierom is aileen in het frequentiegebied van 
50-500 kHz gemeten. De frequenties benodigd voor de transmissiemethode, zijn 
veel te hoog. 
De mogelijkheden die over bleven waren de resonantiemethode met magneto
dynamische of piezo-electrische excitatie. De akoestische verliezen zijn als functie 
van de temperatuur met de samenstelling als parameter bepaald. 
Er is gemeten aan zowel polykristallijne als aan eenkristallijne monsters. Deze 
laatste waren georienteerd volgens de < 100 > of de < 111 > richting. 
In de < 100 > richting is voor de samenstelling x = 0,7 en x = 0,8 binnen de 
meetfout de akoestische demping zeer klein en vrijwel onafhankelijk van de 
temperatuur(zie fig. V-1). 

s 
10 

): 
12 

8 

~~~--~2--~~,~~~~6~~~~8~~~10~~~~12~ 
--1/T110-3 K

1
l 

Fig. V -1. De akoestlsche demping van Jongitudinale golven als functie van de temperatuur 
voor monokristallijn Mn O,S Fe2 ,l 0 4 met < 111 > en <: 100 > orientatie_ 
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Fig. V -2. De akoestische demping van longitudinale golven als functie van de temperatuur 
voor monokristallijn Mn0 8 Fe2 2 0 4 met < 100 > orienta tie (let op het verschoven.. nul-
punt). ' ' 

Een vergrote weergave van de metingen in de c::: 100 > richting gegeven in 
fig. V-1 is getekend in fig. V-2. De twee toppen, die in de demping optreden ver
schijnen voor de verschillende samenstellingen en frequenties bij ongeveer dezelfde 
temperaturen. 
In de < 111 > richting is een grote afhankelijkheid van de mechanische demping 
als functie van de temperatuur gemeten (zie fig. V-1). 
De pieken in de akoestische demping, gevonden voor de eenkristallijne monsters 
in de < 111 > richting lagen niet bij dezelfde temperatuur als voor de poly
kristallijne monsters (zie fig. V-3). De berekende aktiveringsenergieii zijn echter 

Tabel V-1 

Samenstelling x in Aktiveringsenergie Pre-exponentiele fac-

Mnx Fe3_xo4 ineV tor 10tog T 

0•1 polykristallijn 0,10 !. O,Ql -11,4 

0•7 < Ill> orientatie 0,10 !. O,Ql -10,0 

0•8 polykristallijn 0,10 !. O,Ql -10,9 

0•8 "'111 > orienta tie 0,10 !. 0,01 - 9,7 

0•9 polykristallijn 0,10 !. O,Ql -10,2 

0,9 c::: Ill > orientatie 0,20 !. 0,02 -12,2 
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binnen de meetfout gelijk. De aktiveringsenergie is gelijk aan 0,1 eV. De pre· 
exponentiiHe factor verschilt aanzienlijk en is voor de monokristallijne monsters 
groter (zie tabel V-1). De relaxatiesterkte is voor de samenstelling 0,7 ~ x < 1,0 
bij de polykristallijne monsters niet onafhankelijk van de gebruikte frequentie (zie 
tabel V-2). 
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Fig. V-3. De logarithrne van de gebruikte frequentie als functie van de reciproke temperatuur. 
waarbij de maxi male demping optreedt. De sarnenstelling x is parameter. 
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Tabel V-2 

Samenstelling x in Frequentie in kHz Maximum in dem-

MnxFe3-x04 ping 103 

Polykristallijn Q 

0,7 66 17,2 
326 10,4 
390 9,4 
515 8,7 

0,8 52,8 8,6 
105,4 6,2 
157,5 6,3 
261,5 5,7 

0,9 106,5 5,4 
312 3,3 
602 3,5 

1,0 64 1,4 

Samengevat zijn de resultaten voor de samenstellingen 0, 7 ~ x < 1 ,0. 

1. de aktiveringsenergien voor de akoestische verliezen komen niet overeen met 
de aktiveringsenergien voor de magnetische verliezen en die voor de electrische 
geleiding (vergelijk lit. III-7). 

2. het maximum in de demping is afuankelijk van de gebruikte frequentie in het 
gebied van 50-500 kHz voor polykristallijne monsters. 

