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1.Introducció.

1.1 Spin glass i Reentrant Spin glass. El paper de les fronteres de dominis en el Reentrant Spin 

glass.

El Spin glass produït per el refredament de spins és un efecte consistent en un fenomen cooperatiu

no periòdic que congela els moments magnètics. Aquest efecte apareix a certs materials per sota 

una determinada temperatura, Tf, anomenada temperatura de congelació.

Inicialment, als anys 60, s'assumia que aquesta congelació era provocada per l'alentiment de la 

dinàmica del sistema deguda a la reducció de temperatura. Als anys 70, Canella i Mydosh [1.1] 

demostraren que en un sistema aïllat ,al aplicar un camp magnètic, el pic de la susceptibilitat es 

tornava mes puntegut a una freqüència determinada, fet que indicava una possible transició de 

fase (Fig.1).

Aquest fet, va provocar l'inici de l'estudi del efecte de spin glass basat en la teoria de camp mitjà 

[1.2]. En els anys posteriors, Sherrington i Kirkpatrick[1.3] varen obtenir un model per el qual la 

solució de camp mitja és exacta. En aquest model, es considera que el Spin Glass succeeix quan en 

un sistema de moments magnètics es congelen a una determinada temperatura amb orientació 
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Fig.1 Susceptibilitat magnètica en funció de la temperatura per dues 
mostres de AuFe amb concentracions de 1 i 2 % per diferents camps 
magnètics [1.1].



aleatòria degut a interaccions a curt abast provocades per processos de frustració i desordre dintre

del material. La solució d'aquest model va resultar complicada i al intentar resoldre-la es va 

avançar en la teoria de camp mitjà creant noves conceptualitzacions, noves tècniques 

matemàtiques i una llarga llista de extensions i aplicacions, per exemple dintre la optimització i 

algoritmes computacionals o vidres dipolars i quadrupolars.

El comportament dels Spin glass es pot detectar a partir de 4 mesures diferents :

1. Al mesurar la susceptibilitat magnètica en corrent alterna[1.4], es necessita avaluar la 

relació del pic de la susceptibilitat en funció de Tf, la temperatura de canvi de fase, amb la 

freqüència ω de excitació. Al mesurar la susceptibilitat a diferents freqüències, es observa 

una variació de la temperatura d'aquest pic i es calcula un paràmetre característic

dTf
Tf d (lnω)  si aquest valor està situat entre els 10-3 o 10-1 tindrem una interacció 

cooperativa de refredament del Spin glass. 

• Al aplicar un procés Zero Fidel Cooling (ZFC) ,en el qual refredem la mostra sense aplicar 

camp extern fins arribar a una temperatura inferior a Tf  i ,en aquesta situació, s'escalfa la 

mostra sense camp extern per estudiar les propietats del sistema [1.5]. La magnetització 

termoremanent, la magnetització que apareix després de refredar la mostra, és major que 

la magnetització romanent isotèrmica, resultat després d'aplicar un cicle de camp 

magnètic. 

• Al mesurar el calor especific magnètic, podem distingir les transicions d'estats 

ferromagnètic i antiferromagnètic de la transició de spin glass a partir de la dependència 

amb la entropia de la transició de fase [1.6]. El calor especific magnètic perd la seva 

linealitat amb la temperatura prop de Tf, per sota d'aquest punt el calor especific magnètic 

segueix un camí inversament proporcional a la temperatura. Per tant, podem detectar la 

transició de fase spin glass a partir de la divergència en el calor especific magnètic.

• Un altre forma de detectar-ho es mitjançant el procés d'envelliment [1.7]. En un procés de 

refredament ,sigui ZFC o FC, en el que a diferencia del procés ZFC apliquem un camp 

magnètic durant el refredament de la mostra, per sota la temperatura de transició de Spin 
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glass i deixar la mostra reposar un temps tw a partir del qual variarem el camp magnètic 

aplicat H .Després de 102 a 104 s de tw apareix un canvi rellevant en les velocitats de 

relaxació metastable de M(t). Aquest temps de espera és una característica única de la fase 

spin glass.

A principis de la dècada dels 90, va aparèixer un tipus diferent de materials magnètics que 

contenien acoblament ferromagnètic entre spins individuals però també un gran nombre de 

interaccions de llarg abast antiferromagnètiques. En aquest materials, a mesura que es disminueix 

la temperatura, el material passa d'una fase paramagnètica a una ferromagnètica i a mesura que la

temperatura disminueix, entra a una fase anomenada Reentrant spin glass (RSG) que combina 

interaccions ferromagnètiques de curt abast amb interaccions  antiferromagnetismes de llarg abast

Aquest fenomen va crear una contradicció amb el que es coneixia dels spin glass, al aparèixer un 

fenomen de llarg abast en el que es considerava un fenomen de curt abast, degut a això varen 

sorgir diferents models per explicar aquest fenomen.  Al detectar el fenomen de Spin glass en 

composts estequiomètrics de ordenació cristal·logràfica amb un valor alt de perfecció[1.8][1.9]

(Urh2Ge2 ,PrAu2Si2) es mostrava una prova en contra de la hipòtesi en la qual el spin glass es 

produïa degut a la frustració o desordre natural del sistema, per tant es requeria una hipòtesis 

alternativa.

Una d'elles va ser la hipòtesis d'efecte de camp cristal·lí que assumia que el desordre en el camp 

magnètic provenia de les fluctuacions del camp cristal·lí, en aquest cas, servia per explicar els 

moments locals deguts al moviment dels electrons de la capa f de les terres rares. Aquesta 

hipòtesis no servia per certs materials com la magnetita [1.10].

Una nova hipòtesis implica la relació amb els dominis magnètics i les parets de dominis (DW). En 

un metall, els dominis magnètics son zones 3D on els moments magnètics dels àtoms estan 

ordenats en el sentit de la direcció de magnetització fàcil. En un material no magnetitzat, la 

direcció de magnetització dels dominis estarà ordenada de forma que minimitzi l'energia 

magnetostàtica i magneto-cristal·lina de la mostra, en un material parcialment magnetitzat, la 

majoria dels dominis estaran ordenats en una sola direcció, i en un material saturat les parets de 

dominis no existeixen al només existir un domini amb la direcció de magnetització igual a la 

direcció del camp aplicat.
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 A partir d'observacions en Microscòpia electrònica de transmissió i de despolarització de neutrons

a una mostra RSG de Ni Mn [1.11, 1.12] es va assumir que ni la estructura mesoscòpica dels 

dominis ni la magnetització de saturació es veu afectada al refredar-se per sota de Tf. Però, en 

l'estat ferromagnètic del metall existeixen dominis i les propietats de aquests dominis poden variar

per sota la Tf.  Malgrat que les propietats magnètiques dels «reentrant ferromagnets», com la 

susceptibilitat i la magnetització, que s'empren per detectar la transició RSG mostren la dinàmica 

pròpia dels DW, les interpretacions existent del fenomen RSG no solen interessar-se en les 

propietats dels DW. El principal obstacle de considerar l'acció de les DW com a causant del efecte 

de RSG es trobar el mecanisme d'immobilització de les DW. 

