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Inleidiy
Mangaanferriet, met de algemene cbemiscbe formule MAxFe _xo 4 ,
3
beboort tot de halfgeleiders. De mangaan-ijzer- en zuurstofionen zijn volgens de spinelstruktuur in het rooster gerangschikt. Ret materiaal is ferrimagnetisch, en het beeft zach»magnetiscbe eigenschappen.
Ret geleidingsmechaniame in terrieten is nog Diet gebeel duidelijk, maar er wordt algemeen aangenomen dat de geleiding, even•
als in verschillende andere metaaloxiden, plaatsvindt door het
"boppingprocea". In het geval van de ferrieten zou hierbij een
elektronenuitwisseling optreden tussen twee• en ,driewaardige
ijzerionen op gelijkwaardige roosterplaatsen. De tweewaardige
ferroionen kunnen ala doaoren worden bescbouwd.
Een kenmerk van het hopplncprooee is dat bet geactiveerd wordt
door de roostertrilliDcen, betgeen zou resulteren in een toenaae van de elektroaea~eweeslijkheid met de temperatuur.
Om enig inzicht in het seleidingsmecbanisme te verkrijgen is
getracht om bij mangaanferriet met varierend ijzer- en mangaangebalte de elektronenbeweeal1jkheid als funktie van de temperatuur te bepalen. Di t werd aitgevoerd door de hallspanaing en
het geleidingevermogen te . . ten.
Daar bet aateriaal ferriaapetiscll is vertooat bet een $pontaan Ralleffect dat veel groter is dan bet normale effect
ten gevolge van de Lorentakracht. Ret spontane effect is
evenredig met de magnetisatie van het materiaal~met de spontane hallcoefficient als evenrediclleidefactor; bet normale
effect is evenredig met de aagaeti•che inductie waarbij
R

0

1

ne

ala evenredigheidafactor optree4t.
Over het ontstaan van bet spontane effect zijn verschillende
theorieen opgesteld; in de meeete theorieen wordt aangenomen
dat de spin-baankoppeling van de geleidingselektroaen bier•
bij een belangrijke rol speelt.
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Bij de aetingea bleek op de eigenlijke hallspanning, steeds
een spanningscomponent gesuperpoaeerd te zija waaryaa de
polariteit een even funktie was Yan de richting van het
magnetisch veld. Er is getracht om na te gaan wat de oorzaak kon zijn van deze spanaingecomponent. In verband hiermee werd ook de magnetoweeratand Yaa het ferriet ale funktie
van het magneetveld bij verschillende temperaturen bepaald.
De magnetoweerstand is evenale het bovengenoeade effect eea
even funktie Yan de Yeldrichtiag.
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Hoofdstuk I
De struktuur en bereiding van mangaanterriet

1,1, Struktuur

Het mangaanterriet waaraan de metingen werden verricht heert
de spinelstruktuur, Stoffe~ met deze struktuur hebben de algemene chemische formule AB o4 • De zuurstofionen zijn gerang2
schikt volgens de kubisch dichtste bolstapeling1 de resp.
twee- en driewaardige metaalionen A en B (kationen) bevinden,
zich in de tetraeder- en oktaederholtes binnen bet zuurstotrooster,
De elementaircel van de spinelstruktuur kan opgebouwd gedacht
worden uit oktanten die elk bestaan uit een f.c,c, kubua van
zuurstotionen, In fig, 1 is de elementaircel schematisch weergegeven; de gearceerde en ongearceerde oktanten verschillen
van elkaar wat betreft de bezetting van de tetraeder- en
oktaederplaatsen door de kationen. In fig, 2 zijn de twee verschillende oktanten, met de bezetting van de tussenroosterplaatsen, getekend,
De roosterconstante a van de elementaircel is ca 8,5

i ;

de afstand tussen de bezette oktaederplaatsen bedraagt
die tussen de bezette tetraederplaatsen
a V3.

*

*

a

V2,
)

o ; er moeten dua
2 4
8 tweewaardige kationen A en 16 driewaardige kationen B

Een eenheidscel bestaat uit 8 eenheden AB

over de beschikbare holtes worden verdeeld, In de eel zijn
64 tetraeder- en 32 oktaederholtes aanwezig.
Bij een normaal spinel bevinden de 8 kationen A zich in de
tetraederholtesl de 16 kationen B zitten in de oktaederholtea.
In formule wordt dit aangegevea met A
] o4 ; de k.ationea
2
op de oktaederplaatsen worden tussen haken geplaatst. Naaat de

[-B

normale spinelstruktuur ia de inverse spinelstruktuur te onderscheiden, waarbij de tweewaardige ionen A ook op de oktaederplaatsen zitten, terwijl de heltt van de driewaardige B-ionen
zich nu op de tetraederplaatsen bevindt; in formule : B [AB] o •
4
Tevena bestaan er nog diverse tussen mogelijkheden waarbij een
deel van de tweewaardige ionen in de oktaederholtes zit,
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fig. 1
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metaalionen op oktaederplaatsen

•

metaalionen op tetraederplaatsen
fig. 2

- 5 De kationvardeling wordt bepaald door een groot aantal energietermen .Terwijl voor da ene energieterm de normale verdeling
het meest gunstig is ,zal dit voor een andere juist de inverse
verdeling zijn,zodat het zeer moeif~jk is om te berekenen welke
verdeling verwezelijkt zal worden

De mangaanferrieten zijn mengkristallen van magnetiet (Fe o4 >
3
en hausmaniet (Mn o4).Magne1;iet heef't een inverse spineletruk-

3
tuur; hausaaniet is een normaal spinel
De algemene tormule voor een mangaanterriet
Mnx-<eFe1-(x-r> [Mn<f Fe2 -

is~

<f]o4

Hierin is x de totale tractie mangaan ; ~ is het deel van de
mangaanionen dat zich op de oktaederplaatsen bevindt.
De waarde van ~ als tunct!e van x is door verschillende au2,3)
"
teurs
met behulp van Rontgen-en neutronendif'f'ractie bepaald. In f'ig.3 is het gevonden verloop vaa ~ = t(x) weergegeven. Dit-resultaat heef't betrekking op, langzaam, vanaf de
smelt-of sintertemperatuur ,gekoelde materialen.

fig.3
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4 )

Er wordt aangeno.-.a

• dat de waardigheidsverdeling
van de metaalioaen op de oktaederplaatsen door een evenwichtavergelijking voorgesteld kan worden :
Mn++

Voor de

+

Fe++

....__

-----.

con~entratie

[Mn+++
[Mn++

Mn+++

+

Fe++

(1)

van de ionen in ( 1) geldt de be trekking:

] [ Fe++·]
J [ "fe ++-t]

c

-Er
exp ( _ )
kT

(2)

E r is de reac~iewarmte.
4 )
Lotgering
veronderstelt dat het evenwicht van
(1) bij lage temperaturen, met name bij kamertemperatuur,
ver aan de linkerkant ligt. Bij hogere temperatuur verschuift
het evenwicht naar rechts.
De concentratie van de tweewaardige ijzerionen op de oktaederplaatsen bepaalt in grote mate de elektrische geleidbaarheid
van het materiaal (hoofdstuk II ).
Door het geleidingsvermogen en, met behulp van hallaeti.Jlgan ;
het aantal ladingsdragers te bepalen~kAn nu intormatie verkregen worden omtrent de ~tionverdeling over de oktaederplaatsen.

I.2. Bereiding van de mangaanterrieten
Er werden metingen verricht aan polykristallijn en 6enkristallijn ferriet. In het onderstaande volgt een korte beschrijving van de bereidingswijze van daze materialen.
a) Polykristallijn mangaanferriet.
Men gaat uit van mangaancarbonaat (Mnco ) en ferrioxyde
3
( ex:.- Fe o ) in poedervora da t in de gewenste verhouding
2 3
wordt gemengd.
Achtereenvolgena worden nu de volgende handelingen verricht.
1) Het gemengde poeder wordt eerst gedurende 1 uur op
1000°C verhit onder lucht om de co
uit het carbonaat
2
te verwijderen.
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2) Het op deze wijze behandelde poeder wordt nu geperst tot
staafjes in een stalen matrijs met een persdrUk van
250-400 kg/cm2 •
De afmeting der staafjes is 90 x 12 x ca 12 mm.
3) Hier'na vindt het voorstoken plaata. Dit gebeurt gedurende

2 uur bij een temperatuur van 1150 - 1200°C. De toegepaste stookatmosfeer is afhankelijk van de aamenstelling
van het terriet; voor x ) 1 (par. 1
) neemt men
lucht, voor x ~1 wordt technische stikstof gebruikt.

4) Na het voorsintereh worden de staa~jes fijngemalen. Het
zo verkregen poeder wordt weer tot staafjes geperst, waarna de laatste sinterbehandeling wordt uitgevoerd.
Ret materiaal wordt hierbij gedurende 8 uur verhit op een
temperatuur van ca. 1350 0 C onder een aangepaste atmoafeer met een bepaalde zuurstofdruk.
Door het voorsinteren wordt voorkomen dat het materiaal tijdena de laatate ainterbehandeling te sterk krimpt waardoor
grote spanningen in het ferriet zouden optreden. Nu vindt
bij het voorsintereb al een groot deal van het gewenste
diffusieprocea, en de hiermee gepaard gaande krimp, plaats.
Tevens wordt de homogeniteit van~het materiaal door deze
bewerking vergroot. Toch bedraagt de krimp tijdens het naaintereb nog 1~. De bereikte dichtheid van het pol7kristallijne ferriet is ca. ~.
Voor de vervaardiging van het 66nkristallijne materiaal warden
twee methodes toegepaat
de Bridgman..methode en de"floating
zone" methode.
b. De Bridgman

methode.