3. voor eenkristallijne monsters met een orientatie in de < I 00 > richting is de 
maximum demping vrijwel onafuankelijk van de temperatuur. De monokristal
lijne monsters met een < 111 > orientatie vertonen een demping, die sterk 
temperatuur athankelijk is; De resultaten gemeten aan polykristallijne monsters 
komen met dit Iaatste niet overeen. 

4. de preexponentiele factor is bij polykristallijne monsters kleiner dan bij 
monokristallijne. 

5. de relaxatiesterkte is voor monokristallijne monsters met een < 111 "> 
orientatie veel groter dan die voor de polykristallijne monsters. Het verschil 
is groter dan wat uit een willekeurige verdeling van de kristallieten in het 
polykristallijne materiaal verwacht zou worden. 
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§ V-2. Meetresultaten voor 1,0 < x ~ 1,6 

Aan deze samenstelling is gemeten in het temperatuurgebied van 80-t?S K en in 
een frequentiegebied van 50 kHz tot 60 MHz. In het frequentiegebied van 
50-500 kHz zijn voomamelijk polykristallijne monsters gebruikt. Deze zijn gemeten 
met de resonantie-methode waarbij gebruik gemaakt werd van de magneto· 
dynamische excitatie. Van de monsters werden de verliezen bepaald als functie 
van de temperatuur. De frequenties waarbij de metingen werden uitgevoerd, 
werden bepaald door de lengte · eigenfrequenties van de gebruikte staven. Er 
werden alleen longitudinale trillingen gebruikt. Zowel het maximum van de ver
liezen in dit gebied als de temperatuur, waarbij dit maximum optrad werden 
bepaald. Het maximum bleek niet afhankelijk van de gebruikte frequenties te 
zijn; maar was wel sterk afhankelijk van de samenstelling (zie fig. V-4). 
De temperaturen, waarbij de maxima optraden waren frequentie afhankelijk 
(zie fig. V-5). Enige metingen verricht door Gibbons (lit. III-12), aan eenkristallijne 
mangaanijzerspinellen met een samenstelling x • 1,37 en onze metingen aan 
polykristallijne mangaanferrieten met samenstelling x • l ,4 en de metingen aan 
eenkristallijn en polykristallijnmangaanferriet met de samenstelling x • 1,3 recht
vaardigen de veronderstelling dat de maxima voor een· en polykristallijne man
gaanijzerspinellen voor eenzelfde frequentie bij dezelfde temperatuur optreden. 

tanli 
x10

3 

-x 

Fig. V-4. Tan l:i max als functie van x. 
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Fig. V-S. De logarithme van de gebruikte frequentie als functie van de reciproke temperatuur, 
waarbij de maximale demping optreedt. De samenstelling x is parameter. 
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De breedte van de gemeten klokvormige kurven, die ontstaan als de demping als 
functie van de temperatuur wordt gemeten, bleek maar ongeveer 1 ,5 maal zo 
groot te zijn als theoretisch verwacht kan worden voor een zuiver exponentieel 
nawerkingsproces. 
Daar iedere storing in de metingen in feite een verbreding van de klok teweeg 
brengt, is er geen discrepantie tussen deze metingen en de veronderstelling dat 
wlj bier te maken hebben met een exponentiele nawerking. 
Tussen 1 0 en 60 MHz zijn de akoestische verliesmetingen verricht met de puls
echomethode (transmissiemethode). Door de verstrooiing, die aan de korrel
grenzen optreedt en die bij deze frequenties en de gebruikte materialen met de 
vierde macht van de frequentie toeneemt was het niet mogelijk om aan poly
kristallijne monsters te meten. De monsters in dit frequentiegebied gebruikt 
waren eenkristallijn en hadden een < 1 00 > of een < Ill > orientatie. 
Mechanische verliezen werden gemeten als functie van de temperatuur, zowel bij 
afwezigheid van een magneetveld als bij magnetische verzadiging. De richting v.an 
dit magneetveld was loodrecht op de voortplantingsrichting van de akoestische 
longitudinale golven. Wanneer het magneetveld aanwezig was trad er steeds een 
maximum op in de demping versus temperatuur kurve in de buurt van de 400 K. 
De preciese plaats van dit maximum was afhankelijk van de gebruikte frequentie 
en van de samenstelling. De gebruikte kristalrichting had geen invloed op de plaats 
van het maximum. De maxima bij diverse frequenties zijn in fig. V -5 weergegeven 
als functie van de reciproke temperatuur met de samenstelling als parameter. 