Sigui quin sigui el mecanisme de la transició RSG implica la reducció de la mobilitat dels DW .Per 

tant podrem estudiar el comportament del fenomen de RSG estudiant la mobilitat de les parets de 

domini, que podem conèixer a partir de l'estudi de les propietats anaelàstiques del material.  

1.2 Investigació de la mobilitat de les fronteres de dominis per mètodes acústics 

.Magnetomechanical Damping (MMD).

La fricció interna deguda als moviments provocats per l'acció d'un esforç a les parets de dominis 

magnètics son una font important de informació de la magnetostricció d'un material.

El esmorteïment magneto-mecànic (MMD) és la diferencia entre el esmorteïment a un camp donat

i el esmorteïment sota un camp magnètic H suficientment alt per saturar la mostra i per tant per 

cancel·lar qualsevol contribució magnètica deguda a les DW.

Aquest esmorteïment consisteix en tres components diferents :Component macroeddy , 

component microeddy i component histeretica.

• La component macroeddy del MMD correspon al canvi en el flux magnètic de la mostra 

completa degut al efecte d'un esforç. Quan una vara magnetitzada se li aplica un esforç 

periòdic σ, el canvi de dB/dσ de la inducció provoca corrents de Foucault o eddy corrents a 

la mostra, provocant una pèrdua de energia a partir del escalfament de Joule. La 

component de Macroeddyy és nul·la per un camp magnètic nul [1.13].

 En la següent gràfica mostrarem el esmorteïment en funció del camp magnètic aplicat per 
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a una mostra de Fe81Ga19 [1.14]. 

El esmorteïment provocat per la component macroeddy és nul·la en absència de camp, 

augmenta al augmentar el camp i començara a decréixer quan el nombre de dominis vagi 

disminuint al magnetitzar-se mes el camp. El valor de aquest esmorteïment ve determinat 

per la següent formules.

δMH=
1
4
( dB
d σ

)
2

E
R2
ρ f  Per a freqüències Baixes (1)

δMH=
1

8∗πμr
3/2

∗( dBdσ )
2( R2ρ f )

−1 /2

Per a freqüències altes (2)

• La component de microeddy apareix en estats desmagnetitzats, en aquests casos al aplicar 

un esforç es desplacen les parets de dominis i si aquest esforç és periòdic es creen corrents 

de Foucalt microscòpiques i apareix una Fricció deguda a aquesta corrent. Aquest 

esmorteïment es pot representar amb la següent gràfica (Fig3):
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Fig 2. Esmorteïment total vs camp magnètic  per a una mostra de 
Fe81Ga19 [1.14]



L'esmorteïment tindrà el seu màxim en el estat desmagnetitzat i disminuirà al aplicar el 

camp magnètic i anar-se reduint el nombre de dominis. El valor d'aquest decrement es pot 

calcular amb la següent formula:

δμ=A
El2M s

2

πμρσi
2 f per baixes freqüències. (3)

  δμ=
9μiλ s E

20π2M s

f / f r
1+(f / f r)

2  per altes freqüències. (4)

     

• El tercer component ve provocat per la pèrdua d'energia degut a la histèresis magnètica en 

un cicle de esforços. En estat magnetitzat hi haurà diferents dominis i la direcció de la 

magnetostricció de cada un dels dominis serà diferent, al aplicar un esforç els volums dels 

dominis variaran segons la relació del eix de magnetització amb la direcció del esforç 

aplicat, aquest canvi de volum provocara una força coercitiva, que en un cicle de esforços 

genera una component histeretica, estudiada per Smith i Birchak [1.16]. Un exemple del 

efecte del camp magnètic sobre la fricció interna histeretica és pot observar en la següent 

figura(Fig 4.)
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Fig 3. Estudi de la fricció interna en funció del camp 
magnètic aplicada a una vara monocristal·lina de Ni 
[1.15]



La component histerètica en la figura 4 correspon a la diferencia de fricció interna entre la regió 

lineal on la amplitud de deformació ε és 5·10-6 i la regió no lineal on  la amplitud de deformació es 

10-4. La component histerètica existeix a camps magnètics baixos on els dominis tenen  direcció de 

fàcil magnetització aleatòries, al augmentar el camp magnètic el nombre de dominis disminueix a 

la vegada que la direccionalitat de la mostra i la component histeretica disminueix. El valor màxim 

de aquest pic és el següent:

δh=0,340
K λ E
π2σ i

(5)

En aquest treball ,aplicarem els mètodes acústics (ultrasònics) per estudiar primer l'efecte de 

congelació cap al estat de RSG i, segon, de descongelació de l'estat RSG per el camp magnètic 

mitjançant investigacions de mobilitat de DW. Escollirem un material Bulk Metal Glass (BMG) degut

a que:

• Al ser material amorf no existeix xarxa cristal·lina i per tant no existeix la contribució de 
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Fig.4 Fricció interna  en una mostra de Fe pera una mostre
de Fe per a diferents amplituds εo=5·10-6 en la regió lineal i
εo=1·10-4per la component no lineal.[1.17]



dislocacions a la Fricció interna no lineal i la estructura de la mostra no canviara al aplicar-li 

un esforç 

• El camp de saturació és suficientment baix per estudiar el efecte MMD.

• Es pot canviar la Temperatura de Curie Tc i la Temperatura de congelació del estat RSG Tf  

mitjançant variacions de composició petites.

• Els BMG ferromagnètics son materials clàssics per observar el fenomen de RSG (1.19)
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2.El Aparell electrònic PUCOT

Per conèixer el fenomen de MMD emprarem el sistema PUCOT [2.1], Piezoelectric Ultrasonic 

Composite Oscillator Technique, un sistema de transductors basat en provocar ressonàncies i 

estudiar la resposta del sistema per mesurar la resposta elàstica i anaelàstica dels sòlids.

El oscil·lador es compon de la mostra d'estudi, aferrada a dos cristalls de quars α idèntics de secció 

rectangular, un cristall s'encarrega de enviar la senyal de excitació «Drive», i l'altre «gauge»  

s'encarrega de la detecció de la senyal, proporcional a la amplitud de deformació elàstica del 

transductor. El Quars és un material piezoelèctric amb un comportament estable, lineal i precís, en 

funció de temps i temperatura, en rangs de 4K fins a 400K. A partir de la deformació del oscil·lador 

del quars i la mostra(Fig.5) es calcula la deformació corresponent de la mostra.

Els cristalls de quars i la mostra estan units per un dels seus extrems mitjançant adhesiu 

inicialment liquid que, al eixugar-se, forma una capa fina suficientment solida. S'envia un voltatge 

Ud al quars Drive i el voltatge al voltant de Ug es emprat per mantenir la ressonància del sistema 

en un bucle de “feedback” positiu. Es important que la longitud de la mostra sigui escollida tal que 

la seva freqüència de ressonància fonamental equivalgui a la que tenen els transductors de 

conducció i mesura.