In fig. 4 is de opstelling die bij deze methode wordt toegepast schematisch weergegeven. Er wordt uitgegaan van een
staafje polykrtstallijn materiaal met de gewenste samenstelling dat zich in het platina kroesje P bevindt. Dit
kroesje is opgesteld binnen de in vertikale richting ver-
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/

/
fig. 5

t

aangepaete atmosfeer
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plaatsbare buisoven. Wanneer het terriet geheel gesmolten
is (smeltpunt 1565 - 1500°C) wordt de oven langzaam omhoog getrokken met een zodanige snelheid dat het ferriet
met ca. 20 C per uur af.koelt. Ret puntvormige onderstuk van
het kroesje koelt bet eerst af, waardoor in deze punt enige
kristalkiemen ontstaan. Tijdens de verdere atkoeling kan nu
een enkele kiem in een bepaalde kristalrichting sterk gaan
uitgroeien, waardoor een monokristal ontstaat.
Ret proces kan onder een aangepaste atmosfeer worden uitgec)

voerd.
De "floating zone" techniek met behulp van een spiegelboogoven.
De gebruikte opstelling is in fig. 5 schematisch weergegeven. Ala warmtebron wordt een 2,5 kW xenonlamp x toegepast. De warmte wordt via de twee elliptische spiegels s 1
en s geconcentreerd in het punt P.
2
Men ga&t bier oOk weer uit van staafjes polykristallijn
materiaal die op de onder a) beschreven wijze zijn gemaakt.
Twee ataafjes met een diameter Tan ca 6 mm worden in de
houders H1 en H geplaatst. Deze houders maken een roter2
ende beweging in tegengeatelde richting; de rotatiesnel~
heid is 120 omw/minDaarnaast kunnen de houders met een
maximale snelheid van 3,6 cm/uur in vertikale richting
worden verplaatst.
Het ferriet aan weerszijden van de kontaktplaats van de in
elkaars verlengde geplaatete staafjea wordt nu over een
lengte van enkele millimeters gesmolten, waarbij door de
roterende beweging een gelijkmatige verhitting van de smeltzone wordt verkregen. Deze smeltzone wordt vervolgens door
de vertikale beweging van de houders lange bet bovenste
staafje naar boven geplaatst. Bij het uitkristalliseren
van de smelt aan de onderzijde van de zone kan een bepaalde
stark groeiende kristalrichting van een enkele kiea gaan
overheeraen, waardoor op deze wijze ook eenkristallijn
materiaal wordt verkregen.
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Hoofdstult II
Theorie

II.1 De elektrische geleiding in manpanferrieten.

De hier beschouwde .ancaaaferrieten behoren tot de n-type halfgeleiders. De bewe-.lijkheid van de ladiagdragera bij kaaer2 -1
-1
teaperatuur is ca. 0~1 a. v
sec ; de soortelijke weerstand,
die toeneeat aet het mang.aaagebalte, varieert tussen 10-2 en
107 ..n.. ca.
Verwe7 5 ) heeft in ,936 een model O}lCeeteld voor het geleimechanisae in magnetiet (Fe o4). Magnetiet heeft een inverse
3
++
+++
spinelstrulttuur, waaria zowel Fe
als Fe
ionen op de
oktaederplaatsen aanwezig zijn; op de tetraederplaatsen
zitten alleen Fe+++_ioaea. Er werd n• verondersteld dat de
elektrische geleiding plaats vindt door een uitwisseling van
3d-elektronen tussen de twee- en driewaardige ijzerionen op
de oktaederplaatsen. De ferroionen kuaaen hier als donoren
beschouwd worden.
Ook in mangaanferrietea bevinden zich terri- en ferroionen op
de oktaederplaatsen, zodat hier eenzeltie geleidingsmechanisae

4

kan optreden. Lotgerinc ) verklaarde 90or mansaanferrieten het
verloop van het aeleidiasSYeraogen ala funktie van het mangaangehalte door uit te saan van het bov~noeade model.
Men beschouwt in dit aodel het extra-elektron als gelokali•
6)
seerd in de na~ijhei4 van een ion
• Ten gevolge van een
starke fonon- elektron interactie worden er atomaire verplaatsingen geinduceercl, waarcloor het elektron in een "self.trapped11 toeatand verkeert. De bewegU1g van het elektroa ia
hierdoor beperkt tot de directe oageviag van een bepaald ion.
De eenheid bestaande uit een elektroa en de hierdoor geinduceerde rooeterdeformatie wordt polaroa geaoead. Ret polaroll
kan zich nu via een "hop})Ugproces 11 van een bepaalde positie
naar een naburig ion bewegen. waarbij het de elastische
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energiebarriere, die samengaat met de verplaatsing van de deformatie moet passeren. De bewegiag vindt plaats onder de opname
van fononen.
De beweging van de polaronen wordt besehouwd ale een diffusieproces, de beweeglijkheid wordt dan bepaald door de relatie
van Einstein.
e D
(1)
fl
kT
?)
Voor de diffusiefaetor geldt

=

.

~

=

D

a2\)

exp(-

fi

)

(2)

Dit geeft
E

f'
waarin

•
a

~·

E
a

:

exp

("'7

k; )

(3)

de lading van het elektron
de vrije weglengte ; deze wordt bij de
ferrieten gelijk gesteld aan de afstand
tussen aangrenzende oktaederplaatsea
~ 3 2 •
de roosterfrequentie
de activeringsenergie van het hoppingproces.

Daar de polaronbeweging door roostertrillingen geactiveerd wordt,
neemt de beweeglijkheid met de temperatuur toe. Dit is een ken•
merk van het hoppingproces, waaraan het ale zodanig herkend zou
kunnen worden. Hierbij kan opgemerkt worden dat het bovenetaande
Diet direct uit formule (3) volgt, daar, wanneer \) constant
wordt verondfrsteld, hieriD p ala funktie van T een maxj mum heeft
a
voor Tm •
• Bij mangaanferrieten bedraagt, voor x
1,
K
4)
E ca O,lo6 eV
, zodat hiervoor zou gelden dat

<

a

8)
Door Belov
zijn hallmetingen verricht aan mangaanferrieten.
Uit deze metingen bepaalde men de hallbeweeglijk ale funktie
van de temperatuur, en vond dat deze met toenemende tempera-
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"

tuur afnam. De conclusie was dat het hoppingmechanisme bij de
geleiding in mangaanferrieten geen overwegende rol zou spelen.
Dit is dus in strijd met de veronderstelling van Lotgering.
Naar aanleiding van het bovenstaande zou men zich kunnen afvragen of bij mangaaaferrieten bandgeleiding optreedt.
Yamashita 9)
geeft een grenswaarde voor de beweeglijkheid
van de ladingdragers waar beneden de geleiding door een
hoppingproces beschreven kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de duur van de gelokaliseerde toestand veal
langer moet zijn dan de trillingstijd van het rooster om een
roostervervorming te kunnen induceren.
Dit betekent dat :

f«

(4)

(voor de betekenis van de letters : zie boven)
0

InVtillen van de gegevens : T -= 300 K, a
geeft :

f

«

0,2

=3

0

.\

v

A,

2

•

5.10

12

sec

-1

:

(5)

ca /VS

2
9)
Voor waarden van fJ > 2 ca /Va
is een benadering met
Blochfunkties mogelijk; in het tuesengebied is de theoretische
behandeling van het geleidingsprocea niet uitvoerbaar.
De door Belov bepaalde beweeglijkheden van mangaanferrieten
2

-1

-1

varieerden tussea ca 0,3 en ca 0,03 em
S ; deze waarden liggen dus in het bovengenoemde tussengebied.
Tevens rijst de vraag of, bij het hopping.mechanisme, de grootte
en de temperatuurafhankelijkheid van de hallbeweeglijkheid fu
overeenstemmen met die van de driftbeweeglijkheid ?n• Formule(3)
heeft betrekking op de driftbeweeglijkheid. Hierover zija door
verachillende auteurs theoriien opgeeteld.
10)
Friedman en Holstein
kwamen via een berekening tot de conceasie da t f' H ) fJ D; voor tempera turen die groot zijn ten opzichte
van QDeb is het verschil echter klein. Zij vonden dat :

f'

B

v-.

exp

<-

E'a

kT

)

(6)
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1

1

Waarin E
~ a
3
(formule 3).

Ea: Ea is de activeringsenergie voor? D

Schnakenberg 11)beschouwde ook de temperatuurafhankelijkheid van
~

H op basis van het door Holstein opgestelde polaron-model
waarbij hij een elektron-fonon koppeling constante ~ ala parameter invoerde. Voor twee
~

grensgebiede~

kon het verband tussen

H en de temperatuur T door een eenvoudige betrekking worden

weergegeven~

a) Nanneer de constante
de dat :

01.

kT ~

geldt

rri.et te groot is en onder voorwaarh

v

(7)

2

e 0(2
}J H v--

(E kT) 2

(8)

a

waarin
i:;

a

•

ot..vh

(9)

4

(Voor de betekenis van de letters zie formula 3).
12
-1
Voor mangaanferrieten waar \)~ 5.10
sec , betekent voorwaarde (7) dat T >> 120°K. In dit geval zou pH bij toenemeade
temperatuur afnemen volgens (T)t.
b) Bij sterke elektron-fononinteractie en Diet te lage temperaturen geldt :
E
a
( 10)
(+ ""'kT )
fJH V" exp
Voor zeer lage temperaturen geldt hier echter

f'H

\,/"\

exp

\) h

( - l; kT

)

( 11)

hV
Het verloop van
kT
•et de interactiefJH als funktie van
constante als parameter werd door Schnakenberg numeriek bepaald •
Het verkregen resultaat is in fig. 1 voor vier waarden van

~

grafisch weergegevea.

+ 1
0

la flH
+ const.

- 1
ct.

