
 

 

Programa de doctorat de Física dels Estudis Oficials de Postgrau 

 

 

Acoblament magnetoelàstic i fricció interna en 
aliatges tipus Ni-Fe-Ga 

 

 

Tesi doctoral 

Miquel Lluís Corró Moyà 

 

 

 

 

Director 

Dr. Sergey Kustov 

 

 

 

 

 

Juliol de 2010 



i 
 

Agraïments  
   

Vull expressar els meus agraïments a totes aquelles persones que directa o 

indirectament m'han ajudat amb aquesta tesi.  

En primer lloc vull agrair a tot el grup de Física Aplicada, especialment al meu 

director de tesi, el Dr. Sergey Kustov, i al nostre cap, el Prof. Eduard Cesari, pel seu ajut, 

suport i direcció durant aquests anys de feina dins el grup.   

També vull  mostrar el meu agraïment al Prof. Jan Van Humbeeck, per haver-me 

acceptat durant tres mesos a la Universitat Catòlica de Lovaina.  

Agrair també la seva professionalitat a tot el personal de la UIB a qui he sol·licitat 

els seus serveis.   

Recordar també al Ministeri de Ciència i Tecnologia per adjudicar-me una beca dins 

el projecte MAT2005-00093 i també pel finançament mitjançant els projectes MAT2006-

28193E i MAT2008-01587.  

També vull agrair a tots els meus antics professors per la formació rebuda, tant a 

l'etapa universitària com pre-universitària.  

No vull oblidar-me dels meus amics, amb qui he pogut desconnectar de la feina 

quan ha estat necessari. 

Finalment, agrair el suport de la meva família, especialment pares, Joana Maria i 

Antoni, germans, Antoni i Baltasar, i dedicar aquesta tesi a la memòria del meu oncle 

Baltasar i la meva tia Clara.  

 

 



ii 
 

 



iii 
 

Abstract 

 
Shape memory alloys (SMA) have many different applications as actuators and 

sensors. One of their serious disadvantages is its relatively low working frequency, 

related to a necessity of heat transfer. Ferromagnetic shape memory alloys (FSMA) can 

exhibit large magnetic field induced strains and work at higher frequencies than 

conventional (non-magnetic) SMA. Thus, they might have a great potential in the field 

of technological applications. The Group of Physics of Materials of the Universitat de 

les Illes Balears has been working in the field of FSMA since 1994 and in SMA for a 

much longer period. 

 

A relevant fact in the FSMA research was the study of a Ni-Mn-Ga alloy and the 

results found in 1996. At present, it is one of the most studied FSMA and it was the 

starting point of the studies of magnetic-field induced reorientation of martensitic 

variants, resulting in magnetic field induced macroscopic strain. 

 

In spite of its useful properties, the Ni-Mn-Ga alloys are brittle. Therefore, other 

FSMA have been suggested as possible candidates, which could have higher reliability 

and longer useful life. Ni-Fe-Ga system of alloys is promising for several reasons: the 

martensitic transformation temperatures can be controlled over a wide range through the 

composition and heat treatment, they have good thermal stability, modulated martensitic 

phases, magnetic anisotropy similar to Ni-Mn-Ga alloys, etc. Basically due to this 

motivation, the alloys from the Ni-Fe-Ga system (single and polycrystals) were chosen 

for the present work.  

 

One of the mechanisms of magnetic field induced strains in FSMA is 

reorientation of martensitic variants due to the coupling between martensitic variants 

and magnetic domains. However, FSMA demonstrate also a “classical” magnetoelastic 

coupling as all other magnetic materials. Internal friction measurements (more 

specifically, measurements of the magneto-mechanical damping) have proved to be a 

good tool to study the “classical” magnetoelastic coupling in well known magnetic 

materials (iron, nickel, cobalt…). Therefore, based on the classical piezoelectric 



iv 
 

composite oscillator technique, which is used for the internal friction measurements, we 

developed a new technique, called mechanomagnetic spectroscopy. The essence of this 

technique is its ability to register, together with usual elastic and anelastic properties, 

stress-induced magnetization of a magnetic material. The latter is nothing but the 

reversible inverse magnetostriction which is related to the direct one through the 

Maxwell-type relations. This new type of experiments, in combination with more 

common techniques (calorimetry, AC impedance…) allows us to study the 

magnetoelastic coupling and some magnetic anomalies in the Ni-Fe-Ga. 

 

Numerous publications deal with the existence of magnetic anomalies in Ni-Fe-

Ga and other FSMA, possibly related to some subtle microstructural rearrangements. In 

our materials we were able to control the degree of atomic order in such a way as to 

have the temperature of this anomaly in austenite and sufficiently separate the range of 

magnetic anomaly from both the martensitic and para-ferromagnetic transitions. We 

studied the magnetic anomaly in Ni-Fe-Ga single crystals by means of AC impedance, 

stress induced magnetization and internal friction measurements. In this way, we were 

able to compare the effect of the degree of atomic order on the temperatures of this 

anomaly and the martensitic and para-ferromagnetic transitions. Lastly, we concluded 

that the anomaly is not related to the martensitic transformation itself, and has a 

magnetic origin.  

 

The differences in the magnetoelastic coupling and anelastic behaviour of Ni-Fe-

Ga single and polycrystals were studied. The measurements were performed under axial 

polarising fields in the temperature range between 370 and 80 K (austenitic and 

martensitic phases) and under transverse polarising fields at ambient temperature. We 

found that the role of the magnetomechanical component of damping is completely 

different in poly- and single crystalline FSMA. In polycrystals, the contribution of 

hysteretic magneto-mechanical damping is very low and the anelastic properties even in 

the ferromagnetic austenite are controlled by the defects, like dislocations, grain 

boundaries and microcracks. On the other hand, single crystals show lower values of 

total damping, due to their high degree of perfection. In that case, on the contrary, the 

non-linear damping in austenitic single crystals is entirely due to the magneto-

mechanical damping. We found an essentially different behaviour of anelastic strain and 

stress-induced magnetization in polycrystalline ferromagnetic martensites: the former is 
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strongly non-linear whereas the latter is essentially a linear function of stress amplitude. 

This observation enabled us to conclude that the motion of magnetic domain boundaries 

is not coupled with the motion of elastic domain boundaries. Interpretation of this 

decoupling implies a crucial role of internal stresses, due to which the stress-induced 

anisotropy controls the magnetic domain structure rather than magnetocristalline 

anisotropy.  

 

By means of mechanomagnetic spectroscopy technique, we studied the 

reversible reverse magnetostriction in Ni-Fe-Ga-Co polycrystals and Ni-Fe-Ga single 

crystals. The results prove the existence of a change of the magnetoelastic coupling sign 

for small polarising fields over a certain temperature range in martensitic Ni-Fe-Ga-Co. 

Our experiments on Ni-Fe-Ga single crystals in the austenitic cubic phase demonstrate 

the existence of the same anomaly of magnetoelastic coupling for the <100> orientation 

and its absence in the <111> direction. Therefore, we conclude that the anomaly in 

magnetoelastic coupling can be found in both austenitic and martensitic phases, and it is 

related in the case of the cubic symmetry to the anomaly of one of the two independent 

magnetoelastic coupling constants. This change of the sign could be associated with 

microstructural changes which were observed in Ni-Fe-Ga by measurements of electric 

impedance, calorimetry and, as it has been reported by other authors, neutron scattering. 

Thus, we claim that the origin of some subtle microstructural modifications in FSMA 

might be related to the change of the sign of magnetoelastic coupling. We hope the 

results of this thesis will help to contribute in understanding of physics involved in 

functional and fundamental properties of FSMA.    
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Resum 

 
Els materials amb memòria de forma o SMA (de l’anglès “shape memory 

alloy”) tenen molt diverses aplicacions com actuadors i sensors. Una de les seves 

principals desavantatges és una relativa baixa freqüència de treball, relacionada amb la 

necessitat de transferència de calor. Els aliatges ferromagnètics amb memòria de forma 

o FSMA (de l’anglès “ferromagnetic shape emory alloys”) poden exhibir grans 

deformacions induïdes per camp magnètic i treballar a freqüències majors que els SMA 

convencionals. Per tant, tenen un gran potencial en el camp de les aplicacions 

tecnològiques. El grup de Física de Materials de la Universitat de les Illes Balears ha 

estat treballant en el camp dels FSMA des de 1994 i amb els SMA convencionals des de 

molt abans. 

 

Un fet rellevant en la investigació dels FSMA va ser l’estudi de l’aliatge Ni-Mn-

Ga l’any 1996. Va ser el punt de partida dels estudis de reorientació de variants induïda 

per camp magnètic, origen de deformacions macroscòpiques per aplicació de camp. 

Encara avui és un dels FSMA més estudiats. 

 

A pesar de les seves útils propietats, els aliatges de Ni-Mn-Ga són fràgils. En 

conseqüència, s’ha suggerit l’estudi d’altres FSMA, cercant major fiabilitat i major vida 

útil. Els aliatges de Ni-Fe-Ga són prometedors per diverses raons: les temperatures de la 

transformació martensítica poden ser controlades en un ampli rang de temperatures 

mitjançant la composició i tractament tèrmic, tenen bona estabilitat tèrmica, fases 

matensítiques modulades, anisotropia magnètica similar als aliatges de Ni-Mn-Ga, etc. 

Es varen triar per al present treball els aliatges de Ni-Fe-Ga (monocristal·lins i 

policristal·lins) per les raons esmentades, bàsicament.  

 

Un dels mecanismes de les deformacions induïdes per camp magnètic als FSMA 

és la reorientació de les variants martensítiques deguda l’acoblament entre variants 

martensítiques i dominis magnètics. No obstant, els FSMA també presenten un 

acoblament magnetoelàstic “clàssic”, present a tots els materials magnètics. Les 
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mesures de fricció interna (més específicament, mesures de l’esmorteïment 

magnetomecànic) han demostrat ser una bona eina per estudiar l’acoblament 

magnetomecànic clàssic en els materials ferromagnètics més coneguts (ferro, níquel, 

cobalt, etc). Conseqüentment, varem desenvolupar una nova tècnica, l’espectroscòpia 

mecanomagnètica, basada en la tècnica clàssica de l’oscil·lador compost piezoelèctric, 

usada per realitzar mesures de la fricció interna. La essència d’aquesta tècnica és 

l’habilitat per enregistrar la magnetització induïda per esforç d’una mostra magnètica, 

juntament amb les propietats elàstiques i anelàstiques, més habituals. En realitat, la 

magnetització induïda per esforç és la magnetostricció reversible inversa, la qual està 

relacionada amb la directa per una relació de tipus Maxwell. Aquest nou tipus 

d’experiment, en combinació amb tècniques més comuns (calorimetria, impedància en 

corrent altern...), ens permet l’estudi de l’acoblament magnetoelàstic i algunes  

anomalies del Ni-Fe-Ga. 

 

Nombroses publicacions tracten l’existència d’anomalies en el Ni-Fe-Ga i altres 

FSMA, possiblement relacionades amb algun tipus subtil de canvi microestructural. En 

els nostres materials hem estat capaços de controlar el grau d’ordre atòmic de tal forma 

que hem pogut observar una anomalia magnètica a la fase austenita i separar 

suficientment les temperatures de l’anomalia i les transicions martensítica i para-

ferromagnètica. Varem estudiar l’anomalia a monocristalls de Ni-Fe-Ga mitjançant 

mesures de la impedància en corrent altern, magnetització induïda per esforç i fricció 

interna. D’aqueixa forma, varem poder comparar els efectes del grau d’ordenament 

atòmic a les temperatures de l’anomalia i les transicions para-ferromagnètica i 

martensítica. Finalment, varem concloure que l’anomalia no està relacionada 

directament amb la transformació martensítica i que té un origen magnètic. 

 

Es varen estudiar les diferències de l’acoblament magnetoelàstic i del 

comportament anelàstic en monocristalls i policristalls de Ni-Fe-Ga. Les mesures es 

varen realitzar sota camps polaritzants axials en un rang de temperatures entre 370 K i 

80 K (fases austenítica i martensítica), i sota camps transversals polaritzants a 

temperatura ambient. Es va trobar que el paper de la component magnetomecànica de 

l’esmorteïment és completament diferent en els  monocristalls i policristalls de Ni-Fe-

Ga. En els policristalls, la contribució de l’esmorteïment magnetomecànic histerètic és 
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molt baixa i les propietats anelàstiques, fins i tot a la fase austenítica ferromagnètica, 

estan controlades pels defectes, com dislocacions, fronteres de gra i microesquerdes. Per 

una altra banda, els monocristalls mostren baixos valors de l’esmorteïment total degut al 

seu alt grau de perfecció. A més, pràcticament tot l’esmorteïment no lineal en els 

monocristalls és d’origen magnetomecànic. També hem trobat un comportament 

essencialment diferent de la deformació anelàstica i la magnetització induïda per esforç 

a les mostres policristal·lines ferromagnètiques martensítiques: la primera és altament 

no lineal, mentre la segona és essencialment una funció lineal amb l’amplitud d’esforç. 

Aqueixa observació ens permet concloure que el moviment de les fronteres dels 

dominis magnètics no està acoblat amb el moviment de les fronteres dels dominis 

elàstics. La interpretació d’aquest desacoblament implica que els esforços interns 

juguen un paper molt important en el desacoblament, de forma que l’anisotropia  

induïda per esforç controla l’estructura de dominis magnètics, en lloc de l’anisotropia 

magnetocristal·lina. 

 

Usant la tècnica de l’espectroscòpia mecanomagnètica, varem estudiar la 

magnetostricció reversible inversa a policristalls de Ni-Fe-Ga-Co i monocristalls de Ni-

Fe-Ga. Els resultats proven l’existència d’un canvi de signe de l’acoblament 

magnetoelàstic sota camps polaritzants petits en un cert domini de temperatures en el 

Ni-Fe-Ga-Co martensític. Els nostres experiments en monocristalls de Ni-Fe-Ga en fase 

cúbica austenítica demostren l’existència de la mateixa anomalia de l’acoblanent 

magnetoelàstic en l’orientació <1 0 0>, però la seva absència en la direcció <1 1 1>. 

Conseqüentment, concluim que l’anomalia en el signe de l’acoblament magnetoelàstic 

es produeix a les fases martensita i austenita, a més de succeir per només una de les 

constants independents de l’acoblament magnetoelàstic en el cas de simetria cúbica. 

Aquest canvi de signe podria estar associat amb canvis microstructurals observats a 

mesures de la impedància elèctrica i calorimetria, però també, com ha estat publicat per 

altres autors, difracció de neutrons. Per tant, pensam que l’origen d’algunes 

modificacions microestructurals subtils dels FSMA podria estar relacionat amb el canvi 

de signe de l’acoblament magnetoelàstic. Esperam que els resultats d’aquesta tesi ajudin 

a contribuir a un millor coneixement de la física involucrada en les propietats funcionals 

i fonamentals dels FSMA.  
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1. Introducció  
 

Aquesta tesi versa damunt l’acoblament magnetoelàstic i la fricció interna 

l’aliatges tipus Ni-Fe-Ga. L’acoblament magnetoelàstic està present a tots els materials 

ferromagnètics de forma universal. L’estudi de la fricció interna (més concretament, de 

l’esmorteïment magnetomecànic) ja ha demostrat ser una bona eina per estudiar 

l’acoblament magnetoelàstic en funció de la magnetització. No obstant, els aliatges 

martensítics ferromagnètics presenten un mecanisme addicional d’acoblament entre els 

dominis magnètics i els dominis elàstics. Per això, esperant ajudar a entendre resultats 

ja coneguts i omplir un petit buit en el panorama científic actual damunt l’estructura de 

les martensites ferromagnètiques i l’acoblament magnetoelàstic, varem triar com a eina 

d’estudi algunes  propietats mecàniques  i les seves relacions amb el fenomen magnètic. 

A continuació s’explicaran les particulars propietats dels aliatges martensítics en 

general i posteriorment dels ferromagnètics de forma més específica, essent aquestes 

propietats i la seves perspectives d’aplicació la base de la tria d’aquests tipus de 

materials com a objecte del nostre estudi. Després de la introducció general dels 

materials martensítics ferromagnètics, es troba una introducció del marc teòric de les 

magnituds físiques utilitzades, esperam que elegides de forma adient, per caracteritzar 

les nostres mostres.   

 

 

1.1 Transformació martensítica 

 

 

1.1.1 Propietats  fonamentals 

 

Originàriament s’anomenava martensita una fase cristal·lina que es crea en els 

acers després d’un procés de trempat, on una fase cúbica centrada a les cares (fcc), 

anomenada austenita, es convertia en una fase tetragonal centrada, anomenada 

martensita en honor del científic alemany Adolf Martens (1850-1914). Posteriorment es 

van anomenar com martensítiques a tota una sèrie de transformacions de fase en 
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diferents materials que presenten certes característiques de la transformació d’austenita 

a martensita de l’acer [Cal97,Way83].  

 

 
Fig. 1.1. Imatge de microscòpia òptica d’un aliatge Cu-14.2 Al-4.2 Ni (% en massa), on es pot veure 
la fase matriu (fons de color més clar)  i la fase martensítica o martensita (punxes de color clar per 
la dreta i color fosc per l’esquerra) [Ots98].  

 

Es defineix la transformació martensítica com una transformació en estat sòlid, 

de primer ordre i displaciva (sense difusió atòmica). Es pot descriure com una 

deformació homogènia de la xarxa cristal·lina produïda per un mecanisme de cisalla 

(distorsió de la xarxa), més petits desplaçaments atòmics (“shuffle displacements”) 

[Coh79,Ots98]. La distorsió de la xarxa influeix en l’energia elàstica de deformació. Els 

petits desplaçaments atòmics poden produir un canvi de simetria però només influeixen 

en l’energia interfacial. Com l’energia dominant a la transformació martensítica és la de 

deformació, la distorsió de la xarxa juga el paper més important [Van01]. La fase 

original no martensítica rep el nom de fase matriu (“parent phase” en anglès) o 

austenítica. A la Figura 1.1 podem veure una fase matriu de color clar i unes estructures 

més fosques  amb forma de punxes, la fase martensítica. 
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Fig. 1.2. Representació esquemàtica de les corbes d’energia lliure per a les fases matriu i 
martensítica, així com la seva relació amb les temperatures Ms i As. ∆Ts és el sobrerefredament 
requerit per a la transformació directa [Ots98]. 

 

El fet de ser una transformació de fase de primer ordre suposa un canvi 

d’entalpia, una interfase (formada pel pla d’hàbit) i la coexistència en equilibri 

termodinàmic de les dues fases, fase matriu original i fase martensítica. La martensita 

es forma mitjançant un procés de nucleació i creixement: es formen nuclis de 

martensita i aquests creixen a partir de la fase matriu, fent retrocedir el pla d’hàbit. La 

transformació martensítica requereix un sobrerefredament per davall de T0,  

temperatura d’equilibri termodinàmic entre les dues fases, en la qual les seves energies 

lliures són iguals (a la Figura 1.2 podem veure les corbes esquemàtiques de les energies 

lliures de la fase martensítica i la fase matriu). La transformació inversa (de martensita 

a fase matriu) a vegades requereix un sobreencalentiment. Tot això és degut a que els 

anomenats termes no químics (contribucions elàstiques i de superfície, a més d’efectes 

plàstics en el cas de martensites no-termolàstiques, descrites més endavant) juguen un 

paper molt important. Les transformacions es produeixen en un interval de 

temperatures, ja que l’energia elàstica al voltant dels grans de martensita, principalment 

deguda al volum diferent de les dues fases i a la cisalla, dificulta la seva nucleació i 

creixement, essent necessària més força impulsora de la transformació (major 

refredament). S’anomenen Ms la temperatura on comença la transformació martensítica, 

Mf la temperatura on finalitza, As la temperatura on comença la transformació inversa i 

Af la temperatura on finalitza. Sempre es compleix que As>Mf i Af>Ms, per la qual cosa 



1. Introducció 
______________________________________________________________________ 

 4 

sempre hi ha present histèresi tèrmica. Olson i Cohen [Ols75] varen demostrar que As 

pot estar davall de T0. Per això, la proposta de Tong i Wayman [Ton74], 

T0=1/2(Ms+Af), es pot acceptar com una bona aproximació per les transformacions 

termoelàstiques (descrites més endavant).  

 

Cal recordar que partint d’un sistema hidrostàtic (P,V,T) dins la termodinàmica 

d’equilibri, l’expressió per a l’energia lliure de Gibbs generalitzada és: 

 

G gen = U + PV -∑
i

iiYX - ST = G -∑
i

iiYX ,                                        (1.1) 

 

on G és l’energia lliure de Gibbs, U és l’energia interna, P és la pressió, V és el volum, 

S és l’entropia, T és la temperatura, Xi són variables extensives i Yi són variables 

intensives. Exemples de parelles de variables XiYi podrien ser la força-longitud (F-L) o 

el camp magnètic-magnetització (µ0HM). A més, en el cas dels sòlids, el terme PV 

normalment no és relevant, de forma que l’energia lliure de Gibbs (G) o Helmholtz (F) 

són pràcticament equivalents per als càlculs termodinàmics.     

 

La fase martensítica en sí mateixa presenta una gran capacitat d’esmorteïment 

de les vibracions mecàniques degut al moviment histerètic de les interfases (interfase 

entre variants, fronteres de macla). A més, també juguen un paper important les 

dislocacions i les seves interaccions amb altres defectes, que poden conduir al bloqueig 

de les interfases. Per a amplituds de deformació altes (de l’ordre de 10-4) les pèrdues 

energètiques per fricció interna estan al voltant del 6-8%. Si l’amplitud és de l’ordre de 

10-5, podem tenir un 2-4%. Si es tracta de càrrega per impacte, es pot obtenir un 10% o 

més de pèrdua [Van01].  

 

Les transformacions martensítiques es poden classificar en dues categories: 

termoelàstiques (per exemple en els aliatges Au-Cd, Ni-Ti, Cu-Zn-Al, Ni-Fe-Ga, etc) i 

no-termoelàstiques (com en el Fe-Ni). A les primeres la força impulsora de la 

transformació (∆G) és molt petita, presenten una histèresi molt petita en funció de la 

temperatura, la interfase entre la fase matriu i la martensita és molt mòbil i la 

transformació és cristal·logràficament reversible en el sentit de que la fase matriu 

produïda durant la transformació inversa conserva la orientació inicial prèvia a la 
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transformació martensítica. A més  es diu que la transformació és atèrmica pel fet de 

que només es funció de la temperatura i resulta independent del temps [Cal97]. Les 

transformacions martensítiques no-termoelàstiques, presenten una força impulsora de la 

transformació molt gran, la interfase entre martensita i fase matriu és immòbil quan els 

grans de martensita han arribat a una certa mida crítica i la transformació inversa es 

produeix per renucleació de la fase matriu (no necessàriament es recupera l’orientació 

original). A la Figura 1.3 podem veure un exemple dels dos tipus de transformacions 

martensítiques i la gran diferència que presenten a la histèresi. 

 

         
Fig. 1.3. Canvis de resistència elèctrica durant refredament i encalentiment dels aliatges Fe-Ni i 
Au-Cd, mostrant la histèresi  entre la transformació martensítica en refredar i la transformació 
inversa en encalentir, per a transformacions no-termoelàstica i termoelàstica, respectivament 
[Kau57].  
  

A més, a les transformacions no-termoelàstiques, el mòdul de Young (E)  a la 

fase matriu té valors alts a prop de Ms, l’acomodació del canvi de forma no pot ser 

sempre compensat elàsticament pels voltants de la variant i es produeix per tant una 

plasticitat local i un enduriment del material [Van01]. En canvi, al cas termoelàstic, el 

mòdul de Young a la fase matriu té valors baixos a prop de Ms, el canvi de volum és 

petit i pot ser compensat elàsticament per la matriu o més habitualment pel creixement 

d’una variant amb el canvi de forma adequat per compensar l’energia elàstica de la 

variant veïnada (aquest fenomen rep el nom d’autoacomodació). No hi ha una relaxació 

anelàstica o plàstica important. En aquest treball només s’han utilitzat martensites 
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termoelàstiques, ja que són les que presenten comportaments singulars importants, com 

la memòria de forma (tot i que alguns aliatges no-termoelàstics la poden presentar 

[Van01]). A partir d’ara la informació es referirà al cas termoelàstic (sense perjudici de 

que alguns aspectes siguin també aplicables al cas no-termoelàstic).  

 

El fet de que la transformació martensítica sigui displaciva i amb una 

deformació bàsicament de cisalla fa que els àtoms veïnats abans de la transformació 

encara ho siguin després de la transformació. La fase matriu (alta temperatura) és 

cúbica i mitjançant un eixamplament de la base i una disminució de l’alçada (o 

viceversa, segons el sistema de coordenades escollit), s’obté una fase martensítica 

(baixa temperatura) de menor simetria (tetragonal, monoclínica, ortorròmbica...).  

 

 
Fig. 1.4. Esquema simplificat de l’estructura martensítica [Ots98]. 

 

La Figura 1.4 representa una xarxa on s’ha iniciat la transformació martensítica, 

coexistint la fase matriu i la martensítica. Com la martensita té menor simetria que la 

fase matriu, a una mateixa orientació de la fase matriu li corresponen diverses 

estructures martensítiques que difereixen només en l’orientació. S’anomena “variant” a 

cada una de les diferents orientacions que pot presentar la martensita per a una 

determinada orientació de la fase matriu. Les regions martensítiques A i B tenen 

diferent orientació per la qual cosa són dues variants diferents. 
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El nombre de variants possibles és 6 a una estructura tetragonal, 12 a una 

ortorròmbica, 24 a una monoclínica i 48 a una triclínica. A la Figura 1.5 es poden veure 

una fotografia durant la transformació martensítica i un esquema de les diferents 

variants presents. 

 

 
Fig. 1.5. (a) Imatge de l’aliatge Ni-37.0 Al (% atòmic) obtinguda mitjançant microscòpia electrònica 
de rastreig (SEM), on apareix la fase martensítica (cantó superior esquerre) i la fase matriu (cantó 
inferior dret); (b) Esquema de quatre variants identificades per anàlisis de traces. [Mur94]. 

 

La transformació martensítica també es pot induir a temperatures superiors a Ms 

per aplicació d’un esforç. Si ja tenim fase martensítica coexistint amb fase matriu 

(Mf<T<Af), també es pot augmentar la formació de martensita amb l’aplicació d’esforç. 

Quan el canvi és induït per aplicació d’esforç, algunes variants són “seleccionades” per 

creixer perquè acomoden millor l’esforç que les altres. En la transformació martensítica 

induïda per esforç, la forma més específica com es pot escriure l’energia lliure de Gibbs 

amb un terme d’energia elàstica és: 

 

G el = U + PV- FL-TS,                                                       (1.2) 

 

on F és una força uniaxial i L és la longitud en la direcció de F.  Durant el canvi de fase 

és compleix que ∆G el = 0. Com ja s’ha esmentat, el terme PV normalment no és 

relevant en les transformacions martensítiques, de forma que es pot descriure l’efecte 

de la temperatura sobre l’esforç crític per induir la transformació martensítica 

mitjançant una relació de tipus Clausius-Clapeyron: 
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VT

H

V

S

dT

d mpmp
c

εε
σ →→ ∆−≈∆−= ,                                               (1.3) 

 

on σc és l’esforç crític, T  la temperatura, ε la deformació de transformació, V el volum, 

∆S i ∆H els canvis d’entropia i entalpia a la transformació, respectivament. Parlant 

estrictament, aquesta equació només s’aplica en condicions d’equilibri [Ots98]. Si 

produim martensita per esforç per damunt d’Af, tenim una deformació macroscòpica. 

Aquesta deformació no serà plàstica si no superam un cert límit. Es a dir, només tindrá 

una component elàstica tradicional i una component deguda al creixement de 

determinades variants martensítiques. Una vegada deixam d’aplicar l’esforç, aquesta 

deformació desapareix ja que la fase martensítica retransforma a la fase matriu. Aquest 

fenòmen rep el nom de superelasticitat per analogia a la elasticitat clàssica. Mitjançant 

aquest mecanisme, es pot arribar a deformacions de l’ordre del 10%. A la Figura 1.6 

tenim un exemple de transformació induïda per esforç. Podem veure el diagrama 

esforç-deformació i una sèrie de fotografies del procés càrrega-descàrrega. 

 

 
 
 
Fig. 1.6. Canvis morfològics associats a una transformació induïda per esforç de tensió durant la 
càrrega i la transformació inversa durant la descàrrega. Aliatge Cu-14.2 Al- 4.2 Ni (% en massa). 
[Ots76]. 
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Si ja tenim una mostra completament en fase martensítica (T<Mf), l’aplicació 

d’un esforç, sempre i quan no superi un cert límit, crearà deformació pel mecanisme de 

creixement de les variants que acomoden millor l’esforç. Aquesta deformació 

habitualment no es recupera en deixar d’aplicar l’esforç degut a que normalment les 

variants no canviaran la seva configuració. En augmentar la temperatura fins Af, la 

mostra tindrà la forma que abans tenia la fase matriu. El motiu es que abans, a baixa 

temperatura, s’ha canviat la quantitat percentual de cada tipus de variant, però degut a 

la diferent simetria de la fase matriu i la fase martensítica, totes les variants, tant si han 

disminuit com si han crescut, es corresponen amb la mateixa estructura per a la fase 

matriu. Això es coneix com efecte de memòria de forma i els materials que el presenten 

s’anomenen SMA (de l’anglès “shape memory alloy”). A la Figura 1.7 podem veure un 

esquema de l’efecte memòria de forma i a la Figura 1.8 hi ha una sèrie de fotografies 

del procés de creixement d’una variant a partir de les altres per aplicació d’esforç. 

 

 

 
 
 
Fig. 1.7. Mecanisme de l’efecte de memòria de forma; (a) cristall original a la fase matriu, (b) 
martensita després de la transformació per canvi de temperatura, autoacomodada, (c-d) 
deformació de la martensita, amb el creixement d’una variant a expenses de les altres, (e) 
mitjançant encalentiment per damunt Af, cada variant reverteix a la fase matriu en l’orientació 
original per la transformació inversa [Ots85]. 
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Fig. 1.8. Imatges de la deformació real per creixement d’una variant a un cristall de Cu-Al-Ni en 
aplicar un esforç: (a) martensita inicial després de la transformació per canvi de temperatura, (b-
d) la mateixa mostra però amb una deformació macroscòpica creixent degut al creixement d’una 
variant i disminució de les altres, (c) mostra amb una sola variant [Ich85]. 

 

També existeix l’anomenat doble efecte de memòria de forma. Mitjançant 

diversos tractaments termomecànics (entrenament), la mostra, a part de recordar la 

forma de la fase matriu, també pot recordar una certa deformació de la fase 

martensítica. El motiu és que s’introdueixen dislocacions i/o precipitats que afavoreixen 

el creixement d’unes variants enfront d’altres. Les deformacions recuperables són 

inferiors al cas de memòria de forma simple. 

 

 En certes circumstàncies, dins l’estat martensític, la deformació associada al 

creixement d’una variant i disminució de les altres per acomodar un esforç aplicat pot 

ser reversible. Això succeeix si previament s’han produït procesos estabilitzadors 

(envelliment) a l’estructura que facin més estable la configuració inicial que la 

generada per aplicació d’esforç. Aquest efecte s’anomena comportament de goma o 

efecte goma. 

 

Tots els efectes que produeixen una deformació recuperable quan es deixa 

d’aplicar l’esforç i no són clàssicament elàstics reben el nom de pseudoelasticitat. Per 

tant, la superelasticitat i el comportament de goma formen part de la pseudoelasticitat. 
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1.1.2 Aplicacions 

 

Els materials amb memòria de forma, una de les classes dels anomenats 

materials inteligents, estan presents a un gran número de patents. Primer varen ser usats 

a l’àmbit militar (una junta a l’avió Grumman F-14, 1971) i a partir dels anys vuitanta 

el seu ús civil ha estat ampliament desenvolupat i en el futur potser que tenguin grans 

aplicacions a la nanotecnologia [San09, Bhu04]. Degut a la deformació en funció de la 

temperatura, poden ser usats com sensors i com actuadors, per exemple per a la 

electrònica o per vàlvules termostàtiques. La seva capacitat de canviar de volum 

aparent permet dissenyar antenes que redueixen la seva mida si no reben calor del sol o 

crear juntes de tubs quasi perfectes sense necessitat de soldadura i en llocs de difícil 

accés. La  pseudoelasticitat permet una gran deformació recuperable, motiu pel qual 

s’usen, per exemple, en aparells d’ortodòncia, ulleres, “stents” vasculars o sabates 

[Ots98]. A continuació hi ha imatges d’alguns objectes que fan ús de les propietats de 

la martensita: una vàlvula termostàtica (Figura 1.9), una antena solar (Figura 1.10), 

unes ulleres (Figura 1.11), una mà robòtica (Figura 1.12) i unes sabates (Figura 1.13).  

 
Fig. 1.9. Vàlvula termostàtica que mescla aigua freda i aigua calenta per obtenir aigua a la 
temperatura desitjada. La molla amb memòria de forma, quan l’aigua és calenta, tendeix a estirar-
se i moure l’obturador de forma que redueix el flux d’aigua calenta i augmenta el flux d’aigua 
freda. Quan l’aigua és freda, el procés és a la inversa.  Amb el control manual ajustam la força 
necessària per oposar-se a la molla amb memòria de forma i obtenir la temperatura desitjada. Així 
no és un problema que l’aigua freda i calenta no tinguin una temperatura constant. [Ots98]. 
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Fig. 1.10. Demostració de 
l’efecte memòria a una 
antena de Ti-Ni. L’antena 
deformada a l’estat 
martensític (a) reverteix 
mitjançant calor solar a la 
forma originària (b-d). 
[Ots98]. 

 

Fig. 1.11. Demostració de superelasticitat a 
ulleres de Ti-Ni. La deformació no és 
permanent perquè es produeix mitjançant el 
mecanisme de superelasticitat. [Ots98]. 
 

 

     

 
Fig. 1.12. Mà robòtica amb fils fets 
d’aliatge amb memòria de forma [Ots98]. 

Fig 1.13. Sabates reforçades amb fils de Ti-
Ni [Ots98]. 
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1.2 Aliatges martensítics ferromagnètics.    

 

 

1.2.1 Introducció 

 

La utilització de materials amb memòria de forma com sensors i actuadors 

mitjançant la transformació induïda per temperatura presenta un gran desavantatge: el 

canvi de temperatura, especialment en refredar, és molt lent. Certes peces amb 

transformació martensítica usades a l’industria aeronàutica presenten una freqüència de 

0.1 Hz (2 segons per l’encalentiment, 8 segons pel refredament) [Ber08].   

 

Per una altra banda, existeix l’anomenada magnetostricció, que és la deformació 

produïda en un material ferromagnètic per l’aplicació de un camp magnètic. Aquest 

fenomen també és conegut com efecte magnetoelàstic i es basa en la reorganització dels 

dominis magnètics per l’efecte del camp. També existeix l’efecte magnetoelàstic 

invers, efecte Villary o magnetostricció inversa, consistent en la modificació de la 

magnetització per aplicació d’esforç. Els anomenats materials magnetostrictius 

convencionals presenten una deformació que, comparada amb la deformació 

martensítica per canvi de temperatura, és petita però la freqüència a la que es poden 

produir canvis és molt més alta. Alguns sensors comercials magnetostrictius de posició, 

com per exemple els Temposonics ®, poden funcionar a freqüències de l’ordre de 10 

kHz i tenen una resolució d’una micra.  