De uit fig. V -5 berekende activeringsenergie voor de akoestische verliezen is gegeven 
in tabel V-3. Zij zijn bepaald uit de meetpunten met behulp van de methode der 
kleinste kwadraten. Deze activeringsenergie met de activeringsenergie voor de 

Tabel V-3 

Samenstelling x in 
Mnx Fe3_xo4 

Eak ineV 10tog TQO tano ak max. 

1,0 - 1,4x w·3 

1,1 0,31 .!. 0,02 12,8 1 x w·3 

1,2 0,35 .!. 0,02 13,1 14 x w·3 

1,3 0,39 .!. 0,02 13,6 20x w·3 

1,4 0,42 .!. 0,02 13,6 21 x w·3 

1,6 0,48 .:!:. 0,02 14,2 42 x w·3 
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electrische geleiding en de magnetische relaxatie is weergegeven in fig. V-8. De 
discrepantie tussen de door Gibbons gevonden activeringsenergie voor de samen
stelling K = 1,37 (0,39 eV) en x = 1,4 (0,42 eV) is ons inziens te wijten aan het 
beperkte frequentiegebied, waarin Gibbons gemeten heeft. De maximale afwijkin
gen tussen de activeringsenergien, alle_en berekend uit onze metingen in het 
frequentiegebied van 50-500 kHz en die berekend uit het frequentiegebied van 
50 kHz-60 MHz zijn 0,05 eV. 

<111,. richt ing 

360 380 400 420 K 
-r 

Fig. V -6. De demping in Mn 
1 4 Fe 1 6 0 4 als functie van de temperatuur bij twee waarden 

van bet magneetveld. De frequentie van de longitudinale golven is 30 MHz. 

Oemping ldBl 

f 
60 

300 320 340 360 380 

Mn1,6Fe1.4o4 

s/H=OA-'n 
J <100"' orienta tie 

/ 
9' 

400-r420K 

Fig. V-7. De demping in Mn 1 6 Fe1 4 04 als fnnctie van de temperatuur bij twee waarden van 
bet magneetveld. De frequent'ie van 'de Iongitudinale golven is 30 MHz. 
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Bij temperaturen beneden 320 K waren de akoestische verliezen weinig afhankelijk 
van magneetvelden. Verschillen in de demping met een magneetveld loodrecht op 
de voortplantingsrichting van de akoestische golf en zonder magneetveld waren 
kleiner dan 1 dB bij een maximum monsterlengte van 20 mm. Bij de hoogste samen
stellingen x = 1 ,4 en x = 1 ,6 nam dit verschil in demping toe met de temperatuur 
(zie fig. V-6 en fig. V-7}. Dit verschil trad vooral op in de < 100 > richting 
Voor metingen in de < 111 > richting was in het gehele temperatuurgebied tot 
425 K het verschil in demping bij verandering van het magneetveld ten hoogste 
2 dB. De maxima van de akoestische demping lagen bij een bepaalde frequentie 
voor de < 100 > richting en de ..::: 111 > richting op dezelfde plaats, aileen 
was de top in de ..:::. 111 > richting lager dan in de ..:::. 100 > richting. Dit 
scheelde een factor vijf voor de samenstelling x • l ,6. 

Samenstelling 

MnxFe3.xo4 

X : 1,1 

X : I ,1 

X : 1,2 

X : 1,2 

X : 1,3 

X : 1,3 

X • 1,4 

X : 1,4 

X : 1,6 

X : 1,6 

Tabel V-4 
Geluidssnelheden bij 293 K. 

Kristalorientatie 

< 100 > 

< 111 > 

< 100 > 

< 111 > 

< 100 > 

< 111 > 

< 100 > 

< 111 > 
' 

< 100> 

<Ill> 

Longitudinale ge-
luidssnelheid km/sec. 

6,47 

7,71 

6,44 

7),2 

6),8 

7),0 

6,27 

7,08 

6,09 

6,45 
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E(eV) 

l 
O.L. 