- 2

0(,

•

8
3

fig. 1

O(s6

- 3
0

2

4

T ~ 300"K

(v~5.10 12 sec -1)

-

6

hv 8

itT

Voor mangaanferrieten kan een schatting .gemaakt worden van
4 Ea
~ :
h v
• Uit de metingen van het geleidingsvermogea ala
funktie van de te~peratuur volgt dat voor x
1, Ea~ O,Q5eV
~
12
-1 4)
.
met v ~. 5.10
sec
word.t nu coc.::::: 9. Volgena het verloop

<

van de bijbehorende kromme in fig. 1 zou dit betekene11· dat f' H
boven kamertemperatuur afneemt met toeneme11de temperatuur.
Bij eea grotere waarde van o< zou }I H in dit geval, volgeDa
de grafiek, nagenoeg constant kunnea blijven.
Wanneer de boveastaande theorie juist is, zou dit betekenen,
dat, ala uit hallmetingen volgt datpH afneemt met toenemende teaperatuur, hieruit niet geconcludeerd kan worden dat de
elektrische geleiding niet via een hoppingproces zou plaatsvinden.
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II.2 Het Balleffect
Wanneer bij ferro• en ferriaagoetisae materialea de hallspanniag
VB ala funktie van het uitwendige magneet•eld wordt geaetea, verkrijgt mea een spanningsverloop zoala in figuur 2 is weergegeven.
Men onderscheidt 'ij lage velden een steil oplopende lijn, terwijl in het verzadigingsgebied de helling Y&A de lija sterk atneeat, of, zoals bij cobalt, van teken omkeert.

fig.2

-

12 )

Pugh

B

vond in 1930 dat het spanningsverloop beschrevea

kan worden met de formule :

.!
d

(1)

waaria:

R :de gewoae hallconstante vooratelt1 het normale effect
0
wordt veroorzaakt door de Lorentzkracht op de bewegen,
1
de lading~agera, en R0 ~ ~ •
R1 :1s de buitengewone hallconstante.
B :het magneetveld binnen het hallplaatje.
J :de magnetische polarisatie.
I :de stuursiroom door het plaatje.
d :de dikte van het plaatje in de richting evenwijdig aan B.
p de magnetische susceptibiliteit van het vacuum.
0
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Het bovengenoeade verband wordt ook wel in een andere vorm ge•
schreven

I
d

de coefficient f1

=

(2)

wordt de veldparameter genoead.

Sllit 13 ) geeft weer een andere vorm :
I
VH = ( R0 B + R8 J)
d
~

met B •

f1

0

H + J volgt hieruit dat

(3)

R

8

=R1

- Ro.

Omdat meeatal geldt dat R1 >> R0 , is R8 ~ R1 •
De helliag van de lijn in fig. 1 wordt voor lage velden B
voornamelijk bepaald door de coefficient R • Wanneer in het vera
zadigingagebied de magnatiaatie J niet verder toeneemt, kaa de gewone hallconstante R bepaald wordea uit de belling van de ge0
noemde lija in het verzadigingsgebied; er geldt dan ;
(4)

Ia russische literatuur wordt erop gewezen dat bij metingen in
de buurt van het Curie punt het z.g. paraprocea invloed kan gaan
1i+)
uitoefenen.
De hallspanning wordt dan gegeven door de
formule:

=

R8 • J

+

en differentieren naar B in het gebied van de technische verzadiging waar J constant is, geeft dan

(6)

•
Ji is de magnetiaatie van het paraproces;
liteit van het paraproces.

susceptibi-

Over het ontstaan van bet spontane halleffect zijn verschillende theorien opgesteld. In het onderstaande worden enkele modellen genoemd die hierbij zijn toegepast.
Karplus en Luttinger

15)

namen aan dat, bij ferromagnetische

- 17 -

metalen, de magnetisch gepolariseerde ladingsdragera zich vrij
kunnen bewegen in het periodieke potentiaalveld van de magaetisch neutrale metaalionen. Dit wordt wel een itineraat model
genoemd. Deze bewegende elektronen zijn hier tevena de oorzaak
van de spontane magnetiaatie vaa het materiaal doordat de spina
ziwh in een bepaalde voorkeursrichtiag richten. Door nu de interactie tusaen de spina en de baanimpulsmomenten van de ladingdragera (spin-baankoppeling) te beschouwen, toonden Karplua
en Luttinger aan dat er een anisotrope verstrooiiAg van de elektronen optreedt. Dit resulteert, bij magnetisatie van het materiaal, in een stroom die wa» grootte en richting betreft overeen.
komt met de hallstroom.
Smit 1 3)
weerlegde deze theorie door te bewijzen dat een spinbaankoppeliag, die zoals bij het bovenstaande model, periodiek
is in het rooster, geen verstrooiing veroorzaakt. Alleen
wanneer de periodiciteit van het rooster, en due het Potentiaalveld, wordt verstoord door verontreinigingen, kan er een
asymmetrische verstrooiiag optreden die aanleiding geeft tot
eea halleffect.
Kondo 16 ) besehouwt een gelokaliseerd model waarbij de ionea
wel een totaal spinmomeat

bezitten.~De

spins van de lading-

dragers ("S"-elektroaen) zijn gelijkmatig over tesengestelde
riehtingen verdeeld. De ordening in de gelokaliseerde spins
wordt door de temperatuurbeweging verst oord. De geleidingselektronen worden nu verstrooid ten gevolge van de Diet meer
periodieke interactie tussen hun spins en de spins in de ionen.
(de S-d spin-apia interaetie). Deze verstrooiing is op ziehzelf
Diet aniaotroop. Wanneer eehter een term voor de spin-baankoppeling van de 3d-elektronen binnen de ionen wordt toegevoegd, kan
er anisotrope verstrooiiag optreden die resulteert in een halleffect.
Abel'akiy en Irkhia hebben bet spontane halleffect bij ferrieten
17)

nagegaan
• Zij besehouwden in het door hun gebruikte model
de spin-baankoppeliag bij de gelokaliseerde magnetische elektroaen, en de interactie tussen de spins van de magaetische elektronea en de baanimpulsmoaenten van de seleidingselektroaea.
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Voor verstrooiiag aan fonoaen en inhomogeniteiten in de spiaordening leiden zij af dat de spontane ballconstante bij balfgeleidere lineair toeneemt met de soortelijke weerstand :

f
•
De opgestelde tbeorieea blijken alle ieder voor zich, in bepaalde gevallen overeen te steameD met gevonden experimentele
resultatea.
Re

.....

II.3 De magnetoweerstaad
Aan ferri- en ferromagnetiscbe aaterialen wordt gewoonlijk een
negatieve magnetoweerstand gemeten 18 ) • Dit boudt in dat de
weerstand onder invloed van een magnetiscb veld afneemt. Een
dergelijk effect werd ook bij de bier bescbouwde mangaanferrieten gevonden.
Bij ferromagnetic& blijkt het verband tussen de spontane magaetisatie en de weerstand uit bet verloop van de weerstand- temperatuurkroaae. Beneden de Curieteaperatuur is de weerstand lager
dan de waarde die door extrapolatie vanuit de kromme boven dit
punt wordt verkregen.
Er zijn enkele theorieea opgesteld waarin de samenhang tussen
magnetisatie en elektrisch geleidingsvermogen wordt verklaard.
Kaeuya beschouwt de spin-apiA interactie tussen de geleidingselektroneB en de gelokaliseerde d-elektronen 1 9) •
Deze wisselwerking is afhankelijk van de relatieve orientatie
van de s
en d spins. De periodieitei.t in de ordening van de
gelokaliseerde spins wordt door de temperatuurbeweging verstroord. Tengevolge van deze verstoring worden de geleidingselektronen, waarvan de spins gelijkmatig over tegengestelde
ricbtingen verdeeld zijn, verstrooid. Door magnetisatie van bet
materiaal neemt de spinordening toe, hetgeen resulteert in een
afname van de weerstabd.
Zener 20 )
voert bet begrip van de dubbele wisselwerking in om
het verband tussen het elektrisch geleidingsvermogen en de
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magnetisatie te verklarea bij ferroaagnetische mangaaaverhiadiagen aet eea perovakietatruktuur. Mea n'e•t aan dat de geleidins
ia dit aateriaal plaata Tiadt door eea elektroaeauitwiase~
tua••• 4r1e- en vierwaardige aaacaaaioaea op gelijkwaardise
rooaterplaataea. Dit ia eeazelfde aechanisae ala hetgeea ia
ferrieten zou optre4en. Er wordt geateld dat de wiaae~werkiag
tusaea twee aaburile
Yia het tuaaeagelegea zuuratofioa, alleea aaawesig is waDAeer hun totale apiamoaentea gelijk gericht zija. D~ze wisaelwerkiag, waarbij het zuuratofioa ia de groadtoeataad verkeert, aoqt Zener "double exchalap 11 •
Magnetiaatie sal ~eze wiaaelwerkia& en daarmee het elektroaeatranaport veraterkea •

mansaani•••••

Het zou ook aogelijk zija dat, bij de Fe ++ -ionen op de oktaederplaataea, in het magneetveld B eea Zeeii&Jlaplitaiag in de ener«teniveaux van de 3-d-elektroaen optreedt. Een verhogiag vaa de
niveaux kan, wanneer de geleidiag via een boppingprocea plaat•
viadt, de overgangawaarschijalijkheid van een elektroa naar eea
nabijgelegea Fe+++_ioa vergrotea. Bierdoor zou het geleidingaveraogea van het aateriaal kuanea toeneaea.
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Hoofdatuk III
De aeetMthode.