Per oscil·lacions longitudinals, les expressions per el esmorteïment total del oscil·lador, Q-1 (t), i el 

valor del pic de la deformació de la amplitud de cada element εmax
ii(i), en termes dels voltatges al 
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Fig.5 Oscil·lador de Quars aferrat a la mostra. [2.2]



voltant dels cristalls de conducció i mesura, es van obtenir per en Robinson i Edgar[2.3]:

Q−1(t)=
8Zm

ω(t)m(t )
(
l2d311
S111

)
2

(
Ud

U g

)=Kδ
U d

U g

(6)

ε11
max(i)λ(i )=( √ 2π

jω
)(
S1111
l2d311

)
U g

Zm
=K εU g (7)

on Zm és la impedància elèctrica al voltant del quarts de mesura , λ(i) es la longitud de ona 

longitudinal en la component i, m(t) i ω(t) son la massa total i la reqüència de ressonància total del 

oscil·lador , S1111 i d311 son la distensibilitat elàstica i el mòdul piezoelèctric dels transductors i l2 és 

la amplada de la placa xapada del transductor. 

El esmortiment i freqüència de ressonància d'aquest espècimen es poden determinar a partir de la

freqüència total del sistema, a partir de les següents equacions. 

m(t)w( t)2=∑
i

m(i)w( i)2 (8)

m(t)Q−1(t )2=∑
i

m(i)Q−1( i)2 (9)

on m(i),w(i) ,Q-1(i) son la massa, la freqüència de ressonància i el esmorteïment de cada 

component del oscil·lador .

El mòdul de Young de la mostra es calcula a partir de la freqüència angular fonamental de la 

mostra:

 E=
ρω2l1

2

π
(10)

on ρ és la densitat de la mostra i l1 la seva longitud. A partit de les equacions anteriors, podem 

deduir la fricció interna i el mòdul de Young si tenim els voltatges de les peces de quars i de la seva 

freqüència de ressonància amb les condicions que: el sistema estigui en ressonància; la massa ,les 

freqüències de ressonància i el decrement del oscil·lador sense la mostra siguin conegudes ; els 

coeficients Kδ i Kε siguin coneguts. Aquests coeficients depenen de la geometria dels transductors, 

les característiques fonamentals dels quars i la impedància del circuit de la mesura.
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2.1 Circuit Electrònic.

L’objectiu del sistema PUCOT serà crear una condició de ressonància en el sistema en rang ampli 

d'amplituds de oscil·lació i el condicionament de les senyals de voltatges del quarts de inducció i 

mesura ( Ud i Ug). Els dos canals seguiran els mateixos circuits d'entrada sortida per minimitzar les 

diferencies entre els voltatges de inducció i mesura. Tindrem un preamplificador i un divisor 

connectats al quars de mesura i d'excitació, respectivament, a partir de aquí els dos canals 

consisteixen en: Una línia de tres amplificadors amb una apertura controlada digitalment per la 

targeta de adquisició PCI. Un xip híbrid de un filtre Butterworth de 8 pols amb una freqüència 

centrada entorn als 100KHz per millorar la relació senyal renou del sistema i per incrementar el 

rang dinàmic de mesures; i un conversor RMS integrat lineal.

El control de cada canal de mesura requereix de tres línies TTL i un conversor A/d per el voltatge 

analògic de valor RMS per els valors de les senyals de voltatge .

Per mantenir el Bucle positiu de realimentació, emprem un amplificador control automàtic de 

guany i una unitat de canvi de fase. El control de guany automàtic ens dona un voltatge de corrent 

alterna a la sortida independent del voltatge al quars de mesura que serveix per controlar el 

voltatge de inducció. La unitat de canvi de fase s'empra per mantenir la fase en el bucle positiu de 

retroalimentació i per mantenir el sistema en ressonància. Per cercar la freqüència de ressonància 

farem un escombreig en mil passos sobre tots els rangs de fase entre 0 i 2π radiants. Després 

farem un ajust fi en el límits propers a la ressonància.
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Fig.6 Circuit electrònic del Sistema  PUCOT [2.1]



Per controlar el voltatge d'excitació, tenim un divisor resistiu de quatre passes controlats 

digitalment i un mòdul de control de guany analògic. Aquest elements controlen la amplitud de 

deformació oscil·ladora sobre rangs superiors els 80dB amb una resolució de 0.5%. Aquests valors 

ens donen una aproximació dels valors de la regió de la amplitud de deformació on es hauria de 

controlar aquesta mesura. En una única mesur,a es preparen els control del voltatge de excitació 

entre el rang de 50mV a 280 VRMS. Per uns valors estàndard de la mostra, massa 0.5g, i 

esmorteïment (Q-1 entre 10-4 i 10-2), tindrem unes amplitud de oscil·lació entre valors de 10-7 i 10-4, 

aquest rang cobreix la majoria de materials tractats a la ciència dels materials.

Aquesta configuració és bona degut a que empra circuits integrats analògics amb control analògic 

en ves de digital fet que ajuda a que el circuit sigui simple i compacte. Nomes necessitem 4 línies 

TTL analògiques i 10 línies digitals per controlar el equip, per tant, el control del sistema es pot fer 

amb una simple targeta de adquisició. Aquest sistema és adaptatiu, la resolució temporal del 

sistema depèn dels valors de esmorteïment, a major esmorteïment mes ràpid es pot fer la mesura.

Amb el Sistema PUCOT podem treballar amb freqüències de ressonància entre 70 i 140kHz ,els 

límits de les amplituds a estudiar son 2·10-4 com a valor màxim i 3·10-7 com a valor mínim degut al 

renou. EL màxim voltatge en el canal de conducció es 280 VRMS, el nivell de renou per aquest 

canal es 5mV amb el amplificador encès i 0.5mV al canal de mesura.
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3. Dispositiu experimental.

L'objectiu del experiment és poder mesurar el efecte de l'esmorteïment magnetocalòric de la 

mostra i avaluar aquest efecte a diferents temperatures, de 16 a 220K i al aplicar un cicle de pujada

i baixada de camp magnètic. Per aconseguir-ho hem requerit dels següents instruments :

• Oscil·loscopi DT-248

• Electrònic PUCOT

• Equip de mesura de freqüència Agilent 53181A.

• 2 Multímetres Agilent 3478 A

• Generador Agilent 33210 A 

• Bipolar operacional Power Supply/Amplifier, KEPCO modelo 7602

• Criostat Oxford amb un bucle de refredament tancat amb un ITC-502 (Inteligent 

temperature controller) i un Compressor Cryodrive 1.5

La mostra estarà aferrada als quars piezoelèctrics on hi haurà dos cables que sortiran de cada un 

dels dos piezoelèctrics que ens donaran la senyal de Ud i Ug que es connectaran al electrònic 

PUCOT. La mostra estarà situada dintre de un recipient circular amb una atmosfera controlada amb

un gas de Heli a Pressions de 0.3 atm. En aquest recipient tendrem un sensor semiconductor de 

temperatura Cernox (3.1) instal·lat en el contacte amb el criostat per controlar la temperatura i un 

fil que forma una serie de 3000 espires per metre controlada per el generador Agilent 33210A que 

emetrà una senyal amplificada amb el Bipolar operational Power Supply/Amplifier que creara un 

camp magnètic de fins a 18kA/m .La temperatura es regulara amb el ITC controller connectada al 

compressor Criodrive 1.5 per un sensor instal·lat en el contacte amb el crisotat i la Temperatura 

amb el sensor Cernox addicional connectat a un multímetre 3478A .
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3.1 Labview

Tots els dispositius electrònics d'actuació i mesura estan controlats per una targeta d'adquisició PCI

controlada per un executable del sistema LabviewTM(3.2). LabviewTM es un entorn de programació 

dedicat a l'enginyeria i al estudi científic amb els que poden crear programes executables que 

ajuden a seqüenciar i programar els dispositius electrònics de actuació i mesura del teu 

experiment.  