0.3 

0.2 

* Aktiveringsenergie van de elektrische 
geleiding volgens lit. m -7 

o Aktiver!ngsenergie _van de magnetische 
relaxatJe volgens bt. m-7 

6 Aktiveringsenergie van de akoestische 
relaxatie o 

o Idem voor x =0.9 van de * 
monokristallijn <111 > 

0 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

__/\ A A-..,/ 
0.1~ 

* * 

Fig. V -8. De akiiveringsenergie van de akoestiscbe en magnetiscbe relaxaties en de electrische 
geleiding als functie van mangaangehalte (x) voor mangaan-ijzerspinellen. 
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In tabel V 4 worden nog enige gegcvens venneld omtrent de geluidssneiheid van 
longitudinale golven in mangaan-ijzerspinellen bij een temperatuur van 293 K. 
Samengevat zijn de resultaten voor de samenstelling 1 ,0 < x ~ 1 ,6 als volgt. 
l. Voor polykristallijne monsters is het maximum in de demping niet afhankelijk 

van de gebruikte frequentie in het gebied van 50-500kHz. 
2. Voor de eenkristallijne monsters met een < 100 > orientatie en die met een tek. 

< Ill > orientatie verschijnen de toppen in de demping bij dezelfde tem
peratuur. Het maximum in de demping bij polykristallijne materialen komt 
hiermede overeen. 

3. Bij de samenstellingen x = 1 ,4 en x = 1 ,6 is de relaxatie-sterkte in het frequentie· 
gebied van 10 tot 60 MHz voor monsters met een < 111 > orienta tie 
kleiner dan die met een < 100 > orienta tie. 

4. De maximale demping neemt voor polykristallijne monsters lineair toe met (x·l). 
5. Boven 320 K is de demping afhankeHjk van het magneetveld bij het gebruik van 

longitudinale golven in de < 100 > richting. Deze afhankelijkheid neemt af 
met afnemend mangaangehalte. 

6. Bij het gebruik van longitudinale golven in de < 111 > richting is de invloed 
van het magnetische veld ook hoven 320 K gering. 

7. De activeringsenergien voor de akoestische verliezen komen binnen de meetfout 
overeen met de activeringsenergien voor de magnetische verliezen en die voor 
de electrische geleiding. 

§ V-3. Discussie van de metingen aan mangaan-ijzerspinellen met een 
mangaangehalte 0,7 ~ x · < 1,0. 

Bij het model dat opgesteld is om de metingen voor de mangaan-ijzerspinellen 
0,7 ~ x < 1,0 te verklaren wordt er van uitgegaan dat: 
l. er zich weinig mangaanionen op de octaederplaatsen bevinden. 
2. de electrische geleiding plaatsvindt via de ijzerionen op de octaederplaatsen 

volgens de reactie 

De octaederplaatsen liggen op rijen in de < 110 > richtingen. Wanneer in f~g. 

V-9 de elementaircel getekend is, liggen deze rijen o.a. in de richtingen A C en 
B D. Door rek ~n de richting A C zullen de ion en in deze richting meer ruimte 
krijgen dan die, die in de richting B D liggen. Het resultaat is dan, dat de electronen, 
die oorspronkelijk willekeurig verdeeld zijn een zekere voorkeur voor de r~en in de 
A C richting gaan krijgen, dit als gevolg van de grotere ionstraal van de Fe + ionen 
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ten opzichte van de ionstraal van de Fe3 + ionen. Een verkorting in de richting A C 
heeft het tegenovergestelde resultaat. 
Wanneer er een longitudinale golf (lopende of staand) in de < 110 > richting 
door het kristal gaat, zullen de electronen de neiging hebben om de tussen de 
A C en B D rijen been en weer te springen. Of de electronen de wisseling van de 
rek kunnen volgen hangt in de eerste plaats af van de energiesprong die zij 
moeten maken. In de tweede plaats hangt de relaxatie af van het aantal deeltjes, 
dat bij het proces betrokken is. Daar het hier gaat om het overspringen van electro
nen van de ene rij ionen naar een andere rij, zal er een sterke wederzijdse beih
vloeding zijn tussen de zich verplaatsende electronen. Hiermede is te verklaren 
waarom de gevonden pre-exponentiele factor niet met de frequentie van de rooster
trillingen overeenkomt.De frequentie overeenkomend met de gemeten pre-exponen
tiele factor is door dit cooperatieve proces 3 tot 4 orden lager dan de frequentie 
van de roostertrillingen. 