III.1 De meetopetelligc

In fig. 1 is de gebruikte aeetopstelling acheaatisch weergegeTen. Bet Halleffect is zowel aet de celijkstroa.aethede ala
aet de wisselstroolllllethode geaeten. De strooa door het terriet. plaatje werd hierbij respectieTelijk door een 12 V accu en eea
oscillator (fabr. Peet.l) geleTerd.
Om de halls panning lange een equpo\en ti.a~jn te laannea aeten,
werden aan 66n zijde van het plaatje tw66 contacteD a en b aangebracht waartusaen een potentiometer was gescbakeld. Met dese
potentiometer kon, bij strooadoorga~~g maar soDder ugaeetTeld,
de spanning tussen de puntea e en t op nul worden 1acaatel4.
Voor de weerataad van de potentiometer werd een waarde·sena.ea
die minstens honderd aaal groter was dan de weeratand van het
ferrietplaatje tussen.de puntea a en b.
~· hallspanning tusaen de puaten e en f werd bij de gelijkstroo. .ethode met een Dieaaelhoratcoapeasa\or geaeten (fabr.
Bleeker); voor het . .ten .an de wisaelapanaiag (treq. 175 Hs)
werd een "waTe aul.yzer" (Fabr. Hewlett Packarcl tne 302a) geb~t. Met beide ins~ruaenten koa de spanniag op ~ 10-7V
nauwkeurig gemeten wordens al g1ac dit bij de wave analyzer
alleen op voor de gevoeligate atand met een be»eik tot 30 10-&y.
De weerstandaverandering van het ferriet ten gevolge van een
uitwendia magneetveld, de magnetoweerstand, kon bepaald worden
doDr bij een constante strooa door het plaatje, de Yari.atie
van de spanning tussen de puatea a en b te meten. De spann~ngs
variaties werden met een.buiavo~taeter (fabr. Keithley 150 AR)
gemeten. Oa de strpoa tijdena de meting constant te houdea
werd een weerstand van 20 kfiin aerie geschakeld met het
plaatje ferriet waanan de weeratand 0,5 tot 500£1 beclroeg.
De grootte Tan de strooa kon biDaen °/oo nauwkeurig bepaal4
worden door met de coapenaator de spanaing te ~•ten over eea
'

.
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in het atrooacircuit opgenoaea noraaalweeretaa4.
Bet geleidiagaveraogea werd berekead uit de tusaea de puatea
a •• b geaetea spanniAg ea de doorgevoerde strooa.
De strooa door bet hallplaatje werd steeds so groot genoaea
dat de waratedissipatie aiet groter was dan ca 0,02 Watt.
De teaperatuurverhociar tea gevolge vaa de strooadoorgaas
bleet hierdoor beperkt tot aiader daa 0,5 °C; het teaperatuurverschil t~seea de uiteiadea van het plaatje, dat door het
Peltier-ettect bij aettas aet ,.lijkatrooa optra4e was eveaeeaa kleiaer ~ 0,5°C. Bij eea grotere stroom nam de stabi11te1t van de te aetea epaani•c sterk at.
Met de gebruikte magaeet (tabr. Newport) koa, bij eea atstaad
.
2
.tuaaea de polea van 1 oa ea eea strooa van 15A, eea velcl Y- ca.2Wb/a
woriea bereikt. De cr•*'t• •aa het veld werd aet behulp ... eea geijkt
haUplaatje geaetea. De p,laatjea terriet werclea voor ie4e.- aetiag
S8cle8&gDetiaeerd. ia eea
afaeaead wisaelveld VaD 50 Bze
De aetiasea konden bij hogere temperaturen uitgevoerd worden
door het aateriaal in een aet olie verwarmde houder te
plaateea. Deze houder is 1a fig. 2 getekead. Het plaatje
in de atgealotea koperea bianenhouder was met tetloatolie
elektrisch ge~eoleerd vaa het koper. De ill een rondpoap..
theraoetaat op de gewenste teaperatuur gebrachte olie werd
door de buiteahouder geleidl de teaperatuur vaa het terriet
kon se, na eea zekere iasteltijd, op + 0,05 - 0,1°C coastaat worden gehoudea. De teaperat~ur werd gemeten aet behulp van twee aan het terriet bevstigde koper-constantaan
tberaokoppel;B.
De verschillende dradea warea aet iadi. . aaa het terrietplaatje vaatgesoldeerd. Aaavaakelijk-zijn wolfraaa drukkoataktea toegepast, maar deze gavea geen bevredigend resultaat.
Oa eea goede hechtiag tusaea indiua en ferriet te verkrijaea
werd een ultraeooa eoldeerbout gebruikt. Op deze wijze werden
etabiele en ohaee kontaktea Yerkregea.
Eea aadeel van indium is de vrij lage eaeltteaperatuur (156°C),

-

.
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waaraoor de maximale temperatuur waarbij gemeten kan worden
beperkt is.
Neveneffecten die bij bet aeten •an de hallspanning

III.2.

kunnen optreden.
Bij bepaliag yan het halleffect kuanen verschillende atorende
effecten aanleiding ge•ea tot spanningen die op de eigenlij~
ballspanning zijn ges•perponeerd. In bet onderstaande worden
enige •an deze mogelijke effecteD genoemd.
In fig. 3 is bet hallplaatje getekendl bet •eld B is gericht
•
•olgens de z-ricbting; de strooa ,I loopt in de x-richting.
Om de hallspanning lange een equipotentiaallijn in de yricbting te kunnen meten, zija aan 66n zijde van bet plaatje
twee kontakien a en b aangebracht.· Tussen deze twee punten
is de potentiometer P aet loper f gescbakeld.

I

X ,..

e

d

c

fig 3
1) Omdat bet kontakt materiaal (indiua} niet betzelfde is ale
dat van bet plaatje (ferriet), vormt de combinatie hallplaatje-kontakten een tbermokoppel. Een temperatuur•e_rsohil
iB de y-richting veroorsaakt dus een spanning tussen de meetpunten e en f. Wanneer punt f recbt tegeno•er c is geplaatst,

zoda t de ohmse spanningsval t. g. T. I :x: nul is kan ook. een
niet-lineaire teaperatuurgradient in de x-richting een
theraospanning tussea deze punten ~eroorzaken.
Door Terschillende oorzaken ltwmen, als B~, = 0 en I x ~ 0,
teaperatuurversohillen in het plaatje aanwezig zijn.
In de met indiua gesoldeerde stroomkontakten d en e zal tea
gevolge van het Peltier-effect afkoeling of verhitting ope
treden. De doorgemeten mangaanferrieten zijn n-balfgeleider•,
zodat hierbij de kontaktplaat• waar de strooa Lx het plaatje ingaat verwarmd wordt.
Ook door het Nernat-effect zal, bij een strooa I , eeD teax
peratuurgradient in de x-richting ontstaan.
Verder kunnen temperatuurverschillen optreden ten gevolge
van plaatselijke variatiea in de warateuitwisseling tusaen
het hallplaatje en de o-seving, en door een ongelijkaatige
Joule verhitting.
Dit kan weer een gevolg zijn van materiaalinhoaogeniteiten
en variatiee in de doorsnede van het plaatje.
Wanneer de genoeade temperatuurverschillen v66r de meting
dus met B = 0 en t = o, aanwezig zijn, kunnen •de resul•
Z
X
terende theraospanningen gecompenseerd worden door een
extra verpl&atsing van punt f. Het punt t bevindt zich dan
niet meer recbt· tegenover,c.
Onder voorwaarde dat de gradienten tijdens bet magnetiseren
van het plaatje niet veranderen, worden er geen thermospanningen bij de gemeten ballspanning opgeteld. Door verschill•nde galvano- en theraomagnetische effecten kunnen,
onder· m•oed van een veld B , echter wel teaperatuur. z
gradientea veranderen of ontstaan :
a) Het Ettingahausen effect :
Ten gevolge van dit effect ontstaat, bij een veld B en
z
een stroom lx• een temperatuurgradient in de y-ricbting.
Het Ettinghauaeneffect is evenala bet Halleffect onevea in I. en B.
~
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b) Ret Righi - Leduc - effect;
Rierbij oatataat door een teaperatuursra4ient in de x-rich•
ting, onder invloed van bet veld Bz, een temperatuurgradient in de y-richtiag; oagekeerd veroorzaakt ,en aanwesig
teaperatuurverschil iD de y-ricbting een gradient iD de
x-richting. Ret R1ghi-Le4uc-effeot is oneven in de veldrichting.
2) Ret ~ttingshauaen - Nernat effect:
Dit effect veroorzaakt, bij een bestaande temperatuurgradient
in de x-richting, onder 1nvloed van bet aangelegde magneetveld B~ een potenti~alverschil in de y-ricbtiag. Bet B-B
effect is oneven in B.

3) Masnetoweerataadeffectea;
Zoala oader 1) is ge&egd, kunnea . de, bij Bz = o, aanwezige
theraospaDDiagen gecoapeaseerd worden Qoor een extra verplaatsinc vaa de loper f.
Ret punt t staat dan echter Diet aeer recbt tegenover c.
Dit kan aanleiding geven tot een verschuiviag van bet ingeatelde nulpunt wanneer de weerstand van bet ferriet door bet
aangelegde magneetveld verandert.
Een dergelijke verschuiviag treedt ook op ala de magnetoweerstand tussen de punten a en c een andere waarde heeft dan
tusaen b en 01 dit kaD een gevolg zijn van materiaal iDA~
geniteiten. Deze verschuiving veroorzaakt in beide gevallen
een extra gemeten spanning. De aagnetoweerstand is een even L
4) Ret plaaaire halleffect;
Wanneer, soals in fig. 4 is getekend, een coaponent van het
aagneetveld ia het x-y vlak aanwezig is, kan dit, bij een
bestaande stroom·1 X , aanleiding geven tot een spanning in
de y-richting.
Dit verschijnsel wordt bet planaire halleffect genoead. Bet
verechilt va~ de magnetoweerstand, in die zin dat bet laatate
Ltunktie van de aagneetveldrichting.