 

L’alternativa als dos grups de materials anteriors són els aliatges martensítics o 

amb memòria de forma ferromagnètics (FSMA, “ferromagnetic shape memory 

alloys”), que poden presentar els avantatges dels dos grups alhora: una deformació 

usualment més alta que els materials magnetostrictius convencionals amb una 

freqüència operativa d’ordre similar [Ull96]. L’origen d’aquesta gran deformació està a 

l’acoblament del moviment de les parets dels dominis magnètics i els dominis elàstics 

(variants), cosa que provoca un terme addicional a la magnetostricció.  Alguns 

exemples són Ni2MnGa, Co2MnGa, FePt, CoNi, Ni2FeGa i alguns aliatges no 

estequiomètrics de composicions similars a les anteriors. Basades en el Ni-Mn-Ga, 

l’empresa AdaptaMat Ltd. (www.adaptamat.com) té dues patents: US Patent No. 
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5958154 i US Patent No. 6157101. Els actuadors comercials que fabrica tenen les 

següents propietats: desplaçament de 5 mm de l’element actuador, freqüència 

d’actuació fins 1000 Hz i una força fins 1000 N. La seva tecnologia és cara i complexa 

pel fet d’utilitzar monocristalls però té molt de potencial en el camp dels transductors 

hidroacústics.   

 

 

1.2.2 Mecanismes clàssics de canvi de magnetització 

 

Els materials magnètics són aquells que presenten una magnetització 

espontània. En absència de camp magnètic extern, la magnetització té una direcció o 

direccions preferents respecte a l’estructura cristal·lina, anomenades eixos/plans de fàcil 

magnetització. En una mostra ferromagnètica sota un camp magnètic, els dominis 

magnètics es reorganitzen a mesura que el camp creix fins que s’arriba al camp de 

saturació, on augments posteriors del camp ja no produeixen modificacions. Els 

mecanismes bàsics ben establerts de la reorganització dels dominis magnètics (canvi de 

magnetització) per aplicació de camp són: (i) nucleació de dominis magnètics, (ii) 

moviment de les parets dels dominis i (iii) rotació individual dels vectors de 

magnetització. El darrer mecanisme és típic per camps magnètics externs grans, a prop 

de la saturació [Boz03]. 

 

 

1.2.3 Reorientació de variants mitjançant un camp magnètic 

 

A una estructura martensítica, les variants presenten diverses orientacions 

cristal·logràfiques, per la qual cosa també hi haurà diferents direccions de fàcil 

magnetització. Això es pot veure a la Figura 1.14 (a), que mostra un exemple 

esquemàtic per a dues variants i una  direcció de fàcil magnetització per a cada una.    

  

Quan s’aplica un camp extern, s’administra energia al sistema i els moments 

magnètics de les variants tendeixen a alinear-se amb ell. Si l’energia necessària per a 

aquesta rotació (degut a l’anisotropia magnetocristal·lina) és major que la requerida per 

moure la frontera entre variants, succeirà el segon, les variants amb més fàcil orientació 

amb el camp creixeran a expenses de les altres, amb la qual cosa es produirà una gran 
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deformació del material per aplicació de camp (MFIS, de l’anglès “magnetic field 

induced strain”)  Aquest fenomen, la reorientació de variants induïda magnèticament, 

s’anomena MIR (de l’anglès “magnetically induced reorientation”). Així, la Figura 

1.14 (b) és el resultat d’aplicar un camp a la situació de la Fig. 1.14 (a) [Enk04]. 

D’aquesta forma s’ordena magnèticament l’estructura microscòpica i és produeix un 

canvi de forma macroscòpic, de forma similar al canvi de forma de la Fig. 1.8. Aquest 

fenomen fa que les parets dels dominis magnètics i elàstics (variants) estiguin 

completament  acoblades i és la base de la proposta d’utilitzar els aliatges martensítics 

ferromagnètics per obtenir grans deformacions per reorientació de variants i utilitzar-

los com actuadors. 

 

 

 

        (a)                                        (b) 

 
 
Fig. 1.14. (a) Dues variants diferents amb les seves direccions de fàcil imantació assenyalades per 
fletxes i (b) esquema d’una mostra on, per efecte de la aplicació d’un camp magnètic, només hi ha 
una variant, alineada amb el camp.    
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1.2.4 Transformació de fase induïda per camp magnètic 

 

 A certs aliatges martensítics es pot aconseguir una recuperació de forma induïda 

per camp magnètic a través de la transformació martensítica inversa [Kai06]. Aquest 

fenomen de la transformació de fase induïda per camp magnètic o MFIT (de l’anglès 

“magnetic field induced transformation”) també té en perspectiva futures aplicacions 

tecnològiques. 

 

A partir de l’energia lliure de Gibbs generalitzada (equació (1.1)), tenim al cas 

magnètic: 

 

G mag = U + PV- µ0HM-TS,                                          (1.4)   

 

on H és el camp magnètic, M la magnetització i µ0 la permeabilitat magnètica de buit. 

Per a una transformació de fase induïda únicament per aplicació de camp H podem 

treure una equació de tipus Clausius-Clapeyron: 

 

mp

mpmp

M

S

T

H
→

→→

∆
∆−=

∆
∆0µ

,                                                                   (1.5) 

 

on ∆T és el canvi produït per una variació de camp aplicat (∆H) a la temperatura a la 

qual es produeix la transició de fase matriu a fase martensítica (o viceversa); ∆S i ∆M  

són la diferencia d’entropia i de magnetització entre les dues fases, respectivament. 

D’aquí es dedueix que com més gran sigui la diferència en magnetització, més gran serà 

el canvi de la temperatura a la qual un camp aplicat pot induir la transició de fase. Per 

tant, aquet efecte estarà maximitzat quan una fase sigui ferromagnètica i l’altra no.  

 

 

1.2.5 Elecció d’aliatges per al seu estudi 

 

Com ja hem dit, els materials martensítics termoelàstics presenten efectes 

peculiars com la superelasticitat i la memòria de forma (amb baixes freqüències de 

treball), amb aplicacions tècniques totes dues. Si a més son ferromagnètics, també 

poden presentar grans deformacions induïdes per aplicació de camp magnètic (a 
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freqüències de treball molt més altes que en el cas convencional). Això fa que 

potencialment tinguin un gran futur com actuadors. A més, aquests darrers materials 

presenten fenòmens interessants des d’un punt de vista físic més que funcional, com 

anomalies magnètiques [Pak01, Mur03, Maj05, Sha07], transicions premartensítiques 

[Zhe95, Che02] i intermartensítiques [Kho04, Che05, Ham07]. 

  

Degut a tot això, varem decidir estudiar els materials ferromagnètics amb 

memòria de forma i intentar treure nous resultats relacionats amb possibles aplicacions 

(acoblament magnetoelàstic) i amb efectes d’interès més físic (anomalies magnètiques). 

Avui en dia el Ni-Mn-Ga encara és el material amb el qual s’ha aconseguit major 

deformació, 9.5% [Soz02], però la seva gran fragilitat és un greu inconvenient, motiu 

pel qual s’investiguen aliatges molt diferents en composició. Per això, decidirem 

caracteritzar aliatges de tipus Ni-Fe-Ga [Oik02], família d’aliatges manco estudiada que 

l’anterior. El Ni-Fe-Ga ofereix, “a priori”, bones perspectives en diferents aspectes: 

ampli domini de temperatures de transformació, relativament bona estabilitat tèrmica, 

formació de fases martensítiques modulades, anisotropia magnètica no molt inferior a 

la del Ni-Mn-Ga (en particular amb l’ajuda d’algunes addicions quaternàries), etc... En 

conseqüència, el grup de Física Aplicada de la universitat de les Illes Balears ha 

estudiat les propietats de diversos aliatges de Ni-Fe-Ga. S’han estudiat mostres 

policristal·lines i monocristal·lines, amb diferents percentatges dels elements químics, 

per tenir diverses situacions respecte a les temperatures de Curie i de les 

transformacions martensítiques directa i inversa. A més, també s’han aplicat diferents 

tractaments tèrmics per obtenir diferents graus d’ordre atòmic. A la present tesis, només 

es mostraran resultats obtinguts a l’aliatge monocristal·lí de Ni54Fe19Ga 27 i als aliatges 

policristal·lins de Ni51.5Fe21.5Ga27 i Ni53.5Fe16.5Ga27Co3. 

 

Per estudiar l’acoblament magnetoelàstic i els altres fenòmens físics presents al 

Ni-Fe-Ga, varem triar una combinació de tècniques habituals (com la calorimetria, 

mesures de fricció interna [Kus06] o de impedància AC) amb una nova tècnica, 

l’espectroscòpia mecanomagnètica (explicada al Capítol 2) [Kus06b].  
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1.3 Fricció interna 

 

Hem vist que els moviments dels dominis elàstics i magnètics estan  relacionats 

amb les propietats en les quals estan basades les possibles aplicacions tecnològiques 

dels materials ferromagnètiques amb memòria. Els moviments reversibles dels dominis 

elàstics (acoblats als dominis magnètics) produeixen deformació anelàstica (reversible, 

histerètica i associada amb pèrdues energètiques irreversibles degudes a la fricció 

interna), un dels objectes d’estudi de l’espectroscòpia mecànica. En conseqüència, 

aquest camp ens dona eines potents per a l’estudi dels aliatges martensítics. A aquesta 

secció es presenten les definicions i fórmules bàsiques per entendre les característiques 

mecàniques (i especialment els efectes dissipatius) de les estructures cristal·lines 

[Fan01,Kus06]. 

 

Es defineix l’esforç aplicat a un cos com: 

 

S

F=σ ,                                                                                              (1.6) 

 

on F es una força aplicada perpendicularment a una superfície S. 

 

Una mostra de longitud l al tenir un esforç σ aplicat pateix una deformació 

definida com: 

 

l

l∆=ε .                                                                                       (1.7) 

 

A partir d’aquí es defineix el mòdul de Young com: 

 

           
ε
σ=E  .                                                                                             (1.8) 

 

Es denomina règim lineal de deformació elàstica al rang de deformació on les 

equacions (1.7) i (1.8) es compleixen aproximadament bé, generalment per a 

deformacions inferiors a 0.1%. Degut a la fricció interna sempre present en els sòlids 
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reals, es produeix un retard de la deformació respecte l’esforç aplicat i pèrdues 

energètiques. Aquest fenomen, si la deformació és recuperable, rep el nom 

d’anelasticitat, en contraposició a l’elasticitat, concepte on no hi ha pèrdues 

energètiques, i a la plasticitat, on la deformació és irreversible.  

 

Si l’esforç aplicat a una mostra és de tipus ondulatori, podem escriure: 

 

           tωσσ sin0= ,                                                                                     (1.9) 

           )sin(0 φωεε −= t ,                                                                               (1.10) 

 

on  σ0 és l’amplitud de l’esforç, ε0 és l’amplitud de la deformació, ω la freqüència 

angular de la vibració i φ  és l’angle de pèrdua (desfasament) degut a la fricció interna. 

 

Es defineix el decrement logarítmic com: 
 

2
tan2ln

1

φπδ ==
+n

n

A

A
             

2
0

πφ ≤≤              πδ 20 ≤≤ ,          (1.11)  

 

on An és l’amplitud de caiguda lliure de les vibracions després de n cicles. Aquesta 

magnitud representa la component de la deformació anelàstica que està desfasada 

respecte l’esforç aplicat.  

 

També es defineix el defecte de mòdul de Young com: 

 

0

0

E

EE

E

E −
=∆

,                                                                                  (1.12) 

 

on E0 es el mòdul no relaxat. El defecte de mòdul representa la part de la deformació 

anelàstica que està en fase amb l’esforç aplicat. 

 

Quan els valors de la deformació anelàstica són  petits, es poden fer les següents 

aproximacions respecte la fricció interna associada a l’esmorteïment de vibracions: 
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W

W
Q

∆=≈≈≈ −

π
φφ

π
δ

2

1
tan1              

2
0

πφ ≤≤ ,                       (1.13) 

 

on Q -1 rep el nom de factor de qualitat, W és l’energia emmagatzemada màxima i ∆W 

és l’energia dissipada a cada cicle. En altres paraules, δ i Q-1 representen les pèrdues 

energètiques degudes a la fricció interna del material. Les aproximacions tenen un error 

inferior a l’1% si tanφ  està per davall de més o manco 0.2. 

 

A més a més, per a l’estudi en funció de l’amplitud de deformació cal tenir en 

compte que:  

 

)()( 00 εδδεδ hi += ,                                                                    (1.14) 

 

on δi  és el fons de baixa amplitud lineal (independent de l’amplitud de deformació) i  

δh(ε0) és la component no lineal (depenent de l’amplitud). En anglès, “amplitude 

independent internal friction” (AIIF) i “ amplitude dependent internal friction” (ADIF).  

 

La fricció interna depenent de l’amplitud està causada pels defectes de dimensió 

igual o superior a 1, principalment per les dislocacions als materials convencionals 

[Bla07]. En el cas de les martensites, les variants també juguen un paper molt 

important. A baixes amplituds de vibració, el moviment no lineal de les dislocacions 

està bloquejat. A mesura que l’amplitud de l’esforç o de la deformació augmenta, les 

dislocacions surten dels punts de bloqueig, recorren distàncies considerables i fins i tot 

es comencen a multiplicar [Hul84, Hir68]. Com a resultat, s’incrementa la dependència 

amb l’amplitud de la fricció interna causada per fenòmens de relaxació i/o histerètics 

[Gre87]. Les mesures d’ADIF són utilitzades a alguns materials per estudiar la 

microstructura i la seva evolució deguda a l’aplicació de deformació o tractaments 

tèrmics. 

 

En el cas del defecte de mòdul de Young, la component no lineal o histerètica 

s’escriu com: 
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( )
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=







 ∆
,                                                               (1.15) 

 

on Ei és el valor del mòdul de Young per baixa amplitud de deformació (independents 

de l’amplitud) i E(ε0) el valor depenent de l’amplitud. 

 

Finalment, l’amplitud de deformació anelàstica no lineal s’obté de les 

components anelàstiques de la deformació en fase i fora de fase respecte l’esforç aplicat 

(proporcionals al defecte de mòdul i al decrement, respectivament) i de l’amplitud de 

deformació elàstica [Jon76]: 

 

22

0
0 







+






 ∆=
π
δσε h

h

an

E

E

E
.                                                                (1.16) 

 

 

1.4 Magnetisme i vibracions a mostres ferromagnètiques 

 

 

1.4.1 Introducció 

 

La gran deformació per aplicació de camp magnètic als aliatges martensítics 

ferromagnètics es deu al moviment conjunt de les variants i els dominis magnètics, com 

s’ha explicat a l’apartat 1.2.3. Però, existeix un acoblament magnetoelàstic clàssic o 

convencional que no està originat per l’estructura de variants i que presenten els 

materials ferromagnètics en general (en el cas martensític es donen els dos mecanismes, 

l’acoblament magnetoelàstic convencional i el degut a les variants). En els materials 

ferromagnètics en general quan els hi apliquen un camp magnètic extern es produeix 

una deformació, anomenada magnetostricció λ [Boz03]. Inversament, l’aplicació 

d’esforç tendeix a produir variacions en la magnetització. Aquestes variacions es poden 

manifestar als materials ferromagnètics com una substancial pèrdua d’energia mecànica 

vibracional relacionada amb una magnetostricció relativa important. Això produeix un  

fort esmorteïment, anomenat esmorteïment magnetomecànic, amb components 
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dependent i independent de l’amplitud de l’esforç. Aquest esmorteïment 

magnetomecànic es pot usar per caracteritzar la microestructura dels materials 

magnètics [Deg01,Bla07]. Fins ara, als materials convencionals, per eliminar els efectes 

magnetoelàstics i poder estudiar només la component mecànica, era suficient aplicar un 

camp magnètic de saturació per obtenir una única orientació dels pols magnètics sense 

modificar l’estructura elàstica. La recerca de nous mètodes d’investigació per a les 

martensites ferromagnètiques és essencial: l’aplicació d’un camp de saturació modifica 

la configuració de les variants i per tant el comportament mecànic intrínsec del sistema. 

Una nova eina excepcional per estudiar l’acoblament magnetoelàstic en el cas 

martensític pot ser l’estudi de les variacions de flux magnètic degudes a oscil·lacions 

mecàniques a una mostra ferromagnètica [Ruu91, Kus06b]. Aquest fenomen rep el nom 

d’efecte Villary, efecte magnetoelàstic invers o magnetostricció inversa.  

 

 

1.4.2 Energia magnètica 

 

A una mostra ferromagnètica en absència de camp magnètic extern, hi ha 

principalment cinc contribucions a l’energia magnètica. En cas de existir un camp 

magnètic extern, la interacció d’aquest amb la mostra també contribueix a l’energia 

magnètica. A continuació es descriuen aquestes contribucions a l’energia, essent 

bàsicament un resum del que es pot trobar a la majoria de llibres damunt magnetisme 

[Ber98, Deg01 i Boz03]. 

 

 

1.4.2.1 Energia d’intercanvi 

 

Els electrons adjacents tendeixen alinear els seus espins, produint una 

magnetització espontània del material. En principi cada electró interactua amb tots els 

altres electrons, però a la pràctica, només cal considerar la interacció d’un electró amb 

els seus veïnats més propers [Ber98]. Aqueix es l’origen de l’anomenada energia 

d’intercanvi, que per a dos electrons i i j  és [Deg01]:  

 

Wex=-2Jex iS
r

·
jS

r
,                                                                       (1.17)                               
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essent iS
r

 i jS
r

 els espins electrònics i Jex la integral d’intercanvi (positiva per a 

materials magnètics). 

 

 

1.4.2.2 Energia magnetocristal·lina 

 

Els orbitals electrònics interactuen amb el potencial provinent de la xarxa 

d’àtoms. Com la simetria de la xarxa es reflecteix a la simetria del potencial i existeix 

un acoblament espí-òrbita, l’orientació de l’espí amb certs eixos de simetria de la xarxa 

resulta energèticament favorable. Aquest és l’origen de l’energia magnetocristal·lina 

[Ber98, Deg01], deguda a l’orientació d’un domini magnètic respecte a la xarxa. Es 

defineix WK com la densitat d’energia magnetocristal·lina. Al cas d’anisotropia uniaxial 

ha de ser una funció invariant per rotació al voltant de l’eix de simetria i parell, per tant 

tenim [Ber98]: 

  

WK  = K0 + K1sin2
θ + K2sin4

θ +..,                                         (1.18) 

 

on  K0, K1 i K2 són les constants d’anisotropia dependents de la temperatura i diferents a 

cada material i θ és l’angle entre la magnetització i l’eix de simetria. A les Figures 1.15 

i 1.16 podem veure gràfics de l’energia magnetocristal·lina amb anisotropia uniaxial 

pels casos K1>0 i K1<0, respectivament.  

 

 

 
 
Fig. 1.15. Anisotropia uniaxial amb K1 >0. Esquerra: superfície de la densitat d’energia associada a 
l’equació (1.18) amb K0=0.1, K1=1, K2=0. Dreta: tall vertical de la superfície de la densitat 
d’energia. L’eix vertical z és un eix de fàcil magnetització. [Ber98].  
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Fig. 1.16. Anisotropia uniaxial amb K1 <0 . Esquerra: superfície de la densitat d’energia associada 
a l’equació (1.18), amb K0=1.1, K1=-1, K2=0.  Dreta: tall vertical de la superfície de l’energia. El pla 
x-y és un pla de fàcil magnetització. [Ber98]. 
  

 

 

 

Per a una estructura cúbica, la simetria implica l’existència de tres direccions 

privilegiades, els eixos x-y-z. Les combinacions d’ordre més baix de cosinus amb 

aquesta simetria són de quart i sext ordre, donant [Ber98]: 

 

WK = K0 +  K1(α1
2
α2

2 +α2
2
α3

2 +α3
2
α1

2)+ K2α1
2
α2

2
α3

2+..,         (1.19) 

 

on els αi són els cosinus directors de la magnetització respecte els tres eixos 

cristal·logràfics. A les Figures 1.17 i 1.18 podem veure els gràfics de l’energia 

magnetocristal·lina amb anisotropia cúbica pels casos K1>0 i K1<0, respectivament.  
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Fig. 1.17. Anisotropia cúbica amb K1 >0. Esquerra: superfície de la densitat d’energia associada a 
l’equació (1.19), amb K0=0.1, K1=1, K2=0. Dreta: tall vertical de la superfície de l’energia al llarg 
dels plans (1 0 0) i (1 1 0) , línies contínua i discontínua, respectivament. Les direccions <1 0 0> són 
eixos de fàcil magnetització. [Ber98].  
 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18. Anisotropia cúbica amb K1 <0. Esquerra: superfície de la densitat d’energia associada a 
l’equació (1.19), amb K0=0.4, K1=-1, K2=0. Dreta: tall vertical de la superfície de l’energia al llarg 
dels plans (1 1 0) i (1 0 0) , línies contínua i discontínua, respectivament. Les direccions <1 1 1> són 
eixos de fàcil magnetització. [Ber98]. 
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 Se sol anomenar eixos (o plans) fàcils de magnetització les direccions (o plans) 

on hi ha mínims de l’energia magnetocristal·lina. En canvi, s’anomenen eixos de difícil 

o mig difícil magnetització les direccions on l’energia presenta màxims locals o punts 

de sella, respectivament. A la Figura 1.19 es pot veure la magnetització segons els tres 

tipus d’eixos per un monocristall de ferro (estructura cúbica). 

 

         
Fig. 1.19. Corbes de magnetització, com a funció del camp aplicat, per un monocristall de 
ferro(estructura cúbica), essent <1 0 0>, <1 1 0> i <1 1 1> eixos de fàcil, mig difícil i difícil 
magnetització, respectivament [duT05].    
  

 Usualment és suficient considerar només l’ordre més baix a l’equació (1.18), K1. 

Així,  el ferro té K1>0 i és més fàcil magnetitzar-lo en les direccions <1 0 0>. En canvi, 

el níquel té  K1<0 i les direccions de fàcil magnetització són <1 1 1>. Però, de vegades 

cal anar a ordres superiors. A continuació tenim la Taula 1.1 on figuren els tipus 

d’eixos de magnetització a la xarxa cúbica considerant K1 i K2. 

 

K1>0, X= K2/K1  -∞ < X < -9 -9 < X < -9/4 -9/4 < X < ∞ 

<1 0 0> 

<1 1 0> 

<1 1 1> 

 Mig difícil 

Difícil 

Fàcil 

Fàcil 

Difícil 

Mig Fàcil 

Fàcil 

Mig difícil 

Difícil 

K1<0, X= K2/|K1|  -∞ < X < 9/4 9/4 < X < 9 9 < X < ∞ 

<1 0 0> 

<1 1 0> 

<1 1 1> 

 Difícil 

Mig difícil 

Fàcil 

Difícil 

Fàcil 

Mig difícil 

Mig difícil 

Fàcil 

Difícil 

 

Taula 1.1 Assignació de tipus d’eix de magnetització als eixos cristal·logràfics de la xarxa cúbica en 
funció dels paràmetres K1 i K2 [Ber98]. 
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1.4.2.3 Energia magnetoelàstica 

 

Si un esforç mecànic σ actua damunt un cristall magnètic, la xarxa d’àtoms es 

distorsiona i per tant també el potencial que produeixen. D’aquesta forma, la direcció 

més favorable energèticament pels espins és diferent en absència o presència d’esforç,  

suposant la seva aplicació una rotació dels espins i possiblement un canvi de 

magnetització neta. Aquest fenomen rep el nom  d’acoblament magnetoelàstic invers o 

magnetostricció inversa. En canvi, es parla d’acoblament magnetoelàstic quan el cristall 

es deforma espontàniament per acomodar-se energèticament a un canvi de la 

magnetització produït per un camp extern. Així, rep el nom de magnetostricció la 

deformació induïda indirectament per la transformació para-ferromagnètica o per 

l’aplicació d’un camp magnètic extern a la fase magnètica.  L’energia magnetoelàstica 

per unitat de volum associada a un esforç en el cas de simetria cúbica és [Deg01]: 
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                    (1.20) 

 

on εi i εf són les deformacions inicial i final (corresponents a l’estat desmagnetitzat i a 

l’aplicació d’un camp de saturació); γi són els cosinus directors de σ en relació als eixos 

cristal·logràfics; λ100 i λ111 són les constants magnetostrictives adimensionals, definides 

com les deformacions de saturació als eixos <1 0 0> i <1 1 1>, respectivament, quan la 

magnetització  està orientada en aquestes direccions.  

 

L’efecte de l’aplicació d’una força externa o d’un esforç intern ja existent, en 

una direcció diferent a la d’un camp magnètic aplicat, és el canvi de direcció de la 

magnetització pel mecanisme de la magnetostricció. L’energia magnetoelàstica pot 

afectar de forma significativa les propietats magnètiques del cristall.                                   

 

 A vegades s’utilitza la simplificació de que la magnetostricció és isotròpica, 

independent d’eixos de simetria. Si consideram  λ100 = λ111= λS a l’equació (1.20), 

obtenim [Ber98, Boz03]: 
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Wσ=
2

3
λS σsin2

θ,                                                                             (1.21) 

 

on λS és la constant de magnetostricció de saturació isotròpica i θ és l’angle entre les 

direccions de magnetització i esforç. 

 

  

 1.4.2.4 Energies magnetostàtica i associada a un camp aplicat H  

 
Fig. 1.20. Situant un moment elemental en un cos macroscòpic [Ber98]. 

  

L’energia magnetostàtica representaria el treball mecànic necessari per formar 

una mostra a partir de dur cada un dels seus moments magnètics, un darrera l’altre, des 

de l’infinit fins la seva posició final, com representa la Figura 1.20 [Ber98]. Es tracta 

d’un terme d’origen teòric, ja que ningú no ha format mai una mostra de ferro d’aquesta 

forma. La densitat d’energia magnetostàtica deguda a aquest terme  i el vector camp 

desmagnetitzant associat són, respectivament: 

 

20

2
MNW dd

µ
−= ,                                                                      (1.22) 

 

dH
r

= -Nd M
r

,                                                                  (1.23) 
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on Nd és un factor de desmagnetització (adimensional) que depèn de la forma exacta de 

la mostra, µ0 és la permeabilitat del buit i M és el mòdul del vector magnetització M
r

. 

En realitat, 0≤Nd≤1, corresponent els límits al cas d’una mostra llarga i prima amb 

magnetització paral·lela  (Nd =0) o perpendicular (Nd =1) a la dimensió principal, 

respectivament [Deg01]. El camp associat es desmagnetitzant i es pot atribuir als “pols 

magnètics lliures” als extrems de la mostra, com es pot veure representat a la Figura 

1.21. 

 
Fig. 1.21. Camp magnètic H aplicat i camp magnètic desmagnetitzant Hd degut als “pols lliures” a 
una mostra amb J=µ0M [Deg01]. 
 

Quan a un domini magnètic se li aplica un camp extern aH
r

, aquest tendeix a 

orientar els dominis en la seva direcció i la densitat d’energia associada és: 

 

WH = -µ0 M
r

· aH
r

.                                                            (1.24) 

 

D’aquesta forma, l’energia magnetostàtica total i el camp efectiu dins la mostra són, 

respectivament: 

  

Wm=WH+Wd= - µ0 M
r

· aH
r

- 20

2
MNd

µ
,                                              (1.25) 

 

effH
r

 = da HH
rr

− = aH
r

- Nd M
r

.                                                          (1.26) 

   

Per tant, podem resumir que l’aplicació d’un esforç i/o camp extern tenen 

efectes similars; els angles respecte la magnetització per als quals l’energia és mínima 

poden variar respecte als inicials. Si aquesta situació es produeix, els dominis 

magnètics es reorganitzaran per minimitzar la seva energia.   
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1.4.2.5 Energia de les fronteres dels dominis magnètics  

 

L’energia de les fronteres o parets dels dominis magnètics està determinada per 

un balanç entre l’energia magnetostàtica i l’energia d’intercanvi. De fet, el màxim valor 

de Wd i el mínim valor de Wex s’obtenen a un estat on tots els espins són paral·lels. Pot 

ser més favorable energèticament una configuració on tots els espins d’una regió estan 

alineats,  però no d’una regió a una altra, de forma que el camp magnètic global es 

cancel·li. Dins d’aquestes regions o dominis magnètics, els espins estan alineats amb els 

eixos de fàcil magnetització i només es desvien a les zones de transició (fronteres dels 

dominis), molt primes, existents entre dos dominis adjacents [Deg01]. L’amplada dw de 

les fronteres dels dominis està determinada per el balanç entre Wex (que tracta de 

mantenir dw  gran per disminuir la variació d’angle entre espins adjacents) i WK (que 

tracta d’orientar els espins cap els eixos de fàcil magnetització i impedir les 

desviacions, reduint dw).  L’ordre de magnitud de la densitat d’energia i amplada de les 

fronteres dels dominis magnètics es poden aproximar per, respectivament: 

 

12 AKWw π≈ ,                                                                     (1.27) 

 

1K

A
dw π≈ ,                                                                                   (1.28) 

 

on A és la constant d’intercanvi (típicament a un material magnètic A ≈ 2·10-11 J/m) i K1 

la constant magnetocristal·lina. Al ferro (K1>0, eixos fàcils <1 0 0>), les fronteres de 

dominis magnètics poden separar dos dominis amb espins que difereixin en 90º o 180º. 

Al níquel (K1<0, eixos fàcils <1 1 1>), els espins de diferents dominis poden diferir en 

70.53º, 109.47º i 180º. Al cobalt (K1>0, eixos fàcils [0 0 0 1]), només hi ha diferències 

de 180º entre els dominis. La formació i configuració dels dominis magnètics ve 

determinada pel balanç entre les energies magnetostàtica i de les fronteres de domini, la 

primera afavorint la creació de dominis per minimitzar l’energia magnetostàtica, la 

segona intentant minimitzar la longitud  de les fronteres de domini. A la Figura 1.22 es 

pot veure un esquema de dos dominis magnètics que difereixen en 180º i la seva 

frontera.  
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Fig. 1.22. Dos dominis magnètics que difereixen en 180º i la seva frontera, d’amplitud dw [Deg01]. 

 

A més a més, resulta desfavorable energèticament que les línies de camp surtin 

de la mostra. Per això, hi ha els anomenats dominis de tancament a la superfície, com 

els que es poden veure a la Figura 1.23. 

 

 

 
Fig. 1.23. Esquema on es poden apreciar els petits dominis de tancament a les superfícies superior i 
inferior d’un material ferromagnètic [Ber98]. 
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1.4.3 Efecte de l’aplicació d’un camp magnètic 

 

La magnetització d’una mostra ferromagnètica en aplicar-li un camp depèn  de 

la magnetització prèvia de la mostra. A continuació es descriu el comportament de la 

corba de magnetització [Deg01]. 

 

Quan a una mostra ferromagnètica a l’estat desmagnetitzat se li apliquen camps 

baixos, s’observa un lent increment a la inducció B =µ0(H+M). Aquesta  zona 

s’anomena  zona o regió de Rayleigh i es correspon a petits moviment de les fronteres 

dels dominis magnètics. Els canvis a la inducció i la permeabilitat µ=B/H vénen donats 

per: 

 

B = µiH+bH2,                                                                                 (1.29) 

 

µ=µi+bH,                                                                                             (1.30) 

 

on 
0→








=
H

i H

Bµ és la permeabilitat inicial i b és la constant de l’anomenada línea recta 

de Rayleigh µ(H). 

 

 Posteriorment, Rayleigh va suggerir que si es feien cicles amb valors màxims  

H = ±Hm  i  B = ±Bm , les branques superior i inferior del cicle es podien escriure com 

[Chi77]: 

 

B = (µi+2Hm)H±ν(Hm
2 -H2),                                                             (1.31) 

 

amb b=2ν. Les pèrdues histerètiques per un cicle de Rayleigh sencer d’aquest tipus 

venen donades per [Chi77]: 
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on Hdown i Hup són les branques inferior i superior. El comportament proposat per 

Rayleigh rep el nom de llei de Rayleigh.  

 

 Si el camp augmenta, es produeix un ràpid creixement de B corresponent a 

grans moviments irreversibles de les fronteres dels dominis, fins que la permeabilitat 

arriba al seu valor màxim µmax= (B/H)max. Després hi ha una lenta aproximació a la 

saturació amb la rotació reversible de tots els espins, primer rotant cap a l’eix de fàcil 

magnetització més proper a la direcció de H
r

, després rotant cap a la direcció del camp. 

 

La disminució de H des d’un valor màxim mostra una corba histerètica 

d’inducció B(H) amb una lenta reducció de B al començament, corresponent primer a 

una relaxació de la magnetització local cap a l’eix de fàcil magnetització més proper. 

Baixant el camp es nucleen dominis magnètics amb diferent orientació i per tant es 

formen  fronteres de dominis. Tot això fa que hi hagi un estat a camp H = 0, anomenat 

remanent, amb una substancial inducció Br = µ0Mr. A mesura que H es torna negativa hi 

ha una ràpida reducció de B (per reorientació de dominis) cap a zero. El valor  d’H pel 

qual B = 0 s ’anomena força coercitiva HC. A mesura que H torna més negatiu, s’arriba 

a una saturació negativa. Si després anam cap a H = 0, s’arriba un  estat remanent 

negatiu amb B = -Br  i el cicle es reitera. A continuació les Figures 1.24 i 1.25 mostren 

l’evolució de la corba de magnetització [Deg01].               

 

 
Fig. 1.24. Corba de magnetització de J=µ0M i el seu corresponent esquema d’evolució dels dominis 
magnètics [Deg01]. 
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Fig. 1.25. Corbes histerètiques de la inducció (B)  i magnetització (J=µ0M) en funció del camp 
aplicat H [Deg01]. 

 

 

1.4.4 Salts de Barkhausen 

 

El moviment de les fronteres dels dominis magnètics està influït pels defectes de 

la xarxa repartits estocàsticament. Això fa que la corba B(H) no sigui suau sinó que 

presenti una sèrie de bots irreversibles anomenats salts de Barkhausen. Als policristalls, 

aquests salts es tendeixen a suavitzar. 

 

 

1.4.5 Corrents d’eddy 

 

En els materials ferromagnètics dins camps magnètics alterns es produeixen uns 

corrents anomenats d’eddy (remolí) [Boz03]. Aquests corrents produeixen dissipació 

d’energia en forma de calor. Se’n diferencien dos tipus: macroeddy i microeddy. Els 

primers s’associen a un canvi promig de magnetització no nul. Els segons s’associen a 

canvis de la configuració microscòpica dels dominis magnètics. Un exemple on es 

produirien corrents de microeddy seria una mostra desmagnetitzada dins un petit camp 

magnètic altern.  
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1.4.6 Magnetostricció 

 

Aquesta secció és fonamentalment una recopilació de Degauque [Deg01]. La 

definició exacta de la magnetostricció és la deformació en longitud induïda 

magnèticament, λ=∆l/l . A partir d’aquí, podem considerar dos tipus de magnetostricció 

segons el seu origen: 

 

• Magnetostricció espontània εsp. Quan es refreda per davall de la temperatura 

de Curie s’ordenen els spins, es creen els dominis i es deforma 

espontàniament la xarxa cristal·lina (degut a l’acoblament magnetoelàstic) 

per minimitzar l’energia magnètica. 