El software desenvolupat empra el programa LabVIEWTM, efectua des de mesures dependents del 

temps i la amplitud de deformació fins a software mes complicat on hi haurà mesures simultànies 

del espectre de temperatures del decrement i del mòdul de Young per dos valors diferents de 

amplituds de deformació. Aquestes dues amplituds correspondran a dues regions diferents on el 

moviment dels defectes cristal·lins 2D i 3D es lineal i no lineal. Per això la deformació inelàstica i la 

fricció interna deguda a aquest moviment serà lineal o no lineal. (3.3)

El programa principal de la mostra es seqüenciarà de la següent forma :

• El programa ens demanara les dades de la nostra mostra: massa, longitud i els paràmetres 

del experiment: el voltatge del pols inicial i el nombre de mesures que volem realitzar 

durant aquest pols i la amplitud del pols de entrada.

• Al iniciar el programa, s'activa un subprograma encarregat de comprovar l'estabilitat de la 

temperatura de mostra recollint mesures del Multímetre 3478A connectat al sensor 

addicional Cernox. Cada 10 segons emmagatzema la mesura de voltatge i la converteix a 

temperatura amb les dades de conversió obtingudes prèviament. Al obtenir 10 mesures 

comprovarem l'evolució de la temperatura, si observam un canvi de temperatura superior a

0.05º K en 100s es repeteix aquesta mesura fins que la temperatura s'estabilitzi, després es 

segueix amb el programa

• El primer pas és calcular la freqüència de ressonància de la mostra, fent un escombratge 

dintre del interval de freqüències calculat ,i fent un ajust fi per trobar la freqüència de 

ressonància de la mostra. Aquest valor es guardara durant tots els passos.

• Encenem el Generador Agilent 33210 A i el ordenam emetre un pols triangular de 5V a 

freqüència de 1mHz, aquesta senyal és la que entra al Bipolar operational Power 
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Supply/Amplifier i es converteix a corrent elèctrica i es la que actuara en la bobina de 3000 

espires per metre aplicant un camp magnètic fins a 18kA/m  sobre la mostra.

• A partir de aquest moment el programa entrara en un bucle on recollirà les dades a cada 

interval de temps donat, aquest temps es calcula amb la relació de la freqüencial del pols 

emes amb el nombre de punts donat, en el nostre cas son 5 segons. A cada pas d'aquest 

bucle, es trobara la freqüència de ressonància del sistema i es calcularan les dades del 

esmorteïment de la mostra.

• Les dades obtingudes es recolliran en un document txt on tindrem les dades de recollida de

la freqüència de ressonància i esmorteïment per a cada punt  en relació del camp magnètic 

aplicat. Les dades obtingudes equivalen als valors que te el sistema de quars mes mostra, 

per tant ,en càlculs posteriors es tractaran per calcular els valors de la mostra

A part de aquesta guia general, a l'hora de crear el programa s'ha necessitat crear drivers per crear 

subprogrames que controlessin cada un dels aparells electrònics emprats.
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4.Resultats experimentals

4.1 Certificació del estat amorf dels BMG

En el nostre experiment estudiarem dues mostres diferents de materials BMG: El material CR9 de 

composició Fe56Cr9Mo14C15B6 massa 0.30g longitud 21.55 mm  i la mostra anomenada J22 de 

composició Fe63Cr2Mo14C15B6 de massa 0.29g i longitud 20.77mm . 

Per demostrar el desordre de la mostra hem emprat la tècnica de difracció de raig X amb radiació 

produïda per el canal Kα del Cobalt (λ=1.7888Å) en un dispositiu amb geometria de Bragg 

Brentano amb el que hem  aconseguit els següents resultats (Dades 1):

Com podem observar, desprès de ajustar la línia base, la intensitat és molt baixa excepte entre els 

40 i els 60 graus on la intensitat augmenta, la presencia de aquesta zona prove de les reflexions 

corresponents al ordre de curt abast, a part de això no apareix cap pic de intensitat característic de

les difraccions cristal·lines. Per tant podem confirmar que tenim un material amorf.
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Dades 1: XRD de la Mostra J22



4.2 Protocol de calcul per les diferents mesures acústiques

A l'hora de treballar amb les dades ens centrarem amb tres valors diferents de fricció interna, la 

fricció interna lineal (AIIF, δi), la fricció interna no lineal (ADIF,δh ) i la fricció interna total 

(IF,δ=δi+δh).

En els nostre experiment, podrem mesurar la fricció interna lineal mesurant a una baixa amplitud  i

la fricció interna total al mesurar a una regió de amplitud mes elevada. Per calcular la component 

no lineal es restarà la component lineal a la component total (δh= δ-δi).

Quan mesurem la evolució de la fricció interna en funció del camp magnètic aplicat, no podrem 

conèixer els valors de les dues components de la fricció interna en el mateix valor de camp 

magnètic aplicat. Degut a això, s'ha interpolat la gràfica de la component lineal per ajustar-se als 

punts de la fricció interna total
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4.3 Evolució de la Fricció interna en funció de la amplitud de deformació  sense camp magnètic 

aplicat.

Per comprovar el comportament del sistema hem comprovat la evolució de la fricció interna en 

funció de la amplitud de deformació sense camp magnètic aplicat. Per calcular aquesta relació 

hem sotmès a la mostra a amplituds de εo =5·10-7  fins a εo =10-4  a increments del 10% per salt 

 En el cas de J22 podem observar el comportament de la fricció interna del material en funció de la

amplitud εo per a diferents temperatures. A 222K on el material està en estat paramagnètic no hi 

ha canvis en la fricció interna en funció de l'amplitud, dintre la regió ferromagnètica podem 

observar una regió a baixa amplitud on la fricció interna es lineal  fins als εo =7·10-7 on augmenta 

fins arribar a un pic als εo =1·10-5 per tornar a decréixer. Per conèixer el comportament dels valors 

de la fricció interna lineal i la fricció interna total estudiarem la mostra aplicant una amplitud de 

deformació 5·10-7 i 1·10-5.
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Dades 2: Fricció interna en funció de la amplitud de deformació aplicat per a diferents temperatures per la 
mostra J22 (TC=212 K) en un cicle de pujada i baixada de la amplitud



En el cas de la mostra CR9 (Dades 3), podem observar com el valor de amplitud de canvi de regió 

lineal a no lineal varia en funció de la temperatura llavors per poder detectar els diferents valors de

fricció interna no lineal hem decidit emprar tres amplituds:

• 5·10-7 per la regió lineal 

• 1·10-5 per calcular els valors de la fricció a temperatures superiors als 24K 

• 3·10-5 per calcular els valors de la Fricció interna total per temperatures inferiors a 24K.
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Dades 3:  Fricció interna en funció de la amplitud de deformació aplicat per a diferents temperatures per la 
mostra Cr9 (TC=73 K). En un cicle de pujada i baixada de la amplitud.