-

•27. -

effect betrekking heett ep een spanniDgavar.iatie parallel
aan de richting van de electrische strooa. Voor een iaotrope atot of een kubieola kriatal waarYaa de asaen saaeavallea aet de coordiDaatasaea z,7 en s, geldt bij een Diet
ferroaagnetiscb aateriaal de uitdrukkiag :
E •
7

~
2

t.

X

B 2

Z-"1

aiD 2 '(>
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is hieria de soortelijke weerataad, c een stotconstaate.
Eea veldcoaponent B kan ontataaa waaneer het aangelegde
'r1
aagneetveld Diet loodrecht op het vlak van het ballplaatje
ataat.
~

B

~X7

:t

Mogelijke correctiee voor de genoeade effecten.
Het halleffect is oneven in de stroom-en Yeldrichtiag. Alle
van de genoeade storeade effecteD die een even fuDktie .tjn
van de strooa- of veldrichtiag, kunnen door eed meting waarbij reapectievelijk de strooa en bet veld van richtiDg
worden ,agekeerd, van de hallapanning wordea onderacheiden
Stel dat naaat de hallapanniag VB de volgende etoorspan-
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~as•• optred.en :

eve a ia I,
eYea iD B
v1
even ill ~. OD8Y8B iDB
vz :
iaB
• onevea 1D X,
v4 •• oneY~D 1a I, on even iaB

v, .

••••

Daa worden bij oakerinc vaa de a\rooa- ea of veld- richtiagen
cle hieronder geno•-'• tetaalapann1ngen geaeten.

+ v2

(+ B, + l)

vto\1 • + VH

+ '1

(+ B, • I)

vtot2 • • VH

- '1 +

.

(. B, + I.) •
'tot3 • ,- VH

+ y1

+ v

3

+ v

4

'z - ,, - '4
- 'z + v, - '4

(- B, - I) ' vtot4 • + VH + v1 - v2 - v3 + v4
lfu geldt
v tot
1

.
- vto\2

- vtot

..

3

+ vt t
0

It

• VB

+ V4

De iD het Toorgaande genoeade effecteD die evenals de hallepaDAing onevea zijn 1D de strooa- en veldrichtiDg (V 4 ) re-sulteren all• in temperatuurgraclienten due in theraospana1ngen.
Deze gradientea kunnen geelimineercl wordea door in plaata vaa
de gelijkatroom 1 een wisaelatrooa I sin w t door het hallplaatje te sturea. »e frequentie hiervan moet zo groot zijn
dat de periodetijd Teel korter is dan de vereffeningetijd vaa
de betreffencle temperatuUr'V'erschillea.
Ben schatting van deze tijd ~ kan gemaakt worden met behulp
vaa het verband :
waaria :
d : de lengte waarover het te.,eratuurverechil aan•ezig ia.
Deze 1a hier gelijk genoaen aaa de kleinate ataeting
van bet plaatje ~ o, 1 ca.
.
a : de teaperatuurTereffeningacoefficieat
in ca2 sec -1
a cle warategeleidinsacoeft1oient is bier ~ 10•3 cal - -1 880 -1 oc-1
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c : de soortelJ.jlte warate, is hier ~ 0,5 cal graa- 1
~ : het soortelijk gewicht, is bier~ 5 gram oa-3.

0

c• 1

Sabstitutie Y&D deze waar4eD iA de gegeYeD formula levert
eea ~van oa.4 sec. Waaaeer geaeten wordt aet een frequentie
van 100 1 200 Hz, zal dit zeker voldoende zija oa de boYeD•
genoeade teaperatuurgradienten te elimineren.
De beschreYea aethodea waarbij de hallspanning wordt bepaald
dodr het uitvoeren Yan aeries van Tier (gelijkstrooa) of
twee (wisselstrooa) aetiagen, hebben het grote nadeel dat
hierYoor een Yrij lanse tijd aodig ia.
Gedurende deze tijd kuanen variaties optreden in de experimentele conditiea, zoala de teaperatuur, hetgeea de nauwkeurigheid van de meting zal verminderen.
Door naaat een wisselstrooa door het hallplaatje ook een
wisselmagneetveld, met een andere frequentie toe te paasen,
'
22)
'
kan met e6n meting worden volstaan
• Bij deze
methode wordt de hallspanniDC direkt verkregen door, Yia een
filter, de spanning te aeten met eea frequentie die·gelijk
ia aan de verschilfrequentie van de wisselstrooa en het
wisselveld.
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Hoofcletw.k IV
HeetresultateD
IV .1 Ret geleidingsveraoc. .·

Ia tabel I ia de samenstel~ Y&D de yerachillende aangaaaferrietea waaraan aetiacea z~jR verricht,gegeYea. De bereidingawijze van het ''nkriatallijae aateriaal 1e aet Br•en 11.
aangeduid; de letters hebbea ~etrekk1ag op respectievelijk de
Bridgman- ea floatiac zoae a.thode.
Tabel I
SaaeDatelliac Bereidia«aMax Fe -x o.... wijze
3
fractie x :

0,5
0,5

o,B
1 ,o
1,1

.A.flletiag vaa de
hallplaatjea
lengte x brtedte
x diltte llll>

11 1 0
Pol7kr. 12 1 0
Pol7kl'. 14 1 0

Br.

Fl.
Fl ..

X
X
X

11 1 ~ X

14,0

X

3,0
4,0
4,5
3,8
4,5

:X:
:X:

X

1,050
1,045
1,205

X 1,~.5

X 1,116

Geleidiagavermogea <r: ..n.-1 ca-1

48,32
1,29
3,25
1,37
2
3,03 10-

Bij .de aetingea aaD het 6611kristallijne ferriet is het elektrische veld aangelegd 1a de atol- of groeirichting Yan bet
kristal, deze kwaa dus overeea aet de lengterichting yan het
hallplaatje.
Bet geleidingaveraocea or ala funktie yaa de teaperatuur werd
.
0
0
ia een teaperatuurgebied tuaeea ca. 15 tot 100 C bepaalcl.
In fig. 1 is, voor de diYerae aaaenatelliagea ln crT uitce1
.
zet ala funktie van T • Dit verbaad blijkt steeds lineair
te zijn; het geleidingsYeraogea aeemt toe aet de temperatuur.
Bet sevondea reaultaat koat oYereen aet de opvatttat dat yoor
het geleidiagsveraogeD de betrekkiag : cJ C/'1 1 eq. ( -~~~ ) selclt.
(Boofdstuk III)
IJ1
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fig. 2
MnxFe

3

_xo 4

; Ea

= t(x)

+ eellkr.
o polykr.

0,5
E

a

eV

t
0,4

0,3

0,2
+

o, 1

--:+---..:.0____)+
0 +---------~----------------~--------------~----------0~3

0,5

1 ,o

---- z

- 33 -

Ui t de belling vaa de
lijaell 1a fie• 1 kwmea de waardeR Taa
de activeriagsenergie E a bepaal4 wordo• In fig. 2 zija deze
waardea uitgeset ala funktie Taa ie fractie aangaaaioaea x.
De getrokkeR lija geeft het Terloep Tan E a zoals ~at door
Lotgering is gegevea ea verklaard •. De reaultaten stemmea Trij
goed overeea.
In tabel I zijn de waarden Tan ~ bij kamerteaperatuur veraeld •
.Het geleidingsveraogea neeat, vooral boveR x • 1 af aet stijgeacl
aaagaaagehalte.
IV.2. De hallmetiagea
Bij aetinc van het halleffect met de gelijkatr~ethode bleek
op de eigeDlijke hallspanniag steeds een coaponent gesuperponeerd te zija waarvaa de polariteit eea evea funktie was vaa
cle aagneetveldrichting. Oa dit te illgstrerea zijn 1a fis. 3a
de apanniasswaarden v0 weergegevea die als fuaktie van B werden
geaeten aaa polykristallija Ma0 , Fe 2 , o4• De vier getekende
5
5
V G c f (B) kroamen werden ieder opgeaeten bij eea vaa de aogelijke coabinaties van strooa en veldrichting :
(+I, +B), (+I, -B), (-I, +B) en (-I, -B).
Deze richtiagea zija iR de onderstaaade fig. 4 weergegevea.

fig. 4
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Het oakerea vaa de strooarichting had aauwelijka of geea iavloed
op de gr.ootte van V G • Door de Tier opgeaeten kro-ea 1 .,:Olgeu
de 1a III-2 beschrevea methode te aiddelea, kuanea de evea (Ve~
en oaevea (V 0 ) coapoaeatea bepaald wordea; deze zija, voor de
+1-richtiag, in fig. 3a getekead.
Ook wanneer een wiaselstrooa door het hallplaatje werd gestuurd
bleek het verloop van de opgeaetea wisselspanning
V G bij
tegengeatelde richtiagen van het mAIDeetveld Diet ge11jk te
.....
zija. Ia fig. ~ is VG
als funktie van B weergegevea.
Deze meting met Jisselstrooa werd aaa hetzelfde boveagenoeade
plaatje Ma0 , Fe , o4 uitgevoer4; de grootte van de stuurstrooa
5 2 5
was, eveaals bij de gelijkstroo-etllocle 40 aA. Bij strooafzoequenties van 80 en 175 Hz werdea dezelfde resultaten ver~egea.
Uit de figuren 3a en 3b blijkt clat V G (+I, -B) en VG (+l,+B)
nagenoeg overeenstemaen met respectieve11jk
V\
"'
V G (.B) ea VG (+B).
""
De in fig. 3b weergegevea
compoaentea
Vo en "'
Ve zijn uit de
....
.....
gemeten spaimiagen VG (-B) en VG (+B), behoread. bij een bepaalde groo!te vaa h~t aa~eetveld, ver~egea vol~aa :
~
VG(-B) • VG (+B)
~
V& (-B) + v6 (+B)
Vo a
2
I
Ve •
2