Een rek positief of negatief in de < 100 > richting (in fig. V-9 de richting A E) 
beihvloed aUe ionen op de octaederplaatsen even sterk. Een longitudinale golf in 
deze richting zal geen electronen-overdracht tussen de ionen op de octaederplaatsen 
induceren, hetgeen de oorzaak is van het afwezig zijn van een relaxatie proces in de 
< 100 > richting. Daar verandering van de demping in deze richting als functie 

van de temperatuur gering is en de toppen in de demping bij de verschillende 
frequenties bij ongeveer dezelfde temperatuur optreden, is het mogelijk dat we 
hier te maken hebben met een thermo-elastisch effect. 
In het voorafgaande is er steeds gesproken over de < 100 > orienta tie of de 
< II 0 > orientatie. De metingen zijn verricht aan kristallen met een <. 100 > 

orientatie en een <. 111 > orientatie. Nu is het mogelijk een rek in de <:. 111 > 
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richting op te bouwen uit drie gelijke rekken van de halve waarde in de <.::: 110 > 
richtingen. Op deze manier za1 een longitudinale golf in de ...::. 111 > richting 
hetzelfde gedrag vertonen als een in de < 110 > richting. 
In schijnbaar tegenspraak met bet voorafgaande zijn de metingen aan polykristallijne 
materialen, omdat de pre-exponentiiile factor kleiner is en de relaxatiesterkte veel 
kltjner is dan uit een willekeurige verdeling van de kristallieten verwacht zou 
worden. Het verschil is namelijk een factor acht. De verklaring hiervan kan als volgt 
gegeven worden. Bij deze samenstellingen is de porositeit hoog, hetgeen betekent 
dat de plaatsen waar de kristallieten elkaar raken een veel sterkere invloed 
ondergaan van de mechanische spanningen dan de kristallieten zelf. Dit in tegen· 
stelling tot de monokristallijne materialen, waar de porositeit nihil is. 
Het relaxatieproces zal zich daarom in polykristallijne materialen vooral afspelen 
in en om de kristalgrenzen, hetgeen betekent, dat een groot gedeelte van het 
materiaal relatief te weinig belast wordt om een grote bijdrage tot de relaxatie te 
leveren. 
De grote insteltijd nodig voor het relaxatieproces bij monokristallijne ijzerrijke 
mangaanferrieten is in het voorafgaande verklaard door de onderlinge beihvloeding 
van de electronen bij het overspringen van de ene rij naar de andere. 
Bij perfecte monokristallen heeft de lengte van zo'n rij de grootte orde van de 
afmetingen van het monster. 
Bij polykristallijne materialen speelt het proces zich af in en om de kristalgrenzen. 
De grootte-orde van de rijen ligt dan in de buurt van de afmetingen van bet gebied 
dat aan het cooperatieve proces meedoet. De verklaring wordt nog ondersteund 
door het feit dat met het toenemen van het mangaangehalte de porositeit afneemt 
en tevens de pre-exponentiele factor. 
Het afwijkende gedrag van monokristallijne mangaanferrieten met een mangaan· 
gehalte x = 0.9 en een < 111 > orientatie zou verklaard kunnen worden 
door bet niet meer opgaan van de veronderstelling dat het mangaangehalte 
op de octaederplaatsen zo gering is dat het geen invloed meer heeft op het 
geleidingsproces dat kenmerkend moet zijn voor de mangaangehalten x > 1 ,0. 
Dat het polykristallijne materiaal van deze samenstelling nog wei een activerings
energie van O,l eV geeft zou geweten kunnen worden aan segregatie, dat wil zeggen 
dat in de kristalliet het mangaangehalte boger is dan aan de kristalgrenzen en 
daar juist het relaxatieproces zich in de buurt van de kristalgrenzen afspeelt 
zou de invloed van het geleidingstype dat bij x = 0,9 een rol gaat spelen gering zijn. 
In het voorafgaande is een model gegeven om de akoestische relaxatie te verklartm 
met behulp van electronenoverdracht. De electrische geleidingsmetingen, die aan 
deze spinellen uitgevoerd zijn, geven een activeringsenergie in de buurt 0,05 eV 
als van het "hopping" mechanisme wordt uitgegaan (lit. Ill-7). Wanneer bandge· 
Ieiding verondersteld wordt met de voorwaarde dat het aantal acceptomiveau's 
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veel kleiner is dan het aantalladingdragers en het aaptal donorniveau's, kan uit de 
electrische metingen een activeringsenergie voor de geleiding van 0,1 eV berekend 
worden. Uit Seebeck en geleidbaarheidsmetingen is het vooralsnog niet mogelijk 
geweest tot uitsluitsel te komen welk van de twee geleidingsmechanismen optreedt. 