• Magnetostricció induïda per camp magnètic, també anomenada 

magnetostricció de Joule o longitudinal. Es produeix quan un camp 

magnètic extern H reorienta els dominis. S’anomena magnetostricció de 

saturació λS la produïda en una mostra ferromagnètica (suposant isotropia) 

per un camp de saturació respecte a la mostra a l’estat desmagnetitzat 

(deformació en longitud en la direcció del camp). λS té un valor típic de 

l’ordre de 10-5.  

 

Segons el signe de λS podem tenir, per aplicació de camp a un material isotròpic, 

una deformació prolata (λS >0) o oblata (λS <0), com es pot veure a la Figura 1.26. 

 
Fig. 1.26. Els dos principals modes de magnetostricció observats a un material isotròpic [duT05]. 
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 Cal tenir en compte que la magnetostricció pot tenir diferent signe segons el 

material i segons el camp aplicat. Així a la Figura 1.27 es pot veure com el Permalloy 

45 té magnetostricció positiva, el níquel i el cobalt la tenen negativa i el ferro la té 

positiva a camps baixos i negativa a camps alts.  

                              
Fig.  1.27. Corbes de magnetostricció en funció del camp aplicat a diversos materials [Boz03]. 

  

La Figura 1.28 mostra la histèresi a la magnetostricció [Fig. 1.28 (a)] i a la 

magnetització [Fig 1.28 (b)] per al cobalt, un material ferromagnètic clàssic amb 

magnetostricció negativa. En aquests gràfics es veu clarament que la magnetostricció té 

un comportament simètric, mentre que la magnetització és antisimètrica.   

Fig. 1.28. Histèresis de la magnetostricció (a) i la magnetització (b) al cobalt en funció del camp 
aplicat [Boz03 ]. 
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Entre l’estat desmagnetitzat i el saturat, el volum pràcticament es manté 

constant, canviant apreciablement només a camps molt més grans. Això suposa que la 

magnetostricció transversal és la meitat que la longitudinal i amb un canvi de signe,     

λt = -λ/2. 

 

 

1.4.6.1 Monocristalls 

 

Considerem volums esfèrics d’un sòlid isotròpic a l’estat paramagnètic, per 

damunt de la temperatura de Curie (T>TC). A l’estat ferromagnètic (T<TC), cada volum 

(representant un domini magnètic isotròpic), presentarà una magnetostricció espontània 

(λ=∆l/l )sp=εsp en la direcció dels espins. L’elongació per un diàmetre d’un domini que 

varia un angle θ respecte de la direcció de magnetització espontània, va com εspcos2θ. A 

la Figura 1.29 es poden veure uns diagrames esquemàtics de la magnetostricció en 

funció del camp i amb un angle respecte la magnetització espontània. 

 
Fig. 1.29. (a) Variació esquemàtica de la magnetostricció amb el camp. (b) Magnetostricció amb un 
angle θ respecte la magnetització espontània. [Deg01]. 

 

Així, la mitjana de les deformacions degudes a la magnetostricció espontània 

dels dominis magnètics dins un medi a l’estat desmagnetitzat, ve donada per: 
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com es pot veure a la Figura 1.30 (a) i (b). Per una altra banda, la magnetostricció de 

saturació produïda per l’alineament de tots els dominis a l’estat de saturació és: 

 

spspS ελελ
3

2
0 =−= ,                                                                        (1.34) 

 

com també es pot veure a la Fig. 1.30. Per tant, la magnetostricció espontània d’un 

domini magnètic en la direcció de l’espí és Ssp λε
2

3= . Cal remarcar que spε  és igual a 

la deformació d’un grup de dominis ferromagnètics completament ordenats [Fig. 1.30 

(c)] respecte a l’estat paramagnètic [Fig. 1.30 (a)] [Deg01].  

 
Fig. 1.30. Els volums esfèrics a l’estat paramagnètic (a) es converteixen a T<TC en dominis amb 
forma d’el·lipsoides de revolució (b) que s’ordenen en arribar a la magnetització de saturació (c) 
[Deg01]. 

 

Continuant al cas del sòlid isotròpic, la magnetostricció de saturació amb un 

angle θ  respecte a la direcció del camp és: 

 

S
S

S λθλθλ <−= )1cos3(
2

)( 2 .                                                 (1.35) 

 

Tots els sòlids cristal·lins reals tenen una certa anisotropia. La saturació de 

magnetostricció a un monocristall cúbic, en la direcció de H, essent βi els cosinus 
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directors de dit camp respecte als eixos cristal·logràfics, es pot escriure com [Ber98, 

Deg01]: 

 

( )131332322121111

2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1100

3

3

1

2

3

ββααββααββααλ

βαβαβαλλ

+++

+






 −++=S     ,                                        (1.36) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

on αi són els cosinus directors de la magnetització respecte els eixos cristal·logràfics i 

λ100 i λ111 són les constants magnetostrictives de saturació en les direccions <1 0 0> i  

<1 1 1>, respectivament. Les deformacions espontànies en les direccions <1 0 0> i     

<1 1 1> són ε100=(3/2)λ100 i ε111=(3/2)λ111, respectivament. Si consideram dins l’equació 

(1.36) una magnetostricció isotròpica (λ100 =λ111= λS), es recupera l’equació (1.35). La 

deformació en cas de que la magnetització i H tinguin  la mateixa direcció (αi=βi) és 

[Ber98, Deg01]: 

 

λ=λ100+3(λ111-λ100)( α1
2
α2

3+ α2
2
α3

2+α3
2
α1

2).                               (1.37) 

 

Segons el model desenvolupat per Callen et al [Cal63,duT05], en el cas de 

l’estructura cúbica i camp aplicat en la direcció <1 0 0>, en aquesta direcció tenim: 

 

( )1211

2,

100 3

2

CC

B

−
−=

γ

λ ,                                                                            (1.38) 

 

i en cas de camp aplicat en la direcció <1 1 1>, en aqueixa altra direcció tenim: 

 

44

2,

111 3C

Bε

λ −= ,                                                                            (1.39) 

 

on C11, C12 i C44 són les constants elàstiques i Bγ,2 i Bε,2 (també anomenats com B1 i B2) 

són els anomenats coeficients d’acoblament magnetoelàstic anisotròpics. El model 

d’electrons localitzats, sota la hipòtesi de que els moments magnètics estan localitzats, 

prediu que Bγ,2 i Bε,2 varien com [ˆ
2/5

2 Ibam + £-1(m)], on m és la magnetització reduïda 

del material, £(x) és la funció de Langevin i Î5/2(x) és una funció modificada de Bessel. 
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Aquesta expressió tendeix a am2+bm3 a baixes temperatures i  va com m2 a altes 

temperatures (per davall de la temperatura de Curie). El terme amb a representa 

l’anomenat acoblament de dos ions o acoblament d’intercanvi anisotròpic. El terme 

amb b descriu l’anomenat acoblament d’un ió o efecte del camp elèctric cristal·lí. Quan 

els coeficients a i b són de signe contrari i més o manco del mateix ordre de magnitud, 

les variacions de temperatura poden produir canvis extrems o canvis de signe a la 

magnetostricció. Generalment el coeficient a un ió és molt més gran que l’altre i les 

constants elàstiques varien poc amb la temperatura. Així, és d’esperar que les 

variacions de la magnetostricció amb la temperatura siguin moderades i de segon ordre, 

essent lineals amb [T-TC] a mesura que ens acostam a la temperatura de Curie, ja que la 

magnetització a prop de la temperatura de Curie va com [T-TC]β, amb β≈0.5. En cas de 

que sigui aplicable el model d’electrons itinerants o deslocalitzats, qualsevol anomalia a 

l’estructura de bandes al nivell de Fermi pot distorsionar el comportament de la 

magnetostricció amb la temperatura [duT05]. 

 

Val la pena afegir que, en el cas cúbic, els modes de la deformació 

magnetostrictiva en les direccions <1 0 0> i <1 1 1> són diferents [duT05], com mostra 

la Figura 1.31. En el cas <1 0 0>, canvia el paràmetre de xarxa però no el volum o els 

angles (deformació tipus tensió/compressió). En el cas de l’eix <1 1 1>, tota la 

deformació és de tipus cisalla. És a dir, canvien els angles però no els paràmetres de 

xarxa o el volum [duT05].  

 

 

 

 

Fig. 1.31. Esquema dels modes de 
deformació segons les direccions 
<1 0 0> (tipus compressió/tensió) 
i <1 1 1> (tipus cisalla) [duT05]. 
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1.4.6.2 Policristalls 

 

λS ara és una mitjana damunt les diferents orientacions del cristall. Per 

policristalls cúbics s’obté [Deg01]: 

 

111100 5

3

5

2 λλλ +=S  .                                                                                  (1.40) 

 

Aquesta aproximació és certa si: 

 

• λ100 i λ111 són del mateix signe i del mateix ordre de magnitud. 

• Les constants elàstiques compleixen la condició d’isotropia (c11- c22 ≈ c44) 

• El material policristal·lí no presenta cap textura cristal·logràfica. 

 

Alguns valors per λS a temperatura ambient són -7·10-6 per ferro, -33·10-6 per níquel i 

75·10-6  per Fe50Co50 i pràcticament 0 per Fe20Ni80 (permalloy). Alguns aliatges amb 

terres rares, com el Terfenol-D, presenten una magnetostricció de ≈10-3. 

 

 

1.4.7 Energia magnetoelàstica i efecte de l’esforç mecànic damunt els 

dominis magnètics 

  

Com λS és molt petita a la majoria de composts, la deformació produïda per un 

esforç σ pot ser major que la magnestostricció espontània i controlar l’energia 

magnetoelàstica. Per materials isotròpics ja hem vist l’expressió per a l’energia 

magnetoelàstica, l’equació (1.21).                                         

 

Considerem un esforç en tensió uniforme σ aplicat als vectors de magnetització 

1SM
r

 i  2SM
r

 de dos dominis separats per una paret de domini i amb uns angles θ1 i θ2 

respecte la direcció de l’esforç. En aquesta situació, la variació d’energia 

magnetoelàstica per unitat de volum és: 

 

)cos(cos
2

3
2

2
1

2 θθσλ
λσ −−=∆ SW .                                           (1.41) 
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D’aquí es conclou: 

 

• L’esforç en tensió no te cap efecte damunt les parets de dominis amb 180º 

de diferència. 

• L’esforç mecànic aplicat actua damunt les parets dels dominis no girats 180º  

com un camp magnètic anisòtrop efectiu, que es pot escriure com: 

 

S

S

M
H

02

3

µ
σλ

σ ≅ ,                                                                                (1.42) 

 

on MS és la magnetització de saturació. El signe de Hσ determina com respon el 

material a l’esforç. Un material amb λS positiu sota tensió (σ>0) es comporta com un 

material amb λS negatiu sota compressió (σ<0). Així, els moviments induïts per esforç 

de quatre parets de dominis de 90º de diferència tendeixen a incrementar el volum dels 

dominis amb SM
r

 paral·lels o perpendiculars a l’esforç quan Hσ és positiu o negatiu, 

respectivament. Així, es crea una anisotropia per esforç amb una constant: 

 

σλσ SK
2

3= ,                                                                    (1.43) 

 

i amb eix de fàcil (Hσ>0) o difícil (Hσ<0) magnetització corresponent a l’eix d’esforços. 

Per tant, la direcció de SM
r

 està controlada per K1 i Kσ amb major influència  de: 

 

• L’anisotropia cristal·lina quan K1 és molt més gran que λ100 σ i λ111 σ, com al 

ferro. 

• L’anisotropia de l’esforç quan K1 és molt més petita que λ100 σ i λ111 σ, com 

al níquel sota esforços suficientment grans. 

 

Contràriament a H, l’esforç no distingeix dues direccions de magnetització 

oposades (180º). En el cas desmagnetitzat, l’esforç només pot moure les parets dels 

dominis magnètics, però no causar una magnetització neta. En canvi, sí pot  induir una 

variació de la magnetització neta a una mostra parcialment magnetitzada. Si l’esforç i el 



1. Introducció 
______________________________________________________________________ 

 43 

camp aplicat estan alineats, el resultat és un augment (λσ>0) o una reducció (λσ<0) de 

la magnetització neta. A la Figura 1.32 es pot veure esquematitzat el comportament de 

la magnetització per aplicació de camp i/o esforç). 

 

 
Fig. 1.32. Els moments magnètics a una mostra isotròpica estan repartits isotròpicament en 
absència de camp o esforç. L’aplicació d’esforç dona lloc a una distribució anisotròpica dels 
moments, però la magnetització neta continua sent zero, fins que s’aplica un camp extern (en 
aquest cas cap a la dreta) que els orienta parcialment en la seva direcció.  Si λσ>0, l’esforç orienta 
els moments amb l’eix de fàcil magnetització però si λσ<0 els orienta en el pla de fàcil 
magnetització. Si el camp H és molt gran, tots els moment estan completament orientats en la seva 
direcció. [duT05]. 

 

 Com es veu a la Figura 1.33, en el ferro, a conseqüència de l’aplicació d’esforç, 

tots els dominis no orientats 180º tendeixen a desaparèixer, però a la superfície del 

cristall (o als límits de gra, precipitats...) romanen petits dominis de tancament, que 

només desapareixen a esforços molt grans. Aquests dominis de tancament necessiten 

certa energia elàstica per contrarestar la distorsió magnetostrictiva [Fig. 1.33 (g)]. En 

conseqüència, senten els esforços interns o aplicats i contribueixen de forma important 

als efectes magnetomecànics.  
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Fig. 1.33. (a) Evolució de quatre dominis de 90º al ferro (λS>0), (b-c) sota tensió (σ>0) o (d-e) 
compressió (σ<0). (f) A la superfície del cristall hi ha dominis de tancament. (g) Es necessita una 
energia elàstica per contrarestar la distorsió magnetostrictiva (línies discontínues). [Deg01]. 
 

El fet de que només el moviment de parets de dominis no orientats 180º 

produeixi canvis magnetostrictius a les dimensions de mostra, té com a conseqüència 

que sigui energèticament més difícil moure-les (degut a l’energia elàstica requerida), en 

comparació a les que sí separen dominis orientats amb 180º de diferència. 

 

 

1.4.8 Canvi de la inducció amb l’esforç per esforços petits. 

 

Si s’aplica un petit esforç oscil·latori σ0 a un material magnètic sota un camp 

extern fix H, la inducció produïda per l’esforç, Bσ , és proporcional a σ. A partir d’aquí 

es defineix una constant significativa, el canvi de la inducció amb l’esforç per esforços 

petits [Boz03]: 
 

Λ = lim
00 →σ  (B0 / σ0).                                                                                (1.44)  

A l’equilibri, partint de les energies magnetocristal·lina, magnetoelàstica i de l’aplicació 

de camp, es pot arribar a: 

 

Λ = lim
00→σ  (dB0 / dσ0) = 1.5f(λSBS/K1)(B0/BS)(1-B0

2/BS
2),         (1.45) 
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on f és un paràmetre entre 1.37 i 1.60, B0 és la inducció al material deguda a un camp 

polaritzant i BS la inducció de saturació. 

 

Si  K1 és inusualment baixa o el material presenta esforços interns σi alts, de 

forma que aquests siguin més importants que l’anisotropia magnetocristal·lina 

(λSσi>K1),  l’equació anterior no és podrà aplicar [Boz03]. 

 

 

1.4.9 Magnetostricció reversible i diferencial 

 

Magnetostricció reversible és el terme usat per descriure el canvi a la longitud 

(o altres dimensions) com a conseqüència d’un camp magnètic aplicat oscil·latori i 

d’amplitud petita, normalment superposat amb un camp més gran H (anomenat 

“polaritzant”) [Boz03]. Per una altra banda, s’anomena magnetostricció diferencial sota 

un camp H la  derivada de la magnetostricció respecte H.   

 

 

1.4.10 Voltatge induït a una bobina per vibració mecànica d’una mostra 

ferromagnètica 

 

Com hem dit, l’aplicació d’esforç mecànic produeix un canvi de magnetització 

d’una mostra magnetitzada, ∆M = ∆M(Hσ). 

 

Per esforços aplicats en compressió/tensió, el canvi de magnetització induït per 

esforç a una mostra provoca variacions del flux magnètic Ф  que penetra una bobina 

situada al voltant de la mostra. L’amplitud V0 del voltatge induït a la bobina és [Cor94]: 

 

BnS
dt

d
nV ∆≅







 Φ= ω
max

0 ,                                                 (1.46) 

 

on n i S són el nombre de voltes i l’àrea de la bobina, ω és la freqüència angular de les 

oscil·lacions i ∆B és la variació de la inducció en promig per mig cicle de les 

oscil·lacions. Si el flux de retorn és negligit, S és converteix en la secció de la mostra i 

l’equació (1.46) permet determinar les variacions de magnetització induïdes per esforç. 
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Cal remarcar que l’amplitud de voltatge V0 de la bobina, en realitzar mesures en funció 

de la temperatura,  incorpora la susceptibilitat magnètica en el camp efectiu Hσ (ja que 

∆M=∆M(Hσ)) i les dependències en temperatura de la magnetostricció i magnetització 

de saturació a través del camp efectiu Hσ, equació (1.42). D’aquesta forma, mesurant 

∆B també mesuram la magnetostricció inversa, ja que mesuram el efectes del canvi de 

magnetització produïts per l’aplicació d’esforç. 

 

 

1.4.11 Esmorteïment magnetomecànic 

 

Es defineix com esmorteïment magnetomecànic (en anglès, magnetomechanical 

damping, MMD) la fricció interna produïda per la reorganització dels dominis 

magnètics deguda a l’acoblament magnetoelàstic, amb components dependent i 

independent de l’esforç aplicat [Deg01,Bla07]. Com una vegada arribat al camp de 

saturació ja no hi ha posteriors canvis de magnetització, es pot considerar que el MMD 

és la diferència entre la fricció interna  a camps inferiors a la saturació i la fricció 

interna al camp de saturació (més baixa). Aquesta consideració també és extensible a les 

components lineal i no lineal de la fricció interna, donant lloc al MMD de baixa 

amplitud (independent de l’amplitud) i MMD histerètic (dependent de l’amplitud), 

respectivament. Es poden definir les quatre contribucions principals al MMD: 

 

• Corrents de macroeddy (Qa
−1). 

• Corrents de microeddy (Qµ
−1). 

• Histèresi magnetoelàstica (Qh
−1). 

• Transformacions magnètiques, com les que es produeixen a les temperatures 

de Curie i Néel o les transicions de tipus spin-flip (QPhT
−1). 

 

Les dues primeres són funcions de la freqüència d’oscil·lació, mentre que la 

tercera depèn de l’amplitud de l’oscil·lació i és independent de la freqüència. Aquestes 

tres components desapareixen a la saturació (dB/dσ ≈ 0). 
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1.4.11.1 Esmorteïment per corrent de macroeddy 

 

La component macroscòpica del MMD prové del canvi en el flux magnètic a la 

mostra produït per l’esforç. Quan una mostra parcialment magnetitzada de radi R vibra 

per acció d’un esforç periòdic σ, la variació dB/dσ de la inducció total B fa que es 

produeixin corrents de Foucault o de macroeddy, donant lloc a una pèrdua energètica 

∆Wa, per dissipació de calor per efecte Joule. L’esmorteïment per aquesta causa a baixes 

freqüències (suposant que el canvi sigui uniforme a la secció de la mostra) és: 

 

f
R

E
d
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Q

e
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π 22
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=− ,                                                               (1.47) 

 

i en el límit d’altes freqüències: 
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on ρe és la resistivitat elèctrica i µr la permeabilitat magnètica reversible (unitats c.g.s.). 

En altres paraules, l’esmorteïment per macroeddy primer creix linealment amb la 

freqüència  i després va a zero a altes freqüències. 

 

 

1.4.11.2 Esmorteïment per corrent de microeddy 

 

L’esmorteïment per corrents de microeddy (Qµ
−1) és independent de l’amplitud i 

té origen en les corrents de microeddy causades per canvis locals a la magnetització  

degut al moviment induït per esforç de les fronteres dels dominis magnètics. A 

diferència de Qa
-1, que requereix una certa magnetització per ser apreciable, Qµ

−1 té el 

seu valor màxim a prop de l’estat desmagnetitzat (M/MS<0.3, [Can71]). 

 

S’han proposat diferents equacions per descriure Qµ
−1 partint de distintes 

hipòtesis. Per un moviment reversible de parets flexibles de dominis magnètics anàleg a 

membranes bloquejades per dislocacions, tenim [Lat74]:  
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wW

lGNa
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m

+
,                                                  (1.49) 

 

on G és el mòdul de cisalla, Na2 l’àrea per unitat de volum de les parets dels dominis 

amb massa efectiva m, l  la distància mitjana entre les dislocacions, Ww és la densitat 

d’energia de les fronteres dels dominis magnètics, ω és la freqüència angular i β’ un 

paràmetre d’esmorteïment viscós. També s’ha formulat una expressió similar de tipus 

llei de Debye [Mas51]: 
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on µi és la permeabilitat magnètica inicial, λS la magnetostricció de saturació, E és el 

mòdul de Young, MS és la magnetització de saturació, ρe és la resistivitat elèctrica, f és 

la freqüència i Dw és la mida del domini magnètic. Per ferro Armco (Dw ≈ 3·10-3cm, ρ ≈ 

10-5 Ωcm, µi ≈ 800), sorgeix un pic a f0 ≈ 180 kHz. Per el mateix material, també es va 

proposar [Cor88]: 

 

Qµ
-1= 3 · 103 ·

21010·2.3 f

f

+
,                                           (1.51) 

 

Com a conclusió, podem dir que Qµ
-1 al pujar la freqüència creix fins a un pic i 

després disminueix com 1/f. 

 

 

1.4.11.3 Esmorteïment  magnetoelàstic histerètic 

 

L’esmorteïment magnetoelàstic histerètic (Qh
-1) és el tipus d’esmorteïment més 

important als materials ferromagnètics, de forma que a vegades els termes 

“magnetomecànic” i “magnetoelàstic” es confonen i s’usen indistintament per nombrar 

la component histerètica i depenent de l’amplitud. 
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Fig. 1.34. Orientació preferencial dels dominis magnètics induïda per un esforç de cisalla en 
materials amb λ>0 i λ<0 [Deg01]. 

 

Fig. 1.35. (a) Comparació a un material ferromagnètic de les corbes d’inducció (B) i magnetització 
(J=µ0M) amb (b) les corbes esforç-deformació. (c) La deformació per causes magnètiques s’obté de 
la diferència entre la corba a H=0 i la corba H=HS (camp de saturació). (d) Esquema entre les 
similituds de γr(τ) i Br(H). [Deg01]. 
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Considerem un tub prim en torsió, on l’esforç τ està uniformement repartit per 

tota la mostra. L’esforç elàstic de cisalla es pot considerar equivalent a una tensió i una 

compressió perpendiculars entre sí a 45º de l’eix de torsió. Si suposam λ>0, l’esforç de 

cisalla tendirà a augmentar, amb el moviment de les parets de 90º, els dominis amb espí 

paral·lel a la tensió i disminuirà els dominis orientats com la compressió. Si λ<0, es 

compleix el contrari (Figura 1.34).  Tindrem una deformació que és la suma de l’efecte 

de l’esforç elàstic i la magnetització, γ = γe+γm. A partir de la comparació amb les 

corbes d’histèresi magnètica (Figura 1.35),  quan es deixa d’aplicar l’esforç de cisalla,  

es manté una deformació residual  γr corresponent a la inducció residual Br. Després 

d’aplicar un esforç invers, encara haurem d’aplicar un esforç τc per reduir a zero la 

deformació. Aquest esforç és la força coercitiva magnetomecànica.  En aquest cas, la 

pèrdua d’energia per cicle degut a la histèresi magnetomecànica és [Sum59]: 

 

γγ rh KGW =∆ ,                                                                                  (1.52) 

 

on G és el mòdul de cisalla i K una constant que depèn de la forma de la corba 

d’histèresi magnetomecànica. Per un esforç cíclic de cisalla baix, l’àrea de la corba 

histerètica magnetomecànica canvia segons la llei de Rayleigh. Així, l’energia 

histerètica dissipada en el procés és [Kor38, Boz03, Deg01, Bla07]: 
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Per esforços cíclics més alts, la corba magnetomecànica no creix tan ràpidament i 

eventualment torna independent de l’esforç: les pèrdues histerètiques d’energia van com 

τ
n (o σn a tensió-compressió), on n va des de 3 a esforços baixos fins 0 a esforços alts 

abans de la saturació [Sum59]. 

 

L’esmorteïment magnetoelàstic histerètic s’escriu com: 
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Aquesta magnitud presenta un fort efecte de dependència amb l’amplitud, amb un 

màxim. Aquest comportament es pot entendre per el continu increment de l’energia 

vibracional W (proporcional a γ2 o ε2) mentre γ (o ε) creix. Abans de que ∆Wh arribi al 

nivell de saturació, ∆Wh/W passa per un màxim.  Qh
-1 prové dels moviments induïts per 

esforç de les parets dels dominis magnètics amb angles diferents a 180º (incloent el salts 

irreversibles de Barkhausen). Quan la diferència és de 180º són insensibles a l’esforç. 

No obstant, quan les deformacions són molt grans, les parets dels dominis no es poden 

considerar aïllades, sinó interconnectades. Aquestes connexions són font de grans 

esforços interns d’origen magnetostrictiu [Kle79, Mil81] i s’espera que hi hagi 

moviment de les parets de 180º. Relacionant la saturació de ∆Wh amb enormes esforços 

interns “efectius” oposats al moviment de les parets dels dominis magnètics, s’ha 

proposat [Deg01] que la posició i altura del màxim de Qh
-1 en funció de l’amplitud, es 

pot utilitzar per determinar el nivell d’aquests esforços interns, trobant per exemple un 

valor raonable de 7 MPa per ferro de gran puresa recristal·litzat. 

 

Les corbes mesurades de l’ADIF magnetoelàstic durant el creixement i 

decreixement de les amplituds de cisalla, no necessàriament han de coincidir i poden 

diferir segons els detalls de la magnetització i desmagnetització. Aquest comportament 

pot estar influenciat pels processos microplàstics de deformació, depenent per exemple 

de les magnituds relatives de la posició del pic (γh.max) i de la màxima amplitud (γ0) 

usada als experiments [Gol93, Deg01, Bla07]. A més, aquests efectes depenen de la 

temperatura, temps i esforç estàtic aplicat. Respecte a la dependència en temperatura de 

Qh
-1, a pesar de que sempre és cert que s’acosta a zero a prop de la temperatura de 

Curie, varia d’un material a l’altre (fins i tot a vegades hi ha molta diferència a la 

bibliografia per materials molt semblants) [Kek73, Deg01]. Finalment, es creu que Qh
-1 

està fortament afectat pel temps necessari per produir-se un bot irreversible d’un domini 

(relacionat amb el temps de relaxació dels corrents de microeddy). Així, Qh
-1 hauria de 

davallar a les freqüències on els corrents de microeddy tenen pics [Now72].   

 

Per resumir, les diferent dependències de l’esmorteïment histerètic 

magnetoelàstic amb la temperatura, amplitud, freqüència i camp magnètic estan 

esquematitzats, de forma simplificada, a la Figura 1.36. 
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Fig. 1.36. Representació esquemàtica de la dependència de l’esmorteïment magnetoelàstic amb la 
temperatura, amplitud de deformació, freqüència i camp magnètic [DeB83, Bla07]. 

 

La principal aplicació de l’esmorteïment magnetomecànic és la creació de 

materials d’alt esmorteïment mecànic. No obstant la component Qh
-1 de l’esmorteïment 

magnètic es pot usar  també per caracteritzar la disseminació dins els metalls 

ferromagnètics de defectes estructurals (defectes intersticials, dislocacions, fronteres de 

gra, inclusions no magnètiques...). Generalment, un increment de la densitat de defectes 

indueix un decreixement l’amplitud de Qh
-1 en funció del camp magnètic i un increment 

de la posició del pic de Qh
-1 en funció de l’amplitud [Deg01].                                                                                                                         

 

 

1.4.11.4 Esmorteïment durant les transicions de fase 

 

Es produeix esmorteïment durant les transicions de fase en general i es considera 

que té tres contribucions: QTr
-1, Qint

-1 i QPhT
-1 [Van01, San01]. QTr

-1 és el terme de tipus 

transient. És una funció de ω/T& , essent T&  el ritme de refredament/encalentiment i ω  

la freqüència angular de les mesures. Hi ha molts models diferents per calcular aquest 

terme [San01, Van01]. Segons aquests models, QTr
-1 disminueix en augmentar la 

freqüència. Així, a les tècniques ultrasòniques la freqüència de treball és suficientment 

alta com per no haver de considerar el terme de tipus transient. Qint
-1 és el terme que 

conté la fricció interna de cada una de les fases involucrades en la transició. Finalment, 

QPhT
-1 és la fricció interna deguda explícitament als mecanismes de la transició de fase 

(com per exemple el moviment de la interfase austenita/martensita), motiu pel qual es 

rep el nom d’esmorteïment de les transicions de fase. L’esmorteïment durant les 

transicions de fase d’origen magnètic es pot trobar a freqüències de kHz, per exemple, 
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en intervals petits al voltant de la temperatura de Curie (TC) o de Neél (TN) i pot estar 

influenciat per esforços interns durant l’ordenament magnètic [Sto91, Bla07]. 

 

 

1.4.11.5 Esmorteïment total 

 

L’esmorteïment total Qtot
-1 d’un material ferromagnètic d’alt esmorteïment es 

pot descriure aproximadament com la suma de l’MMD (QM
-1, principalment representat 

per la component histerètica de Qh
-1) i l’esmorteïment per defectes (Qd

-1, generat per 

dislocacions, defectes puntuals, macles, fronteres de gra, etc), com a font eficient 

d’esmorteïment no magnètic: Qtot
-1(ε, f, T,) ≈ QM

-1(ε, f, T,)+ Qd
-1(ε, f, T,). Per separar les 

contribucions magnètica i no magnètica, es pot aplicar un camp de saturació per 

suprimir les pèrdues magnètiques.  A la literatura hi ha alguns exemples de les 

contribucions a l’ADIF de  QM
-1 i Qd

-1 a diferents  metalls i aliatges, com per exemple, 

Fe, Fe-Cr i Fe-Al [Cor88, Gol94,Gol04].  

 

 

1.5 Motivació del present treball 

 

Els FSMA són materials multiferroics [Sch94, Eer06], ja que presenten una 

magnetització i deformacions espontànies. S’hi formen dominis magnètics per davall de 

la temperatura de Curie (ferromagnetisme) i apareix l’estructura de variants per davall 

de Ms (ferroelasticitat). En el present Capítol 1 hem tractat les propietats fonamentals 

dels materials ferromagnètics i dels aliatges martensítics, veient que les estructures i 

propietats magnètiques i elàstiques dels FSMA són molt complexes. Tenint en compte 

la coexistència de dues propietats ferroiques en els FSMA, no és sorprenent l’aparició 

de gran número d’efectes de tipus estructural, com anomalies magnètiques [Pak01, 

Mur03, Maj05, Sha07 i Per08], transicions premartensítiques [Zhe95, Che02] i 

intermartensítiques [Kho04, Che05, Kok06, Seg07 i Ham07]. La major part d’aquests 

fenòmens no té una clara i definitiva explicació del seu origen físic. 

 

Oikawa et al. [Oik02] varen descobrir que l’aliatge Ni51Fe22Ga27 (aliatge que 

presenta una fase martensítica ferromagnètica), sota camps magnètics, podia presentar 
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una davallada o un pujada (segons si la mostra havia estat envellida a 1470 o 770 K) de 

la magnetització durant la transformació martensítica inversa. A més, la mostra 

envellida a 1470 K presentava una anomalia: la magnetització de la fase matriu en 

davallar la temperatura no creixia, davallava fins arribar a la transformació martensítica. 

Varen proposar que aquests comportament magnètic de les mostres estava correlacionat 

amb el possible bloqueig del moviment dels dominis magnètics degut a l’existència de 

dominis cristal·logràficament en antifase d’escala nanomètrica. Murakami et al. 

[Mur03, Mur04] varen estudiar l’aliatge de Ni51Fe22Ga27 amb holografia i microscòpia 

de Lorentz, reportant una anomalia o transició magnètica relacionada amb un canvi en 

la topologia de l’estructura de dominis magnètics. Majumdar et al. [Maj05] varen 

reportar una caiguda a la susceptibilitat en corrent altern del Ni54Fe19Ga27 (aliatge KF4). 

A la mateixa composició, Sharma et al. [Sha07] varen trobar una caiguda en la 

magnetització i un petit canvi a la resistivitat uns 20 K abans de la transformació 

martensítica (cicle en refredament), proposant com explicació una transició 

premartensítica o intermartensítica. Posteriorment, Murakami et al. [Mur08], varen 

proposar que l’explicació darrera l’anomalia en el Ni51Fe22Ga27 podria ser uns petits 

canvis estructurals deguts a la formació de camps de deformació elàstica de llarg abast. 

No obstant, no s’han publicat resultats que expliquin definitivament i sense cap dubte 

l’origen de les transicions magnètiques abans mencionades i la relació exacta amb el 

fenomen premartensitic/intermartensític.  

 

L’acoblament magnetoelàstic, responsable d’efectes com el MIR, el MFIS o el 

MFIT, és el mecanisme essencial de les aplicacions actuals dels FSMA, però també hi 

ha bones perspectives d’altres futures aplicacions. Per una altra banda, si els canvis 

estructurals en els FSMA abans mencionats estan suposadament relacionats amb la 

coexistència de dues propietats ferroiques, és interessant i important saber quin paper 

juga l’acoblament magnetoelàstic. 

 

L’estructura policristal·lina o monocristal·lina afecta en major o menor mesura 

les propietats mecàniques i magnètiques dels materials ferromagnètics. Així, 

s’acumulen esforços interns σi degut als límits de gra que poden augmentar 

enormement la fragilitat i la diferent orientació cristal·lina dels grans fa que sigui 

diferent l’energia necessària per orientar-los magnèticament en una determinada 

direcció. Hem vist que la magnetostricció de saturació, sota certes condicions, es pot 
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arribar a calcular com un promig en el cas policristal·lí. Això també seria aplicable a la 

fase martensítica de monocristalls o policristalls, degut a la distribució en principi 

aleatòria de les variants. Per una altra banda, si λsσi>K1, on λs és la constant de 

magnetostricció de saturació i K1 és la constant d’anisotropia magnetocristal·lina, la 

configuració i la resistència d’una paret d’un domini magnètic a qualsevol canvi 

estarien determinades per la configuració dels esforços interns més que per 

l’anisotropia magnetocristal·lina [Boz03, DuT05]. Això conduiria a una falta 

d’acoblament entre els dominis elàstics i magnètics (el qual se suposa està controlat per 

l’anisotropia magnetocristal·lina). A més, també és conegut que els esforços interns 

efectius dificulten fortament el moviment histerètic de les parets dels dominis 

magnètics i per això suprimeixen l’MMD histerètic [Boz03, Cor88, Deg01]. Per poder 

estudiar aquest tipus de fenòmens i la seva relació amb l’acoblament magnetoelàstic, 

cal estudiar les propietats magnètiques i elàstiques. 