-

Dit is analoog aaa de wijze waarop bij de meting met gelijkstrooa de oneven en even spann1ngscomponenten wordea bepaald.
"" .
Ui~ de figuren blijkt dat V en V wat· grootte en verloop be0
0
treft overeenkoaea1 V8 i's, bij een bepaalde B, iets groter
dan Ve • De apanniac V0 , oneven 1a de strooa: ea veldrichtiag, is nu als htaJ,lspanaiJlc beschouwd. Daar V0 ea V 0 gelijlt
zija, is het Ettiagshauaeneffect (III.2) blijkbaar te verwaarlozea. Bet kleiae verscAil tusa•a ""
Ve en Ve kan veroorzaakt
zija door een theraisch effect dat onevea is 1a de atroa.richtin& I. De coaponeat V is kennelijk voor het grootste
deel het gevolg Tan een effect dat eea onevea funlttie ia
van I,aaar waarbij toch geen teaperatuurgradiintea optredea

-

•

...

die Diet met I van richtiac ODdler••· Dit TOlgt uit feit dat
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V ook bij de meting aet wiseelstrooa blijft beetaaa. Oadat
e
Ve evea is ia de richtiag Tan het aasneetYeld B zou het aaaneaelijk zija dat dese coapoaeat saaenhans' aet de magneto•
weerstand of met het planaire Halleffect (par. III.2).
Bij de metiagea bleek dat Ve de Tolgende kenaerkea bad :
a). Ve naa liaeair toe
' aet de strooa I.
b) De grootte T&a Ye Tarieerde aet de sameaatelliag
van het aateriaall het Yerbaad wae zo dat Ve bij
benaderiag lineair toenaa aet de soortelijke weerstand.
c) Bij toeaaae Tan de teaperatuur werd Ve kleiDer,
dit Terbaad was ook bij benaclering liaeair.
Puat e) is ia OTereeute-.1as met b), daar het geleidiag8•
vermocea toeaeeat. llet de teaperatuv.
Bet onder c) vermelcle kenaerk wordt ia fis. 5 geilluetreercl.
Bier zija de gemeten spanniagea uitgezet die aan het eeakrietallijae plaatje Ma0,5Fe2,504 werdea geaeten bij eea
lijkstrooa' Tan 1.50 IIA.

se-

Zoals in par. 2 hoofdstuk III is Terondersteld zou de aagnetoweerstand ia twee geTallea aanleidiag kunnea geTea tot eea
spanniag Ve :
1) Door plaatselijke Terschillea ia·de relatieYe weerstandsTeranderiag zou het ingestelde nulpunt tijdens de meting
kunnen Teranderen. Dit werd nagegaaa doorm aagnetoweerstaad tussea de punten a en d (fig. 4) te Yergelijkea aet
die tusaen d ea bl er kon echter geen verschil geYondea
worden.
2) Wanneer aanwezige theraospanniagea, bij de nulinstelliag
Toor B • 0, gecoapeaseerd worclea door eea extra-Terplaatsiag Yaa de loper e, ontstaat ·~ een ohaae spanni•gsYal IR
tuseea e ea c die gelijk a aaa de theraospanaiDC• Veranderiag Tan R onder iaYloed Yan B zou nu het ingeetelde
aulpuat doen Terlopen, hetgeea resulteert iD eea geaetea
apanaias. AlsiR ea AR/R bekend zija kaD de grootte Tan het
boTengenoeade effect gesch&t wordea.
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De ther.oapanniag ten gevolge van de atrooadoorgang werd bepaald
door, na instelliq op aul, bet verloop vaa de spanning VG
(fig.4)ala fuaktie y.aa de tijd •e registrerea. Dit is uitgevoerd aaa het polJ~etallijne Ma0 , Fe 2 , o ; de spanniDg
5
5 4
werd via de Keithle7 buisvoltaeter op een recorder geregiatreerd. In fig. 6 is bet gevondea resultaat weergegevea. Bier
blijkt dat de theraospanning hoogsteu ca 30
1-' V bedra~,
waarbij de grootte onder iavloed van bet magneetveld Diet veraadert. De aagnetoweeretaad van dit ll&teriaal is aaxiual
ca- 3,5 % (par. IV-3) zodat dit effect een extra geaetea
spanning van ca 1 , 5 f V zou veroorsakea, wat due veel kleiaer
is daa . de geaetea waar4ea va11 Ve.
Het planaire Halleffect (III.2} treedt op wanneer zicb eea veldcomponea• ia het x-y vlak van bet Hallplaatje bev~dt (fig. 4).
De srootte vaa deze component, ea daarmee de spanning tea gevolge van dit effect, zou veraaderd kunnea wordea door het
plaatje om de x- en - of de y~ te verdraaien.
Dit is nagegaan bij bet pol7kristallijae "-o, re 2 , o4 • Bet
5
5
bleek inderdaad mogeli~k te zijn oa de evea spanningscoapoaeat
Ve hierdoor te varierea ea kleiaer te makea d&Jl de ~aardea
die in tis. 3a zijn gegevea. Ook verdraaiiag oa de ·z.ae had
ellige i~vloed. Er kon ecbter geen bepaald verbaad gevondea
wordea tuseen de grootte van de verc:lraaiingehoekea ea Ve
De onder de puntea a) b) en c) genoeade kenaerken wiJzea op
een bestaaade evearedigbeid : Ve ~~/I , en dit zou in overeenstemmiag zijn aet de ia III.2 vermelde uitdrukking voor bet
planaire Balleffeot. Het ie echter Diet bekead ia hoeverre
deae foraule geldt voor ferro- ea ,erri- aagnetiache materialen, zodat eea verdere vergelijkiag met de hier gevondea
waarden vaa Ve lliet goed. aoselijk is. De kwadr~tisohe athankelijkheid van de veldcQ8POneat ia het x-7-vlak, gecoabiaeerd aet eea ook hierbij optredeatl "spoataaa11 effeet &0\\
de relatief grote even spanaiagcoaponeat kullaea verklarea ••
De bovengenoe.de, op de eigealij_. hallspanniDg geauperponeerde, spanniagea werden ook bij metingea aet gelijkstrooa
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23)
24)
aan NiO, CoO, (:1(- Fe 2o ·
ea llthiute»riet . c-Tonden.
3
Ia de eerstgeaoeade literatuar neeat ..n aaa 4at dese storeade
effecteD. het geTolg zijn Taa eea teliperatuurgradient ia het
materiaal. De gradieat, ea daaraee de resulterende theraospanniag, zou tijdens het aagnetiserea kunllea Teranderen doordat
het hallplaatje, ten geTolge TaB de ,hierop uitgeoefell4e kracht,
iets verplaa,at· wordt ten opzichte TaD de verwarade houder.
.

••

..

0 -1

Daar de Seebeek coefficieat yaa Ma Fe
x 3-x 0 ...1• 0,2 tot 1,2 aV C
bedraagt (bij x = 0,8 tot x • 1,6), zouden kleine teaperatuurverschillen tusaen de meetkoataktea ook hier ther.ospanningea
kuanen veroorsaken die van dezeltde orde van grootte zijn ala
a• geaetea hallspanningen. Alleea Terandering van deze verschillen resulteert tijdens het . .saetiserea dan echter ia eea
geaetea spaDD.ing (par. 2 III).

Bij de gelijkstroommetiag aan het polJkristallijae Mn0 , Fe 2 , o4
5
5
werd eea dergelijke verandertag aiet gevondea. Oa de temperatuur te kUDnen meteD warea op dezelfde plaata a1s de drie meet·kontakten, koper-constantaaatheraokoppels aaa het ferriet beyesticd; de aeetnauwkeuigheid was ca 0,02°C.
Het is ook aogelijk dat. soals bij o.a. Dikkel en ijzer is waargenoaea 18 >, de Seebeck coefficieat onder invloed van het magneetveld Terandert. Hierdoor zou dus een variatie Tan de theraospanniag optredea. Het resultaat Tan de eerder uitgevoerde proef
waarbij, na in- en uitscbakeliag Tan de atrooa, het spanaiageverloop ala funktie vaa de tijd werd geregietreerd, wijst
echter op een bestaande theraospaaniag die Diet Terandert ten
gevolge van het aangelegde aagaeetveld.
In de genoeade literatuur wa~ria de hallaetiagen aaa lithiuaferriet worden besproken, beschouwt ae• de masnetoweeratand
als oorzaak Tan de even spanniagecoaponent. De eigenlijke
hallspanniag wordt ook hier bepaald door het aiddelen van
vier aeries aeetwaarden.
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IV.3 Resultatea van de balleffectaetingea
De hallspanni•g werd, op de eerdar beschreven wijse, door
uitaiddelias van respectievelijk twee of vier series meetwaarden bij metiDg met wissel- of ge~jkstrooa bepaald.
Er is aangenoaen dat de hallapanniag VB voldoet aaa de be•
trekkinc :
(hoofdstuk II)

( 1)

De hallweeretand wordt gedefiaieerd ala

•

VBd

I

•

(2)

a) Hat Halleffect ale fuulttie van de saaenstelling van .het
materiaal.
In de figurea 7 en 8 zijn de gemetea waarden van e B voor
de verschillende samenstellingen uitgezet als funktie van B.
In alle gevallen duidde het·teken van de hallspanning ten
opzicbte van de strooa- en magneetrichting op n-t~ half'geleiding.
Uit de figuren blijkt dat de belling van de lijnen bij lase
veldea, die voornamelijk door de buitengewone hallconstante R8
wordt bepaald, sterk toeneeat met het mangaaagehalte, en dua
met de eoortelijke uerataacl van laet -teriaal.Dit u 1a
overe&nstemaiag aet de theorie dat R8 ~ e
De noraale hallconstante volgt uit de helliag vaa de lijnen