(lit. V-1). De akoestische metingen pleiten voor bandgeleiding. 

§ V-4. Discussie van de metingen aan mangaan-ijzerspinellen met een 
mangaangehalte 1,0 < x ~ 1,6. 

Om de metingen aan mangaan·ijzerspinellen met een mangaangehalte I ,0 ..:::. x 
~ 1 ,6 te verklaren worden er een aantal mogelijke mode lien gegeven. 

Model I. De directe energie overdracht van de akoestische golf aan het rooster 
via het omklappen van de door het Jahn-Teller effect gerichte ionen. Dit model is 
niet erg waarschijnlijk. Deze energie overdracht is bestudeerd aan mangaan
gedoopt yttriumijzergranaat en nikkelgedoopt korund, het blijkt pas bij tempera
turen lager dan 20 K op te treden (lit. III -19). 
Met dit model zou wei het oplopen van de akoestische demping bij mangaan
ijzerspinellen beneden 100 K, zoals dit gevonden is door Gibbons (lit. III-12), 
verklaart kunnen worden. 

Model II. Om de akoestische relaxatie van de in deze paragraaf beschreven 
spinellen te verklaren stelt Gibbons een door het Jahn-Teller effect geinduceerde 
electronen overdracht tussen de mangaanionen op de octaederplaatsen voor volgens 

De relaxatiesterkte zou wanneer verondersteld wordt dat deze evenredig is met 
het aantat aan deze reactie deelnemende deeltjes, een kwadratische functie moeten 
zijn van het aantal driewaardige mangaanionen op de octaederplaatsen. 
Uit onze metingen kan geconstateerd worden dat de relaxatiesterkte evenredig is 
met (x-1), terwijl het aantal driewaardige mangaanionen op de octaederplaatsen 
eveneens een bijna lineaire functie van (x-1). 
Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat het Gibbonsmodel in strijd 
is met de door ons verrichte metingen. 

Model III. De akoestische relaxatie verklaard door een electronenoverdracht 
tussen de ijzerionen op de octaederplaatsen volgens 
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Het aantal ijzerionen neemt bij de mangaanrijke mangaanferrieten af met toe
nemende (x-1). Dit zou betekenen dat de relaxatiesterkte ook af zou nemen met 
toenemende (x-1). Dit is in tegenspraak met de metingen. Verder is de gemeten 
activeringsenergie voor dit proces onwaarschijnlijk hoog. 

Model IV. Mizushima ( lit. III-21) heeft om de magnetische relaxatie te verlda
ren een model voorgesteld dat uitgaat van een electronenuitwisseling tussen de 
mangaanionen op de octaederplaatsen volgens 

Het tweewaardige mangaanion op de octaederplaatsen is geen Jahn-Teller ion, het 
driewaardige wel,hetgeen voor dit model zou pleiten. Maar aangezien de activerings
energie van de magnetische en akoestische relaxaties sterk overeenkomen met de 
activeringsenergie voor de electrische geleiding, en deze laatste bepaald wordt door 
de ijzerionen, lijkt dit model niet erg waarschijnlijk. 

Model V. Lotgering (lit. III-4) heeft voorgesteld, dat de electron en op de octaeder
plaatsen springen kunnen van de mangaan naar de ijzerionen via het evenwicht 

M 3+ n + + E (V-I) 

waarbij E ongeveer 0,3 eV bedraagt. Door het ''hopping"-mechanische komt de 
electrische geleiding tot stand. De akoestische relaxatie laat zich via dit model 
goed verklaren. 
Ten eerste stemmen de activeringsenergien van de electrische-geleiding en de 
akoestische relaxatie goed met elkaar overeen. 
Ten tweede, omdat de drijvende kracht van de akoestische relaxatie moet 
gezocht worden in het Jahn-Teller effect van de driewaardige mangaanionen. 
Dit laatste komt overeen met ooze metingen. 
Ten derde, neemt met het toenemen van x de kans toe dat een electron, dat via 
de reactie (V-1) naar de ijzerionen gegaan is, weer gebonden wordt aan een 
driewaardig mangaanion toe. Het resultaat is dan dat de pre-exponentiele factor 
toeneemt met het mangaangehalte. Ook dit laatste komt met ooze metingen 
overeen. 