4.4 Estudi de les propietats magnètiques en funció de la temperatura a partir de la impedància. 

Una forma de determinar el comportament magnètic de la mostra és mitjançant el estudi de la 

permeabilitat magnètica. Un dels mètodes per estudiar la permeabilitat magnètica son les mesures

de impedància elèctrica en corrent alterna. En el limit quasi-estàtic del model clàssic [4.1], quan 

una corrent alterna passa per una mostra la profunditat de penetració magnètica ve donada per :

δ=√ 2ρωμ (11)

Emprant les equacions de Maxwell, la impedància elèctrica Z=R+iX per un conductor cilíndric de 

radi a i emprant l'aproximació a/δ<<1 la component real (R) e imaginaria (X) de Z es poden 

expressar com:

R=Rdc[1+ 148 ( aδ )
4

+...] (12)

Χ=Rdc[ 14 ( aδ )
2

+...] (13)

L'expressió per la component imaginaria (13) emprant el limit a<<δ  es pot reduir a la següent 

formula:

X=ωμ L (14)

on L és la longitud de la mostra

La darrera fórmula ens dóna una relació entre la component imaginaria de la impedància amb la 

permeabilitat magnètica. Degut a això hem calculat la impedància de les mostra en un circuit AC 

aplicant una corrent alterna i analitzant la caiguda de tensió en la mostra produïda per la corrent 

AC a mesura que refredem la mostra. Al realitzar aquesta mesura per la mostra J22 em obtingut els

següents resultats (Dades 4)
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La impedància real R de la mostra per sobre de Tc=210 K disminueix quasi linealment en funció de 

la temperatura, al arribar a Tc té un bot no continuu degut a la aparició de la ordenació magnètica i

augmenta fet que es degut al canvi de fase de l'estat Paramagnètic al ferromagnètic, per sota de Tc

la impedància decreix en funció de la temperatura de forma mes suau.

La impedància imaginaria, que està relacionada directament amb la permeabilitat magnètica, és 

nul·la per sobre de Tc, al arribar a Tc apareix un salt no continuu , que indica que el material ha 

canviat de fase ,i aquest valor decreix amb la temperatura.
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Dades 4: Evolució de la part real R e imaginaria X  de la impedància en funció de la temperatura per la mostra 
J22 (T=212 K)



A la mostra Cr9 (Dat 5) el comportament és qualitativament similar a la mostra J22. Per sobre de Tc

la impedància real decreix linealment amb la Temperatura, apareix un salt a la Tc relacionat amb la 

aparició de la ordenació magnètica i, a partir d'aquí, la impedància decreix de forma mes suau.

Al avaluar la component imaginaria apareixen certes diferències de comportament. Per sobre Tc, la

component imaginaria és quasi nul·la degut a que el material està en fase paramagnètica per sobre

de Tc. Al arribar a Tc, es produeix un salt no continuu degut a l'increment en la permeabilitat 

magnètica al entrar en fase ferromagnètica i, a partir d'aquí la component imaginaria decreix 

suaument. La component imaginaria decreix de forma més marcada a temperatures per sota els 

25K aquest canvi es degut a una pèrdua de les propietats magnètiques de la mostra.
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Dades 5: Evolució de la impedància Z en funció de la temperatura per la mostra Cr9



4.5 Evolució de la fricció interna en funció de la temperatura sense camp aplicat.

Per explicar el comportament de la mostra J22, observarem el procés de refredament de la mostra 

sense camp aplicat, recollint dades de la freqüència de ressonància i el esmorteïment al aplicar un 

esforç periòdic en la regió lineal i en la regió no lineal de la mostra cada 30 segons. Analitzant les 

dades, els resultats son els següents:

Com es pot veure, podem detectar el canvi de pendent de la mostra a 212K on es situa la 

temperatura de Curie (Tc) del material. A temperatures superiors a la temperatura de Curie el 

material és paramagnètic i el esmorteïment disminueix linealment a mesura que la temperatura 

disminueix. Per sota la Tc el esmorteïment augmenta. En el cas de la fricció interna lineal el 

esmorteïment augmenta suaument fins arribar 100K i decreix suaument a partir d'aquí, al aplicar 

l'amplitud alta la fricció interna augmenta amb una pendent major que al aplicar la amplitud baixa 

i decreix al arribar a un pic situat als 32K on el esmorteïment decreix, aquest pic és el que volem 

estudiar.

25

Dades 6:Evolució de la Fricció interna del material en un cicle de refredament i escalfament a  temperatura al 
emprar una amplitud dintre la regió lineal (6.5·10-7) i la regió no lineal (1.3·10-5)per a la mostra J22 (T=212 K)



Repetirem el mateix procediment per la mostra de Cr9.

Al obtenir les dades del esmorteïment per baixa i alta amplitud, observem que aquests valors son 

constants al disminuir la temperatura fins que observem un canvi de pendent brusc al arribar als 

75K que correspon a la Temperatura de Curie del material. Al anar refredant la mostra el 

esmorteïment augmenta linealment, en el cas del esmorteïment al aplicar la amplitud alta 

augmenta de forma pronunciada fins arribar a la temperatura del RSG 38K on el esmorteïment 

decreix. 
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Dades 7: Evolució de la Fricció interna del material en un cicle de refredament i escalfament a  temperatura al 
emprar una amplitud dintre la regió lineal (5·10-7) i la regió no lineal (1·10-5) per a la mostra Cr9 (Tc=73K)



 4.6 Evolució de la Fricció interna en funció del camp magnètic aplicat per diferents temperatures

4.6.a Mostra J22

El següent pas, realitzem  mesures de la Fricció interna amb dues amplituds εo diferents  en la regió

lineal i no lineal depenent del camp magnètic a diferents temperatures (16K, 27K, 36K, 50K, 70K, 

100K, 150K, 200K i 220K) per descobrir el efecte del camp aplicat sobre la Fricció interna lineal i no 

lineal.