() t> B

in bet verzadig1acdgebiecl
R0 ·•
~ B
• Hierbij !La aangenoaea dat de magnetisatie J boven bet punt van technische versadiging due voor
Wb
, Diet verder toeaeeat •
B )
ca 0,6

---z
•

Dit boeft echter Diet gebeel juist'te zija. Bij boge veldea
kan bet verloop van de magnetisatiekro. .e weercegeven worden
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dO OJ"

25)

a

••••• ) + Tt(H)

-~-

(3)

a
Hierin wordt -atoegeschrevea aan Diet-.agnetische inalui'aela ea holtea,
~
. haDgt aaaea met de magnetische anisotropie van het kriltal. De tera~(H) heeft betrekkiag op het
paraprocea dat kaa worden aaageduid als de toeaame van de spoataae magnetisatie bovea de tberaodJD&*ische evenwichtawaar4e
onder invloed van eea uitweadis magneetveld.
De resultatea van versckillende .xperiaeaten wijzea erop dat
de invloed van het paraproces, bij temperaturen die het Curiepunt niet te dicht benaderea, kleia ia. Door Belov 26)
werd de magnetisatiekro. .e van Ma0 ,
Fe 2 ,
o bij kaaerteapera87
13 4
tuur bepaald; hierbij naa de aagaetisatie boven het verzadigiagapunt Diet merkbaar.toe. Uit met~ngen aan aagnetiet volgde dat
de atwijkiag van de normale hallconstaate tea gevolge va~ het
paraprooea slechts enige percentea bedraagt 2 5) •
Wanneer de metingen in de nabijheid van het Curiepuat wordea
27)
ui tgevoerd zal het paraprocea echter grote invloed kuanea hebbea •
De Curietemperatuur Yaa de hier beschouwde aangaanferrietea
ligt,athankelijk van de saaeaetelliag,tusaea 390 en 480°C.
De aetincea wer4ea bij aanzienlijk lagere teaperaturea uitgevoerd; de maxillllira meettemperatuur was ca. 100°C.
Door de oazekerheid over eea eveatuele kleiae atwijking tea
gevolge van het paraprocea moetea de hier bepaalde waarden
van R0 als maxiaa worden b~schouwd.

Ia tabel II zijn de resultatea vaa de aetingea bij kaaerte-,eratuur vermeld. De gegeven normale hallcoastanten R0 zija
het geaiddelde van 3•5. meetwaardea; gezien de spreiding hiertussen wordt de nauwkeurigheid op ca. 5% geschat. Het aanta1
1
ladincdragers a volgt ui~ • o • ---ne ; de hallbeweeglijkheid fl H is bepaald ui t 4e betrekld ag
fJ B •

CT/ae

•

'cr R

0
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Tabel II

gelijkstroo. .ethode

T • 290°lt

SaaenstelliDa
Ma Fe
o
x 3-x 4

eeJU:r. E

R0

pol)rkr. P.

ca3A•1 a•1

cr

Jl

.

ca·3

flu

_, -1
.n.ca

ca2y-1 a •

48,3

18,4.10.
1,1.10.

X :

o,,

E

0,38

0,.5

p

o,8
1,0
1,1

p

0,83
1 ,5,
0,12
1,12

E
E

10:J.· 16,4
10-2
7,5
10-2

4,0
52,6
5,6

t

10~0 .
1020
1020
1018
1018

1,29

5,0.10.
16,3.10.
1,37
2,8 10-~ 3,1.10•

3,~5

Uit de gegevens ia de tabel volgt dat het aantal ladingdragere
atneeat met het totale ijzergehalt•; dit is in overeenste..tag
met de theorie van Lotgerillg 4 > dat alleen de elektroaeauitwiaaelias tussen ferro- en ferri-ionen bijdraast tot de ele~
trische geleiding.
Bet eftectieve aantal elektronen ia het polJkristallijne
Ma , Fe 2 , o4 is kleiner dan dat in het eenkristallijae materi0 5
5
. aal aet dezeltde noaiaale aamenstelling. Afwijk1ngea in de
stoeohioaetrie van het polykristallijne terriet zouden hiervan
de oorzaak kwmen zija,. Bet tot~• Balleftect is bij de twee
materialen nagenoeg gelijk (tic. 7 ~~z. 47 )
De beweeglijltheid J' H varieert, voor de verechilleade ea.aeastelliDgen, minder sterk daa ~ •• n; er volgt •it deze gegeveaa
geen bepaald verband tuseen het aangaaagehalte ••fu•
Zoals in II.1 is opgemerkt kunnea de Fe++ ionen die ai~ op 4e
oktaederplaatsen bevinden als doaorea worden beechouwd, Volgena
de reeds eerd•r aangehaalde theorie van Lotgering is de concentratie hiervaa, voor x
1, bij het abeol~te aulpaat gelijk
aaa 1 - x. Wanneer de temperatuur toeneeat worden theraiache
ferro ionen gevormd; dit aantal is echter te verwaarlozen t.o.v.
de reeds aanwezige concentratie 1-x.

<
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Bij Ma0
Fe
o ea Ma0 8 Fe 2 2 o4 zija de concentratiee Yaa
2t 5 4
++' 5
I
I
2 •3
de Fe
ioaen op de oktaederplaatsea respectieYelijk 6.9. 10 ca
.
21
-3
en 2.8 10
ca • Deze concentraties zijn ca. vijf maal zo
groot ale de hier gevondea waardea van n.
b) Bet halleffect ale funktie· YaD de teaperatlg£ 1
Tussen ca. 15 en oa 100°0 ia de teaperatuurathaDkelijkheid van
het Balleffect en de hieruit atseleide srootheden~B en anagegaaa. Alleea bij Ma1 Fe 2 o4 en Ma 1 • 1 F1 • 0 o4 was het, door
de relatiet grote waardea van R , moge~jk oa het boveageaoe._
0
de Yerbaad.aet een~ere nauwkeurigheid te bepalea.
In fis• 8 is voor Mn1 • 1 Fe 1 • 4 o4,pB uitgezet als funktie Yaa
het magaeetyeld B met de temperat~ur als paraaeter. Hieruit
blijkt dat het totale effect atneemt aet toenemeade temperatuur.
Uit de gemetea waarden van R (fig. 9 ) werd het aantal lading•
0
dragers berekend; in fig. 10 is ln a
weercegeYen ala funktie
1
1
van T . Bet verband tussea ln a en T is liaeair; het aantal
geleidingselektronen neeat dus blijkbaar exponentieel toe met
de teaperatuur. Uit de belling van de getekende lijnen kaa een
actiYeriagaenerlie
Ea 1 volgell8 a .,. exp (Ea1/ltT) bepaald worden. Deze energiewaardea zijn voor de samenstellingen
met x =1,0 en x = 1 1 1 respectievelijk 0,05 en 0,14 eV.
Ter vergelijlting zija in tabel Ill oolt de waarden van de
actiYerillgsenergie Yeraeld die uit de lD <r • t
en ln <TT =
grafieken bepaald werden.

,(y)

Tabel III
samenstelliag

..
Ma1.0Fe204
Ma1.1Fe404

E 1 uit
a
1
ln a = f(T)
eV
0,059
o, 14

E82 uit
lD"•

tff>

eV

o.o26
o, 16

·Ea uit
3
lll crT • t(.l}
'l
eV

o.o56
0,18

t<t )

-
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Figuur 11 toont de beweeglijkheid Pa als funktie van de teaperatuur T, Hieruit blijkt dat de Hallbeweeglijkheid van de gelei•
dingselektronen in MnFe o4 afneemt met toenemende temperatuur;
2
bij Ma1 • 1 Fe 1 , o4 'blijft Jla• in het hier beschouwde tempera9
tuurge~ied, nagenoeg constant,
In de figuur is ook het verloop van fH getekend zoala dat door
28)
Belov
bij metingen aan Mn0 , 84 Fe2 , 16o4 werd gevondea.
Bet feit dat fH afneemt bij toename van de temperatuur hoeft,
volgens de in II,1 genoemde. theorie van Schnakenberg geenazina te betekenen dat de elektrische geleidiag niet via een
hoppingproces zou plaata vinden,
Met de waatde van Ea ~tabel III) kan voor Mn 1Fe 2o4 de inter34 a globaal bepaald worden; wanneer
actieconstante ~ •
h 0
V~ 5,1012 sec -1 wordt
<X.~,. Uit het verloop van de in fig,II,1
(blz. 14) getekeade lijnen volgt nu datfH 1a dit geval 'bovea
kamertemperatuur zou kunnen afneaea bij toenaae van de temperatuur, Bij Ma 1 , 1 Fe 1 , o4 is Ea groter dan bij Mn 1 Fe 2 o4 ;
9
3
hieruit volgt echter niet direct dat ~ ook groter ia. Volgeaa
4
de theorie van Lotgering ) is namelijk voor x) 1 Ea de soa vaa
3
de activeringsenergie van het hoppingprocea en die van de op
blz. 5 vermelde evenwichtsreactie; bij x • 1 kan Ea nog gelijk3
gesteld worden aan de activeringaenergie van het hoppingproces,
j