Model VI.Sim9a (lit.III-20) heeft voorgesteld dat aileen driewaardige mangaanionen 
op de octaederplaatsen aanwezig zijn. Door het Jahn-Teller effect worden de elec
tronen ingevangen door de ijzerionen, die de naaste buren zijn van deze mangaan
ionen. Omdat het mangaangehalte op de octaederplaatsen voor x = 1 minstens 
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0,1 is en voor x = 1,6 minstens 0,7 zou uit dit model gecom;ludeerd kunnen worden, 
dat de relaxatiesterkte bij x : 1 ,6 zeven maal groter is dan bij x = 1 ,0. Onze 
metingen geven een factor die in de buurt van dertig ligt. Maar daar het tweewaar
dige ijzerion, ook zij het een zwakker Jahn-Teller effect vertoont, kan ge&teld 
worden dat de Mn~+ - Fe2+ - paren zo stabiel zijn dat de akoestische golven 
weinig invloed op hen hebben. In dit geval zouden aileen Mn3 + ionen, die geen 
Fe2 + ion als naaste buur hebben de akoestische relaxatie veroorzaken. Deze 
mangaanionen zijn in aantal evenredig met (x-1). Met andere woorden het 
Sim~·model is niet in tegenspraak met onze metingen. 
Om de akoestische relaxatie in mangaan-ijzerspinellen met een mangaangehalte 
1,0 a 1,6 te verklaren staan ons twee modellen te;: beschikking. Ten eerste het 
Lotgeringmodel, ten tweede het model volgens Sim~a. Het lijkt vooralsnog niet 
mogelijk om nu uit de akoestische relaxatie metingen te bepalen, welke van deze 
twee de voorkeur verdient. 
Men zou gezien het voorafgaande ook kunnen stellen dat het Sim~-model een 
verfijning is van het Lotgeringmodel en dat er in feite geen tegenstelling tussen 
deze modellen is. 
Naast de demping tengevolge van de relaxatie werd een demping gevonden, die 
afhankelijk is van het magneetveld. Deze demping wordt toegeschreven aan een 
interactie tussen de. mechanische golf en de spins in het ferri-magnetische materiaal 
(piezo-magnetisch effect). Deze demping neemt toe met de temperatuur en treedt 
op bij temperaturen die niet ver onder de Curie-temperatuur liggen. Deze tempera
tour ligt voor x = 1,6 in de buurt van 525 K en voor x = 1,4 in de buurt van 550 K 
(lit. V-1). Een soortgelijk proces is in het anti-ferromagnetische mangaan-telluride 
gevonden (lit. V-2). 
Dat deze demping wei voor longitudinale go lven in de <:. 1 00 > richting en 
niet in de < 11 r> richting optreedt, moet gezocht worden in de voorkeurs
richting van de magnetisatie, die voor deze spinellen en bij deze temperaturen de 

< 111 > richting is. De longitudinale golf in de <. 100 > richting zal de spin 
uit zijn voorkeursrichting proberen te brengen, terwijl die in de <. 111 > richting 
dit niet doet. Dit uit de evenwichtsstand brengen wordt in de buurt van de Curie
temperatuur door de thermische energie ondersteund, hetgeen tot een grotere 
invloed van de uitwendige mechanische krachten leidt. Een fenomenologische be
handeling van dit verschijnsel wordt gegeven in lit. V-3. 
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SAMENVATTING 

In dit proefschrift zijn enige onderzoekmethoden naar de ultrasone eigenschappen 
van materialen beschreven. Deze methoden zijn toegepast op mangaan-ijzerspinel

len (Mnx Fe3.x o4). 
De eigenschappen van deze ferrieten zijn onderzocht in het frequentiegebied van 
50 kHz tot 50 MHz bij temperaturen van 80 K tot 450 K. De proefstukjes die 
gebruikt zijn, waren polykristallijn of monokristallijn met een mangaangehalte 
x van 0,7 tot 1 ,6. 
In hoofdstuk I wordt de voortplanting van mechanische golven in isotrope, 
kubische en polykristallijne materialen beschreven. 
In hoofdstuk II is een overzicht van de gebruikte meetmethoden gegeven. 
In hoofdstuk III zijn de eigenschappen van de mangaanferrieten voor zover zij 
nodig zijn om de meetresultaten te verklaren beschreven. Verder zijn een be
schrijving van relaxatie processen en een literatuur overzicht van de ultrasone 
eigenschappen van mangaanferrieten gegeven. 