 

En el límit quasiestàtic del model clàssic la impedància en corrent altern es pot 

separar en dues components proporcionals a la resistència elèctrica i a la permeabilitat 

magnètica [Lan60]. Degut a aquestes propietats, varem decidir incorporar un equip de 

mesures d’impedància al nostre laboratori per poder estudiar canvis magnètics 

(permeabilitat magnètica) i estructurals en general (resistència elèctrica). 

 

Recentment s’ha creat una nova tècnica basada en el PUCOT (“Piezoelectric 

Ultrasonic Composite Oscillator Technique”), l’espectroscòpia mecanomagnètica 

[Kus06b]. Aquesta nova tècnica permet estudiar en un ampli rang de temperatures, 

camps aplicats i esforços elàstics, l’acoblament magnetoelàstic (a través de la 

magnetostricció reversible inversa) i les propietats elàstiques i anelàstiques de forma 

simultània,  mitjançant l’aplicació d’un esforç periòdic a freqüències ultrasòniques. La 

tècnica consisteix en utilitzar una petita bobina per mesurar el flux magnètic creat 

localment, degut a l’acoblament magnetoelàstic invers, en un ventre de deformació 

d’una mostra magnètica. Aqueixa és la gran diferència amb el magnetòmetre de mostres 

en vibració (VMS, “vibrating sample magnetometer”), on el fluix magnètic és produït 

bàsicament pel moviment de les mostres magnètiques senceres. Com a part del treball 

doctoral, hem anat completant el desenvolupament de l’espectroscòpia 

mecamomagnètica, fent possible un anàlisi complet de la magnetostricció reversible 

inversa, fent la descomposició en mòdul i fase respecte l’esforç aplicat.  
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De forma molt resumida, l’objectiu d’aquesta tesi és intentar aclarir l’origen 

d’alguns dels fenòmens presents als FSMA que hem mencionat. Per dur a terme aquest 

objectiu, varem decidir investigar fonamentalment l’acoblament magnetoelàstic 

mitjançant l’estudi i comparació de les propietats magnètiques i elàstiques de 

monocristalls i policristalls de base Ni-Fe-Ga, variant diversos factors, com la 

composició, ordre atòmic mitjançant tractaments tèrmics, temperatura de les mesures, 

camp aplicat o amplitud de deformació. Les tècniques bàsiques utilitzades varen ser les 

mesures d’impedància i l’espectroscòpia mecanomagnètica. Addicionalment, es varen 

realitzar mesures complementàries amb tècniques clàssiques com la calorimetria o 

l’anàlisi mecànic dinàmic (“Dynamic Mechanical Analysis”, DMA ). 

 

Respecte a l’elecció del tipus de FSMA, cal dir que avui en dia el Ni-Mn-Ga 

encara és el material amb el qual s’ha aconseguit major deformació, 9.5% [Soz02], però 

la seva gran fragilitat és un greu inconvenient, motiu pel qual s’investiguen aliatges de 

diferent composició. Per això, decidirem caracteritzar aliatges de tipus Ni-Fe-Ga 

[Oik02], família d’aliatges manco estudiada que l’anterior. A més, el Ni-Fe-Ga ofereix 

“a priori” bones perspectives en diferents aspectes: ampli domini de temperatures de 

transformació, relativament bona estabilitat tèrmica, formació de fases martensítiques 

modulades, anisotropia magnètica no molt inferior a la del Ni-Mn-Ga (en particular 

amb l’ajuda d’algunes addicions quaternàries), etc... En conseqüència, el grup de Física 

Aplicada de la universitat de les Illes Balears ha estat estudiant les propietats d’aliatges 

de Ni-Fe-Ga amb diferents percentatges dels elements químics. Aquesta variació de les 

proporcions permet tenir diverses situacions respecte a les temperatures de Curie i de 

les transformacions martensítiques directa i inversa, tot i que també hem aconseguit 

variar les citades temperatures variant el grau d’ordre atòmic mitjançant diferents 

tractaments tèrmics. A la present tesis, només es mostraran resultats obtinguts a 

monocristalls de Ni54Fe19Ga27 i a policristalls de Ni51.5Fe21.5Ga27 i Ni53.5Fe16.5Ga27Co3. 
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2. Tècniques experimentals 
 

En aquest capítol explicarem els equips experimentals posats a punt i les seves 

tècniques d’utilització. Bàsicament son dos: mesures d’impedància en corrent altern i 

PUCOT (Piezoelectric Ultrasonic Oscillator Technique), incloent la variant on 

s’afegeix un canal de mesura magnètic (espectroscòpia mecanomagnètica).  

 

 

2.1 Mesures d’impedància 

 

 

2.1.1 Marc teòric 

 

En corrent altern (en anglès “alternating current”, AC), degut als corrents 

d’eddy, es produeix un efecte de superfície, el corrent  d’electrons tendeix a abandonar 

el centre i concentrar-se a la superfície del conductor. Aquest efecte augmenta en 

augmentar la freqüència i és el responsable d’un augment de la resistència efectiva 

respecte al cas de corrent continu.  

 

Quan un corrent altern passa per una mostra, en el límit quasiestàtic del model 

clàssic [Lan60], degut a l’efecte de superfície, es defineix la profunditat de penetració o 

superfície com: 

 

ωµ
ρδ e2

= ,                                                                                         (2.1) 

 

on ρe és la resistivitat, ω la freqüència angular del corrent elèctric i µ la permeabilitat 

magnètica transversa efectiva. De les equacions de Maxwell, la impedància elèctrica, 

Z=R+iX (on R és la impedància resistiva, senyal en fase o part real, i X és la impedància 

inductiva, senyal fora de fase o part imaginària), per un conductor cilíndric de radi a, es 

pot escriure com [Lan60]: 
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)(2
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kaJ

kaJ
kaRZ dc=  ,                                                                           (2.2) 

 

on Rdc seria la resistència en corrent continu, k=(1+i)/δ i Jn són les funcions de Bessel de 

primera classe. A partir de l’equació (2.2), en el límit de baixes freqüències (a/δ<1), les 

parts real i imaginària de Z es poden aproximar per: 
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RX dc ,                                                 (2.4) 

 

respectivament. Com els exponents de a/δ s’incrementen ràpidament, només es 

considerarà el primer terme. Usant l’equació (2.1) a l’equació (2.4), es pot escriure a 

baixes freqüències per a un fil de longitud l: 

 

X = ωµl/8π = ωL,                                                                         (2.5) 

 

on L és la inductància. Si les mostres són allargades però no cilíndriques, les equacions 

(2.3) i (2.4) es poden utilitzar per realitzar estimacions qualitatives. Per a una freqüència 

fixada, és d’esperar que els canvis produïts a la part imaginària del senyal en funció de 

la temperatura reflecteixin canvis a la permeabilitat magnètica [equació (2.5)]. En canvi, 

la component en fase a baixes freqüències tendirà a representar la resistència en corrent 

continu [equació (2.3)]. A freqüències altes (usualment de l’ordre de 1 kHz), es veurà 

afectada també per la variació de permeabilitat, ja que δ depèn de ωµ [equació (2.1)]. 

 

 

2.1.2 Les mostres 

 

Les mostres utilitzades es varen tallar amb forma allargada (ortoròmbica) i la 

superfície es va polir després de realitzar els tractaments tèrmics pertinents. Després, 

amb una soldadura amb base plom, es varen afegir quatre contactes, dos a cada extrem 
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de la mostra. Com es veu a la Figura 2.1 (a), dos contactes s’utilitzen per fer passar un 

corrent elèctric I i els altres dos per mesurar el canvi de voltatge V a la mostra. La 

mesura del voltatge V serà proporcional a la impedància Z, ja que el corrent I està fixat. 

 

 

             
 

 

Fig. 2.1. Esquema (a) i  fotografia (b) de la mostra i les seves quatre connexions. Dos contactes 

s’utilitzen per fer circular un  corrent I  els altres dos per mesurar els canvis del voltatge V.   

 

 

2.1.3 Sistema experimental 

 

L’equip experimental que es va posar a punt és bastant simple però efectiu. 

Podem dividir el sistema en tres parts: un mòdul per controlar la temperatura, un altre 

mòdul per fer circular corrent altern per la mostra i un darrer mòdul per mesurar i 

enregistrar les variacions d’impedància. 

 

Per controlar la temperatura, es va dissenyar un criòstat d’acer inoxidable per 

situar-hi la mostra dedins. El criòstat està dins un vas Dewar en un bany de nitrogen 
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líquid (temperatura d’ebullició  a pressió atmosfèrica 77.4 K, -195.8 ºC) que actua com 

a font freda. Com a font de calor és va dissenyar un petit forn elèctric de coure i forma 

cilíndrica per situar al voltant de la mostra. La dissipació de calor es produeix pel pas 

de corrent continu per unes espires de fil d’alta resistivitat. Les espires, donant voltes a 

la mostra, estan formades per fil doble, fent que el corrent circuli en sentit oposats al 

mateix temps. D’aquesta forma, el camp magnètic total del conjunt de fils és 

menyspreable. La mostra està fermada a una sonda amb una resistència de platí (Pt-

100) a l’interior. En principi, la sonda està recoberta per una cinta aïllant per evitar 

curtcircuits amb la mostra. Com el forn i la mostra no estan en contacte directe, la 

difusió uniforme de calor s’aconsegueix omplint el criòstat amb gas heli a 0.2 

atmosferes de pressió. La tria d’heli no és casual, és un gas que presenta una 

conductivitat tèrmica relativament alta (0.152 W/(m·K)), no és reactiu químicament i 

no es condensa a les nostres temperatures i pressió de treball. Per controlar la 

temperatura, tenim un controlador/programador extern de temperatura Eurotherm 3216 

connectat a la sonda de Pt-100. Aquest dispositiu controla la font de corrent elèctric 

continu (de tipus HP 6002A DC, lineal i una potència de sortida de fins 200W) que 

alimenta el forn de coure. El forn, la sonda i la mostra estan subjectats a l’extrem 

inferior d’una canya situada al centre del criòstat. Per dins la canya passen els fils de les 

connexions elèctriques de forn, sonda i mostra.  Al voltant de la canya, per minimitzar 

pèrdues energètiques i maximitzar el control de la temperatura, hi ha uns discs que 

dificulten la convecció d’heli entre l’extrem inferior (dins nitrogen líquid) i l’extrem 

superior (situat a l’aire ambient) del criòstat. Podem veure un esquema d’aquesta part 

de l’equip experimental a la Figura 2.2. El nivell de nitrogen líquid dins el vas Dewar 

es controla o mitjançant un elevador mecànic per el vas Dewar o mitjançant un sistema 

extern d’injecció de nitrogen líquid per pressió. Aquest sistema s’ha mostrat útil des 

d’uns 80K fins uns 400K. Per davall tenim la limitació de la temperatura d’ebullició del 

nitrogen i per damunt tenim el perill de fusió de diferents components de l’equip (fils, 

soldadures amb plom). Usualment treballam amb un canvi de temperatura de 1 ó 2 K 

per minut. El criòstat és versàtil i es pot utilitzar per a mesures amb PUCOT (descrit 

més endavant).    
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Fig. 2.2. Esquema de la mostra dins el criòstat. 

 

Per generar el corrent que circula per la mostra, usam un generador de 

freqüències de tipus HP 3314A  i els paràmetres de treball habitualment són una sortida 

de 1 V i una freqüència sinusoïdal entre 20 i 7000 Hz. La sortida del generador està 

connectada a un amplificador de corrent amb sortida simètrica (la qual proporciona 

major estabilitat del senyal), al qual estan connectades en sèrie una resistència de 1 kΩ i 

la mostra. D’aquesta forma i tenint en compte la molt baixa resistència de les mostres 

(degut a les seves petites dimensions i que són conductores), hi circula un corrent altern 

estabilitzat de 6.04 mA d’intensitat (valor rms, “root mean square” o arrel quadrada del 

valor quadràtic mitjà del voltatge). D’aquesta forma, el voltatge de la mostra és 

proporcional a la seva impedància, essent típicament de 10-100 µV. Amb aquest valors, 

la calor dissipada a la mostra pel pas de corrent és molt petita.  

 

Finalment, usam un analitzador de senyals (en anglès “lock-in”) de tipus EG&G 

5204. Aquest amplificador està connectat al generador de freqüències (senyal de 

referència) i a la diferència de potencial de la mostra (senyal de la mostra) mitjançant 
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entrades simètriques. La seva funció és bàsicament filtrar el senyal de la freqüència útil 

i donar les parts en fase i fora de fase del senyal de la mostra respecte del senyal de 

referència. Els senyals en fase (R) i fora de fase (X) són mesurats per dos multímetres de 

tipus HP 3478A, que envien les dades a un ordinador amb el software LabVIEW i 

s’enregistra tota la informació. Per ajustar correctament la fase imaginària a zero, hem 

d’encalentir la mostra per damunt de TC (si és possible, uns 40 K) per a que la mostra no 

sigui ferromagnètica i ajustar la fase del “lock-in” fins que X≈0. Com el que ens 

interessa és el comportament qualitatiu dels senyals de la mostra i no el quantitatiu (que 

depèn de les seves dimensions concretes), és habitual usar unitats arbitràries. La Figura 

2.3 mostra una fotografia de tot l’equip experimenta de mesures d’impedància AC (a) i 

un esquema de com es realitzen les mesures del senyals (b). 

 

 
 

 

 

Fig. 2.3. Sistema experimental de mesures d’impedància AC. Fotografia (a) i esquema (b). 
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2.1.4 Aplicacions. 

 

Bàsicament les aplicacions són detectar canvis estructurals i magnètics a la 

mostra. Els canvis estructurals importants duen associats canvis significatius a la 

resistivitat, per la qual cosa les mesures de R reflecteixen possibles canvis de fase. Per 

una altra banda, les mesures de X a una freqüència fixada, si aquesta és suficientment 

baixa (X/R<1), reflecteixen el comportament de la permeabilitat magnètica, segons 

l’equació (2.5). 

 

 

2.2 PUCOT i espectroscòpia mecanomagnètica 

 

 

2.2.1 Introducció al PUCOT 

 

Per estudiar el comportament mecànic de les mostres hem usat una tècnica del 

camp de l’espectroscòpia mecànica, en concret, la tècnica de l’oscil·lador compost 

ultrasònic piezoelèctric (en anglès, “Piezoelectric Ultrasonic Composite Oscillator 

Technique”, PUCOT) [Rob74, Gre01, Kus06], . Els avantatges principals d’aquesta 

tècnica són: 

 

• Les mesures són ràpides (s’obtenen de forma “virtualment instantània” els 

valors de l’amplitud de deformació, esmorteïment i mòdul de Young).  

• La mesura és simple i precisa (pràcticament només es mesuren dos voltatges 

que creuen dos transductors). 

• Les mesures són detallades (es poden enregistrar corbes quasi contínues de 

l’esmorteïment i mòdul en funció de l’amplitud de deformació).  

• Les mesures cobreixen un ampli rang d’esmorteïment (no hi ha parts 

mecàniques involucrades, per la qual cosa l’esmorteïment té un nivell molt 

baix de fons). 
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• Les condicions de ressonància es poden mantenir fàcilment (la 

retroalimentació positiva dins la configuració d’un cicle tancat manté 

l’oscil·lador en ressonància.  

 

La teoria del PUCOT ha esta desenvolupada per modes d’oscil·lació 

longitudinal [Rob74, Mar51], en torsió [Rob78] i en flexió [Dev98], encara que pel 

present treball només s’ha utilitzat el primer. 

 

 

2.2.2 Principis bàsics 

 

 La Figura 2.4 mostra l’esquema de l’oscil·lador de tres components amb els 

elèctrodes i configuració necessària per a l’excitació dels harmònics fonamentals 

d’oscil·lacions longitudinals. Els cristalls d’excitació (drive) i mesura (gauge) són 

barres d’α-quars i secció quadrada, amb un tall adequat per a les oscil·lacions 

longitudinals (tipus X 18.5º) i dos elèctrodes acoblats a cares oposades, amb la forma 

de fines capes metàl·liques. Els cristalls de quars d’excitació i mesura, a més de la 

mostra, estan aferrats pels seus extrems.  

 

       
Fig 2.4. Acoblament d’un oscil·lador compost ultrasònic piezoelèctric, amb l’esquema d’eixos. 

 

Un voltatge Ud (rms) aplicat al cristall d’excitació produeix les vibracions i el 

voltatge Ug (rms) que travessa el cristall de mesura s’utilitza per mesurar la deformació 

oscil·latòria induïda.  
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Robinson i Edgar [Rob74] varen trobar les expressions per a l’esmorteïment 

total de l’oscil·lador Q-1(t) i per al valor màxim de la deformació oscil·latòria de la 

component “i” de l’oscil·lador, )(max
11 iε , on els subíndexs 11 indiquen deformació en la 

direcció 1 damunt el pla ortogonal a dita direcció: 
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on Zm és la impedància elèctrica de la part de mesura (incloent fils i impedància 

d’entrada del circuit de mesura), mt i ω(t) són la massa total i freqüència  de ressonància 

de l’oscil·lador sencer (aproximam que totes les parts vibren a la mateixa freqüència), 

S1111 i d311 són components del tensor de flexibilitat elàstica i del mòdul piezoelèctric  

del transductor, l2 és l’amplària dels elèctrodes del transductor, λ(i) és la longitud de 

l’ona longitudinal a la component i, ω és la freqüència angular de les oscil·lacions (ω ≈ 

ω(t)). 

 

S’ha de mencionar que Q -1(t) a l’equació (2.6) inclou les pèrdues del circuit de 

mesura,  la qual cosa s’ha de tenir en compte per obtenir l’esmorteïment  de 

l’oscil·lador. És convenient que la impedància elèctrica del circuit de mesura sigui 

purament resistiva o capacitiva, les dues possibilitats tenen avantatges i desavantatges 

[Rob74, Sch77]. A la nostra configuració experimental s’ha optat pel cas resistiu. 

L’esmorteïment i la freqüència de ressonància de la mostra es poden obtenir de 

l’oscil·lador total (suposant que tenim la massa, freqüència de ressonància i 

esmorteïment dels transductors de quars) usant les següents equacions [Rob74]: 

 

22 )()()( iimtm
i

t ωω ∑= ,                                                                  (2.8) 

∑ −− =
i

t iQimtQm )()()( 11 ,                                                            (2.9) 

 

on m(i), ω(i) i Q -1(i) són la massa, freqüència de ressonància i esmorteïment de la 

component i de l’oscil·lador. Com que l’esmorteïment de fons dels transductors és 
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normalment molt més petit que el de les mostres, la fricció interna de la mostra es pot 

trobar amb gran precisió a partir de l’esmorteïment de l’oscil·lador. 

 

Així, el procediment per a la determinació de l’esmorteïment, amplitud de 

deformació i freqüència de ressonància d’una mostra es redueix a mesurar dos voltatges 

que travessen els transductors (quarsos) i la freqüència de les oscil·lacions, donat que el 

sistema està en ressonància. Coneixent la freqüència de ressonància longitudinal 

fonamental, és fàcil calcular el mòdul de Young (E) ja que per al cas d’una barra fina 

tenim: 

 

           ρ224 flE = ,                                                                                      (2.10) 

 

on l seria la longitud de la barra, f la freqüència longitudinal fonamental de ressonància 

i ρ la densitat.                  

                             

                                                                                                                                                                                                                                                           

2.2.3  Configuració experimental bàsica 

 

 

 
Fig. 2.5. Esquema de l’oscil·lador compost i el seu circuit electrònic [Kus06]. 

 

La Figura 2.5 es una representació esquemàtica d’un sistema amb 

retroalimentació positiva controlat per ordenador mitjançant una targeta PCI 

d’adquisició de dades. Bàsicament, l’electrònica realitza dues funcions: mantenir les 
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condicions de ressonància per un rang ample d’amplituds d’oscil·lació de la deformació 

i regular el voltatge Ud. El canal Ug forma part del bucle de retroalimentació positiva. 

Tots dos canals utilitzen circuits simètrics d’entrada i de sortida per minimitzar la 

interferència elèctrica entre els dos voltatges. Això és especialment important en el cas 

de gran esmorteïment a la mostra, ja que en aquest cas Ud/Ug torna molt gran (equació 

(2.6)), amb valors que poden arribar a prop de 103. Apart dels preamplificadors/divisors 

simètrics connectats directament als quarsos, cada canal de mesura inclou: 

 

• Una línia de tres amplificadors controlats digitalment, amb circuits 

addicionals per una selecció automàtica de rang (unitats de control de guany 

de quatre passos, “automatic gain control“, AGC). 

•  Un xip híbrid de filtrat passabanda (70-120 kHz) Buttterworth octopol per 

millorar la relació senyal/renou i poder incrementar el rang dinàmic de les 

mesures. 

• Un convertidor rms integrat altament lineal. 

 

El control de cada un dels canals de mesura requereix tres línies digitals TTL 

(“ transistor-transistor logic”) i un convertidor analògic/digital (per el voltatge analògic 

corresponent al valor rms del senyal Ud (o Ug). 

 

Les unitats de control  de guany automàtica  i de control de fase són elements 

clau del cicle de retroalimentació positiva. L’amplificador AGC proporciona un 

voltatge altern constant a la sortida, independent del voltatge de mesura del transductor, 

el qual serveix per controlar després el nivell del voltatge d’excitació Ud. El controlador 

de fase analògic és usat per controlar la fase del senyal en el cicle de retroalimentació 

positiva i mantenir l’oscil·lador en ressonància. La ressonància es correspon amb la 

condició d’una impedància purament resistiva del circuit electromecànic sencer 

(incloent components d’excitació i mesura). Això es tradueix en que el voltatge que 

travessa el quars de mesura és màxim. La fase del cicle de retroalimentació es 

controlada per una línia analògica. Abans de cada mesura, es verifica i manté la 

condició de ressonància. Per minimitzar el temps d’aquest procediment, s’utilitza 

l’algoritme descrit a continuació. Inicialment (i només una vegada), abans del 

començament de les mesures, es realitza una recerca de la ressonància amb mil passos 
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damunt un rang de fase de 0 a π radians. A partir del màxim en aqueixes dades, 

s’obtenen les condicions de ressonància per començar les mesures útils en ressonància. 

Una vegada hem començat el procés de mesures de la mostra en ressonància, s’ha de 

tenir en compte que les condicions de mesura (per exemple la temperatura) varien i per 

tant també varien les condicions de ressonància. Això fa indispensable la recerca de les 

noves condicions de ressonància de forma prèvia a cada mesura experimental. No 

obstant, aquestes recerques es realitzen de forma diferent, mitjançant un procediment 

d’ajust fi només en la proximitat de la ressonància de la mesura anterior. Per minimitzar 

el temps d’aquestes recerques, es mesuren alguns punts de la corba de ressonància 

(normalment cinc són suficients) al voltant del valor prèviament obtingut. Després, es 

troba la posició actual de la màxima resposta (ressonància) amb un ajust polinòmic 

d’aquests punts. A partir d’aquí, s’excita adequadament el sistema per a que estigui en 

ressonància i sota aquesta condició es mesuren i enregistren les dades de fricció interna 

i freqüència.  

 

Un altre element essencial són els circuits de control del voltatge d’excitació, els 

quals inclouen un divisor resistiu de quatre passos controlat digitalment i un mòdul de 

control de guany analògic basat en un multiplicador analògic d’alta precisió. És un 

amplificador/atenuador, el qual permet controlar fàcilment l’amplitud de deformació de 

les oscil·lacions. Així es controla el voltatge d’excitació i per tant l’amplitud de 

deformació oscil·latòria, en un rang que excedeix els 80 dB i amb una resolució millor 

que el 0.5%. Això dona una estimació de la resolució de l’amplitud de deformació, 

quan l’amplitud de deformació ha de ser canviada o, com a cas particular, mantinguda 

constant. En una mesura simple de la dependència en amplitud a una freqüència 

propera a 100 kHz, aquesta configuració controla el voltatge d’excitació en un rang 

aproximat de 20 mV a 280Vrms. Per a una massa típica (de l’ordre de mig gram) i un 

esmorteïment típic (Q -1 de 10-4 a 10-2), aquests valors permeten oscil·lacions en un rang 

típic d’amplitud de deformació de 10-7 a 2x10-4, el qual normalment és suficient per a la 

majoria d’aplicacions relacionades amb la ciència dels materials.  

 

En total hi ha quatre línies analògiques (dos canals D/A i dos canals A/D) i 10 

línies digitals TTL. Això permet controlar el sistema amb una targeta d’adquisició de 

dades PCI estàndard com la que usam.  
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El límit inferior per a l’amplitud de deformació d’aquest equip està restringit per 

el nivell de renou de l’amplificador de potència de sortida. El senyal Ug conté manco 

renou perquè es recull del transductor de quars i aquest procediment es equivalent a un 

filtratge de banda bastant estreta per Ug. En la configuració present, el renou de sortida 

de l’amplificador (en el cicle de retroalimentació positiva obert) es compensat pel 

software, assumint que aquest renou no està especialment correlacionat amb el senyal. 

El límit superior de l’amplitud de deformació està determinat per la resistència 

mecànica dels transductors de quars (en cas de baix esmorteïment total) o per el màxim 

voltatge d’excitació proporcionat per l’amplificador de potència (en cas d’alt 

esmorteïment). Segons Robinson i Edgar [Rob74], el rang operacional del PUCOT es 

pot estendre de 10-12 a 5×10-4 d’amplitud de deformació. 

 

Un altre factor important és la resolució temporal de les mesures. Per al PUCOT 

són les propietats de l’oscil·lador (mostra) les que determinen la resolució temporal. 

Cada pas per canviar el voltatge d’excitació provoca una transició a la dependència 

temporal de l’amplitud de deformació. Si el pas és petit i el canvi del decrement és 

negligible durant aquesta transició, la constant  de temps de la transició és simplement  

τ =T/(πQ -1(t)), on T és el període de les oscil·lacions. Així, com més alt és 

l’esmorteïment, més ràpides són les mesures realitzades.  

 

Per realitzar mesures en temperatura hem utilitzat el mateixos dispositius 

(criostat, Eurotherm 3216...) que a les mesures d’impedància (Fig. 2.2), només que a 

l’interior del forn, en lloc d’una resistència, hi ha un oscil·lador compost, separat del 

sensor de temperatura (Figura 2.6). 

 

 
Fig. 2.6 Esquema de l’interior del forn usat al PUCOT. 

 

Les limitacions de temperatura són més estrictes que al cas anterior degut a 

l’adhesió de la mostra al quars. Aquesta adhesió es pot començar a degradar a partir 

d’uns 370 K. A més, a baixes temperatures l’adhesiu és extremadament rígid, de forma 
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que els canvis que es produeixen a la superfície de la mostra (formació de variants) 

durant la transformació martensítica poden ocasionar que aqueixa se separi del quars. 

Per evitar aquest problema, podem posar prèviament una capa d’indi pur (99.99% en 

massa), de no més de 0.1 mm per no afectar  a la fricció interna de l’oscil·lador, a la 

cara de la mostra on posarem l’adhesiu. Com l’indi té una temperatura de 

recristal·lització molt baixa (160K [Sap09]), la capa s’adapta als citats canvis a la 

superfície de la mostra. De totes formes, l’adhesiu no suporta de forma indefinida el 

cicles tèrmics o els petits esforços de vibració i amb el temps es degrada. A més, s’han 

emprat quarsos de gran puresa, per evitar en ells pics de fricció interna a molt baixes 

temperatures deguts a defectes substitucionals o intersticials [Par74, Kos94]. 

 

Les Figures 2.7, 2.8 i 2.9 corresponen, respectivament, a les fotografies del 

sistema experimental, la canya del criòstat (que durant les mesures es troba al seu 

interior) i l’oscil·lador compost (quarsos i mostres que se situen a l’interior del forn), 

assenyalant cada una de les parts amb el seu nom. A la Fig. 2.8 hi figura una bobina, 

que s’explicarà a la secció 2.3.      

 

 
Fig. 2.7. Imatge del sistema experimental incloent els aparells electrònics, amb el criòstat obert. 
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Fig. 2.8. Canya del criòstat. 

 

 
 
Fig. 2.9. Imatge de l’oscil·lador compost pròpiament dit i dos elements de mesura: sensor de 
temperatura i bobina.    
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Per controlar tot l’equip des d’un ordinador utilitzam un programa també baix el 

software LabVIEW. Aquest programa que hem dissenyat per al PUCOT permet 

realitzar des de coses tan simples com mesurar la freqüència de ressonància i la fricció 

interna en funció de l’amplitud a temperatura fixa fins coses més complicades com 

l’espectre en temperatura del decrement i el mòdul de Young per a dos valors de 

l’amplitud de deformació estabilitzats. Dels dos valors d’amplitud de deformació 

estabilitzats, normalment un està dins el rang de fricció interna independent de 

l’amplitud (“amplitude-independent internal fricion”, AIIF) i l’altre dins el rang de 

dependència no lineal amb l’amplitud (“amplitude-dependent internal friction”, ADIF). 

L’estabilització es realitza per a cada increment de temperatura i es realitzen mesures 

per a cada una de les dues amplituds. Usualment utilitzam un canvi de temperatura de 

1K/min i es prenen mesures cada 15 segons, la qual cosa és molt acceptable si 

consideram 500 ms com el temps necessari per mesurar un punt amb amplitud de 

deformació estabilitzada. Per això podem considerar que les dues mesures a diferents 

amplituds s’han realitzat a la mateixa temperatura. A més, es realitzen en realitat tres 

mesures: primer a baixa amplitud, després a alta amplitud i finalment un altre pic a 

baixa amplitud. Per a baixa amplitud, el valor enregistrat s’obté a partir d’una mitjana 

dels valors mesurats. D’aquesta manera, es minimitza l’efecte cinètic del canvi de 

temperatura entre les mesures de baixes i altes amplituds. També hi ha la possibilitat, 

sense aturar les mesures en funció de la temperatura, de realitzar la mesura de la 

dependència en funció de l’amplitud de l’esmorteïment. Quan realitzam aquest tipus de 

mesures del decrement en funció de l’amplitud, enregistram uns 100 punts 

experimentals en aproximadament 1 min. Durant aquest temps els canvis de 

temperatura que podem tenir són com a molt de 1-2 K,  motiu pel qual consideram 

aproximadament isoterm el procediment de mesura.  

 

Com ja s’ha explicat, l’espectre a baixa amplitud de deformació correspon a 

l’AIIF, mentre que la diferència entre els valors a alta i baixa amplitud ens dona 

l’espectre en temperatura de l’ADIF. El mateixos procediments s’apliquen a les 

mesures del mòdul de Young a alta i baixa amplitud, obtenint l’espectre en temperatura 

del defecte de mòdul depenent d’una amplitud de deformació fixa i l’espectre de la 

dependència amb l’amplitud  a una temperatura fixa. Una vegada estabilitzada 

l’amplitud de deformació, el temps requerit per enregistrar la fricció interna i la 

freqüència de ressonància (a partir de la qual es calcula el mòdul de Young) és mínim, 
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motiu pel qual sempre s’enregistren totes dues de forma pràcticament isoterma. Amb 

aquestes pautes obtenim dades en funció de l’amplitud de deformació que podem 

considerar ”contínues” en les nostres anàlisis. 

 
Fig. 2.10. (a) Dades experimentals en funció de la temperatura de la fricció interna per a dues 
amplituds estabilitzades de εεεε0=10-6 i εεεε0= 4x10-5. Les dades a baixa amplitud representen la fricció 
interna independent de l’amplitud (corba AIIF), mentre que les dades a alta amplitud (corba IF) 
presenten una depedència amb l’amplitud. Per obtenir només la fricció interna depenent de 
l’amplitud (corba ADIF), restam a la corba IF els valors de la corba AIIF. (b) Corba ADIF a 
diferent escala. Mostra monocristal·lina de Ni51.5Fe21.5Ga27 (anomenada dins el grup com KF4) amb 
l’eix longitudinal en direcció <1 0 0>. 
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A la Figura 2.10 tenim un exemple del procediment seguit per trobar la 

dependència de l’ADIF amb la temperatura. La mostra en qüestió era un monocristall 

de Ni51.5Fe21.5Ga27 (anomenat dins el grup com KF4) amb l’eix longitudinal en direcció 

<1 0 0>. Es varen fer messures de la fricció interna baixant la temperatura, amb dues 

amplituds estabilitzades diferents. A la Fig. 2.10 (a) hi ha tres corbes. La corba 

corresponent a l’AIIF representa les dades experimentals amb una amplitud baixa, de 

10-6,  La corba IF es correspon a la fricció interna total a una amplitud alta, de 4x10-5, ja 

presentant efectes no lineals. Per obtenir el gràfic de només aquest efectes no lineals, 

restam els valors de la corba AIIF a la corba IF i obtenim així la corba de l’ADIF per 

ε0= 4x10-5 en funció de la temperatura. Per veure millor els valors de l’ADIF (molt 

baixos en aquest cas), la Fig. 2.10 (b) els presenta amb una escala diferent. 

 

 
2.2.4  Aplicació de camps magnètics externs 

 
 

 
 

Fig. 2.11. Fotografia del dispositiu amb bobines per aplicar camp magnètic a la mostra. 
 

Per poder aplicar un camp magnètic axial, hem fet dues bobines mitjançant un 

total de cinc capes de voltes amb fil de coure al voltant d’un dispositiu que acoblam 

externament a la part baixa de l’armadura d’acer del criòstat. D’aquesta forma, el calor 
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produït per les bobines afecta menys a la mostra i el nitrogen líquid del vas Dewar està 

en contacte amb elles, refrigerant-les i reduint la resistivitat. L’ordinador controla un 

generador de funcions Agilent 33210A, amb la sortida connectada a una font 

d’alimentació Kepco BOP 72-6M. Finalment, les bobines estan connectades en paral·lel 

amb la sortida de la font d’alimentació. Amb aquesta configuració hem obtingut camps 

axials a la mostra fins a 18 kA/m. A la Figura 2.11 podem veure una imatge de les 

bobines. 

             
Varem calibrar experimentalment la bobina per conèixer exactament H en 

funció del corrent aplicat i la distribució axial del mateix. Varem moure una sonda al 

llarg de l’eix de la bobina, realitzant mesures del camp durant la pujada i la davallada 

de la sonda per l’eix, mentre circulava un corrent d’un amper per les bobines. A la 

Figura 2.12 podem veure aqueixes dades. 

 

 
Fig. 2.12. Gràfic del camp magnètic induït a l’eix del criòstat quan circulava el corrent d’un amper 
per les bovines exteriors. L’eix X indica la distància de la sonda al començament del criòstat. Les 
mesures es varen realitzar durant la pujada i davallada de la sonda per l’eix. Es mostra ampliada 
la zona on el camp es més gran i uniforme. 

 

Podem veure que entre 28 i 38 cm tenim un valor més o manco estable de 3.5 

mT, amb una precisió al voltant de 1 %. Per tant, totes les mesures s’han de realitzar 
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amb la mostra completament situada dins d’aquests 28-38 cm. Amb aquest resultat, 

varem situar la sonda a 32.5 cm del començament del criostat i varem fer mesures del 

camp en funció del corrent que circulava per les bobines. El resultat es pot veure a la 

Figura 2.13. 

 
Fig. 2.13. Gràfic del camp magnètic induït a l’eix del criòstat (a 32.5 cm del començament del 
mateix)  en funció del corrent  circulant el corrent per les bovines exteriors. També hi figura un 
ajust lineal de les dades experimentals i els seus paràmetres. 