Uit het feit datf'H bij Mn1 , 1 Fe 1 , o4 in het beschouwde teapera•
9
tuurgebied nagenoeg constant is zou, weer onder verwijzing naar
fig.II,1)kunnen volgen dat hier een sterkere elektroa-fonon interactie optreedt,
IV,3 De magnetoweerstaad
De aagnetoweerstand van het aangaanferriet is mede bepaald om
na te kunnen gaan of er een verband bestond tussen dit effect
en bij de

hall~pann1ngsmetingen

gevonden even component (par,2),

Er kan onderscheid gemaakt wo~den tusaen de transversale en longitudinale magnetoweerstand. Deze benamingen hebben betrekking
op de weerstandsverandering die optreedt ten gevolge van
een aagnetisch veld dat respectievelijk loodrecht
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op e• parallel aan de doorgaaade atroaa gericht 1a. Bij de
metiagen ia het tranaYeraale effect beschou••l dit ia uitgedrultt 1a de relatieYe weerataaclaveranderiag c.R/R. De oriiatatie van bet aagneetveld B ten opzich~e van het plaatje
terriet waa dezelfde ala tijdeaa de hallaettacea.
In f1g.12 blz52zija, voor verachilleade aate~aalaaaea•
atellingea, de gemeten waarden Yan AB/R in ~ uitgezet al.a
fullktie van B aet de teaperatu11r ala paraaeter. De gegeYea
punteD zija het gemiddelde van vier metingea die werdea uitgevoerd bij de vier aogelijke coabillatiea van de atrooa- ..
~~&gneetveldrichtiag (par. 2). De oaderliage afwijld.Jag vaa de
aeetpuatea Yiel biDDea de ••etnauwkeurighe14.
Btj de bier beschoawde aaagaaaferrietea werd eea aegatieYe
magnetoweeratand geaetea; de weerstaad aeeat at oader iavloed Yan het aapeetYelcl. Dit ia een alg...ae eigeaachap
van ferro• en terriaag.netiache aaterialea (boof4atuk II).
Dese weeratandavera1Dder1ag is, althaaB bij bogere aagaeetveldea, ainder aterk wanneer de teaperatuur toeaeeat.
Het verloop en de grootte van o. R/ R zija bij de ••rach:Uleade Diet hetzeltde. De weerstandaat.... Y&a het pol,triatallijae terriet {z • 0,5) 1a ca. tien aaal zo groot ala die
van het eeakristallijne aateriaal aet deseltde saaenatelling.
Een mogelijke oorsaalt hierYan kaa de ataa4 YO het ••nkriatal in het veld sijn; 4e aaguetoweerataad is afh&Dkelijk
vaa de oriintatie vaa de kriatalaaaea t.o.Y. de atrooa- ••
18)
aagneetveldrichtiag
• Dit is ook de Mplijke redea
voor het atwijkeacle verloop vaa de kroaaea bij MD Fe 2 o4
{z • 1) ; dese vertoaea, 1a teteaatelliac tot die
betrekking hebbeD op Ma0 , Fe 2 , o4 , geea da14elijke at5
5
buigias bij hogere ..gneetveldea.
De hier beachrevea resultatea keaea, wa~ crootte ea verloop
van t::.R/ R
betreft, over••• aet die welke bij aettac••
14)
au u.gnetiet {Pe o4 ) werden verkregea.
3
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Saaeavatting
Evenals bij, in de literatuur23 ' 24) bescbreven, ballaetingea aan
o.a. aikkeloxyde, cobaltoX7de en lithiuaterriet, werd ook bij-aaagaanterrieten steeds een op de ballspanniag geauperponeerde span •
Diags coaponent geaetea, welke eea even tunctie van de magaetiacbe
iaductie waa. Het ontstaan hienan kon niet gebeel verk.laarcl
worden. Er zija aaawijzingen dat bet planaire Halleftect hierbij
een rol sou kunaen apelea. Ook tberaospann1agea, gecoabineerd
met een variatie van de SeebeGkcoefticiiat onder invloed van
bet magneetveld, en veranderiagea v~ de weeratand kunnen een
dergelijke "even" spanniag veroorsaltera.
Het planaire Halleffect zou optredea ten gevolge van een in het
vlak van bet ballplaatje aaawesige aagaeetveldcoaponent. Deze
coaponent kan ontstaat waaneer het plaatje Diet loodrecht op de
ricbtiag van het aangelegde veld staat of wanneer dit door de uitgeoefea4e kracht iets gaat ro~•r••• In verband hieraee zou bet
ballplaatje dus zeer goed tusaen de magneetpolen gefixeerd moeten
worden.
Met behulp vaa de hallaetingea koa bij Mn 1 Fe 2o4 en Ma 1 , 1 F1 , 04
9
de ballbeweeglijkheid als funktie van de teaperatuur bepaald
worden.
Daar wordt aangenoaen dat de elektrische geleidiDg in aansaaaferrietea via een hoppiagprocea plaats vindt, zou aea verwachtea
dat de (drift) beweeglijkheid van de ~dingdragera toeneeat aet
de teaperatuur. Volgens de verkregen aeetresultatea is dit, 1a
het teaperatuurgebiecl tussen 20 en 100°C bij de genoeacle materialea
Diet bet geYal.
De hallbeweeglijkheidfH Tan Ma 1Fe 2o4 neeat at bij toene..acle
temperatuur, die van Ma 1 1 Fe 1 . o4 blijft nageaoeg constaa,.
8 28)
t
t9
Door Belov '
c.q. zija, voornaaelijk bij teaperaturea bovea
100°C, eveneeaa ballmetingen aan aangaaaferrietea verricht•
Ook hier vond men dat de beweeglijkheid afnaa met toeaemeade
teaperatuur. Hieruit coacludeerde aen dat bet hoppingprooea bij
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de geleidiag iA aangaaaferrietea geea overwegende rol zou spelea.
Teveaa kaa mea zich afvragea iD hoeverre de grootte ea teaperatuurafhankelijkheid van de uit ballmetingen afgeleide beweeslijk•
heid f' B overeenkoaen aet die vaa de drittbeweegl.ijkheid . f1 D.
Schaakeaberg11 ) stelde eea tbeorie op over de hallbeweeglij~
heid ale functie vaa de teaperatuur, waarbij een iDteractie
conetaate o< ala paraaeter wercl ingevoerd. De constaDt·e 1a •••
nat voor de. uteractie tu•••• de geleidiagaelektronea en h•t
rooster.
Volgeu dese tbeorie neeat fH geenazina eenduidig toe aet de
'Vh
( \)
is de
teaperatuv. lD bet teaperatvargebied waar k!
geaiddelde fonoafrequentie) ~ 0,5 ht 1, heeft f Bale
fuattie van T eea aaxiaual dit aaxiaua verscnuift met toeneaeade elektron-fonoa interactie naar hogere t.mperatuurwaardea.
(fic.1 bls. 14). Voor aangaaaferrieten bedraagt
V ~ 5.1o12eec1
bv
bij 300e X u ~
~
.o, i • Jlet is du aogelijk dat f'B boven
300~ afneeat aet toeneaende teaperatuar ofwel aageaoeg constaat
blijft wanneer, bij een eterkere elektroa-fonoa wieeelwerkiac,
het aaz1aaa juist in .bet beachouwde teaperatuur-cebied ligt.
De aaxiaale waarde vaa fH bij de beechouwcle aangaanferrietea
zou gevondea kuanen worden wanneer de teaperatuurafhaDkelijkbeid ook voor lagers teaperaturen dan ca 20oC wordt nagegaaa.
.
24)
Bij hallaetingea aaa 11thiuaferriet
. .rd een dergelijk
aaxt.ua gevondea voor T
~
310°K.
Uit het feit dat f' I bij Ma1 Fe 2 o4 (x = 1) ia bet temperatuurgebied bovea 300 K afneeat met toeneaende temperatuur ea
bij Ma 1 , 1 Fe 1 , 0~ (x = 1,1) naseaoeg constant blijtt, _kan,
9
onder verwijzing naar fie. 1 bls. 14, gecoacludeerd worden dat
in het laatatgeaoeade ~ateriaal de relatief aterkate elektroafonoa interactie optreedt. Dit zou tot uiting koaen ia een
4)
grotere activerinseenergie van bet hoppiagprocea. Lotgeri.Dg
koat via een vergelijking van aotiveriaceeaercieeea die werdea
bepaald uit de teaperatuurafhankelijkheid van reap. bet geleidingaveraogea en de SeebeCk coefficieat, ook tot de coacluaie
dat de activeringeenergie van bet hoppillpechanisae, voor x > 1,
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aAmellhAngt aet de toenaae TAD bet aantAl aangaanionen op de ok•
taederplaataen (fig. 3 blz. 5).
De grotere actiTeriagaenergie Tan de toenaae TAD bet aantal
ladingdragers bij een boger aangaangehalte(hier 0,06 ea 0,14 eV
Toor reap. x = 1 en x • 1,1) wordt Tolgena dezelf4e auteur Teroorzaakt doordat er Toor x ) 1
energietoeToer nodig is 011
"TbeJ'IIlische" Fe++ - ionea te Toraea.
Door Siaaa2 9) zijn, bij maagaanferrietea a.et x
1, oolt de
Seebeck coefficient en het geleidingaTeraogea ala funktie Tan de
teaperatuur bepaald. Men koat tot dezelfde conclusie ala LotgeriagJ
•
een toenaae vaa de actiTeringaenergie T&D bet hoppingprocea .a
het aaatal ladiD«dragera met het mangaangehalte.
Het blijkt dat de verkregen meetreaultatea oTereenste. .en met
theorieen wAarbij men ervan uit,._t dat de elektrische geleidiag
Tia eea hoppingaechaniaae plaAtaTindt. Wanneer de hallbeweeglijk•
heid afneeat of constant blijft ~ij toeneaende teaperatuur kan
hieruit dus Diet geconcludeerd worden dat er geen boppingprooea
optreedt.

>

Oa, aet name, de overeenkoast aet de theorie van Schnakenberg
beter te kunnen nagaaa zou het Aan te beTelen zijn om de hAllaetiagen in een groter teaperatuurgebied uit te voeren.
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