Per fer-ho hem registrat els valors del esmorteïment al aplicar un camp axial des de el valor de 

-15kA/m fins a 15kA/m per la amplitud situada en la regió lineal (5·10-7) i en la regió no lineal 1·10 
-5. Per calcular la component no lineal hem fet una interpolació per a cada parell de punts de una 

de les gràfiques hi hem comparat els valors de cada regressió amb els valors de les X (camp 

magnètic) de la segona gràfica, per així poder conèixer, per un valor de camp magnètic el 

esmorteïment en la regió lineal i no lineal, la component provindrà de la diferencia de aquestes 

dues variables. Al calcular-ho, hem obtingut els següents resultats:
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Dades 8: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra J22 a T=220K. En aquesta mostra la temperatura està per sobre la Tc=212K
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Dades 9: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra J22 a T=200K

Dades 10: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per 
a la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del
camp magnètic per a la mostra J22 a T=150K
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Dades 11: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra J22 a  T=100K

Dades 12: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per 
a la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del
camp magnètic per a la mostra J22 a  T=70K
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Dades 13: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per 
a la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del
camp magnètic per a la mostra J22 a  T=50K

Dades 14: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per 
a la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del
camp magnètic per a la mostra J22 a T=36K
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Dades 15: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per 
a la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del
camp magnètic per a la mostra J22 a  T=27K

Dades 16: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF ,per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per 
a la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh , ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del
camp magnètic per a la mostra J22 a  T=16K



Per sobre Tc (Dades 8) no existeix cap efecte del camp magnètic en la fricció interna degut a que la 

mostra està en la fase paramagnètica. Per sota Tc (Dades 9-16) entrant a la regió ferromagnètica 

l'evolució del esmorteïment en funció del camp magnètic al aplicar un esforç amb una amplitud 

dintre la regió lineal es pot explicar amb les dues components lineals descrites en apartats 

anteriors(Secció 1.2). En estat desmagnetitzat o quasi desmagnetitzat, per a camps inferiors a 

2kA/m, el esmorteïment està controlat per la component de microeddy , on es aquests del camp 

magnètic es una regió constant en funció del camp magnètic. Al entrar en la regió parcialment 

magnetitzada, a partir de 2kA/m en el nostre cas, domina la component de macroeddy on el 

esmorteïment augmenta gradualment fins al camp aplicat 7kA/m i decreix suaument fins arribar a 

l'estat saturat.  En l'esmorteïment per la regió no lineal apareix una regió constant  en funció al 

camp magnètic  a regions amb camp inferior a 2kA/m corresponent a la component histerética. 

Comparant amb la teoria, aquesta mostra ens mostra una representació visual de les tres 

components de la fricció interna . 
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4.6.b Mostra Cr9

El següent pa,s en l'experiment mesurarem les diferents components de la Fricció interna amb tres

amplituds εo diferents en la regió lineal i no lineal depenent del camp magnètic a diferents 

temperatures (83K, 73K, 63K,43K, 40K ,36K ,33K,30K, 27K, 24K, 21K ,18K ,16K ) per descobrir el 

efecte del camp aplicat sobra la Fricció interna lineal i no lineal

Per fer-ho hem registrat els valors del esmorteïment al aplicar un camp axial des de el valor de 

-5kA/m fins a 5kA/m per la amplitud situada en la regió  lineal (5·10-7) i en la regió no lineal 1·10-5 

per a totes les temperatures i 3·10-5 per a les temperatures inferiors a 30K .  Al tractar les Dades 

hem obtingut el següents resultats:

33

Dades 17: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=83K. Temperatura per sobre la Tc=73K
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Dades 18: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=73K

Dades 19: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=63K
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Dades 20: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=43K

Dades 21: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=40K
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Dades 22: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=36K

Dades 23: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=33K
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Dades 24: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5  i εo =3·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en 
funció del camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=220K

Dades 25:  Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a
la amplitud εo =1·10-5 i εo =3·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en 
funció del camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=27K
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Dades 26:  Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a
la amplitud εo =1·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en funció del 
camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=24K

Dades 27: Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a 
la amplitud εo =1·10-5 i εo =3·10-5 i la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en 
funció del camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=21K
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Dades 28:  Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a
la amplitud εo =1·10-5 i εo =3·10-5 i  la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en 
funció del camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=18K

Dades 29:  Evolució de la Fricció interna lineal, δi ,AIIF per a la amplitud εo =5·10-7 la fricció interna total ,δ ,IF, per a
la amplitud εo =1·10-5 i εo =3·10-5 i  la fricció interna no lineal, δh, ADIF, com a diferencia entre  IF i AIIF, δh=δ- δi en 
funció del camp magnètic per a la mostra Cr9 a T=16K



Per sobre TC ,a T=83K(Dades 17) no existeix cap efecte del camp magnètic en la fricció interna 

degut a que la mostra està en fase paramagnètica. A Tc T=73K (Dades 18) no existeix fricció interna

sense camp aplicat, però al aplicar un camp magnètic apareix una resposta  a la fricció interna. 

Analitzant el esmorteïment en les regions de 63K a 33K  (Dades 19-23) en la regió lineal hi ha una 

regió plana de esmorteïment fins a 1.5kA/m corresponent a la component de microeddy, després 

el esmorteïment augmenta fins arribar als 2.5kA/m i decreix fins arribar al camp de saturació als 

5kA/m. Aquesta regió del màxim en funció del camp magnètic correspon amb el esmorteïment 

degut a la component de macroeddy. Analitzant la component no lineal observem el pic 

corresponent a la fricció interna histerètica. Comparant amb els resultats de la mostra J22 podem 

determinar que el component en aquesta regió és similar als resultats coneguts.

Ara podrem analitzar  els resultat obtinguts a temperatures inferiors a 30K (Dades 24-29), 

corresponent a la regió on la mostra entra en RSG. En la regió de 0 a 1.5KA/m que abans era una 

component de microeddy apareix un fenomen de absència de simetria on la fricció interna depèn 

de la intensitat i sentit del camp aplicat. A l'hora d'observar la diferencia de regió lineal i no lineal, 

en les corbes de ADIF, observem un pic que no existeix a temperatures superiors a Tf  a la 

component histerètica a 2.5KA/m.
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4.7 Evolució de les dues components de la Fricció interna en funció del camp aplicat i la 

temperatura

Per observar millor les diferents components, per a cada  Temperatura agafarem les dades de la  

component lineal i no lineal de la fricció interna i les comparàrem amb les dades de les 

components lineal i no lineal per la resta de temperatures.

4.7.a Mostra J22
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Dades 30: Fricció interna lineal (εo=5·10-7)per a T=220K,200K,150K i 100K en la mostra J22 (Tc=212 K).
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Dades 31: Fricció interna lineal (εo=5·10-7 ) per a T=100K,70K i 50K en la mostra J22 (Tc=212 K).

Dades 32: Fricció interna lineal (εo=5·10-7) per a T=50 , 36 ,27 i 16K en la mostra J22 (Tc=212 K).



Per a la component lineal de la fricció interna (Dades 30-32) podem observar com el valor màxim 

de la component de macroeddy, δmax, augmenta al disminuir la temperatura i el valor del camp 

magnètic on apareix aquest màxim, Hmax,augmenta en funció a la temperatura (Dades 33), fet que 

representa que la Magnetització augmenta al disminuir la temperatura. La component de 

Microeddy, que podem observar a la regió de -2kA/m a 2kA/m, és constant i decreix a partir dels 

36K.
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Dades 33: Camp magnètic del màxim de la Fricció interna lineal i la fricció interna lineal màxima en 
funció de la temperatura per a la mostra J22.