 

Com es pot deduir de l’ajust  de la Fig. 2.13 el camp produït és altament lineal 

amb el corrent que circula per les bobines. 

 
 

 
 
Fig. 2.14. Fotografia de l’electroimant utilitzat per aplicar camps magnètics transversals a la 
mostra. 
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Addicionalment, podem situar l’oscil·lador enmig dels dos pols d’un 

electroimant convencional d’Oxford Instruments (Figura 2.14), connectant-lo també a 

la font Kepco BOP 72-6M. D’aquesta manera podem aconseguir camps transversals a 

la mostra de fins 1.35 MA/m. L’inconvenient d’aquesta configuració és que només 

podem treballar a la temperatura ambient del laboratori, ja que hem de prescindir del 

criòstat. 

 
Per a que aquestes configuracions de mesura sota camps magnètics funcionin, 

no hem utilitzat components ferromagnètiques (barres, visos, etc) per evitar influències 

no desitjades. A més, hem de recordar, com hem vist al Capítol 1, que la magnetització 

no només depèn del camp aplicat, sinó també de la geometria de la mostra. 

 

2.2.5  Operativitat del PUCOT 
 

La facilitat del control de l’amplitud de deformació i una resolució temporal 

bastant alta ens permet usar el PUCOT per mesurar la fricció interna independent de 

l’amplitud de deformació (AIIF), la fricció interna depenent de l’amplitud de 

deformació (ADIF) i  la freqüència de ressonància (mitjançant la qual es troba el mòdul 

de Young en funció de l’amplitud).  

 

A continuació, un resum  de les característiques operacionals del nostre sistema: 

 

• Rang màxim de freqüència entre 70 i 140 kHz (amb la limitació d’estar al 

voltant de la freqüència de ressonància de cada un dels elements oscil·lants). 

• Amplitud màxima de deformació normalment al voltant de 2x10-4. 

• Nivell de renou relatiu als transductors de quars al voltant de 3x10-9 al canal 

de l’amplitud de deformació. 

• Voltatge màxim d’excitació de 280 Vrms
.. 

• Nivell de renou de 5 mV al voltatge d’excitació amplificat. 

• Aplicació de camps magnètics axials (fins 18 kA/m) i tranversals (fins 1.35 

MA/m). 

• Rang de temperatura d’uns 80 K fins uns 370K (per mesures sota camps 

transversals, només temperatura ambient). 
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Com hem dit, per realitzar mesures a diferents temperatures tenim dues 

alternatives: podem fixar la temperatura i realitzar una mesura per tot un rang de 

l’amplitud de deformació o podem fixar dues amplituds de deformació que s’alternin i 

realitzar un escombrat en temperatura. 

 

A materials heterogenis o anisòtrops els esforços tèrmics poden produir 

deformacions microplàstiques a la mostra, però la transformació martensítica produeix 

deformacions encara més altes. La fricció interna transitòria deguda a l’acumulació de 

deformació en cada cicle de les oscil·lacions és una funció de ω/T& , on T& és el ritme de 

refredament/encalentiment i ω és la freqüència angular de les vibracions. Amb una 

freqüència propera als 100 kHz i les condicions de mesura usuals ja explicades (canvi 

de temperatura de 1K/min) podem negligir els efectes transitoris [Kus01]. 

 

 
2.3 Espectroscòpia mecanomagnètica  

 

Hem modificat la configuració del PUCOT original per situar una bobina al 

voltant de la mostra, com es pot veure a la Fig. 2.9. S’ha considerat batiar aqueixa 

tècnica modificada amb el nom d’espectroscòpia mecanomagnètica [Kus06b]. Com s’ha 

descrit a l’apartat 1.3.2, la mostra deformada periòdicament durant les oscil·lacions 

produeix un voltatge per inducció a la bobina. Aquest voltatge després passa per un 

preamplificador de fabricació pròpia amb entrada simètrica i per un filtre/amplificador 

(amplificador acondicionador de banda ampla Brüel and Kjaer tipus 2638). Hi ha hagut 

dues configuracions experimentals, a la primera només es podia mesurar el mòdul del 

senyal. A la segona, també es pot mesurar la fase. Gràcies a la versatilitat del software 

LabVIEW, aquestes noves configuracions experimentals només han requerit petits 

canvis al programa bàsic per al PUCOT. 

 

Aquesta nova tècnica, basada en un principi inductiu de mesura, és 

essencialment diferent de la tècnica clàssica del magnetòmetre per mostra en vibració. 

En la tècnica del magnetòmetre una petita mostra oscil·la com un tot dins un sistema de 

bobines, essent el senyal de sortida proporcional a la velocitat de la mostra i el seu 

moment magnètic, a més de dependre de la posició de la mostra a les bobines. Al nostre 
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mètode, excitam la mostra amb una ona ressonant i una bobina (d’uns 2 mm de llargària 

front els 20 mm que pot tenir típicament la mostra) se situa al voltant de l’antinode de 

l’esforç (node de la velocitat) de la mostra. En principi, el senyal no depèn de la 

velocitat de la mostra com un tot, degut a que la magnetització de la mostra és 

homogènia i és mesura només la inducció induïda a la mostra pel canvi 

d’esforç/deformació (Magnetostricció inversa o efecte Villary). El corrent altern produït 

a la bobina pel canvi de magnetització cau pràcticament a zero si la bobina està situada 

a un antinode de la velocitat o node de l’esforç de la mostra. Aquest comportament ha 

estat verificat experimentalment. 

 

 

2.3.1 Versió inicial  

 

La sortida de l’amplificador, a la primera configuració experimental, estava 

connectada a un multímetre HP 3478A, que enviava les dades del voltatge a 

l’ordinador. L’ordinador, mitjançant un altre programa sota el software LabVIEW,  

enregistrava valors rms
mV , definits com: 

 
2

m
rms

m VV =                                                                                        (2.11) 

 

on Vm és el valor real del voltatge per a cada instant de temps. Vm és pot escriure de la 

següent forma: 

 

srm VVV +=                                                                                            (2.12) 

 

on Vr i Vs són respectivament els voltatges, a cada instant de temps, del renou i del 

senyal a estudiar. Si introduïm l’equació (2.12) dins l’equació (2.11) obtenim: 

 

srsr
rms

m VVVVV 222 ++=                                                                          (2.13) 

 

Si Vr i Vs no estan correlacionats, el terme srVV2  val zero. En aquestes 

circumstàncies, podem aproximadament eliminar el renou i obtenir el voltatge rms del 

senyal a estudiar sense renou (Vs
rms) mitjançant la fórmula:  
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22 )()( rms
r

rms
m

rms
s VVV −= ,                                                                      (2.14) 

 

on rms
rV és el valor del voltatge rms del renou. Aquest darrer valor es pot obtenir a partir 

de les dades del voltatge de la bobina quan l’esforç aplicat damunt la mostra és 

pràcticament nul. Al fer les mesures, sempre realitzavem l’enregistrament de dades a 

baixa amplitud de deformació, on tot el senyal de la bobina prové del renou.  Gran part 

de les mesures es va realitzar amb aqueixa tècnica, però la falta d’explicació a algunes 

caigudes del senyal (veure mínims de la Figura 2.15 (a) a l’apartat 2.3.4) ens va 

impulsar a modificar-la per també mesurar la fase. 

 

 

2.3.2 Versió actual  

 

Per mesurar la fase, s’ha connectat la sortida de l’amplificador a un analitzador 

de senyals (EG&G 5208 lock-in) i com a referència s’usa el voltatge d’excitació produït 

pel sistema PUCOT. Els dos canals de sortida del “lock-in” ens donen l’amplitud i la 

fase del senyal i les dades són enregistrades per l’ordenador. Un altre avantatge 

d’aquesta configuració és que el lock-in filtra el senyal i no és necessari mesurar el 

renou de fons. 

 

 

2.3.3 Fons teòric de les mesures 

 

Es poden relacionar els efectes diferencials de la magnetostricció directa i 

inversa mitjançant una relació de Maxwell [Boz03]: 

 

H

B

H

l

l









∂
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∂
∂

σσ

1
,                                                                                 (2.15) 

 

on l, H, B i σ són la llargària de la mostra, el camp magnètic, la inducció i l’esforç, 

respectivament. A partir d’aquí, podem calcular la magnetostricció (λ=∆l/l ) sota 

l’aplicació d’un camp H*  com una funció de la magnetostricció inversa diferencial: 
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S’ha de notar que en el mètode experimental mostrat en el present treball es mesura la 

resposta magnètica periòdica de la mostra (amplitud de la inducció, B0) a un esforç 

periòdic amb amplitud 0σ , l’aplicació del qual és equivalent a l’acció d’un camp 

anisotròpic Hσ. Si consideram  per a un cristall isotròpic valors típics de µ0MS = 1 T, λS = 

10-5 i σ0 = 2 MPa dins l’equació (1.42), obtenim que Hσ té un valor al voltant de 30A/m, 

valor bastant baix per a, per exemple, una fase austenítica tova magnèticament amb 

anisotropia cúbica i també amb comparació als camps magnètics típics que podem 

aplicar a la mostra. Si la inducció induïda per esforç és essencialment lineal respecte a 

l’amplitud de l’esforç dins el rang usat per 0σ , 00 σ∝B , el quocient 00 σB  es pot 

tractar com independent de l’amplitud de deformació i considerar igual a 

Λ= lim
00 →σ (dB0/dσ0). Les relacions de tipus Maxwell són perfectament aplicables als 

fenòmens magnetostrictius reversibles (directe i invers), com s’ha confirmat per l’acer 

[Pra80] i el níquel [Vla81], reflectint la relació entre els coeficients “motor” i 

“generador” d’una mostra ferromagnètica [Jil03].  Així, la inducció induïda per esforç 

mesurada no només reflexa la magnetostricció inversa reversible, sinó també, 

mitjançant la relació de tipus Maxwell, la magnetostricció directa reversible. Així, un 

gràfic de 00 σB  enfront de H o 00 σB enfront de T (o simplement B0(H) o B0(T) si 

l’amplitud d’esforç σ0 es manté constant) reflecteixen les dependències amb el camp i la 

temperatura de la magnetostricció reversible del material, de forma que es poden 

utilitzar totes dues per caracteritzar els efectes magnetoelàstics. Si a més resulta que no 

hi ha histèresi, les magnestostriccions inverses reversibles i diferencials seran iguals i 

podem calcular la magnetostricció com: 

 

∫ 







=

*

0 0

0* )(
H

H

dH
B

H
σ

λ .                                                                       (2.17) 

 

Però als sòlids reals existeix histèresi (encara que pot ser molt petita) i la 

magnetostricció reversible difereix notablement de la diferencial [Boz03b] i l’equació 

(2.17) no és exacta. No obstant, es pot usar com a bona aproximació en cas de histèresi 



2. Tècniques experimentals 
______________________________________________________________________ 

 88 

petita o per comprovar qualitativament el signe i el tipus de dependència amb el camp 

de la magnetostricció a materials de referència clàssics com el ferro i el níquel, on es 

coneixen les dades de la magnetostricció a experiments quasiestàtics (no reversibles). 

 

 

2.3.4 Comprovació de la tècnica amb materials ferromagnètics clàssics:    

Ni i Fe 

 

Com a tota nova tècnica, es requereix comprovar la validesa amb mesures de 

materials de referència clàssics, els quals presenten abundants dades experimentals 

damunt magnetostricció  a la literatura.  Vàrem utilitzar mostres policristal·lines de ferro 

i níquel, amb un 99.99% de puresa en massa. Les mostres varen ser encapsulades al buit 

dins tubs de quars. Les mostres varen ser refredades lentament després de ser envellides 

(7 hores a 1170 K les mostres de Fe, 3 hores a 1270 K les mostres de Ni).   Aquests 

envelliments a altes temperatures es varen realitzar per recristal·litzar les mostres i 

eliminar possibles textures i defectes, com dislocacions i precipitats. 

 

La Figura 2.15 mostra les dades de la inducció induïda per esforç a 293 K per a 

una mostra de ferro policristal·lí. En la Fig. 2.15 (a) podem veure la magnitud del senyal 

magnètic sota un camp polaritzant cíclic. S’han utilitzat símbols plens pel primer quart 

de cicle mesurat des de l’estat desmagnetitzat de la mostra i posteriorment s’han utilitzat 

símbols oberts. Es poden apreciar dos mínims ben definits del senyal per a cada 

semicicle amb diferent polaritat del camp aplicat. La fase del senyal de la inducció 

respecte a l’esforç mecànic està representat a la Fig. 2.15 (b) pel cicle A-B-C-D-E-F-G-

H-I-J. Els bots ràpids B-C, E-F i H-I de 360º simplement reflecteixen el canvi de rang 

de l’aparell de mesura i s’han de descartar. A més,  hi ha 6 ràpides variacions d’uns 

180º, enumerades de 1 a 6 a la Fig. 2.15 (b), que es poden apreciar a cada cicle. 

Aqueixes variacions de la fase aparentment reflecteixen el canvi de signe de la resposta 

magnètica a l’esforç aplicat i coincideixen amb els mínims de la magnitud de la 

inducció, Fig. 2.15 (a). Dos d’aquests canvis de 180º, 1 i 4, tenen associada una gran 

histèresi, mentre que els altres (2,3 i 5,6) formen dues parelles de variacions de fase 

reversibles. La part real de la inducció, calculada a partir del mòdul i la fase de la 

senyal, es representa a la Fig. 2.15 (c). Aquí, els canvis de fase de 180º representen 

canvis de signe. Hi ha dos canvis de signe de la inducció magnètica que es 
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correspondrien amb el camp coercitiu Hc. Aquests canvis estan associats a les variacions 

de fase amb gran histèresi 1 i 4 de la Fig. 2.15 (b). El canvi de signe de la 

magnetostricció inversa als punts  Hc i -Hc és un fenomen obvi, degut a un canvi de 

sentit de l’alineament dels moments magnètics causat pel camp (i no per l’esforç). Com 

s’ha explicat al Capítol 1, l’esforç aplicat σ indueix anisotropia uniaxial: si λσ  > 0 

(amb λ el coeficient de magnetostricció), la direcció de l’esforç és un eix fàcil i els 

moments magnètics tendeixen a alinear-se amb ell, però si  λσ  < 0, l’esforç crea un pla 

de fàcil magnetització perpendicular a l’eix de l’esforç. Així, per diferents orientacions 

del camp intern, el mateix esforç en tensió (positiu) en cas de magnetostricció positiva 

tendirà a alinear el moments magnètics amb l’eix de la mostra (eix de l’esforç) però en 

sentits oposats, produint variacions de flux de diferent signe a la bobina. El mateix és 

cert per esforç compressiu i magnestostricció negativa.      

 

La dependència λ(H) obtinguda per el primer quart de cicle partint de l’estat 

desmagnetitzat  a partir de l’equació (2.17) també es mostra a la Fig. 2.15 (c). Aquest 

gràfic mostra un màxim al voltant de 13 kA/m i un canvi de signe al voltant de 16 

kA/m. Aquesta tendència es correspon amb el comportament clàssic [Boz03c, duT05], 

mostrat a la Fig. 1.26. El citat comportament es degut a que pel ferro 100λ  i 111λ  tenen 

signe contrari i en la magnetostricció del ferro policristal·lí domina la primera a camps 

baixos i la segona a camps alts.   

 

La Figura 2.16 mostra la part real de la magnetostricció inversa reversible i la 

magnetostricció directa calculada per la mostra de níquel. En bon acord amb el 

comportament clàssic [Boz03c, duT05] mostrat a la Fig. 1.26, λ(H) no presenta cap 

canvi en el signe de la magnetostricció, el qual és oposat al del ferro per camps baixos. 

A més, els valors absoluts de la magnetostricció són aproximadament un ordre de 

magnitud superiors respecte als del ferro. Els valors absoluts calculats per a la 

magnetostricció són més baixos que els de les mesures directes de la magnetostricció 

directe [Boz03c, duT05]. Això es podria explicar a partir de que usam una aproximació 

per el càlcul (equació (2.17)) i que les freqüències emprades són altes, estan al voltant 

de 100 kHz.  La inducció B és proporcional a la µ de la mostra, la qual té un 

comportament diferent per a altes i baixes freqüències. Aquest fet no és nou ni 
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incorrecte, ja en el treball de Pravdin [Prav82] queda patent que la magnetostricció a 

freqüències ultrasòniques és significativament inferior al cas quasiestàtic.  

 
Fig. 2.15. Inducció induïda per esforç a una mostra de ferro policristal·lí (amplitud de deformació 
de 10-5, T=293 K) en front d’un camp polaritzant cíclic de freqüència 0.002Hz. a) valor absolut de 
l’amplitud de la inducció induïda per esforç. b) Fase de la inducció respecte a l’esforç: les lletres de 
l’A a la J comprenen un cicle sencer del canvi de fase, els números de l’1 al 6 indiquen canvis ràpids 
de 180º a la fase. c) part real de l’amplitud de la inducció induïda per esforç.  S’han utilitzat 
símbols plens a (a) i a (c) per al primer quart de cicle partint de l’estat desmagnetitzat, utilitzant 
posteriorment símbols buits. La línia sòlida a (c) mostra el resultat de la integració, d’acord amb 
l’equació (2.17), de la part real de B0 /σσσσ0 al primer quart de cicle partint de l’estat desmagnetitzat 
de la mostra. Les fletxes indiquen la direcció d’evolució de la corba. 
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Fig. 2.16. Part real de la inducció induïda per esforç a una mostra de níquel policristal·lí (amplitud 
de deformació de 3x10-7, T=293 K) en front d’un camp polaritzant cíclic de freqüència 0.002Hz. 
S’han utilitzat símbols plens per al primer quart de cicle partint de l’estat desmagnetitzat, utilitzant 
posteriorment símbols buits. La línia sòlida mostra el resultat de la integració, d’acord amb 
l’equació (2.17), de la part real de B0 /σσσσ0 al primer quart de cicle partint de l’estat desmagnetitzat 
de la mostra. Les fletxes indiquen la direcció d’evolució de la corba. 

 

En conclusió, després d’haver vist els resultats amb materials clàssics, el nostre 

mètode experimental pot descriure de forma qualitativa el comportament de la 

magnetostricció, indicant el signe i donant uns valor aproximats inferiors als reals (com 

una fita mínima). Com més petita sigui la histeresi a les nostres mesures, més correctes 

seran els nostres valors.  

 

 

2.3.5 Efecte magnetoelèctric invers 

 

Alguns investigadors han desenvolupat un mètode similar al nostre per observar 

l’anomenat efecte magnetoelèctric invers o “converse magnetoelectric effect”. Aquest 

efecte consisteix en obtenir canvis apreciables en la magnetització d’un material sota un 

camp elèctric. S’han desenvolupat materials que presenten aquest efecte i que 

consisteixen en un compost de làmines d’un material piezoelèctric i un material 

magnetostrictiu [Wan08, Pop08, Che09 i Fet09].  El funcionament d’aquests materials 

compostos es basa en aplicar un potencial a la part piezoelèctrica i així induir un esforç 

a la part  magnetostrictiva, produint canvis a la magnetització. Aquest procediment és 
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físicament igual al que nosaltres utilitzam en el nostre oscil·lador compost i les  majors 

diferències són:  

 

• Les làmines tenen una geometria 2D i les nostres mostres, tot hi haver-hi un 

eix longitudal preferencial, estan molt enfora de ser fils prims i s’ha de 

considerar una geometria 3D.  

• Degut a la utilització d’un quars de mesura al nostre sistema, les nostres 

mesures es realitzen en condicions de ressonància i ens és possible mesurar 

la fricció interna de forma molt acurada.    

 

 

2.4 Resum 

 

1) Hem desenvolupat un sistema de mesura de la impedància en corrent altern 

dins un rang de temperatures que va d’uns 80 K fins uns 400 K. L’ús de baixes 

freqüències ens permet identificar la part real amb la resistència en corrent continu (útil 

per tant per estudiar canvis estructurals) i la part imaginària amb la permeabilitat 

magnètica (permetent l’estudi de canvis magnètics). 

 

2) L’equip experimental del PUCOT ens permet fer vibrar les mostres en 

ressonància a freqüències ultrasòniques i mesurar la fricció interna i el mòdul de Young  

en un rang d’amplitud de deformació suficientment ample com per extreure els efectes 

dependents de dita amplitud (com l’ADIF, el defecte del mòdul de Young histerètic i 

l’amplitud de deformació anelàstica).  

 

3) S’ha dissenyat un criòstat amb bobines que permet realitzar mesures amb el 

PUCOT en funció de la temperatura (80-370K) i del camp magnètic axial aplicat (fins 

18 kA/m). Addicionalment, amb un electroimant extern i sense l’ús del criòstat, podem 

aplicar camps magnètics transversals tranversals (fins 1.35 MA/m) a temperatura 

ambient. 

 

4) S’ha desenvolupat una variació del PUCOT, l’espectroscòpia 

mecanomagnètica, que ens permet mesurar la magnetostricció reversible inversa. A 
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partir d’aquesta, es pot estudiar qualitativament la magnetostricció directe dels materials 

ferromagnètics. Aquest procediment és similar al funcionament d’alguns materials 

composts que presenten l’anomenat efecte magnetoelèctric invers.  
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3. Transició magnètica en les mesures de 
la impedància en corrent altern, inducció 
magnètica induïda per esforç i fricció 
interna a monocristalls de Ni-Fe-Ga 

 

 Diversos autors han apuntat l’existència d’una anomalia magnètica al Ni-Fe-

Ga. En aquest capítol es mostren els resultats que hem obtingut de les mesures 

d’impedància, inducció magnètica induïda per esforç i fricció interna a l’estat 

austenític del monocristall de l’aliatge ferromagnètic amb memòria de forma de 

composició Ni51.5Fe21.5Ga27 (que el nostre grup a anomenat KF4). A partir dels nostres 

resultats, es pot concloure que hi ha present una anomalia magnètica i que el grau 

d’ordenament atòmic té una major influència a l’anomalia magnètica que no pas a les 

temperatures de les transicions martensítica i para-ferromagnètica. A més, dita 

anomalia no s’ha pogut apreciar en la impedància resistiva a baixes freqüències, 

apuntant un origen magnètic. Suposant que l’anomalia magnètica de les nostres 

mesures coincideix amb la reportada per alguns autors, hem analitzat les explicacions 

que aquests autors varen suggerir des de la perspectiva dels nostres resultats.  

 

 

3.1 Introducció 

 

Oikawa et al. [Oik02] varen descobrir que l’aliatge Ni51Fe22Ga27 (aliatge que 

presenta una fase martensítica ferromagnètica), sota camps magnètics, podia presentar 

una davallada o un pujada (segons si la mostra havia estat envellida a 1470 o 770 K) de 

la magnetització durant la transformació martensítica inversa. A més, la mostra 

envellida a 1470 K presentava una anomalia: la magnetització de la fase matriu en 

davallar la temperatura no creixia, davallava fins arribar a la transformació martensítica. 

Varen proposar que aquests comportament magnètic de les mostres estava correlacionat 

amb el possible bloqueig del moviment dels dominis magnètics degut a l’existència de 

dominis cristal·logràficament en antifase d’escala nanomètrica. Murakami et al. 

[Mur03, Mur04] varen estudiar l’aliatge de Ni51Fe22Ga27 amb holografia i microscòpia 
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de Lorentz, reportant una anomalia o transició magnètica relacionada amb un canvi en 

la topologia de l’estructura de dominis magnètics. Majumdar et al. [Maj05] varen 

reportar una caiguda a la susceptibilitat en corrent altern del Ni54Fe19Ga27 (aliatge KF4). 

A la mateixa composició, Sharma et al. [Sha07] varen trobar una caiguda en la 

magnetització i un petit canvi a la resistivitat uns 20 K abans de la transformació 

martensítica (cicle en refredament), proposant com explicació una transició 

premartensítica o intermartensítica. Posteriorment, Murakami et al. [Mur08], varen 

proposar que l’explicació darrera l’anomalia en el Ni51Fe22Ga27 podria ser uns petits 

canvis estructurals deguts a la formació de camps de deformació elàstica de llarg abast. 

Per clarificar l’existència de les anomalies o transicions magnètiques abans 

mencionades i si estaven associades al fenomen premartensitic/intermartensític, varem 

decidir realitzar mesures de impedància i espectroscòpia mecanomagnètica en el 

Ni51.5Fe21.5Ga27. Es va triar aquesta composició perquè presenta una gran separació entre 

les temperatures de Curie i de la transformació martensítica. Aquest fet ens permet 

obtenir, mitjançant el canvi del grau d’ordre L21 a través de diferents tractaments 

tèrmics [San06], variacions significatives en les temperatures de la transformacions 

martensítica i para-ferromagnètica, amb la seguretat de que no es produeix solapament 

de les citades transformacions.       

 

 

3.2 Mostres 

 

Es varen crear monocristalls de Ni51.5Fe21.5Ga27 pel mètode anomenat de 

Bridgman [Kar05]. Es va triar treballar amb monocristalls perquè, al ser sotmesos a 

cicles tèrmics, les seves mesures de resistivitat mostren una major reproductibilitat que 

els policristalls. Això és degut a que aquests darrers presenten una gran producció de 

defectes durant la transformació martensítica. Les mostres es varen tallar amb forma de 

barres d’aproximadament 2 x 1 x 17 mm3, amb l’eix longitudinal en la direcció [1 0 0] i 

els altres dos eixos perpendiculars en direccions <1 1 0>. 

 

Per a les mostres utilitzades a les mesures d’impedància, es varen utilitzar 

bàsicament dos tractaments tèrmics, per obtenir diferents graus d’ordre atòmic L21. Una 

mostra var ser envellida a 1070 K durant 15 minuts i refredada a l’aire lentament 
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(mostra SC, “slowly cooled sample”). Aquest tractament produeix un alt grau 

d’ordenament de llarg abast L21. Una altra mostra va ser envellida durant 30 minuts a 

970 K i trempada en aigua (mostra WQ, “water quenched sample”), per reduir el grau 

d’ordenament L21 [San06]. La mostra trempada va rebre posteriorment diversos 

envelliments consecutius a 470 K per augmentar gradualment el grau d’ordre L21. Les 

mesures de la impedància elèctrica, amb diferents freqüències, es varen realitzar després 

de cada tractament tèrmic. Aquest tractaments han permès variar la temperatura de 

Curie des de 340 K (menor grau d’ordre L21)  fins aproximadament 360 K (major grau 

d’ordre L21). Anàlogament, la temperatura del començament de la transformació 

martensítica directe s’ha mogut d’uns 190 K (menor grau d’ordre L21) fins uns 145 K 

(major grau d’ordre L21). 

 

Les mostres utilitzades per mesures d’inducció magnètica induïda per esforç i 

fricció interna varen ser encapsulades al buit dins tubs de quars, per posteriorment ser 

envellides a 1370 K durant 30 minuts i refredades en l’aire, per dissoldre els possibles 

precipitats.  

 

 

3.3 Resultats i discussió 

 

 

3.3.1 Mesures d’impedància 

 

A la Figura 3.1 es poden veure les gràfiques, en funció de la temperatura, de la 

part real (R, que segons l’equació (2.3), a freqüències baixes tendeix a representar la 

resistència per un corrent continu, Rdc) i la part imaginària (X, que a baixes freqüències 

és proporcional al producte de la permeabilitat per la freqüència, segons l’equació (2.5)) 

de la impedància de la mostra SC, per una freqüència de 68.6 Hz. La part real de la 

impedància [Fig. 3.1 (a)] presenta dos efectes importants: un petit canvi de pendent al 

voltant de 350 K i un increment notable de la resistència al voltant de 150 K durant el 

refredament, associat durant l’encalentiment posterior a una disminució de la resistència 

al voltant de 160 K. El primer efecte no mostra histèresi tèrmica i es correspon amb la 

transició para-ferromagnètica. En canvi, la gran variació de la resistència acompanyada 
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d’histèresi tèrmica es correspon amb la transformació martensítica. Entre aquests dos 

fenòmens, la corba pareix lineal. Aquest comportament és similar a l’observat per 

Majumdar et al. [Maj05], com es pot veure a la Figura 3.2 (b). 
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Fig. 3.1. Dependència amb la temperatura de la part real (a) i la part imaginària (b) de la 
impedància (en unitats arbitràries) a 68.6 Hz per a una mostra refredada en l’aire (SC). Les fletxes 
discontínues indiquen el sentit del cicle tèrmic.  
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Fig. 3.2. Gràfics en funció de la temperatura de la susceptibilitat en corrent altern (a) i de la 
resistivitat (b) al Ni54Fe19Ga27 obtinguts per Majumdar et al. [Maj05]. Dins un quadre s’ha 
augmentat la corba de la susceptibilitat durant la tranformació martensítica. A més, s’ha marcat 
amb una fletxa la temperatura de Curie al gràfic de resistivitat.   
 

La Figura 3.1 (b) representa la apart imaginària de Z. Les seves principals 

característiques són: 

 

• Hi ha un pic molt pronunciat al voltant de 350 K, només una mica per davall 

de Tc. Es tracta d’un pic de Hopkinson [Loa93]. 

• En el rang aproximat de 350-240 K, X decreix durant el refredament. A més, 

existeix histèresi tèrmica entre les corbes refredament-encalentiment en el 

rang de temperatura de 350-285 K. Entre 330 i 310 K, la variació de X és 

màxima. Majumdar et al. també varen trobar a les mesures de la 

susceptibilitat en corrent altern del Ni54Fe19Ga27 un decreixement abans de la 
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transformació martensítica directe [Maj05], com es pot veure a la Fig. 3.2 

(a). 

• Entre 230 K i la transformació martensítica, X roman pràcticament 

independent de la temperatura. 

• Contràriament a la part real de la impedància [Fig. 3.1 (a)], la part imaginària 

decreix durant la transició de fase matriu a fase martensítica, degut a  que la 

darrera presenta menor permeabilitat magnètica. 

• Finalment, en la fase martensítica, X augmenta suaument en refredar. 

 

 
Fig. 3.3. dR/dT a partir de les dades en refredament a 21.7Hz, per a una mostra refredada en l’aire 
(SC). La temperatura de Curie (TC) i les temperatures inicial (Ms) i final (Mf) de la transformació 
martensítica directe estan indicades per fletxes. 

 

La Figura 3.3 ensenya per a la mostra SC la derivada de R respecte la 

temperatura, dR/dT, durant el refredament i a una freqüència de 21.7Hz. dR/dT mostra 

clarament les temperatures del començament de la transformació martensítica directe 

(Ms) i del seu final (Mf), així com TC. Per una altra banda, no es pot apreciar cap 

característica especial entre Ms i TC. 
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A la Figura 3.4 es poden veure les mesures a 68.6 Hz per a la mostra WQ. 

Aquesta mostra es caracteritza, com ja s’ha dit, per un grau inicial baix d’ordre atòmic 

L21, que es va incrementant després de cada un dels envelliments successius a 470 K.   
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Fig. 3.4. Dependència amb la temperatura, en refredar, de la impedància en corrent altern de 
68.6Hz per a la mostra trempada en aigua des de 970 K (mostra WQ), després d’envelliments de 0, 
1.8, 9.0 i 954 ks a 470 K: R (a) i X (b). 
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Fig. 3.5. Dades en funció de la temperatura al voltant de Ms de X (a) i R (b) a 68.6 Hz, per a una 
mostra WQ amb envelliments a 470 K durant 0, 1.8, 9.0 i 95.4 ks. Ms està indicada per fletxes.  
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Les dades de R [Fig. 3.4 (a)] mostren que a mesura que l’ordre atòmic augmenta 

amb el temps d’envelliment, la resistència disminueix, com era d’esperar. A més,  es pot 

apreciar que la transformació martensítica es desplaça cap a temperatures menors en 

augmentar l’ordre de llarg abast, com va ser observat per Santamarta et al [San06]. A la 

Fig. 3.4 (b) es poden apreciar les dades de X, on la transformació martensítica directe 

s’aprecia com una petita caiguda a baixes temperatures. Per distingir millor alguns 

detalls, la Figura 3.5 mostra una ampliació de la Fig. 3.4 al voltant de la transició 

martensítica dels gràfics de X [Fig. 3.5 (a)] i R [(Fig. 3.5 (b)]. Cal apreciar, comparant  

els valors de R i Z [a partir de la Fig. 3.4 (a) i Fig. 3.4 (b)] i tenint en compte les 

equacions (2.3) i (2.4), que la condició a/δ<1 es compleix per a una freqüència de 68.6 

Hz (als pics de X tenim el màxims valors de a/δ al voltant de 0.4). Per tant, l’equació 

(2.5) es pot aplicar sota aqueixes condicions per avaluar la dependència amb la 

temperatura de la permeabilitat magnètica a partir dels valors de X.  

 

La Fig. 3.5 (a) mostra que, en augmentar el temps d’envelliment, el salt de X 

entre l’estat austenític a prop de Ms i l’estat martensític es va reduint. La Fig. 3.5 (b) 

mostra que a mesura que augmenta el grau d’ordre L21 la transformació martensítica 

torna més abrupte i es produeix en un interval menor de temperatures.  

 

Tornant a la Fig. 3.4 (b), es poden apreciar una sèrie de característiques de la 

transició para-ferromagnètica: 

 

• Aqueixa transició és més difusa a la mostra trempada que a la mostra 

refredada en l’aire, en el sentit que el creixement de la corba és més lent i 

està estès en un rang més ample de temperatures [comparar la Fig. 3.1 (b) i 

la corba per 0 ks a la Fig. 3.4 (b)]. Addicionalment, aquest rang de 

temperatures es redueix amb l’augment de l’ordenament atòmic com a 

resultat d’envelliments consecutius. Aqueixa tendència és consistent amb 

l’observació d’una abrupta transició para-ferromagnètica a la mostra amb alt 

grau d’ordenament atòmic [mostra SC, Fig 3.1 (b)]. Aquest eixamplament 

de la transició a la mostra trempada no és fruit de variacions a la 

composició, ja que la temperatura d’envelliment (470 K) no és 

suficientment alta per provocar la difusió a llargues distàncies als nostres 

cristalls. Això ho demostra el fet de no haver-hi degradació a la 
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transformació martensítica fins i tot després de 10 Ms d’envelliment a 520 

K [San06b]. La mida dels dominis amb fronteres cristal·logràficament en 

antifase (“antiphase boundary”, APB) és molt petita (de l’ordre de 10-30 

nm) al Ni51Ga27Fe22 desordenat, produint una gran densitat de APBs 

[Oik02]. Aquestes bloquegen de forma eficient el moviment de les parets 

dels dominis magnètics [Ven07]. Així, una gran densitat d’obstacles per al 

moviment de les parets dels dominis magnètics probablement pot explicar 

l’eixamplament de la transició para-ferromagnètica a les mostres amb baix 

grau d’ordre de llarg abast. 

• TC s’incrementa amb l’ordre atòmic.  