In hoofdstuk IV worden de gebruikte schakelingen en apparaten voor de meting 
van de ultrasone eigenschappen van de mangaanferrieten beschreven. 
In hoofdstuk V worden de resultaten van de metingen gegeven. Deze resultaten 
worden afzonderlijk besproken voor de mangaanferrieten met een mangaangehalte 
0,7 ~ x <. 1 ,0 en voor die met een samenstelling 1 ,0 <. x ~ 1.6 
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SUMMARY 

In this thesis some methods of investigation of the ultrasonic properties of materials 
are described. These methods are applied to manganese-ferrites. M11:x Fe3.x 04. 
The ultrasonic properties of these ferrites are investigated in the frequency-range 
from 50 kHz till 60 MHz at temperatures from 80 K till 450 K. The samples used 
were polycristalline or monocrystalline with a manganese content x from 0.7 till 
1.6. 
In chapter I, the propogation of mechanical waves in isotropic, cubic and poly
cristalline materials are described. 
In chapter II a survey of the used measuring methods are given. 
In chapter III the properties of the manganese-ferrites are mentioned as far as 
needed for explaning the measuring results. Furthermore a description of relaxation 
processes and a survey of the literature on the ultrasonic properties of manganese
ferrites are given. 
In chapter IV the circuits and the apparaties used for determining the ultrasonic 
properties of manganese-ferrites are discribed. 
In chapter V the results of the measurements are given. These results are discussed 
for manganese-ferrites with a manganese content 0.7 ~ x < l ,0 and with 
manganese content l ,0 < x ~ 1.6. 
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STELLING EN 

I 
De resultaten van de akoestische verliesmetingen uitgevoerd aan Mnx Fe3_x 04, 
waarin 0,7 ~ x <. 1,0 leidt tot de conclusie dat het geleidingsmechanisme 
in deze mangaanferrieten volgens het bandmodel verklaard moet worden. 

II 
De veronderstelling van Gibson, dat de akoestische relaxatie in Mn 1,37 Fel,41 04 
te wijten is aan de reactie 

Mn3 + + Mn3 + M 2+ n t 

is niet in overeenstemming met later uitgevoerde metingen. 
D.F. Gibson J.A.P. Vol. 28 (1957) no. 7- biz. 810-814 

III 
De bewering van Brooks Low, dat de anomaly in de soortelijke warmte van 
mangaan-ferrieten bij lage temperaturen te wijten is aan een valentie-verandering 
van de octaedrische mangaan-ionen is aanvechtbaar. 

Brooks Low. J.A.P. Vol. 34(1963 no. 4-blz.l250-1251) 

IV 
De voorstelling, die Carlin in zijn hoek "Ultrasonics" geeft van de verplaatsingen 
in een Y-snede kwartskristal, is onjuist. 

B. Carlin. Ultrasonics Me Grawhill 1960. 

v 
Het voordeel van het geringe modulatievermogen, dat volgens Costas het dubbel
zijband modulatie-systeem zou hebben hoven de normale amplitude-gemoduleerde 
draaggolf, is niet aanwezig. 

J.P. Costas. Proc. of the I.R.E. (1956, biz. 1713) 

VI 
De methode voor het meten van vertragingstijden zoals die beschreven wordt door 
D.K. King is niet geschikt voor het bepalen van de vertragingstijd van dispersieve 
vertragingslijnen. 

D.G. King. The Marconi Review (Fourth Quarter 1964, biz. 188) 



VII 

Ballentyne en Lovett veronderstellen dat het electronen aandeel in de wannte· 
geleidbaarheid van Cd3 As2 constant is als functie van de temperatuur. Dit is onjuist. 

D.W.G. Ballentyne en D.R. Lovett. Brit. J. Appl. Phys. 1968, ser. 2 vol. 1 biz. 585. 

VIII 

Ortega y Gasset en Romano Guardini stellen in hun visie op de. huidige tijd het 
probleem van de macht ceritraal; maar hun ideeen betreffende het verantwoorde 
gebruik van die macht lopen uiteen. 

IX 
De veelgehoorde bewering, dat wedstrijdroeien goede studie-resultaten in de weg 
zou staan, berust op verkeerde veronderstellingen. 