En el següent apartat comprovarem l'evolució de la fricció interna no lineal en funció del camp 

magnètic en funció de la temperatura.
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Dades 34: Fricció interna no lineal en funció del camp magnètic aplicat per a les temperatures T=220,200,150 i 100K 
per la mostra J22 (Tc=212 K).

Dades 35: Fricció interna no lineal en funció del camp magnètic aplicat per a les temperatures T=100,70 i 50K per a 
la mostra J22 (Tc=212 K).



La component de la Fricció interna (Dades 34-36) és presenta centrada dintre la zona amb baix 

camp magnètic com a un pic que sobresurt abruptament. La principal característica d'aquest pic és 

que al disminuir la temperatura, el valor màxim d'aquest pic va augmentant fins arribar als 36K , en

la gràfica de 27K es idèntica i en la gràfica de 16K aquest valor es inferior. Al comparar els resultats 

del valor màxim de la component histerètica en funció de la temperatura amb la gràfica 

corresponent a l'evolució de la component histeretica en funció de la temperatura sense camp 

aplicat (Dades 6).
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Dades 36: Fricció interna no lineal en funció del camp magnètic aplicat per a les temperatures T=50,36,27,16 K per la
mostra J22 (Tc=212 K).



4.7.b. Mostra Cr9
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Dades 37: Fricció interna lineal en funció al camp magnètic per a T=83,73,63 per a la mostra Cr9 (T=73K).

Dades 38:Fricció interna lineal en funció al camp magnètic per a T=43,40,36K per a la mostra Cr9 (T=73K).
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Dades 39: Fricció interna lineal en funció al camp magnètic per a T=33,30,27,24K per a la mostra Cr9 (T=73K).

Dades 40: Fricció interna lineal en funció al camp magnètic per a T=24,21,18,16K per a la mostra Cr9 (T=73K)



Per a la component lineal de la fricció interna (Dades 37-40) podem observar com el valor màxim 

de la component de macroeddy, δmax, augmenta al disminuir la temperatura fins arribar als 24K i 

després decreix en funció a la temperatura. La pujada del camp màxim, Hmax, que correspon al 

màxim de la fricció interna  (Dades 42) correspon a la pujada del màxim del camp de saturació 

(4.2).La component de Microeddy  que podem observar a la regió de -1.5kA/m a 1.5kA/m es lineal 

durant aquest interval i al arribar als 33K apareix una component que provoca la absència de 

simetria. 
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Dades 41: Relació del camp magnètic màxim i la fricció interna en funció de la temperatura per a la mostra 
Cr9



En el següent apartat, comprovarem l'evolució de la fricció interna no lineal en funció del camp 

magnètic en funció de la temperatura.
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Dades 42: Fricció interna no lineal en funció del camp magnètic aplicat per a T=83, 73 i 63 k per a la mostra Cr9 
(Tc=73K).

Dades 43: Fricció interna no lineal en funció del camp magnètic aplicat per a T=43,40,36 i 33 K per a la mostra Cr9 
(Tc=73K).
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Dades 44: Fricció interna no lineal en funció del camp magnètic aplicat per a T=30,27 i 24 K per a la mostra Cr9 
(Tc=73K).

Dades 45: Fricció interna no lineal en funció del camp magnètic aplicat per a T=24,21,18 i 16K per a la mostra Cr9 
(Tc=73K).



Per a la component no lineal de la Fricció interna (Dades 42-45)  apareix una regió quasi contant en

funció del camp magnètic entre -1.5kA/m i 1.5kA/m  per sobre els 30K (Dades 43 i 44) aquesta 

aquesta regió te components  amb absència de simetria. Per sota els 24K (Dades 45 i 46) hi ha una 

baixada important en la component histerètica entre -1.5kA/m i 1.5kA/m i apareixen irregularitats 

dintre del comportament no lineal de la fricció interna ,per sota T=43 K apareix un pic addicional 

de la fricció interna a 2.2kA/m on existeix el pic de macroeddy.
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4.8 Evolució de la fricció interna en funció de la amplitud de deformació aplicada per a diferents 

temperatures i camp magnètics aplicats 

Les dades en el apartat anterior ens mostren nous efectes com:

• Els pics addicionals en la component no lineal de la fricció interna als valors del camp 

magnètic on apareixen els pics de macroeddy  2.2kA/m

• El comportament irregular de aquesta component per a valors de camp magnètics inferiors 

a 1.5 kA/m

Per estudiar millor aquests efectes es va decidir emprar un nou protocol experimental. En aquest 

cas hem decidit repetir el procediment de la secció 4.3 en el que variem emprant diferents valors 

de camp magnètic aplicat i fixant-nos en dues temperatures 53K on el material està en fase 

ferromagnètica per sobre Tf  i 16K on el material està per sota Tf en fase de RSG.

4.8.a Mostra Cr9 T=53K

 Per analitzar millor aquesta gràfica separarem les components lineal i no lineal de la fricció 

interna. La component lineal la podem analitzar agafant els valors de la fricció interna de cada 
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Dades 46: Evolució de la fricció interna en funció de la amplitud de deformació aplicada per a diferents valors de 
camp magnètic aplicat per a la mostra Cr9 a T=53K



gràfica a una amplitud de deformació aplicada baixa εo=3·10-7 (Dades 48). Per a camps menors a 

0,28kA/m la fricció interna es constant en funció del camp magnètic aplicat , a partir de aquí 

augmenta en funció del camp magnètic aplicat fins arribar als 1.12kA/m on apareix el màxim que 

correspondrà a la component de Macroeddy i a partir de aquest valor, la fricció interna disminueix.

Per avaluar la fricció interna no lineal, per a cada serie de dades  restàrem al valor de cada punt per

el valor de la fricció interna per un valor dintre la component lineal  (εo=3*10-7) on obtenim la 

següent gràfica (Dades 47):

Analitzant aquesta gràfica podem observar com la fricció interna no lineal es màxima a 0 kA/m i 

decreix a partir de aquest valor. Recollint els valors de cada serie de dades a un valor (εo=6·10-6) 

(Dades 48) podem observar com el valor de la fricció interna no lineal es constant fins els 0.28 

kA/m i decreix de forma accelerada fins arribar als 1.12 kA/m on desapareix tota component de la 

fricció interna no lineal.
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Dades 47: Evolució de la fricció interna no lineal en funció de la amplitud de deformació aplicada per a diferents 
valors de camp magnètic aplicat



Al recollir els valors de la fricció interna lineal ,εo=3·10-7, i no lineal ,εo=6·10-6, observem els 

mateixos fenòmens explicats a la secció 1.2 i revisats en les seccions 4.6 i 4.7. Per a la fricció 

interna lineal a valors inferiors a 0.4 kA/m la fricció interna es constant en funció del camp 

magnètic, equivalent a la component de microeddy de la fricció interna ,a partir dels 0.4kA/m 

apareix la component de macroeddy on la fricció interna augmenta fins a un màxim de 0.003 i 

decreix  fins arribar al camp de saturació. En la component no lineal  de la fricció interna  observem

les característiques pròpies de la component histerètica .Per sota 0,4kA/m la fricció interna es 

elevada i constant en funció del camp magnètic i a partir de aquest valor la fricció interna decreix 

ràpidament degut a la saturació magnètica de la mostra i la desaparició de dominis magnètics .
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Dades 48: Valors de la fricció interna en funció del camp magnètics per la component lineal, εo=3·10-7,(Dades 46) i la 
component no lineal (εo=6·10-6)(Dades 47).