• A prop de TC, hi ha un pic que augmenta d’altura amb el grau d’ordenament 

atòmic: per 0 ks d’envelliment no és visible, però per 95.4 ks d’envelliment 

aquest pic està molt ben definit. Com succeïa amb la mostra refredada a 

l’aire, aquest pic s’identifica com un pic de Hopkinson. Per a la mostra amb 

un envelliment de 95.4 ks, la temperatura d’aquest pic està molt a prop de 

TC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

La Fig. 3.4 (b) també mostra una anomalia magnètica a X dins el rang de 

temperatura de la fase matriu ferromagnètica, consistent durant el refredament en un 

màxim seguit d’un ràpid decreixement, situats entre el pic de Hopkinson i la 

transformació martensítica. Aquesta caiguda es podria interpretar com a una transició 

magnètica que separa, dins la fase matriu ferromagnètica, un estat d’alts valors de X 

(alta permeabilitat magnètica) i un altre estat de baixos valors de X (baixa permeabilitat 

magnètica). Continuant el refredament, per davall de la temperatura de l’anomalia 

magnètica, X torna a caure en la transformació martensítica, com ja s’ha esmentat. A 

mesura que l’ordre s’incrementa mitjançant envelliments successius, l’anomalia 

magnètica es desplaça fortament cap a temperatures més altes. Aquest canvi de 

temperatures després de 95.4 ks d’envelliment és més gran que els experimentats per TC 

i la transformació martensítica. És remarcable que el màxim és més alt per temps 

intermedis d’envelliment. El comportament de la mostra SC [Fig. 3.1 (b)] a 350-270 K 

es pot interpretar com un cas límit de l’evolució de l’anomalia magnètica observada a la 

mostra WQ [Fig. 3.4 (b)] a mesura que l’ordre atòmic augmenta, arribant gairebé a un 

solapament de l’anomalia amb el pic de Hopkinson i la transició para-ferromagnètica.  
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Per a una millor caracterització del comportament de l’anomalia magnètica a les 

mostres estudiades, s’ha calculat la temperatura del màxim valor de dX/dT  dins el rang 

de temperatures de l’anomalia. Els punts obtinguts es poden apreciar a la Figura 3.6, 

juntament amb la temperatura del màxim valor de X (descrit com MX) dins el rang de 

l’anomalia. Aquest gràfic corrobora clarament, a partir de MX i dX/dT, alguns detalls ja 

esmentats: per a un baix nivell d’ordenament l’anomalia està a prop de Ms, però 

presenta una forta dependència amb el grau d’ordre i  la seva evolució és similar a la  TC 

i contrària a la de Ms (la seva temperatura augmenta en augmentar el grau d’ordre). 
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Fig. 3.6. TC, Ms i els màxims de X (MX) i dX/dT en el rang de temperatures de l’anomalia magnètica 
per a una mostra WQ amb envelliments a 470 K, en funció del temps d’envelliment. Per simplicitat 
del dibuix, les dades per 0 ks d’envelliment figuren a 10-1 ks. A més, les dades per a una mostra SC 
figuren a 103 ks.   
 

S’ha interpretat que l’anomalia magnètica estudiada fins ara es pot identificar 

amb les anomalies anteriorment documentades per diferents autors [Mur03, Mur04, 

Sha05, Maj07 i Mur08]. La diferència en el rang de temperatures es pot atribuir a les 

petites diferències en la composició i al grau d’ordenament atòmic. Respecte aquesta 

anomalia magnètica, es pot concloure: 
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• No és una transició intermartensítica, contràriament a la hipòtesi de Sharma 

et al. [Sha07]. L’ús d’un aliatge amb Ms i TC ben separats i l’aplicació de 

diferents tractaments tèrmics per modificar la dependència de l’anomalia 

magnètica amb temperatura ha permès identificar clarament les posicions de 

l’anomalia i la transformació martensítica. Comparant la Fig. 3.4 (a) i la Fig. 

3.4 (b), és clarament visible que l’increment de resistivitat durant la 

transformació martensítica està situat a temperatures molt per sota de la gran 

davallada de X relacionada amb l’anomalia magnètica. 

• No pareix una transició premartensítica relacionada amb la transformació 

martensítica. Aqueixa darrera es desplaça cap a temperatures menors amb 

l’augment d’ordre, mentre l’anomalia es desplaça cap a temperatures majors, 

com succeeix amb TC. 

• El seu origen probablement és de tipus magnètic: primer, TC creix i 

l’anomalia magnètica es desplaça cap a temperatures majors amb l’augment 

d’ordre; segon, aqueixa anomalia no es pot apreciar clarament ni en les 

mesures de calorimetria diferencial (DSC) ni en la part real de la impedància 

en corrent altern a baixa freqüència (reflectant l’absència d’efectes 

estructurals que alterin el recorregut lliure mitjà dels electrons en les nostres 

condicions de treball). Per tant, no s’aprecien transicions estructurals amb la 

resolució utilitzada en les nostres tècniques experimentals. Murakami et al. 

[Mur08] varen proposar que les anomalies magnètiques tenien el seu origen 

en la formació de camps de deformació elàstica de llarg abast. L’absència de 

signes clars d’un possible canvi estructural a les nostre mesures i el fet de 

que a les dades que varen publicar Murakami et al. només hi havia efectes 

clars molt a prop de la transformació martensítica, ens empenyen a no 

acceptar la seva hipòtesi respecte l’origen de l’anomalia.  

 

 La Figura 3.7 il·lustra l’efecte, durant el refredament, de la freqüència a la part 

imaginària de la impedància (X) per a una mostra SC (a) i una WQ amb 9 ks 

d’envelliment (b). Aquesta figura reflecteix el fort efecte de la freqüència a la 

impedància, en consonància amb la teoria. 
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Fig. 3.7. Efecte de la freqüència a la part imaginària de la impedància (X) per a una mostra SC (a) i 
una mostra WQ amb 9 ks d’envelliment (b): espectre en temperatura, en refredar, per diferents 
freqüències (21.7, 68.6, 686, 2170 i 6860 Hz), amb ampliacions dels  gràfics per a 21.7 i 68.6 Hz.  

  

Com s’ha mencionat anteriorment, la comparació dels valors absoluts de R i X 

mostra que la condició a/δ<1 es compleix per a una freqüència de 68.6 Hz. En 

conseqüència, queda justificat l’ús de l’equació (2.5), de forma que la dependència de X 

amb la freqüència ha de ser lineal, amb el pendent proporcional al valor de la 

permeabilitat. Per tant, la dependència amb la temperatura de X reflecteix la 

dependència de la permeabilitat amb la temperatura. La Figura 3.8 mostra talls de les 

corbes de la Fig. 3.7 fins 686 Hz (freqüències més altes no complien adequadament la  
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condició a/δ<1 per tot el nostre rang experimental de temperatura) a diferents 

temperatures entre 100 i 340 K per la mostra SC (a) i a temperatures entre 120 i 310 K 

per a la mostra WQ amb 9 ks d’envelliment (b), mesures durant refredaments. Es varen 

triar aquestes temperatures per estudiar el comportament a zones diferents de l’espectre 

en temperatura de X. 
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Fig. 3.8. Dependències amb la freqüència a diferents temperatures obtingudes per talls de l’espectre 
de la Fig. 3.7 per a una mostra SC (a) i un mostra WQ envellida durant 9 ks (b). També es mostren 
els valors r2 dels ajustos lineals.  
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Com era d’esperar, X mostra dependència lineal amb la temperatura quan a/δ<1. 

Encara que les nostres mostres no eren de simetria cilíndrica com requereix l’equació 

(2.2), pensam que l’equació (2.5) es pot usar per obtenir una bona estimació de l’efecte 

de la temperatura a µ, tenint en compte que les dades a diferents temperatures s’han 

obtingut a partir de la mateixa mostra. Els valors aproximats de la permeabilitat 

obtinguts a partir dels pendents de la dependència amb freqüència de X (equació (2.5)) 

venen donats per la Taula 3.1, per a la mostra SC i la mostra amb 9 ks d’envelliment 

després del trempat en aigua. Dins el rang de temperatura on la mostra és 

ferromagnètica, la permeabilitat de la martensita ferromagnètica és la més baixa, però 

aproximadament del mateix ordre de magnitud que a la zona de baixa permeabilitat 

magnètica de la fase matriu ferromagnètica (per davall de la temperatura de l’anomalia 

magnètica). Per una altra banda, els valors de la permeabilitat són un ordre de magnitud 

més grans a la zona de gran permeabilitat entre el pic de Hopkinson i l’anomalia 

magnètica. És com una “finestra de permeabilitat”. 

 

SC Sample Sample annealed 9 ks at 473 K after WQ 

T (K) µ / µ0 T (K) µ / µ0 

340 (austenite) 1740 310 (austenite) 3530 

320 (austenite) 870 240 (austenite) 3920 

200 (austenite) 210 200 (austenite) 1160 

100 (martensite) 160 170 (austenite) 350 

  120 (martensite) 70 

 
Taula 3.1 Estimació dels valors de la permeabilitat a diferents temperatures per a la mostra SC i la 
mostra envellida durant 9ks després del trempat en aigua.  Diferenciar martensita i austenita amb 
colors 

 

 

3.3.2 Mesures d’inducció magnètica induïda per esforç i fricció interna 

 

La Figura 3.9 mostra l’espectre de temperatures de la inducció magnètica 

induïda per esforç, en funció de la temperatura per cicles en refredament i diferents 

camps aplicats (recordem que la mostra utilitzada havia estat refredada a l’aire després 

d’un envelliment a 1370 K). El senyals de la inducció romanen pràcticament a zero a la 

fase paramagnètica i augmenten amb força durant la transició para-ferromagnètica. 
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Aquesta transició es desplaça lleugerament cap a temperatures més altes en augmentar 

el camp polaritzant. 
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Fig. 3.9. Espectre en temperatura de la inducció magnètica induïda per esforç a una mostra 
refredada a l’aire després d’un envelliment a 1370 K(monocristall de Ni51.5Fe21.5Ga27). Les mesures 
es varen realitzar a la fase austenita durant el refredament sota camps magnètics axials 
polaritzants de 0, 1.5, 3 i 6 kA/m, amb una amplitud de deformació de 4x10-5.   

 

La inducció induïda per esforç de la Fig. 3.9 es comporta amb el camp 

polaritzant en bon acord amb les prediccions del model utilitzat per Bozorth, Figura 

3.10 [Boz03]. Segons aquest model, Λ = lim
00→σ
(B0/σ0) augmenta amb el camp aplicat 

fins que aquest arriba a ser aproximadament la meitat del camp de saturació. Posteriors 

augments del camp aplicat fan que la inducció induïda per esforç es  vagi reduint fins 

ser pràcticament zero sota un camp saturant. A partir del nostre gràfic podem verificar 

aquest comportament entre aproximadament 300 K i 350 K . Les corbes a 1.5 i 3.0 

kA/m tenen el seu màxim aproximadament a uns 346 i 343 K, respectivament, però la 

corba a 6 kA/m el té a prop de 325 K. Aquest comportament s’explica suposant que el 

camp de saturació augmenta en disminuir la temperatura. Així, a prop de la temperatura 

de Curie tots els camps aplicats a la mostra són superiors a la meitat del camp de 

saturació. A mesura que disminueix la temperatura, el camp de saturació augmenta i els 

camps aplicats a la mostra es van acostant a ½ del camp de saturació, motiu pel qual la 
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inducció puja a mesura que ens allunyam de la temperatura de Curie. També suposam 

que els pics es produeixen quan a una temperatura determinada el camp aplicat és 

proper a ½ del de saturació. Les davallades posteriors de les corbes de la Fig. 3.9 també 

s’expliquen per la davallada de la Fig. 3.10 a mesura que el camp es va fent més petit 

que ½ del de saturació. A prop de 300 K, s’ha de notar que els senyals presenten un cert 

canvi de pendent a una temperatura pràcticament independent de la magnitud del camp 

aplicat. Aquest canvi de pendent està enfora de les transicions para-ferromagnètica i 

martensítica, motiu pel qual es pot afirmar que està relacionat amb l’anomalia 

magnètica present a les mesures d’impedància.  

 

 
Fig. 3.10. Gràfic del comportament calculat i observat de Λ en funció del camp aplicat a permalloy 
45 [Boz03].   

 

Es varen realitzar mesures de la fricció interna simultàniament a les mesures de 

la inducció magnètica. La part no lineal del decrement, δh, es mostra a la Figura 3.11. A 

la fase paramagnètica δh és molt baixa, de l’ordre de 2x10-5 i s’ha d’atribuir a fenòmens 

no magnètics, presumiblement al moviment de les dislocacions existents. 

L’esmorteïment no lineal comença a créixer ràpidament durant la transició para-

ferromagnètica. El nivell de l’esmorteïment no lineal durant la transició 

paraferromagnètica i a temperatures immediatament per davall de la mencionada 

transició, fins uns 300 K, es veu fortament afectat pel camp polaritzant: δh puja 

lleugerament de 0 a 1.5 kA/m, però per camps més alts cau, essent notablement baixos 
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els valors per 6 kA/m. Aquest fet indica l’existència d’un màxim per δh a camps baixos, 

seguit d’una ràpida supressió a camps més alts. Aquest comportament és típic de 

l’esmorteïment magnetomecànic histerètic, que reflecteix el moviment histerètic de les 

parets magnètiques no orientades 180º, que tendeix a zero a prop de la saturació 

[Cor88].  
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Fig. 3.11. Component depenent de l’amplitud del decrement, δh, en funció de la temperatura per a 
una mostra refredada a l’aire després d’un envelliment a 1370 K (monocristall de Ni51.5Fe21.5Ga27). 
Les mesures es varen realitzar a la fase austenita durant el refredament sota camps magnètics 
axials polaritzants de 0, 1.5, 3 i 6 kA/m. Les corbes s’han obtingut a partir de la diferència dels 
valors del decrement per les amplitud de deformació de 4x10-5 i 10-6.   

 

 

Aquest comportament de δh també es corrobora amb el gràfic de les mesures 

sota camps tranversals (Figura 3.12). No obstant, es pot apreciar una gran diferència en 

la magnitud del camp necessari per començar el decreixement de δh. Això és degut a 

que la forma de  l’objecte ferromagnètic (en el nostre cas una barra prima) influeix en el 

valor del camp de saturació (com s’ha explicat al Capítol 1). Així, per arribar a la 

saturació d’una mostra en forma de barra es requereixen camps molt més alts en el cas 

transversal que en el cas axial.  
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Fig. 3.12.  Fricció interna depenent de l’amplitud (δh) per a un monocristall de Ni51.5Fe21.5Ga27, en 
funció del camp polaritzant, a temperatura ambient (T = 300 K, austenita, εεεε0= 10-4) 
 

De totes formes, a les nostres mostres l’esmorteïment magnetomecànic histerètic 

(la diferència entre els valors a camp zero i a la saturació) és molt baix en comparació a 

un metall ferromagnètic clàssic com el ferro. El nostre esmorteïment magnetomecànic 

histerètic  tindria un valor en cap cas superior a 5x10-4. En canvi, Coronel i Beshers 

[Cor88] varen obtenir, amb ferro no deformat plàsticament, valors per l’esmorteïment 

magnetomecànic que duplicaven els nostres, de l’ordre d’aproximadament 10-3, amb  

només una deformació propera a 5x10-5 i una freqüència de 22.5 kHz (recordem com 

hem vist al Capítol 1 que gairebé tot l’esmorteïment magnetomecànic és histerètic, el 

qual depèn de l’amplitud, però no de la freqüència). Per davall de TC, δh creix fins 

aproximadament 300 K, on cau fins un nivells comparables a la fase paramagnètica. 

Aquesta caiguda indica una transició cap a un estat magnètic caracteritzat per una baixa 

mobilitat de les parets magnètiques. Aqueixa observació es plenament compatible amb 

la supressió de la permeabilitat magnètica observada a les mesures d’impedància, al 

voltant de 300 K, per mostres ordenades [Fig. 3.1 (b)]. Encara més, la temperatura 

d’aqueixa davallada coincideix amb la temperatura del canvi de pendent a la inducció 

magnètica mencionat abans (Fig. 3.9). Per tant, podem pensar que tots aquest efectes 
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estan relacionats amb un mateix fenomen, una anomalia d’origen essencialment 

magnètic.   

 

Tot i que els valors de δh són baixos, la fricció interna total presenta uns valors 

almanco un ordre de magnitud superiors, com es pot comprovar a la Figura 3.13. 

Aqueix gràfic mostra, en funció de la temperatura (mesures en refredament) i per dos 

camps axials aplicats diferents (0 i 6.0 kA/m), les corbes per a baixa (δi, ε0=10-6) i alta 

amplitud (δ(ε0), ε0= 4x10-5), així com la seva diferència (component del decrement 

depenent de l’amplitud, δh(ε0), ε0= 4x10-5). Es pot apreciar que la major part del 

decrement és independent de l’amplitud. A més, la component depenent de l’amplitud 

tendeix a desaparèixer en aplicar camps grans, indicant que majoritàriament està 

provocada pel moviment de les parets dels dominis magnètics, tal i com era d’esperar. A 

més, per davall d’uns 300 K totes les corbes coincideixen, cosa que pareix indicar una 

gran insensibilitat de la fricció interna al camp aplicat o l’amplitud de deformació.      
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Fig. 3.13. Fricció interna en funció de la temperatura a baixa (εεεε0=10-6) i alta amplitud (εεεε0= 4x10-5), 
així com la seva diferència (δδδδh), per a dos camps axials aplicats (0 i 6.0 kA/m) a un monocristall de 
Ni51.5Fe21.5Ga27. Dades agafades durant refredament. 
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A la Figura 3.14 podem veure un gràfic de la freqüència de ressonància per 

mesures amb 0 i 6.0 kA/m, a dues amplituds de deformació diferents (4x10-5 i 10-6), 

durant refredaments. El gràfic mostra que aquestes dues variables (camp aplicat axial i 

amplitud de deformació) tenen poc impacte a la freqüència de ressonància. Per una altra 

banda, podem apreciar un canvi de pendent a aproximadament 300 K. 
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Fig. 3.14.  Gràfic de la freqüència de ressonància del monocristall de Ni51.5Fe21.5Ga27 en funció de la 
temperatura (mesures realitzades durant refredaments). Les corbes presenten dues variables: 
amplitud de deformació (de 4x10-5 i 10-6) i camp aplicat axial (0 i 6.0 kA/m). Es pot apreciar un 
canvi de pendent a prop de 300 K. 

 

 

3.4 Resum 

 

1) S’ha  demostrat l’eficiència, utilitat i validesa de les mesures d’impedància, 

inducció magnètica induïda per esforç i fricció interna en l’estudi de les transicions 

martensítica i ferromagnètica i d’una anomalia magnètica als monocristalls de Ni-

21.5Fe-27Ga (% at.). 
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2) Aquesta anomalia magnètica s’identifica amb la modificació de l’estructura 

de dominis descrita per Murakami et al. [Mur03, Mur04] i els diversos efectes trobats 

per Oikawa et al. [Oik02], Majumdar et al. [Maj05] i Sharma et al. [Sha07]. 

 

3) Per els nostres monocristalls, s’ha confirmat la forta dependència de TC i Ms 

amb el grau d’ordre L21: la primera es desplaça a temperatures majors i la segona cap 

temperatures menors [San06, Fon08]. 

 

4) A més, s’ha trobat que les temperatures característiques  de l’anomalia 

magnètica (màxim i màxim de la seva derivada respecte la temperatura) tenen una 

major dependència del grau d’ordre que TC i Ms: per baix grau d’ordre el pic de 

l’anomalia està a prop de Ms (però sempre per damunt) i per alt grau d’ordre s’acosta a 

la transició para-ferromagnètica. 

 

5) L’anomalia es desplaça a majors temperatures en augmentar l’ordre atòmic, 

seguint una tendència similar a la presentada per la temperatura de Curie i contrària a la 

mostrada per la transformació martensítica. 

 

6) L’anomalia no ha tingut cap gran efecte apreciable en la resistivitat  ρ, 

apuntant a l’absència de grans canvis estructurals.  

 

7) S’han trobat caigudes de la inducció magnètica induïda per esforç i 

l’esmorteïment magnetomecànic histerètic, així com un canvi de pendent a la freqüència 

de ressonància, fenòmens presumiblement relacionats amb l’anomalia. A més, la fricció 

interna es mostra bastant insensible a l’amplitud de deformació i al camp aplicat a 

temperatures just per davall de l’anomalia.  

 

8) Les conclusions anteriors pareixen indicar que l’anomalia no està originada 

per la transformació martensítica i que el seu origen és magnètic, essent els possibles 

efectes estructurals [Mur08] producte de l’acoblament magnetoelàstic i de les possibles 

interaccions a prop de la transformació martensítica. 

 



3. Transició magnètica en les mesures de la impedància en corrent altern, inducció... 
______________________________________________________________________ 

 119 

9) Per a tots els tractaments tèrmics usats, l’anomalia magnètica es troba a 

temperatures ben per damunt de la transformació martensítica, formant amb la transició 

para-ferromagnètica els límits d’una finestra de permeabilitat.  
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4. Policristalls i monocristalls de           
Ni-Fe-Ga: caracterització magnetomecànica  

 

S’ha estudiat l’anelasticitat i la inducció magnètica induïda per esforç a 

policristalls i monocristalls de Ni-Fe-Ga. Es varen realitzar mesures amb camps axials 

polaritzants a diferents temperatures i amb camps transversals polaritzants a 

temperatura ambient. En els policristalls, la contribució de l’esmorteïment 

magnetomecànic histerètic és baixa i les propietats anelàstiques a l’austenita estan 

controlades pels defectes existents, com dislocacions, fronteres de gra i esquerdes. En 

canvi, els monocristalls es caracteritzen per baixos valors de l’esmorteïment total 

degut al seu major grau de perfecció. A més, l’esmorteïment no lineal a l’estat 

austenític dels monocristalls s’associa a l’esmorteïment magnetomecànic. A les 

mostres policristallines, tant a la fase matriu com a l’estat martensític, es troba una 

dependència lineal entre la inducció magnètica induïda per esforç i l’amplitud 

d’esforç. A les mostres monocristal·lines també trobam aquest comportament lineal de 

la inducció amb l’esforç. 

 

 

4.1 Introducció 

 

El fet de que una mostra ferromagnètica tingui estructura policristal·lina o 

monocristal·lina afecta en major o menor mesura les seves propietats mecàniques 

(s’acumulen esforços interns σi degut als límits de gra que poden augmentar 

enormement la fragilitat) i magnètiques (entre altres, la diferent orientació cristal·lina 

dels grans fa que sigui diferent l’energia necessària per orientar-los magnèticament en 

una determinada direcció). Hem vist al Capítol 1 que la magnetostricció de saturació, 

sota certes condicions, es pot arribar a calcular com un promig en el cas policristal·lí. 

Això també seria aplicable a la fase martensítica de monocristalls o policristalls, degut 

a la distribució en principi aleatòria de les variants. Per una altra banda, si λsσi>K1, on λs 

és la constant de magnetostricció de saturació i K1 és la constant d’anisotropia 

magnetocristal·lina, la configuració i la resistència d’una paret d’un domini magnètic a 

qualsevol canvi de dita configuració estarien determinats per la configuració dels 
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esforços interns més que per l’anisotropia magnetocristal·lina [Boz03, DuT05]. Això 

conduiria a una falta d’acoblament entre els dominis elàstics i magnètics (el qual se 

suposa està controlat per l’anisotropia magnetocristal·lina). A més, també és conegut 

que els esforços interns efectius dificulten fortament el moviment histerètic de les 

parets dels dominis magnètics i per això suprimeixen l’MMD histerètic [Boz03, Cor88, 

Deg01]. En altres paraules, a una mostra amb un alt nivell d’esforços interns, sota uns 

valors suficientment baixos de Hσ, les parets dels dominis magnètics només poden 

realitzar petits desplaçaments dins un mínim local de potencial. 

 

Per tot això, es va realitzar un estudi mecanomagnètic d’aliatges Ni-Fe-Ga 

[Oik02], utilitzant les dades anelàstiques per estudiar el moviment dels dominis elàstics 

i les dades magnètiques per estudiar el moviment dels dominis magnètics. D’aquesta 

forma podem comprovar experimentalment els efectes de l’estructura policristal·lina o 

monocristal·lina damunt el moviment dels citats dominis. 

 

 

4.2 Mostres 

 

Per realitzar les nostres mesures, varem triar dos tipus de mostres: policristalls 

de Ni54Fe19Ga 27 (anomenats internament com KF3) i monocristalls de Ni51.5Fe21.5Ga27 

(anomenats internament KF4 i usats per a les mesures del Capítol 3).   Les mostres 

varen ser tallades amb forma de ortorròmbica, mitjançant una màquina de tall per alta 

tensió elèctrica (spark cutting), amb unes dimensions d’aproximadament 1.5 × 1.5 × 10 

mm3 (en el cas de monocristalls, amb l’eix longitudinal en la direcció [1 0 0] i els altres 

dos eixos perpendiculars en direccions <1 1 0>). Posteriorment varen ser polides i 

netejades.  Després varen ser encapsulades al buit dins quars i envellides durant 15 

minuts a 1120 K (policristalls) o durant 30 minuts 1370 K (monocristalls) per 

homogeneïtzar-les i posteriorment ser refredades en l’aire. Finalment varen ser polides i 

netejades de bell nou. Després del tractament descrit, la mitjana de la mida de gra a les 

mostres policristallines estava al voltant de 250 µm. A més, TC i Ms (que depenen 

fortament del tractament tèrmic i de la composició) estaven situades al voltant de 296 i 

277 K per els policristalls i 355 i 155 K per els monocristalls. Aquestes dades s’han 

obtingut a partir la Fig. 3.1 i de la Figura 4.1, on es poden veure les dades corresponents 
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a la part real de la impedància elèctrica en corrent altern a baixa freqüència en funció de 

la temperatura pel cas policristal·lí.  

 

1.0
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1.4

1.6

230 260 290 320 350
T, K

R
, a

.u
.

Martensitic 
transformation

TC

 
 

Fig. 4.1. Part real de la impedància en corrent altern a 68.6Hz (R, unitats arbitràries)  en funció de 
la temperatura per a una mostra d’un aliatge policristal·lí (KF3). La temperatura de Curie i la 
transformació martensítica estan senyalitzades. La part inferior de la corba es correspon amb el 
refredament i la part superior amb el posterior encalentiment.  

 
 
Comparant les gràfiques de R ja es pot veure una clara diferència entre 

policristalls (Fig. 4.1) i monocristalls (Fig. 3.1): per als policristalls cada transformació 

martensítica indueix un augment substancial i irreversible de R, però aquest efecte no és 

pot apreciar clarament als monocristalls. Això posa de manifest una major concentració 

de defectes als policristalls, essencialment a les fronteres de gra, essent els responsables 

la gran creació de més defectes durant cada transformació martensítica. Per el contrari, 

la densitat de defectes és molt més baixa als monocristalls, de forma que la producció de 

defectes durant la transformació martensítica es manté baixa. 

 

Totes les mesures es varen realitzar a partir de l’estat desmagnetitzat (si es 

realitzaven mesures amb camp, es pujava posteriorment la temperatura de la mostra per 

damunt de TC per deixar la mostra desmagnetitzada). 
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4.3 Resultats i discussió 

 

 
4.3.1 Policristalls 

 

A continuació es mostraran els resultats obtinguts amb els policristalls i la seva 

interpretació. 

 

 

4.3.1.1 Inducció induïda per esforç 

 

Es va utilitzar la tècnica de l’espectroscòpia mecanomagnètica. Les variacions 

de l’amplitud de la inducció induïda per esforç (anomenat ∆B o |B0|) en funció de 0σ  

sota camps magnètics externs axials es mostren a la Figura 4.2, en les fases matriu i 

martensítica de la mostra. Es registrava un petit senyal magnètic a camp extern aplicat 

igual a zero fins i tot amb mostres desmagnetitzades tèrmicament. Aquest senyal 

probablement és provocat per l’efecte del camp magnètic de la Terra damunt la mostra.  

 

|B0| creix ràpidament amb el camp magnètic, tant a l’estat de fase matriu [Fig. 

4.2 (a)] com martensític [Fig. 4.2 (b)]. Per als mateixos valors d’esforç i camp magnètic 

extern, la inducció produïda per esforç és prop d’un ordre de magnitud més petita en la 

martensita que en la fase matriu. Aquest resultat es pot explicar, en part, pel fets de que 

hi ha major concentració i mobilitat del defectes a la martensita [Van01] i que la 

martensita té menor simetria que la fase matriu, tenint en compte que aquests factors 

dificulten els canvis en els dominis magnètics. Les dependències de |B0| amb σ0 

s’ajusten a línies rectes a l’escala logarítmica (Fig. 4.2), tant a la fase matriu com a la 

fase martensítica: 

 

nB 00 σ∝ .                                                                                              (4.1) 

 

Els ajusts de les corbes amb l’equació (4.1), mostrats a la Fig. 4.2, indiquen 

essencialment dependències lineals. L’exponent n pren valors entre 0.98 i 1.05  per a 
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les dades enregistrades a la fase matriu i entre 1.05 i 1.01 per a les dades a la fase 

martensítica. 
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Fig. 4.2. Valors rms del |B0| produït per l’aplicació d’esforç, en funció de l’amplitud d’esforç 
aplicat σ0, sota diferents valors d’un camp magnètic extern axial a una mostra policristal·lina de 
Ni-19Fe-27Ga  (% atòmic) a l’estat de fase matriu (a) i fase martensítica(b). Es mostren els ajusts 
potencials de les dades experimentals. 



4. Policristalls i monocristalls de Ni-Fe-Ga: caracterització magnetomecànica 
______________________________________________________________________ 

 128 

4.3.1.2 Anelasticitat sota camps magnètics 

δ
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Fig. 4.3. Dependència en funció de l’amplitud de l’esforç del decrement total δδδδ a la fase 
martensítica (259 K) i a la fase matriu (287 K), per a una mostra d’un aliatge Ni-19Fe-27Ga (% 
atòmic) policristal·lí. Dades per camps axials magnètics aplicats de 0 i 3.0 kA/m. Escala logarítmica 
(a), on una recta horitzontal descompon el decrement a la fase martensita en la component no 
lineal (δh) i la component lineal (δi), i escala lineal per δ (b).   

 
La Figura 4.3 mostra el decrement total enfront de 0σ  als estats matriu i 

martensític. Aquestes dades i les de la Fig. 4.2 han estat obtingudes del mateixos 

escombrats en funció de l’amplitud de deformació. Es pot apreciar que a la martensita 

el decrement és molt més gran que a la fase matriu, degut a la major presència de 

defectes. També apareix, per a la martensita a la Fig. 4.3 (a), la descomposició del 
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decrement en les seves components lineal (δi, independent de l’amplitud) i no lineal (δh, 

depenent de l’amplitud). Es pot veure que l’efecte de l’aplicació d’un camp magnètic 

extern és petita. En el cas de la martensita el camp pareix no tenir cap efecte damunt la 

fricció interna. Això pot tenir dues explicacions. La primera, que la contribució a la 

fricció interna relacionada amb el sistema magnètic és molt petita. La segona, que el 

moviment dels dominis magnètics (i per tant l’efecte de camps magnètics externs) està 

dificultat per la major concentració de defectes de la martensita. A més, hem de 

recordar que la martensita té estructura tetragonal i l’austenita estructura cúbica, cosa 

que suposa canvis importants en el terme de l’energia magnetocristal·lina. 

 

Les parts del decrement i del defecte del mòdul dependents de l’amplitud es 

presenten a la Fig. 4.4 (a) i Fig. 4.4 (b) respectivament. Com és habitual, l’anelasticitat 

de la fase martensítica és molt més gran que la de la fase matriu per la major 

concentració i mobilitat dels defectes.  

 

Línies rectes a la Fig. 4.4 mostren l’ajust del decrement depenent de l’amplitud i 

el defecte de mòdul en un ampli rang d’amplituds (als estats martensític i austenític, 

amb camp i sense camp) amb unes lleis potencials del tipus: 

 

n
h 0σδ ∝ ,                                                                                             (4.2) 

 

n
hEE 0)/( σ∝∆ ,                                                                                       (4.3) 

                                                                                                                                                

amb els exponents que figuren  a la Taula 4.1. 

 

 

Temperatura 259 K (fase martensita) 287 K (fase matriu) 
H 0 kA/m 3.0 kA/m 0 kA/m 3.0 kA/m   
δh 1.42 1.42 1.51 1.50 
(∆E/E)h 1.43 1.42 1.51 1.50 
 
 

Taula 4.1. Exponents n de les fórmules n
h 0σδ ∝  [equació (4.2)] i  n

hEE 0)/( σ∝∆  [equació 

(4.3)] per a les dades a 259 K (fase martensita) i 287 K (fase matriu), per camps magnètics externs 
axials aplicats de 0 i 3 kA/m. 
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Fig. 4.4. Dependències en funció de l’amplitud de l’esforç aplicat (σ0) de la part del decrement 
dependent de l’amplitud [δδδδh, (a)], i del defecte del mòdul de Young [(∆∆∆∆E/E)h, (b)], per a una mostra 
d’un aliatge Ni-19Fe-27Ga (% atòmic) a l’estat martensític (T=259 K) i matriu (T=287 K), sota 
aplicació de camps magnètics axials externs de 0 i 3.0 kA/m. Dins el rang on les dades presenten 

comportament potencial, apareixen línies negres corresponents als ajusts n
h 0σδ ∝  [equació (4.2)] 

i n
hEE 0)/( σ∝∆  [equació (4.3)]. 

 

L’amplitud de deformació anelàstica no lineal s’obté, com ja hem vist al 

Capítol 1, equació (1.16), a partir de les components en fase i fora de fase de la 

deformació anelàstica amb esforç aplicat (proporcionals al defecte de mòdul i al 

decrement, respectivament) i de l’amplitud de deformació elàstica 0σ /E, 
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EEE hh
an /])/()/[( 0

2/122
0 σπδε +∆= .                                                (4.4)      

 

Les equacions (4.2), (4.3) i (4.4) mostren que la dependència amb l’amplitud 

d’esforç de l’amplitud de deformació anelàstica també segueix una llei potencial, 

nan
00 σε ∝ , però l’exponent n de l’esforç en aquest cas és proper a 5/2 (a la Taula 4.2 hi 

figuren els valors d’n obtinguts sota diferents condicions). La Figura 4.5 mostra 

aqueixa dependència. L’amplitud de deformació anelàstica arriba a un valor màxim al 

voltant de 10-6 a la martensita i 10-7 a la fase matriu per a les amplituds d’esforç més 

altes utilitzades. Així, la inducció induïda per esforç de la mostra és essencialment una 

funció lineal de l’amplitud de l’esforç, en tant que la deformació anelàstica és altament 

no lineal. 

 
Temperatura 259 K (fase martensita) 287 K (fase matriu) 
H 0 kA/m 3.0 kA/m 0 kA/m 3.0 kA/m   
ε0

an
 2.41 2.41 2.58 2.52 

 
Taula 4.2. Exponents n de la fórmula nan

00 σε ∝ [equació (4.4)] de les dades a 259 K (fase 

martensita) i 287 K (fase matriu), per camps magnètics externs axials aplicats de 0 i 3 kA/m. 

 
Fig. 4.5. Dependències de l’amplitud de deformació anelàstica (ε0

an) amb l’amplitud de l’esforç 
aplicat (σ0) per a una mostra d’un aliatge Ni-19Fe-27Ga (% atòmic) a l’estat martensític (T=259 K) 
i matriu (T=287 K), sota aplicació de camps magnètics axials externs de 0 i 3.0 kA/m. Dins el rang 
on les dades presenten comportament potencial, apareixen línies negres corresponents als ajusts 
potencials. 
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Fig. 4.6. Dependències en funció de l’amplitud de l’esforç aplicat (σ0) del decrement [δδδδ, (a)], la part 
del decrement dependent de l’amplitud [δδδδh, (b)], i del defecte del mòdul de Young [(∆∆∆∆E/E)h, (c)], 
per a una mostra d’un aliatge Ni-19Fe-27Ga (% atòmic) a temperatura ambient (T=293 K, estat 
fase matriu) i sota aplicació de camps magnètics tranversals externs fins a 796 kA/m. 
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També varem realitzar mesures de δ, δh i (∆E/E)h a camps magnètics externs 

alts (fins 796 kA/m, a prop dels valors de saturació [Oik02]). Degut a mancances del 

sistema experimental, dites mesures es varen realitzar a temperatura ambient (293 K) i 

la direcció del camp era transversal a la mostra. Els resultats es poden veure a la Fig. 

4.6. Les gràfiques pareixen corroborar una quasi total independència de les dades 

experimentals respecte el camp magnètic aplicat: només es pot apreciar amb claredat un 

petit augment a δi respecte l’estat desmagnetitzat. Com l’esmorteïment 

magnetomecànic és defineix com la diferència en l’esmorteïment entre l’estat  

desmagnetitzat o parcialment magnetitzat respecte l’aplicació d’un camp de saturació, 

aquestes dades pareixen indicar que l’MMD histerètic és molt baix. 

 

 

4.3.1.3 Anàlisis 

 

La més alta anelasticitat de la fase martensítica, en comparació a la fase matriu, 

es atribuïda a l’alta concentració i mobilitat dels defectes, creats durant la transformació 

martensítica directa, en particular, a les fronteres dels dominis elàstics [Van01]. Durant 

la deformació del Ni-Mn-Ga monocristall polivariant (amb més d’una variant), es va 

trobar que el canvi de magnetització era directament proporcional a la deformació en 

compressió macroscòpica, produïda per una reorganització de les macles elàstiques, 

apuntant a una reorganització coherent dels dominis elàstics i magnètics [Mül03]. Per 

una altra banda, els presents resultats indiquen que la component de |B0| proporcional a 

la deformació anelàstica, no pot ser discernida a les dades experimentals: la deformació 

anelàstica és altament no lineal respecte a l’amplitud de l’esforç oscil·latori aplicat, 

mentre la inducció induïda per esforç és essencialment lineal. |B0| és produït pel 

moviment dels dominis magnètics, mentre que, a la martensita, la major part de la 

fricció interna es produïda pel moviment de les fronteres de les variants, degut a que les 

majors concentracions de defectes estan situades en elles [Van01]. En altres paraules, 

no hi ha acoblament del moviment de les parets dels dominis magnètics i els dominis 

elàstics de la martensita. Així, l’efecte magnetoelàstic invers convencional (mecanisme 

de modificació dels dominis magnètics per aplicació d’esforç, present a qualsevol 

material ferromagnètic) domina la magnetització induïda per esforç observada a la 

mostra de Ni-Fe-Ga en estat martensític. La interpretació de la linealitat de la inducció 

amb l’esforç, de totes formes, no és trivial. Els mecanismes bàsics ben establerts del 
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canvi de magnetització per aplicació de camp i/o esforç són (i) nucleació de dominis 

magnètics, (ii) moviment de les parets dels dominis i (iii) rotació individual dels vectors 

de magnetització. El darrer mecanisme és típic per a esforços o camps magnètics 

externs grans, a prop de la saturació i els podem descartar ja que aquestes no són les 

condicions de les mesures realitzades. La nucleació dels dominis magnètics ha estat 

suggerida com a mecanisme de magnetització induïda per esforç cíclic a Fe i a Ni per a 

baixes amplituds d’esforç [Ruu91]. De totes formes, un model topològic recent 

d’histèresi basat en la nucleació dels dominis indica que aquest mecanisme és no lineal 

i, en realitat, pot intervenir per a l’esmorteïment magnetomecànic (MMD) histerètic de 

tipus Rayleigh [Bes06]. Respecte al procés de magnetització macroscòpic, el moviment 

irreversible de les parets dels dominis és considerat com un mecanisme bàsic de 

magnetització per als valors més baixos del camp extern, donant lloc a una regió de 

Rayleigh no lineal i un MMD en experiments acústics [Boz03,Cor88,Deg01]. Així, els 

mecanismes bàsics de magnetització macroscòpica no ens donen una interpretació 

raonable per a la linealitat observada de les variacions de flux amb l’esforç damunt un 

ampli rang d’amplituds d’esforç. Per una altra banda, en el camp del MMD, la 

component lineal de l’anelasticitat deguda als corrents de microeddy ha estat adscrita al 

desplaçament lineal reversible de les parets dels dominis a prop de les seves posicions 

d’equilibri [Cor88,Deg01]. Encara que no hi ha una adequada descripció teòrica de 

l’esmorteïment degut a corrents de microeddy [Bes00], pensam que el mecanisme de 

les oscil·lacions lineals reversibles de les parets dels dominis ens ajuden a interpretar 

els nostres resultats. Primer de tot hem fet una estimació de l’ordre de magnitud  del 

valor màxim del camp magnètic anisòtrop efectiu max
σH produït per l’esforç mecànic 

aplicat. Per fer això, consideram un cristall isòtrop amb magnetostricció de saturació λs 

i una magnetització de saturació Ms, per el qual [Deg01], segons l’equació 

(1.42), ss MH 0/)2/3( µσλσ ≅ . Prenent λs≈10-5, µ0Ms≈ 1 T i σ ≈ 2MPa (la major 

amplitud de l’excitació mecànica, Fig. 4.2), s’obté max
σH ≈ 30 A/m, el qual és un valor 

baix fins i tot per una fase matriu relativament tova magnèticament i amb anisotropia 

cúbica. 

 

Les  dades de l’esmorteïment no lineal poden ajudar a verificar 

experimentalment la hipòtesi de les oscil·lacions reversibles lineals de les parets dels 

dominis sota les nostres condicions experimentals: si això és cert, no hauria d’haver 
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component del MMD histerètic (no lineal) a l’esmorteïment total mesurat. Un punt clau 

és que el MMD histerètic (i per tant la seva contribució a l’esmorteïment total), cau a 

zero en camps magnètics de saturació [Cor88, Deg01]. La Fig. 4.6 mostra la 

dependència enregistrada del decrement amb l’amplitud a la fase austenítica per a 

diferents valors del camp extern magnètic transvers fins 796 kA/m (el que suposaria B= 

1 T al buit), el qual està a prop del valor de saturació de la fase matriu d’aquest material 

[Oik02]. Els resultats apunten a l’absència d’efecte del camp magnètic extern damunt 

l’anelasticitat no lineal. Això evidencia la falta d’una component deguda al MMD 

histerètic dins el rang d’amplitud d’esforç estudiat. La mateixa conclusió és aplicable a 

l’estat martensític de la mostra, el qual es caracteritza per anisotropia uniaxial, alts 

valors d’esforços interns i per tant mobilitat de les fronteres dels dominis magnètics 

substancialment més baixa. Aquest fet està també corroborat per  tenir n
h 0σδ ∝  amb un 

exponent proper a 1.5. Això està enfora del valor n = 1 que s’ha d’esperar per baixes i 

moderades amplituds de deformació en la regió de Rayleigh del MMD histerètic 

[Smi67,Cor88,Deg01].  
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Fig. 4.7. Valors rms del |B0| produït per l’aplicació d’esforç, en funció de l’amplitud d’esforç 
aplicat σ0, a temperatura ambient a una mostra policristal·lina de Fe 99.99%. Una línia indica la 
zona linealment proporcional  a l’amplitud d’esforç σ0. 

 

L’esmorteïment no lineal a l’estat matriu del material ha d’estar associat amb els 

defectes lineals de la xarxa cristal·lina (dislocacions) presents a mostres 

policristal·lines. S’ha de fer notar aquí que en el Fe 99.99 % en pes policristal·lí les 
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variacions de flux com a funció de l’amplitud d’esforç mostren una forta no linearitat a 

partir d’una amplitud d’esforç de l’ordre de 1 MPa (amplitud de deformació al voltant 

de   5×10-7), com es pot apreciar a la Figura 4.7. Això concorda amb la no linearitat del 

moviment de les parets dels dominis al Fe, on es conegut que el MMD histerètic té un 

paper important [Cor88, Bes00b]. 

 
Pensam que l’absència d’acoblament entre el moviment dels dominis elàstics i 

magnètics a la martensita (manifestada pel comportament no lineal de l’anelasticitat i 

lineal de |B0|), així com la linealitat del desplaçament de les parets dels dominis 

magnètics, estan associats amb l’existència de grans esforços interns σi als aliatges 

policristal·lins de Ni-Fe-Ga. Aquests aliatges són fràgils, la qual cosa significa que els 

esforços interns induïts durant el tractament tèrmic o la transformació martensítica no 

poden esser relaxats eficientment per la deformació microplàstica. Si λsσi>K1, on K1 és 

la constant d’anisotropia magnetocristal·lina, la configuració i la resistència d’una paret 

d’un domini magnètic a qualsevol canvi de dita configuració estan determinats per la 

configuració dels esforços interns més que per l’anisotropia magnetocristal·lina [Boz03, 

DuT05]. Això condueix a una falta d’acoblament entre els dominis elàstics i magnètics, 

el qual se suposa està controlat per l’anisotropia magnetocristal·lina. Per una altra 

banda, és conegut que els esforços interns efectius dificulten fortament el moviment 

histerètic de les parets dels dominis magnètics i per això suprimeixen el MMD 

histerètic [Boz03, Cor88, Deg01]. Aquest fet es pot deduir a partir de l’expressió del 

MMD histerètic a la regió de Rayleigh, que seguint la teoria més usada de distribució 

d’esforç [Smi67], ve donat per: 
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ελε ∝− ,                                                                      (4.5) 

 

on E és el mòdul de Young, λS és la magnetostricció de saturació i σi és la mitjana dels 

esforços interns a la mostra. Aqueixa equació (4.5) mostra que els esforços interns alts 

suprimeixen el MMD. 

 

Resumint, a una mostra amb un alt nivell d’esforços interns, sota uns valors 

suficientment baixos de Hσ, les parets dels dominis magnètics només poden realitzar 

petits desplaçaments dins un mínim local de potencial. 
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4.3.2 Monocristalls 

 

A continuació es mostraran els resultats obtinguts amb els monocristalls. 

 

 

4.3.2.1 Inducció induïda per esforç 

 

 
Fig. 4.8. (a) Valors rms del |B0| produït per l’aplicació d’esforç d’un monocristall de Ni-Fe-Ga a 
temperatura ambient, en funció de l’amplitud de deformació aplicada εεεε0. (b) Tall d’(a) per a una 
amplitud de deformació de 10-5. 
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La Figura 4.8 mostra la inducció induïda per esforç a un monocristall sota 

camps transversals a temperatura ambient (27ºC). La Fig. 4.8 (a) mostra com el 

comportament de la inducció en funció de l’esforç aplicat en general és lineal, però 

tenim una certa saturació a camps alts i esforços grans. La Fig. 4.8 (b) mostra un tall de 

les corbes de la Fig. 4.8 (a) a una amplitud de deformació de 10-5. Podem veure que per 

camps baixos la inducció és lleugerament decreixent, però a camps alts és clarament 

creixent. 

 

 

4.3.2.2 Anelasticitat sota camps magnètics 

 

La Figura 4.9 mostra la dependència amb l’amplitud de deformació del 

decrement total (a) i la seva part depenent de l’amplitud (b) per un monocristall sota 

diferent camps polaritzants tranversals (temperatura ambient). Hi ha dos fets 

destacables. Primer, que el nivell de l’esmorteïment depenent de l’amplitud als 

monocristalls és un ordre de magnitud inferior que al dels policristalls per valors 

similars de l’amplitud de deformació [Fig. 4.6 (b) i Fig. 4.9. (b)]. Segon, que 

l’esmorteïment a monocristalls mostra un fort efecte del camp polaritzant. El fons de 

baixa amplitud i l’esmorteïment depenent de l’amplitud presenten una dependència no 

monòtona amb el camp polaritzant: al començament s’incrementen lleugerament per a 

camps fins aproximadament 32 kA/m i després decreixen dramàticament. La 

component de l’esmorteïment depenent de l’amplitud per a un camp de 240 kA/m cau 

respecte de l’estat desmagnetitzat gairebé dos ordres de magnitud [Fig. 4.9 (b)]  i 

suposa una part insignificant de l’esmorteïment total [Fig. 4.9 (a)]. De forma similar als 

resultats en policristalls, l’esmorteïment depenent de l’amplitud de deformació es pot 

ajustar a una llei potencial [equació (4.2)]. No obstant, ara tenim que l’exponent n ≈ 1 

per la qual cosa tenim el comportament típic de l’esmorteïment magnetomecànic a la 

regió de Rayleigh. 
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Fig. 4.9. Dependència amb l’amplitud del decrement total δδδδ (a) i la part del decrement dependent 
de l’amplitud δδδδh (b) per a un monocristall de l’aliatge Ni-21.5Fe-27Ga (% atòmic) a temperatura 
ambient (T=300 K, estat fase matriu) i sota aplicació de camps magnètics tranversals externs fins a 
640 kA/m (a) i 239 kA/m (b). 
 
 

Ara convé recordar les Fig. 3.9, 3.11 i 3.12 (que també presenten dades d’un 

monocristall de Ni-21.5Fe-27Ga en % atòmic). La Fig. 3.12 presenta el comportament 

típic de l’esmorteïment magnetomecànic histerètic en funció del camp aplicat [Cor88]: 

primer s’incrementa lleugerament i després cau ràpidament a pràcticament zero. Aquest 

i els altres resultats fins ara mostrats indiquen una contribució dominant del MMD 
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histerètic a l’esmorteïment dels nostres cristalls. Encara més, el decrement depenent de 

l’amplitud de deformació pareix ser únicament d’origen magnetomecànic, ja que a 

valors alts del camp polaritzant els seus valors són pràcticament nuls i per tant no es pot 

apreciar la contribució d’altres mecanismes. La Fig. 3.11 mostrava, per damunt de la 

temperatura de Curie (al voltant de 355 K) i per davall de 290 K, un baix nivell 

d’esmorteïment depenent de l’amplitud, al voltant de 3×10-5 i pràcticament independent 

del camp aplicat. Si recordam, aquesta temperatura aproximada de 290 K representava 

una transició magnètica caracteritzada per un fort decreixement de la magnetostricció 

inversa per davall de la temperatura de Curie (Fig. 3.9). Aquest comportament segueix 

l’equació (4.5), que implica que un decreixement de la magnetostricció per davall de la 

temperatura de la transició magnètica produeix un decreixement de δh. 

 

Continuant amb la Fig. 3.10, el nivell d’esmorteïment no lineal entre la 

temperatura de Curie i de la transició magnètica està fortament afectat pel camp 

polaritzant: s’incrementa lleugerament per camps baixos i després baixa ràpidament a 

camps més alts, de forma similar a la Fig. 3.11. No obstant, la supressió de 

l’esmorteïment no lineal en un camp axial es produeix a valors molt més baixos del 

camp que en el cas transversal (com es pot apreciar a partir de les Fig. 3.11 i 4.9). 

Aquesta diferència en els valors s’ha d’atribuir al diferent factor desmagnetitzant dels 

dos casos. 

 

 S’ha de puntualitzar que l’espectre de temperatures en el cas axial es va 

mesurar amb un oscil·lador compost amb una barra d’Al-Mg. Tant els quarsos com la 

barra d’alumini no són ferromagnètics i introdueixen dins les mesures de 

l’esmorteïment depenent de l’amplitud, per davall de la temperatura de Curie, una 

component que no es veu afectada pel camp aplicat. 

 

 

4.3.3 Discussió 

 

Una comparació dels resultats obtinguts per monocristalls i policristalls de Ni-

Fe-Ga ens indica que la mecànica de l’esmorteïment no lineal és completament diferent 

en els dos casos. En els policristalls tenim un alt nivell d’esmorteïment, no relacionat 
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amb el MMD histerètic (el qual és negligible). En canvi, els monocristalls presenten 

baixos nivells d’esmorteïment no lineal i el seu origen és el MMD histerètic.  

 

Com podem recordar de la Fig. 4.1, la gran concentració de defectes als 

policristalls (com dislocacions i microfissures)  produeix un augment de la seva densitat 

durant cada transformació martensítica, produint un increment irreversible de la 

resistència. En canvi, els monocristalls presenten menor quantitat de defectes i per tant 

la producció de defectes durant la transformació martensítica és petita i no hi canvis 

importants a la resistència.  

 

Aquesta gran concentració de defectes als policristalls provoca alts valors de 

l’esmorteïment no lineal,  fragilitat a les mostres i alts esforços interns. Aquests darrers, 

seguint l’equació (4.5), inhibeixen el MMD histerètic. En canvi, el monocristalls 

presenten menor concentració de defectes i per tant menor esmorteïment total, però en 

aquest cas el MMD histerètic sí té un paper important.  

 

 

4.4 Resum 

 

1) Als policristalls de Ni-Fe-Ga hi ha una gran densitat de defectes que provoca 

fragilitat, grans esforços interns, inhibeix  el MMD histerètic i augmenta la resistivitat 

durant el ciclatge tèrmic. 

 

2) Per esforços oscil·latoris davall de 2 MPa aproximadament, en els 

policristalls les fronteres de macla elàstiques són capaces de realitzar moviments 

histerètics no lineals, mentre les parets de dominis magnètics només poden realitzar 

oscil·lacions dins un mínim local de potencial. En altres paraules: el moviment de les 

parets dels dominis elàstics i magnètics no està acoblat a l’aliatge policristal·lí de Ni-

Fe-Ga. El decrement total, decrement depenent de l’amplitud, defecte de mòdul de 

Young i deformació anelàstica presenten una gairebé inexistent dependència amb el 

camp polaritzant aplicat. La inexistència d’acoblament i la linealitat de les oscil·lacions 

de les parets dels dominis magnètics estan associades presumiblement a alts valors 

d’esforços interns a les mostres policristal·lines.  
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3) Degut a que hi ha major concentració i mobilitat del defectes cristal·lins a la 

martensita (com vacants, dislocacions i macles), aquesta fase presenta en els 

monocristalls una inducció induïda per esforç inferior (la menor simetria respecte 

l’austenita també dificulta el moviment dels dominis magnètics) i majors decrement 

total, decrement depenent de l’amplitud, defecte de mòdul de Young i deformació 

anelàstica que la fase austenita. A més, es dificulta l’ordenament dels dominis 

magnètics, causa probable de la baixa permeabilitat magnètica de la martensita en 

relació a l’austenita, com és va veure al Capítol 3.  

 

4) Degut a la major perfecció (manco defectes), els monocristalls en fase 

austenítica de Ni51.5Fe21.5Ga27 presenten un esmorteïment no lineal un ordre de 

magnitud més baix que en els policristalls, essent en la seva major part MMD histerètic 

(degut a l’absència d’esforços interns importants que l’inhibeixin).  
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5. Estudi de la magnetostricció inversa a 
policristalls de Ni-Fe-Ga-Co i monocristalls 
de Ni-Fe-Ga 

 

Mitjançant la tècnica de l’espectroscòpia mecanomagnètica, varem estudiar la 

magnetostricció inversa reversible a policristalls de Ni53.5Fe16.5Ga27Co3 i monocristalls 

de Ni51.5Fe21.5Ga27 (tots dos aliatges poden presentar fases austenítica i martensítica 

ferromagnètiques). Els resultats indiquen l’existència de canvis de signe a 

l’acoblament magnetoelàstic a un cert rang de temperatura quan la mostra està sota 

petits camps magnètics. Aquests canvis de signe molt presumiblement estan associats a 

alguns efectes trobats a tècniques molt diferents, com les mesures d’impedància, 

calorimetria,  o difracció de neutrons.   

 

 

5.1 Introducció 

 

Com ja s’ha esmentat, els aliatges ferromagnètics amb transformació 

martensítica termoelàstica poden presentar modificacions estructurals sense una clara 

explicació del seu origen físic, com per exemple anomalies magnètiques [Pak01, 

Mur03, Maj05, Sha07 i Per08] i transformacions intermartensítiques  [Kho04, Che05, 

Kok06, Seg07 i Ham07]. 

 

Com hem comentat al Capítol 2, hem desenvolupat una tècnica nova, 

anomenada espectroscòpia mecanomagnètica, que ens permet estudiar, en un ampli rang 

de temperatures i camps aplicats, la magnetostricció reversible inversa i les propietats 

elàstiques i anelàstiques de forma simultània,  mitjançant l’aplicació d’un esforç 

periòdic. Aquesta nova tècnica és una eina excepcional per a l’estudi de les fases 

austenita i martensita ferromagnètiques, ja que al obtenir el mòdul i la fase del senyal 

induït, es poden observar els canvis de signe en la magnetostricció.  Les dades 

obtingudes es poden després comparar amb els resultats obtinguts amb altres tècniques, 
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com calorimetria o mesures d’impedància elèctrica. Damunt aquests fets es fonamentarà 

aquest capítol, bàsicament. 

 

La utilització de mostres amb diferent composició i tractament permet modificar 

les temperatures dels canvis estructurals de les mostres. D’aquesta forma, podem 

estudiar si aquests canvis es produeixen a les fases martensítica i austenítica o estan 

restringits a una d’elles.  

 

 

5.2 Tècniques 

 

Les mesures d’impedància i la tècnica de l’espectroscòpia mecanomagnètica han 

estat amplament explicades al Capítol 2. Cal recordar, com hem vist al Capítol 4, que el 

camp magnètic equivalent degut a l’aplicació d’esforç és molt petit comparat amb els 

camps aplicats usualment (a excepció del cas on no aplicam cap camp i només tenim el 

camp de la terra). 

 

Addicionalment, es varen realitzar altres tipus de mesures. A la UIB es varen 

realitzar de mesures de calorimetria (mitjançant un calorímetre Mettler DSC 823 a un 

ritme de 10 K/min per refredar i encalentir). A la Universitat Pública de Navarra es 

varen fer mesures de la susceptibilitat magnètica AC a baix camp (3.5 Oe i 20 Hz) 

mitjançant un magnetòmetre SQUID (QD MPMS XL-7 SQUID). També es varen 

realitzar algunes mesures amb un DMA 800 TA, un DSC 2000 TA i es varen prendre 

algunes imatges de microscòpia electrònica (XL30 ESEM FEG) a la Universitat 

Catòlica de Lovaina.  

 

 

5.3 Mostres 

 

Per realitzar les mesures de la magnetostricció reversible inversa hem triat 

policristalls de Ni53.5Fe16.5Ga27Co3 (anomenats internament KF2-Co) i monocristalls de 

Ni51.5Fe21.5Ga27 (anomenats internament KF4). En els primers, tenim relativament altes 
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temperatures de la transformació martensítica (degut als percentatges de Ni, Fe i Ga) i 

de Curie (degut a l’adició de Co), de  forma que l’aliatge presenta una fase martensítica 

ferromagnètica pràcticament a temperatura ambient. En canvi, l’elecció de 

monocristalls es basa en que permeten l’estudi dels dos eixos cristal·logràfics 

importants pel fenomen magnetostrictiu, <1 0 0> i  <1 1 1> (ja que per a una xarxa 

cúbica només tenim dues constants magnetostrictives independents, λ100 i λ111). Les 

mostres usades per a la espectroscòpia mecanomagnètica varen ser tallades amb forma 

ortorròmbica, mitjançant una màquina de tall per alta tensió elèctrica (spark cutting), 

amb unes dimensions d’aproximadament 1.5 × 1.5 × 10 mm3. 

 

Les mostres de KF2-Co varen ser produïdes a un forn d’inducció amb atmosfera 

de Ar a partir d’elements amb un 99.99% de puresa. Després de ser tallades, les mostres 

varen ser envellides a 1020 K durant 1.2 ks i trempades en aigua (WQ) o refredades 

lentament en l’aire (SC). Per aquestes darreres, les temperatures de Curie i del pic de la 

transformació martensítica directe a la calorimetria varen ser 327 i 360 K 

respectivament. El trempat d’aquest aliatge produeix  una forta estabilització de la 

martensita en aquest aliatge [Pic08]. La principal característica d’aquest efecte 

d’estabilització és un canvi substancial de la transformació inversa cap a temperatures 

més altes després del tractament. Aquest canvi normalment desapareix a les successives 

transformacions inverses. A l’aliatge trempat, la primera transformació inversa es troba 

al voltant de 570 K. Després d’aquesta transformació, les temperatures de la 

transformació directe i inversa es produeixen al voltant de 340 i 350 K. Segons els 

resultats de [Pic08],  el trempat en aigua i el refredament en l’aire produeixen baixos i 

alts nivells d’ordenament atòmic de llarg abast, respectivament. El trempat també 

produeix una transició para-ferromagnètica més difusa, amb una temperatura de Curie 

aproximada de 277 K. 

 

Varem utilitzar monocristalls de Ni51.5Fe21.5Ga27 (també usats per a les mesures 

dels Capítols 3 i 4). Les mostres varen ser tallades amb direccions longitudinals <1 0 0> 

i  <1 1 1>. Després varen ser netejades, polides, encapsulades al buit dins tubs de quars i 

envellides durant 30 minuts a 1370 K per homogeneïtzar-les. Posteriorment varen ser 

refredades en l’aire. Després varen ser envellides a 1070K durant 15 minuts i refredades 

en l’aire. Finalment varen ser polides i netejades de bell nou. Després dels tractaments, 

TC i Ms (que depenen fortament del tractament tèrmic i de la composició) estaven 
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situades respectivament al voltant  350 i 150 K per els monocristalls, com ja hem 

comentat a anteriors Capítols. 

 

 

5.4 Policristalls de Ni-Fe-Ga-Co 

 

 
5.4.1  Resultats 

 

 
Fig.  5.1. Imatges a temperatura ambient de microscòpia electrònica d’escombrat a una mostra de 
Ni53.5-Fe16.5-Ga27-Co3 trempada en aigua des de 1020 K. (a) i (b) són imatges de “backscattering”; (c) 
i (d) són imatges d’electrons secundaris. 
 

Vàrem prendre a temperatura ambient (290 K) imatges de microscòpia 

electrònica d’escombrat (XL 30 ESEM FEG de la Universitat Catòlica de Lovaina) 

d’una mostra WQ de Ni53.5Fe16.5Ga27Co3. Les  imatges es poden apreciar a la Figura 5.1. 

Per dues zones diferents [(a)-(c) i (b)-(d)] tenim dos tipus d’imatges: (a) i (b) són 

imatges de “backscattering” o d’electrons retrodifosos en el material; (c) i (d) són 
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imatges d’electrons secundaris, emesos per la capa superficial del material. A aquesta 

temperatura, tot el material està en fase martensita però només podem apreciar 

l’estructura de variants a algunes regions de les fotografies. Això es degut plausiblement 

al mal contrast d’alguns tipus de variants per a la tècnica utilitzada. Les imatges 

d’electrons secundaris presenten un cert granulat, però no es veuen afectades per la 

brutor o algunes retxes de polit de la superfície del material i que sí estan presents a les 

imatges de backscattering. 

 

La Figura 5.2 mostra la susceptibilitat a baix camp en funció de la temperatura 

per a mostres WQ i SC de Ni53.5Fe16.5Ga27Co3. La transformació para-ferromagnètica 

està ben definida a la mostra SC (que presenta un alt grau d’ordre atòmic de llarg abast), 

amb un pic molt marcat a 318 K, just per davall de la temperatura de Curie 

(determinada en 327 K a partir del màxim de la derivada de la corba de la susceptibilitat 

en funció de la temperatura). Aquest pic a la permeabilitat s’identifica com a un pic de 

Hopkinson. A la mostra WQ, més desordenada atòmicament, presenta una transició 

para-ferromagnètica més difusa, no s’aprecia cap pic de Hopkinson i la temperatura de 

Curie s’ha desplaçat a temperatures més baixes, voltant de 277 K. Aquests efectes del 

tractament tèrmic damunt la transició para-ferromagnètica, obtinguts amb l’SQUID, 

estan en bon acord amb el comportament presentat al Capítol 4, on es mostren les dades 

obtingudes en les mesures d’impedància en corrent altern d’un aliatge de Ni-Fe-Ga 

(KF4). 
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Fig.  5.2. Espectre en temperatures de la susceptibilitat a baix camp per mostres policristal·lines de 
Ni53.5Fe16.5Ga27Co3 trempades en aigua (WQ) i refredades a l’aire (SC).  
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La Figura 5.3 (a) representa l’espectre en temperatures del mòdul de la inducció 

induïda per esforç enregistrada per a mostres WQ i SC de Ni-Fe-Ga-Co sota aplicació 

de camp magnètic. Algunes de les característiques del comportament de l’acoblament 

magnetoelàstic a prop de la transició para-ferromagnètica són similars a les dades de la 

susceptibilitat a baix camp, Fig. 5.2. A les dades de la magnetostricció inversa de les 

mostres SC, la transició para-ferromagnètica és molt marcada i està acompanyada d’un 

pic de tipus Hopkinson al voltant de 318 K, mentre a les mostres WQ la transició és 

molt difusa. Per damunt de la temperatura de Curie, la magnetostricció inversa decreix 

amb l’augment de temperatura, tal com fa la permeabilitat. Hi ha, però, una diferència 

important, al valor absolut de la inducció induïda per esforç apareixen una sèrie de 

mínims dins l’estat ferromagnètic. El primer apareix a prop de la temperatura de Curie i 

el segon dins el rang de 210-240 K. Les Figures 5.3 (b) i (c) mostren la fase i la part real 

de la inducció induïda per esforç, calculada a partir de valor absolut i la corresponent 

fase. Es pot veure que, on hi havia mínims en el mòdul, ara les corbes de les parts reals 

passen per zero dues vegades. Com en el cas del ferro (Fig. 2.14), els zeros estan 

relacionats amb un canvi de fase de la inducció induïda per esforç d’aproximadament 

180°. En altres paraules, la magnetostricció reversible inversa/directa a l’aliatge Ni-Fe-

Ga-Co canvia de signe dues vegades, una a prop de la temperatura de Curie i una altra a 

temperatures més baixes. Aquests punts on la magnetització perd la sensibilitat respecte 

l’esforç aplicat s’anomenen punts crítics de Villari [Boz03] i en cas d’excitació 

periòdica petita i magnestostricció reversible, es denominen punts crítics diferencials 

reversibles de Villari [Pra82]. El signe de la inducció induïda per esforç a altes i baixes 

temperatures és el mateix que al ferro per baixos valors de camp magnètic, això vol dir 

que la magnetostricció reversible inversa/directa és positiva a altes i baixes 

temperatures, essent negativa a la regió de temperatures intermèdies. No obstant, 

l’observació de canvis de signe de la magnetostricció reversible inversa a l’espectre de 

temperatures no implica necessàriament un canvi de signe a l’acoblament 

magnetoelàstic. El canvi de signe de la magnetostricció reversible inversa es produeix 

pel pas d’un màxim o mínim de les corbes B(σ) (o λ(H)) si la dependència no és 

monòtona. Estudiant la magnetostricció reversible inversa com a funció de H ens 

permet esbrinar si la magnetostricció clàssica λ canvia el seu signe.  
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Fig.  5.3. Espectre en temperatures de la inducció induïda per esforç de mostres trempades (WQ) i 
refredades lentament en l’aire (SC) de Ni53.5Fe16.5Ga27Co3 policristal·lí, sota una deformació 
oscil·latòria d’amplitud constant i un camp magnètic polaritzant: (a) valor absolut de l’amplitud de 
la inducció induïda per esforç, normalitzat per l’amplitud de la deformació oscil·latòria; (b) i  (c), 
fase i part real de la inducció respecte a l’esforç/deformació per mostres WQ i SC, respectivament. 
Mostra WQ#1: 2x10-5 d’amplitud de deformació oscil·latòria, camp polaritzant de 4.25 kA/m; 
mostra WQ#2: 1x10-5 d’amplitud de deformació oscil·latòria, camp polaritzant de 2.8 kA/m; mostra 
SC#1: 2x10-5 d’amplitud de deformació oscil·latòria, camp polaritzant de 2.8 kA/m; mostra SC#2: 
1x10-5 d’amplitud de deformació oscil·latòria, camp polaritzant de 2.8 kA/m.  Per a WQ#1 i SC#1 es 
mostra el refredament i l’encalentiment, demostrant una gran reversibilitat; per a WQ#2 i SC#2 
només es mostren les mesures en refredament.  



5. Estudi de  la magnetostricció inversa a policristalls de Ni-Fe-Ga-Co i ... 
______________________________________________________________________ 

 152 

0

5

10

15

20

25

200 K

215 K

231 K

(a)

B
0 

×
1

0
6 , T

0

3

6

9

231 K

250 K

266 K

(b)

B
0 

×
1

06 , T

 

0.0

0.3

0.6

0.9

266 K 270 K 273 K

(c)

B
0 

x1
06 , T

0.0

0.3

0.6

-20 -10 0 10 20

H, kA/m

273 K

278 K

288 K

(d)

B
0 

x1
06 , T

 
Fig. 5.4. Valors absoluts de l’amplitud de la inducció induïda per esforç per a la mostra WQ#2 de 
Ni-Fe-Ga-Co, a una amplitud de deformació de 2x10-5, en funció dels valors d’un camp polaritzant 
cíclic de freqüència 0.002 Hz, per a les següents temperatures fixes: (a) 200, 215 i 231 K; (b) 231, 
250 i 266 K; (c) 266, 270 i 273 K; (d) 273, 278 i 288 K. Les fletxes indiquen la direcció de les corbes. 
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La Figura 5.4 mostra l’amplitud de la inducció induïda per esforç a una mostra 

WQ a diferents temperatures fixes sota un camp magnètic cíclic, amb freqüència 0.002 

Hz. S’aprecien canvis importants de les formes de les corbes per temperatures a prop 

dels zeros de la magnetostricció inversa. Les dependències amb el camp magnètic 

poden mostrar (de 231 a 273 K en els gràfics) o no mostrar (a 200 i  215 K) 

mínims/màxims, que poden canviar molt per petites variacions de temperatura. L’anàlisi 

de la component amb fase amb l’excitació ens ajuda a aclarir la situació.  

 

La Figura 5.5 mostra la part real o en fase amb l’excitació de la inducció induïda 

per esforç. En el rang de temperatures de 200 a 266 K, la histèresi dels cicles es molt 

feble, fins i tot es pràcticament inapreciable per a les temperatures més baixes [Fig. 5.5 

(a) i (b)]. Augmentant la temperatura, les corbes tendeixen a girar en el sentit de les 

agulles del rellotge i apareix un mínim (camps positius) o màxim (camps negatius) per a 

valors baixos del camp polaritzant. Aquest mínim/màxim té una posició depenent de la 

temperatura i suposa que per valors baixos del camp, la corba passa del primer i tercer 

quadrants al segon i quart.  Aquest desplaçament cap al segon i quart quadrant significa 

que Λ= lim
00→σ (B0 /σ0) ha tornat negatiu. S’arriba al valor mínim de B0 en el segon 

quadrant i al valor màxim en el quart per aproximadament 250 K [Fig. 5.5 (b)]. A 

majors temperatures, entre 250 i 275 K [Fig. 5.5 (c)], els començaments de les  corbes 

es desplacen del segon i quart quadrant cap al primer i tercer quadrants una altra vegada. 