4.8.b Mostra Cr9 T=16K

Per a la Temperatura T=16K obtenim les següents dades:

Al observar la evolució de la fricció en funció de la amplitud aplicada per a diferents camps 

magnètics (Dades 49) observem que apareixen un rang del camp magnètic on la fricció interna  

augmenta amb el camp magnètic aplicat . Per analitzar millor aquesta gràfica separarem les 

components lineal i no lineal de la fricció interna. La component lineal la podem analitzar agafant 

els valors de la fricció interna de cada gràfica a una amplitud de deformació aplicada baixa εo=5·10-

7 (Dades 51). Per a camps menors a 0.52kA/m la fricció interna es constant en funció del camp 

magnètic aplicat, a partir de aquí, augmenta en funció del camp magnètic aplicat fins arribar als 

1.51kA/m on apareix el màxim que correspondrà a la component de Macroeddy i a partir de 

aquest valor, la fricció interna disminueix.

Per Avaluar la fricció interna no lineal, per a cada serie de dades  restàrem al valor de cada punt 

per el valor de la fricció interna per un valor dintre de la regió lineal  (εo=5*10-7) on obtenim la 

següent gràfica (Dades 50):
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Dades 49: Evolució de la fricció interna en funció de la amplitud de deformació aplicada per a 
diferents valors de camp magnètic aplicat a T=16K



A diferencia del cas anterior (Dades 47) la fricció interna no lineal no disminueix de forma 

monòtona en funció al camp magnètic aplicat , varia en funció del camp de una forma mes 

complicada. Centrant-nos en el valor a la amplitud εo=4.5·10-5  (Dades 51) la fricció interna decreix 

en funció del camp magnètic fins arribar a 1kA/m,  després augmenta fins arribar als 1.91 kA/m i, a

partir d'aquest valor, decreix ràpidament.
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Dades 50: Evolució de la fricció interna no lineal en funció de la amplitud de deformació aplicada per
a diferents valors de camp magnètic aplicat



Al recollir els valors de les anteriors gràfiques (Dades 49 i 50) de la fricció interna lineal, εo=5·10-7, i 

no lineal, εo=4.5·10-5, en el cas de la fricció interna lineal podem observar la component de 

microeddy com a una regió amb fricció interna constant per sota dels 0.52 kA/m i la component de

macroeddy amb un màxim a 1.51 kA/m. La fricció interna no lineal decreix en funció del camp 

magnètic fins arribar a 1kA/m, després augmenta fins arribar als 1.91 kA/m i, a partir d'aquest 

valor, decreix ràpidament fins entrar a saturació.

Una interpretació del comportament de la fricció interna no lineal és la disminució de la mobilitat 

dels dominis a baixa temperatura ,que provoca la disminució dels efectes magnètics. El augment 

de la fricció interna no lineal  al arribar a un camp magnètic de 1kA/m equivaldria a la 

descongelació dels dominis i a la recuperació de la mobilitat de les parets de dominis magnètiques 

(DW).

Aquests estudi és un dels primers realitzats dintre d'aquest marges de dades freqüències del ordre 

de 105 Hz, corresponents als valors màxims de la component de microeddy i macroeddy de la 

fricció interna [4.3], i amplituds de deformació ε de 10-7 a 10-4 degut a les característiques del 

sistema PUCOT. 
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Dades 51: Valors de la fricció interna en funció del camp magnètics per la component lineal, εo=3·10-7,
(Dades 49) i la component no lineal (εo=4.5·10-5)(Dades 50).



Un element d'importància en el nostre treball és que tots els efectes estudiats es corresponen als 

anàlisis de les propietats magnètiques dels BMG, en els quals les úniques contribucions a la fricció 

interna provenen de de les barreres de dominis magnètics i les línies de Bloch, per tant es pot 

relacionar els efectes de Re-entrant Spin Glass amb les propietats dels dominis magnètics. Aquest 

fet concorda amb el model de E.K.H. Salje i M.A. Carpenter [4.4] que l'efecte de congelació en el 

estat vitri dels materials ferroics amb les propietats intrínseques del sistema de fronteres de 

dominis. Aquest model suposa que el efecte de congelació reflexa la transició en el estat de 

«domain Glass» degut al efecte de «jamming" de les fronteres de dominis.
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5.Conclusions

El propòsit d'aquest treball ha estat aplicar els mètodes de detecció de la fricció interna per 

detectar i caracteritzar la transició de materials ferromagnètics en el estat de Re-entrant Spin Glass 

(RSG). Hem treballat amb dues mostres de Bulk Metallic Glasses (BMG) de base Fe amb 

temperatures de Curie diferents amb el mètode experimental de investigació, Piezoelectric 

ultrasonic Composite Oscillator Tecnique (PUCOT)

Al finalitzar el treball, hem obtingut les següents conclusions:

1. Hem realitzat per primera vegada l'anàlisi complet de totes les components de la fricció 

interna magneto-mecànica (microeddy, macroeddy i histeretica) en materials que es 

transformen en el estat RSG gràcies a les característiques del sistema PUCOT. El sistema 

PUCOT és optim per aquest tipus de investigació comparat amb la resta de mètodes 

existents. Les components de microeddy i macroeddy tenen un màxim en funció de la 

freqüència per sobre el 105 Hz i es negligible a baixes freqüències ~1 Hz i a valors alts 

ultrasònics, per sobre 10MHz. Degut a això tècniques com el anàlisis mecànic dinàmic 

siguin incapaces de mostrar els diferents comportament mostrat en aquest article, altres 

tècniques com la “resonant ultrasonic spectroscopy” emprant freqüències similars , estan 

limitades per valors baixos de la amplitud de deformació i no revela els efectes no lineals .

2. Hem realitzat un mètode experimental amb mesures detallades de les components de la 

fricció interna sota el efecte de un camp magnètic periòdic.

3. Els efectes relacionats amb la transició en el estat RSG es mostren com a una supressió de 

la mobilitat de les fronteres de dominis magnètic en escala microscòpica i mesoscòpica e 

indica possibles canvis en la estructura interna de les fronteres de dominis

4. Al avaluar els resultats comprovem que la congelació de les fronteres de dominis és més 

intensa per el aliatge amb la temperatura de Curie mes baixa i el comportament de les 

components de la fricció interna de macroeddy i histerètica confirmen la descongelació i 

del estat de RSG  al aplicar un camp magnètic extern.
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5. La interpretació teòrica del efecte de transició en el estat de RSG pot involucrar el concepte 

de «domain glass» basat en un canvi de propietats intrínseques del sistema de fronteres de 

dominis i les seves subestructures com línies i punts de Bloch degut a la efecte de 

«jamming» de les fronteres de Dominis.
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