A més, cal destacar que els valors de camp on  hi ha el  màxim/mínim  no canvien i que 

apareix una apreciable histèresi per els valors més baixos de camp. A 273 K [Fig. 5.5 

(d)], el moviment de les corbes cap al primer i tercer quadrant continua. Finalment, a 

qualque temperatura entre 273 i 278 K, les corbes es troben bàsicament al primer i 

tercer quadrants (exceptuant algunes zones on la histèresi és apreciable). Això significa 

que hi ha un rang de temperatures, entre aproximadament 231 i 273 K, on el signe de la 

magnetostricció reversible inversa (i per tant la directa), per camps baixos, és negatiu. Si 

els camps polaritzants aplicats són grans, el signe és sempre positiu, ja que els extrems 

de les corbes romanen al primer i tercer quadrants. Mirant la Fig. 5.5, podem veure que, 

a la mostra WQ#2, per a valors de camp extern d’aproximadament 4.25 kA/m, la 

transició de positiu a negatiu ocorr  al voltant de 240 i 275 K, en bon acord amb les 

dades de la mostra WQ#1 a la Fig. 5.3. 
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Fig. 5.5. Part real o en fase amb l’excitació (corresponent a les amplituds de la Fig. 5.4) de la 
inducció induïda per esforç en funció dels valors del camp cíclic aplicat. Les fletxes indiquen la 
direcció de les corbes. 
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L’existència d’una histèresi molt petita a les mostres WQ implica que la 

magnetostricció reversible inversa s’acosta a la diferencial: 

σ

λ
σσ










∂
∂=









∂
∂≈≈Λ

H

BB
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0 . Així doncs, la integració de )(
0

0 H
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σ
 ens dóna en aquest 

cas una raonable estimació del comportament qualitatiu de la magnetostricció estàtica 

amb el camp aplicat, λ(H). Els resultats d’aqueixa integració es poden apreciar a la 

Figura 5.6.            
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Fig. 5.6. Dependències amb el camp de la magnetostricció directe, obtingudes per integració del 
primer quart de cicle de les corbes de la Fig. 5.5.  

 

La Fig. 5.6  mostra que la magnetostricció és positiva (com al ferro a 

temperatura ambient i camps baixos) per altes i baixes temperatures. Per temperatures 

intermèdies i a valors relativament baixos del camp polaritzant (per davall de 18 kA/m), 

l’acoblament magnetoelàstic canvia el seu signe. Els valors del camp polaritzant on 

λ(H) canvia el seu signe són els punts crítics de Villari (en aquest cas no són 

diferencials), on la magnetització no és sensible a l’esforç aplicat.  

 

Per comprovar que els camps magnètics alts realment suprimeixen els canvis de 

signe de la magnetostricció, amb una mostra trempada (WQ#3), varem realitzar diverses 
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mesures de la inducció induïda per esforç (amplitud de deformació 1x10-5) en funció de 

la temperatura sota camps de 3, 9 i 18 kA/m. A la Figura 5.7  podem veure els resultats. 

La Fig. 5.7 (a) mostra els valors reals de la inducció, amb un requadre ampliant la 

gràfica on els valors són negatius. Com podem veure, el rang de temperatures on la 

inducció és negativa és redueix en augmentar el camp i per 18 kA/m només tenim 

valors positius. Això es corrobora a la Fig. 5.7 (b), que mostra la fase del senyal. Per 18 

kA/m, no hi ha canvi de 180º. 

 

 
Fig. 5.7. Per a la mostra trempada de Ni-Fe-Ga-Co, (a) part real o en fase amb l’excitació de la 
inducció induïda per esforç, amb un requadre ampliant la zona de valors negatius,  i (b) fase  en 
funció de la temperatura. Les condicions de mesura són amplitud fixa de deformació de 1x10-5 i 
camps polaritzants fixes de 3, 9 i 18  kA/m.  
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Fig. 5.8. Per a la mostra de Ni-Fe-Ga-Co refredada lentament en l’aire SC#2, part real o en fase 
amb l’excitació de la inducció induïda per esforç en funció dels valors del camp cíclic aplicat. Les 
condicions de mesura són amplitud fixa de deformació de 2x10-5, camp polaritzant cíclic de 
freqüència 0.002 Hz i les temperatures fixes següents: (a) 200, 215 i 231 K; (b) 231, 250 i 266 K; (c) 
266, 270 i 273 K; (d) 273, 278 i 288 K. Les fletxes indiquen la direcció de les corbes. 
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La Figura 5.8 mostra la part real o en fase amb l’excitació de B0(H) per a una 

mostra refredada lentament en l’aire (SC#2). Les Figures 5.8 (b) i (c) reflecteixen una 

altra vegada el comportament  de la mostra a prop del dos punts crítics diferencials de 

Villari. La major diferència entre el comportament de mostres WQ i SC és que la 

histèresi està pràcticament absent a les primeres, mentre que a les segones és bastant 

important. No obstant, a les mostres SC, de forma similar a les mostres WQ, les corbes 

tenen la mateixa dinàmica a prop dels dos punts crítics de Villari diferencials, alternen 

entre el primer i tercer quadrants i el segon i el quart. L’existència d’histèresi facilita 

l’observació de que, de forma simultània a la rotació de les corbes dels cicles, també 

canvia el sentit dels mateixos cicles. Aquest efecte es veu a la Fig. 5.8 (b). Baixant la 

temperatura de 262.4 a 250 K, apareix un “coll” enmig de la corba i el sentit de la corba 

encara és manté. Però quan passam de 250 K a 244 K, les dues parts al costat del coll 

col·lapsen i canvien la seva posició, de forma que s’inverteix el sentit del cicle a la part 

central, mantenint la circulació original a prop dels extrems. Però, la circulació en els 

extrems també s’inverteix en baixar la temperatura a 240 K. Les Fig. 5.8 (d) i 5.5 (d) 

mostren que, a pesar de la diferència entre les forces coercitives a les mostres SC i WQ 

per davall de la temperatura de Curie,  el comportament de les corbes a prop del punt de 

Villari diferencial a més alta temperatura és essencialment el mateix. La presència d’una 

histèresi magnètica significativa a les mostres SC no ens permet obtenir una bona 

aproximació de λ(H) com en el cas de les mostres WQ (Fig. 5.6). No obstant, pensam 

que la similitud entre l’espectre de temperatura (Fig. 5.3) i l’efecte de la temperatura i 

del camp magnètic a B0(H) (Fig. 5.5 i 5.8) indiquen l’existència d’un canvi de signe de 

l’acoblament magnetoelàstic a les mostres WQ i SC. 

 

 

5.4.2  Discussió 

 

Els resultats presentats (en particular a la Fig. 5.6) indiquen que la 

magnetostricció λ a l’aliatge de Ni-Fe-Ga-Co és negativa per uns certs dominis 

temperatures i valors de camp aplicat, essent possitiva fora d’aquests. Així, es pot 

dibuixar una espècie de “línea crítica de Villari” en el pla H-T, com es pot veure a la 

Figura 5.9, separant els dominis de magnetostricció positiva i negativa. A les nostres 

mostres de Ni-Fe-Ga-Co, el límit a alta temperatura de la regió de magnetostricció 

negativa està a prop de la temperatura de Curie, just on es forma l’estructura de dominis 
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magnètics. Això succeeix tant a les mostres WQ com les SC, que tenen temperatures de 

Curie molt diferents.  

 

 
Fig. 5.9. Representació esquemàtica de la posició de la línia crítica de Villari que separa regions de 
magnetostricció positiva i negativa al pla H-T. 

 

Les mostres trempades presenten una histèresi molt més petita que la de les 

mostres refredades en l’aire. Les primeres presenten una major quantitat de defectes que 

presumiblement dificulten la mobilitat de les parets dels dominis magnètics. Els estudis 

de les corbes de magnetització del Ni50Mn27Ga23 mostren un comportament oposat al 

que nosaltres hem observat: la coercitivitat és major a les mostres desordenades que a 

les ordenades [Ven07]. Respecte això cal comentar, primer de tot, que l’amplada de les 

parets dels dominis magnètics als materials ferromagnètics és bastant alta. Recordem 

l’equació (1.28),  
1K

A
dw π≈ . Si usam el valor típic d’A vist al capítol 1 (2x10-11 J/m) i 

el valor de la constant d’anisotropia magnetocristal·lina d’un aliatge de Ni-Fe-Ga-Co de 

similar composició (K1∼1×105 kJ/m3 [Mor07]), obtenim un valor de dw ∼ 400 Å. Les 

mostres trempades d’aliatges amb memòria de forma tenen un baix grau d’ordre L21 i la 

mida dels seus dominis ordenats és molt petita (en aliatges ternaris de Ni-Fe-Ga és de 

l’ordre de només 100-300 Å [Oik02] ). En es mostres ordenades, en canvi, podem tenir 

grandàries dels dominis ordenats al voltant de 2000 Å [Oik02]. Aquestes dades són 

importants, ja que és conegut que les APBs bloquegen eficientment les parets dels 

dominis magnètics [Ven07, Yu07]. En el cas de les mostres WQ, la mida dels dominis 

ordenats  és del mateix ordre de magnitud que l’amplada de les parets dels dominis 

magnètics. Això significa que, estadísticament, totes les posicions de les parets dels 

dominis magnètics respecte a les APBs són equivalents, produint l’absència de l’efecte 

de bloqueig abans esmentat. Per l’altra banda, en les mostres ordenades la mida dels 
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dominis ordenats és bastant més gran que l’amplada de les parets dels dominis 

magnètics i les APBs en aquest cas sí són obstacles eficients per produir una histèresi 

apreciable en el moviment dels dominis magnètics. Una altra observació interessant, 

relacionada amb la interpretació precedent, és que les mostres WQ i SC mostren una 

histèresi similar per damunt de la temperatura de Curie. Això significa un augment de la 

histèresi a mostres WQ i una disminució a mostres SC respecte a temperatures més 

baixes. Estar per damunt de la temperatura Curie significa que els dominis magnètics 

encara no s’han format (i per tant no poden ser bloquejats per les fronteres en antifase i 

es redueix la histèresi a les mostres SC). Només existeix un ordre magnètic de petit 

abast, molt variable i poc estable (motiu pel qual presumiblement apareix una histèresi 

significativa a les mostres WQ) i tenim un acoblament magnetoelàstic baix comparat 

amb l’estat ferromagnètic.  Els efectes oposats del grau d’ordre damunt l’histèresi 

magnètica presentats en aquest treball respecte a [Ven07] probablement s’expliquen pel 

fet de que els dominis són molt més grans al Ni-Mn-Ga que al Ni-Fe-Ga. De fet, a les 

mostres trempades de Ni-Mn-Ga la mida dels dominis ordenats es pot estimar de l’ordre 

de 100 nm [Ven07], mentre que a les mostres ordenades és de l’ordre de 1000 nm. En 

aquestes circumstàncies, les APBs poden bloquejar de forma efectiva les parets dels 

dominis magnètics en les mostres WQ. Encara més, les mostres trempades presenten 

una major densitat de fronteres en antifase, motiu pel qual tenen major coercitivitat que 

les mostres ordenades.  

 

Els canvis observats en el signe de l’acoblament magnetoelàstic estan limitats a 

un rang bastant petit del camp aplicat. Per tant, no es detectarà cap anomalia a qualsevol 

tipus de mesura on hi hagi grans camps aplicats. Aquesta és exactament la característica 

d’unes anomalies detectades en la dependència amb la temperatura de la susceptibilitat 

magnètica del Ni-Fe-Ga per Pérez et al [Per08]. Aquests canvis de signe podrien ser 

l’origen o estar relacionats amb les modificacions estructurals dels aliatges 

ferromagnètics amb transformació martensítica esmentades al començament d’aquest 

capítol, ja que les mesures de calorimetria, resistivitat i fricció interna usualment es 

realitzen sense aplicació de camp magnètics polaritzants. Per comprovar que el canvi de 

signe de l’acoblament magnetoelàstic està efectivament present a les mesures 

realitzades amb altres tècniques, varem realitzar mesures de calorimetria, impedància  

AC i fricció interna mitjançant DMA a algunes mostres SC del nostre aliatge de 

Ni53.5Fe16.5Ga27Co3.  
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La Figura 5.10 mostra l’espectre de temperatures de la part real de la impedància 

AC per a una mostra SC, durant el refredament, a una freqüència molt baixa (21.7 Hz), 

essent per tant negligible l’efecte de superfície o “skin effect”. Per tant, la Fig. 5.10 

representa asimptòticament la resistència en corrent continu. Les parts de l’espectre de 

temperatura per davall d’uns 240 K i entre aquesta temperatura i la de Curie es poden 

ajustar bé amb dues línies rectes de diferent pendent, essent el punt crític de Villari on 

hi ha la transició entre els dos pendents. En conclusió, les mesures de resistivitat també 

reflecteixen el canvi de l’acoblament magnetoelàstic. 
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Fig. 5.10. Dependència amb la temperatura de la part real de la impedància AC a 21.7 Hz (en 
unitats arbitràries) d’una mostra refredada lentament de Ni-Fe-Ga-Co. També apareixen les línies 
de dos ajustos lineals que mostren l’existència de dues zones lleugerament diferenciades a l’estat 
ferromagnètic, una per davall de 240 K i l’altre entre 240 K i la temperatura de Curie. 

 

La Figura 5.11 mostra els resultats obtinguts per calorimetria damunt una mostra 

SC. Es poden detectar dues petites peculiaritats en el flux de calor a les temperatures 

aproximades de 320 K i 240 K, corresponents a la temperatura de Curie/primer punt 

crític de Villari a alta temperatura (la seva proximitat no permet distingir-los a la 

calorimetria) i al segon punt a baixa temperatura. Per apreciar millor aquests fets, al 

gràfic també hi figura la derivada respecte la temperatura de les dades obtingudes amb 

el DSC. Tot això indica que els canvis de signe de l’acoblament magnetoelàstic afecten 

de forma subtil les propietats termodinàmiques del nostre aliatge de Ni-Fe-Ga-Co.  
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Fig. 5.11. Flux de calor dQ/dt i la seva derivada respecte la temperatura, d2Q/dtdT enregistrat 
durant el refredament d’una mostra de Ni-Fe-Ga-Co (SC). Les crescudes al flux de calor i a la seva 
derivada presents a l’extrem dret del dibuix es corresponen a la transformació martensítica. 
 

A continuació, la Figura 5.12 presenta els resultats obtinguts mitjançant l’ús de 

DMA aplicant una deformació de 0.001 a una mostra de Ni-Fe-Ga-Co trempada. 
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Fig. 5.12. Dades de la fricció interna (tan φφφφ) en funció de la temperatura obtingudes mitjançant l’ús 
de DMA aplicant una deformació de 0.001 a una mostra de Ni-Fe-Ga-Co trempada en aigua. 
 

Com és pot apreciar, apareix una espècie de pic a la fricció interna (tan φ) només 

durant l’encalentiment al voltant de 280K, coincidint aproximadament amb la 
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temperatura de Curie de les mostres WQ. L’origen possiblement sigui la mateixa 

transformació para-ferromagnètica i no l’existència d’un punt crític de Villari, ja que no 

hi ha cap característica important corresponent a la temperatura de l’altre punt crític. No 

obstant, no és pot tenir la certesa de que l’efecte dels dos punts crítics damunt la fricció 

interna sigui el mateix.  

 

A pesar de que els policristalls ferromagnètics es tracten habitualment com a 

materials isotròpics, en aquest cas no és apropiat. Com hem vist al Capítol 1, per 

cristalls amb simetria cúbica, la magnetostricció anisotròpica de saturació d’un agregat 

pol·licristalí sense textura, obtinguda per promig de les deformacions a cada gra, és una 

combinació lineal dels dos coeficients de magnetostricció, λ100 i λ111,  si aquests tenen el 

mateix signe i el mateix ordre de magnitud. Si els coeficients tenen diferent signe, la 

magnetostricció d’un policristall pot presentar un comportament no monòton i fins i tot 

un canvi de signe en funció del camp aplicat. El ferro policristal·lí n’és un exemple 

[Boz03, duT05].  Els resultats exposats fins ara impliquen que els coeficients de 

magnetostricció de la fase martensítica de baixa simetria del Ni53.5Fe16.5Ga27Co3 tenen 

diferent signe (almanco en un cert interval temperatures). En general, per explicar el 

canvi de signe de l’acoblament magnetoelàstic a les nostres mostres policristal·lines hi 

ha dues explicacions probables: 

 

• Els coeficients de magnetostricció són de magnitud similar i no canvien de 

signe però el tenen oposat. En aquest cas, petites variacions dels coeficients 

podrien donar lloc a un canvi del signe de la magnetostricció global dels 

nostres policristalls. En aquest cas, no obstant, difícilment podem explicar  

les anomalies a les mesures de la resistivitat i amb el DSC, les quals apunten 

a canvis estructurals importants en la línia crítica de Villari. 

• Algun o tots els coeficients de magnetostricció canvien de signe. Això pot 

succeir en el model d’electrons localitzats, com hem vist al Capítol 1 per al 

cas cúbic, si els termes anomenats d’acoblament a un ió i a dos ions són 

similars en magnitud però de signe contrari. En el model d’electrons 

itinerants, qualsevol anomalia a l’estructura de bandes al nivell de Fermi pot 

distorsionar el comportament de la magnetostricció amb la temperatura 

[duT05]. 
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Per comprovar aquestes dues hipòtesis hem d’estudiar monocristalls segons les 

direccions <1 0 0> i  <1 1 1>. La fase martensita no és adient per dos motius: 

l’existència de diferents variants té un efecte similar al cas policristal·lí i la seva simetria 

no és cúbica, essent superior a dos el nombre de coeficients magnetostrictius per a un 

tractament correcte [duT05]. Per aquests motius i per comprovar que el fenomen de 

canvi de signe de la magnetostricció no es restringeix a l’estat martensític, varem 

analitzar amb la tècnica d’espectroscòpia mecanomagnètica monocristalls de 

Ni51.5Fe21.5Ga27, els quals presenten una fase austenítica ferromagnètica amb simetria 

cúbica en un rang ampli de temperatures susceptible d’estudi. Els resultats obtinguts es 

presentaran a la següent secció. 

 

 

5.5 Monocristalls de Ni-Fe-Ga 

 

A la Figura 5.13 podem veure la part real (en fase amb l’excitació) de la 

inducció induïda per esforç en funció de la temperatura  per a dues mostres de Ni-Fe-Ga 

monocristal·lí (eixos longitudinals en direccions  <1 0 0> i  <1 1 1> ) sota un camp de 3 

kA/m. No tenim mesures per davall de 170 K per l’orientació <1 0 0>, degut a que la 

fase martensita presenta un mòdul de Young substancialment diferent al de l’eix          

<1 0 0>, fent perillós per els quarsos les mesures de PUCOT amb la mateixa mostra. No 

obstant, la martensita i l’eix <1 1 1> tenen menor diferència en el mòdul de Young, 

permetent l’estudi d’austenita i martensita amb una mateixa mostra. Podem veure que 

els valors de la inducció per a la mostra en direcció <1 1 1> són un ordre de magnitud 

més alts. Per la mostra orientada amb aquest eix, partint d’altes temperatures, podem 

veure que el senyal comença a créixer a uns 360 K (transició para-ferromagnètica), al 

voltant de 352 K el creixement es pràcticament zero però posteriorment torna a créixer i 

arribam a un màxim al voltant de 318 K. Després el senyal decau i es manté 

pràcticament constant en el rang de 245-165 K. Al voltant de 163 K comença una forta 

caiguda i a partir de 145 K torna a créixer, fenòmens relacionats amb la transformació 

martensítica inversa. Respecte a la mostra <1 0 0>, podem veure que la corba també 

comença a créixer al voltant de 360 K, arribant a un màxim a 336 K. Entre 254 i 224 K, 

el senyal és negatiu, tenint un mínim al voltant de 240 K. Les temperatures de les 

transicions para-ferromagnètica i martensítica són similars a les exposades al Capítol 3. 
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A més, aquestes dades desvelen algunes incògnites que es presentaven a l’anàlisi del Ni-

Fe-Ga-Co: 

 

• L’acoblament magnetoelàstic té un canvi de signe a l’eix <1 0 0>, per la 

qual cosa suposam que el mateix succeeix al Ni-Fe-Ga-Co, en que una o 

més constants magnetostrictives presenten canvi de signe. 

• El canvi de signe es produeix ara dins la fase austenita, no és un fenomen 

restringit a la martensita. 

• Hi ha una zona de magnetostricció negativa en un ampli rang de 

temperatures (254-224 K), però a diferència del cas del Ni-Fe-Ga-Co, està 

molt allunyada de la transformació para-ferromagnètica i no immediatament 

després. 

 

 
Fig. 5.13. Part real de la inducció induïda per esforç (amplitud de deformació 1××××10-5) en funció de 
la temperatura a mostres monocristal·lines de Ni-Fe-Ga orientades en les direccions <1 0 0> (eix 
vertical dret) i <1 1 1> (eix vertical esquerre). Camp aplicat de 3 kA/m, mesures durant 
refredament (mostra <1 0 0>) i encalentiment (mostra <1 1 1>). 
 

La Figura 5.14 mostra la fase corresponent als senyals de la inducció de la Fig. 

5.13. Les corbes presenten una sèrie de peculiaritats. Començant des d’altes 

temperatures, tenim una pujada d’uns 180º (canvi del signe de la magnetostricció) que 

comença al voltant de 363 K i finalitza al voltant de 360 K. Aquesta característica 

només està present a la mostra <1 0 0> , no era apreciable a la Fig. 5.13 i representa un 
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canvi de signe a prop de Tc similar al cas del Ni-Fe-Ga-Co. Dins un petit requadre, 

podem veure les corbes ampliades en el rang 355-295 K. Al Capítol 3 varem veure 

l’existència d’una anomalia magnètica i la  Fig. 3.1 la mostrava per a una mostra <1 0 

0> com l’estudiada ara. Es podia veure que la temperatura de Curie i el pic de Hopkison 

apareixien al voltant de 354 K i el màxim de la derivada de l’anomalia estava al voltant 

de 320 K. Aqueixes temperatures coincideixen amb petits màxims de la fase de la 

mostra <1 0 0>. A més, la mostra <1 1 1> també té a la fase un petit mínim al voltant de 

320 K i el senyal en fase presentava un petit màxim a 353 K, acompanyada d’una petita 

pujada a la fase. Arribats aquí, cal recordar que estimam la precisió de la temperatura en 

1 ó 2 K. Per aquest motiu, no podem afirmar al 100% si aquests petits canvis comencen 

exactament a la mateixa temperatura a les dues mostres. 

 

 
Fig. 5.14. Fase de la inducció induïda per esforç corresponents als senyals de la Fig. 5.13. Mostres 
monocristal·lines de Ni-Fe-Ga orientades en les direccions <1 0 0> i <1 1 1>. 
 

En el rang 270-245 K, per a la mostra <1 0 0> hi ha un canvi de fase de 180º i 

torna a haver-n’hi un altre en el rang   229-214 K. Aquesta zona entre els canvis de 180º 

és correspon amb la inducció/acoblament magnetoelàstic negatiu de la Fig. 5.13. A la 

mostra <1 1 1>, en el rang 168-153 K, hi ha una davallada d’uns 30º i després la fase 

creix amb lentitud. Aquest fenomen coincideix amb la marcada davallada de la Fig. 5.13 

relacionada amb la transició martensítica.  
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A Pérez-Landazábal et al. [Per09] hi ha dades de difracció de neutrons a una 

mostra de composició Ni51.5Fe21.5Ga27, però amb un envelliment d’una hora a 1420 K i 

després trempada en aigua. La Figura 5.15 és una reproducció d’aqueixes dades. Podem 

apreciar que aproximadament dins el rang de temperatures on hem trobat el segon canvi 

de signe (230-214 K) a la nostra mostra, la gràfica de l’energia al quadrat dels fonons 

pareix presentar un important canvi de tendència. La comparació de dades no és 

perfecta, ja que la mostra utilitzada per mesures amb fonons presenta un tractament 

tèrmic diferent i la Fig. 5.15 té pocs punts experimentals. 

 

 
Fig. 5.15. Energia al quadrat com a funció de la temperatura d’un fonó amb vector d’ona 

[ 0ξξ ] amb  la coordenada reduïda ξ  = 0.325. [Per09]. 

 

A la Figura 5.16 podem veure la part real de la inducció induïda en funció del 

camp a diverses temperatures fixes per a una mostra <1 1 1>. Podem veure que les 

corbes es mantenen al primer i tercer quadrants per a totes les temperatures (a excepció 

d’unes petites zones a causa de la histèresi), com era d’esperar al no haver-hi canvi de 

signe de l’acoblament magnetoelàstic. A part d’això, podem remarcar altres fets. Molt 

per damunt de la temperatura de Curie (369 K) els senyals són pràcticament  nuls i al 

voltant de la mateixa (353 K) tenim senyals apreciables i sense histèresi, amb corbes 

amb forma similar a una de L girada dins el primer i tercer quadrants. Baixant la 

temperatura (333 K), es pot apreciar clarament l’aparició d’una regió central histèretica 

i uns pics molt marcats que es van tornant amples i augmenten el seu valor màxim fins 

que arribam a 303 K, mentre els extrems de les corbes (camps alts) tendeixen a la 

saturació (valors pràcticament nuls). Baixant encara més la temperatura, els màxims no 

creixen però encara es fan cada vegada més amples. A més, tant els pics com la 
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saturació tendint a zero es desplacen cap a valor majors de camp. Suposam que 

l’explicació d’aqueixes tendències per les temperatures més baixes es troba en que el 

valor del camp de saturació puja en baixar la temperatura.  

 

 

 
 
Fig. 5.16. Part real o en fase amb l’excitació de la inducció induïda per esforç (εεεε0=10-5) en funció 
dels valors del camp cíclic longitudinal (1 mHz) aplicat a una mostra de Ni-Fe-Ga amb orientació  
<1 1 1>.  
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Fig. 5.17. Part real o en fase amb l’excitació de la inducció induïda per esforç (εεεε0=10-5) en funció 
dels valors del camp cíclic longitudinal (1 mHz) aplicat a una mostra de Ni-Fe-Ga amb orientació 
<1 0 0>.  
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Podem veure la part real de inducció induïda en funció del camp a diverses 

temperatures fixes entre 273 K i 222 K per a una mostra <1 0 0> a la Figura 5.17. 

L’evolució de les corbes es similar a l’observada a la Fig. 5.5, tenint en compte que els 

punts crítics de Villari ara estan aproximadament a 254 i 223 K en lloc de 275 i 230 K. 

Una altra diferència és que amb aquesta mostra la histèresi és més important que al Ni-

Fe-Ga-Co WQ, però manco que en el Ni-Fe-Ga-Co SC. 

 

A la Figura 5.18 podem veure les corbes entre 222 i 180 K per a una mostra <1 0 

0>. Els valors creixen en baixar la temperatura, però la forma de les corbes pràcticament 

no canvia. 

 

 
 
Fig. 5.18. Part real o en fase amb l’excitació de la inducció induïda per esforç (εεεε0=10-5) en funció 
dels valors del camp cíclic longitudinal (1 mHz) aplicat a una mostra de Ni-Fe-Ga amb orientació 
<1 0 0>.  
 

A la Figura 5.19 podem veure les magnetostriccions aproximades calculades 

segons l’equació (2.17). Es pot apreciar com entre 273 i 230 hi ha una zona de 
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magnetostricció negativa. És interessant notar que les corbes a 273 i 195 K són molt 

similars.  

 

 
 
 
Fig. 5.19. Dependències amb el camp de la magnetostricció directa aproximada obtinguda per 
integració de les corbes a camps positius de la Fig. 5.17 i la Fig.  5.18 (orientació <1 0 0>).  
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Fig. 5.20. Part real o en fase amb l’excitació de la inducció induïda per esforç (εεεε0=10-5) en funció 
dels valors del camp cíclic longitudinal (1 mHz) aplicat a una mostra de Ni-Fe-Ga amb orientació 
<1 0 0>.  
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El comportament a prop de la transformació para-ferromagnètica, on es formen 

els dominis magnètics i apareix l’anisotropia magnetocristal·lina, és bastant complex i el 

podem observar amb detall a la Figura 5.20.  A 365 i 362 K podem observar histèresi 

central, un mínim al segon quadrant, un màxim al quart quadrant i que les corbes passen 

pels 4 quadrants. A 361 K la histèresi pràcticament desapareix i els valors del 

màxim/mínim creixen molt. A 356 K apareix a camps baixos, a prop de 0.25 kA/m, una 

altra parella de màxim/mínim als  primer i tercer quadrants. A més, els extrems de la 

corba són línees rectes. A 355 K la mencionada nova parella de màxim/mínim es veu 

més clarament. A 354 K la primera parella de màxim/mínim ja no hi és, romanent 

només la nova, de forma que la corba no surt del primer i tercer quadrants. A més, cal 

remarcar la diferència d’escala dels eixos de la inducció de les Fig. 5.20 (b) i Fig 5.20 

(c). Podem veure que les corbes per temperatures inferiors, fins 273 K, romanen al 

primer i tercer quadrant, cosa que implica magnetostricció només positiva. Cal destacar 

que els màxims/mínims, en baixar la temperatura, es desplacen cap a camps majors.  

 

La desaparició de la histèresi present a altes temperatures (365 i 362 K) i 

l’aparició d’una nova parella de màxim/mínim (356 K) pensam que possiblement són 

fets simultanis però que no ho podem veure degut a la resolució experimental. El seu 

origen seria l’aparició de dominis magnètics i l’aparició d’anisotropia 

magnetocristal·lina. Així, la histèresi a altes temperatures desapareix quan el camp 

aplicat és suficient per haver format dominis magnètics. La tendència de la parella de 

màxim/mínim és créixer i ser la característica predominant de les corbes, les quals, com 

hem explicat, estan relacionades amb la derivada de la magnetostricció. Per això, 

pensam que l’aparició i creixement de la parella de màxim/mínim està relacionada amb 

l’aparició i creixement del valor de l’anisotropia magnetocristal·lina.   

 

A la Fig. 5.14 havíem vist un canvi de fase d’uns 180º al voltant de 360 K amb 

un camp de 3 kA/m. A la Fig. 5.20 podem veure que per valors propers a 3 kA/m pareix 

haver-hi un canvi de signe a 356 i 355 K. Pensam que els dos fenòmens són el mateix i 

que la petita diferència en les temperatures s’explica, més que per la resolució o error de 

les mesures de temperatura, pel fet de que el magnetisme depèn de la història prèvia de 

la mostra. No es pot considerar que la mostra estigui exactament en les mateixes 

condicions durant els dos tipus de mesura (mesures a camp fix en funció de la 

temperatura o cicles successius en funció del camp a temperatures fixes). Val la pena 
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recordar que per al Ni-Fe-Ga-Co  hi havia un canvi de fase de 180º que desapareixia a 

camps alts. A la Figura 5.21 podem veure la fase de la inducció induïda per esforç en 

funció de la temperatura per camps de 3, 12 i 18 kA/m (mostra <1 0 0>), on s’aprecia 

que per camps alts no hi ha canvi de fase a prop de la temperatura de Curie. Això ho 

corrobora la Fig. 5.20, on podem veure que per camps alts les corbes es mantenen al 

primer i tercer quadrant per temperatures per dalt i per davall de la temperatura de 

Curie, fins uns 240-230 K. 
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Fig. 5.21. Fase de la inducció induïda per un esforç en funció de la temperatura per una mostra 
monocristal·lina de Ni-Fe-Ga amb orientació <1 0 0>. Camps aplicats de 3, 12 i 18 kA/m i εεεε0=10-5. 
 

Una altra característica de la Fig. 5.21 és que la zona de magnetostricció 

negativa entre 260-220 K a 3 kA/m, en augmentar el camp, pareix disminuir 

lleugerament i desplaçar-se a temperatures més baixes. Això està en bon acord amb 

l’evolució qualitativa de les corbes de la Fig. 5.17. 

 

A la Figura 5.22 podem veure les corbes de la magnetostricció aproximada a 

partir de les dades de la Fig. 5.20. Pareix que cada parella de màxim/mínim de la Fig. 

5.20, per temperatures a prop de la de Curie, està associada en potència a un canvi de 

signe de la magnetostricció. Així, a 356 K tenim dues parelles de màxim/mínim a la 
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inducció i dos canvis de signe a la corba de la magnetostricció aproximada en funció del 

camp (que es poden veure a la Figura 5.23 de forma ampliada). Això demostra que 

aquest mètode és una eina excepcional per estudiar aquest tipus de fenòmens. 

 

 
Fig. 5.22. Dependències amb el camp de la magnetostricció directe aproximada obtinguda per 
integració de les corbes a camps positius de la Fig. 5.20.  
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Fig. 5.23. Corba aproximada de la magnetostricció directe a 356 K, extreta  de la Fig. 5.22 (a). 
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Recordem que al Capítol 3, per a una mostra amb la mateixa composició i 

tractament tèrmic, hi havia un màxim i un màxim de la derivada de l’anomalia 

magnètica al voltant de 340 i 320 K, respectivament. Observem ara, a la Fig. 5.22 (b), 

les corbes al voltant de les mencionades temperatures de l’anomalia del Capítol 3. 

Comparant les corbes de magnetostricció a 354 i 336 K, podem veure que la 

magnetostricció a baix camp és major per 354 K, és a dir, es produeix una davallada a 

336K. En canvi, la magnetostricció per camps alts és major a 336 K. El mateix succeeix 

per les magnetostriccions a 336 K i 308K. A la Fig. 3.9 es podia veure que l’anomalia 

magnètica està associada, efectivament, a una davallada abrupta de la inducció 

magnètica, magnitud que està relacionada amb la magnetostricció. No obstant, dita 

anomalia es trobava enfora del pic de la inducció. És de suposar que el pic de la 

inducció i la baixada deguda a l’anomalia es superposen a la Fig. 5.13. 

 

 
 
Fig. 5.24. Representació esquemàtica de les zones de magnetostricció positiva i negativa en pla H-T 
per a l’eix <1 0 0>  de la mostra monocristal·lina de Ni-Fe-Ga.  
 

La Figura 5.24 representa el signe de la magnetostricció de l’eix <1 0 0> del 

monocristall de Ni-Fe-Ga en funció de la temperatura i el camp aplicat. Podem apreciar 

que, en general, la magnetostricció és positiva, però és negativa a dues zones, una a 

prop de la temperatura de Curie i una a temperatures bastant més baixes.  

 

 

5.6 Discussió de l’origen de les diferències de la 
magnetostricció dels eixos <1 0 0> i <1 1 1> 
 

Hem descrit una sèrie de fenòmens associats als canvis de signe de la 

magnetostricció a l’eix <1 0 0> del Ni-Fe-Ga en funció de la temperatura i del camp 
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aplicat. En canvi, a l’eix <1 1 1> no hi ha canvis de fase 180º i per tant tampoc hi ha 

aquest tipus de peculiaritats. Aquesta diferència en el comportament dels dos tipus 

d’eixos pot tenir la seva explicació en els diferents mecanismes de deformació de λ100 i 

λ111 (compressió i cisalla, respectivament) [duT05].  A l’eix < 1 0 0>, la deformació és 

de tipus compressió, per la qual cosa els paràmetres de xarxa canvien però no els angles. 

En canvi, la deformació a <1 1 1> es produeix per cisalla, els paràmetres de xarxa no 

canvien però sí els angles. Com la deformació geomètrica és diferent, és de suposar que 

les interaccions atòmiques/electròniques varien de forma diferent i per tant, també els 

efectes macroscòpics.  

 

Com hem vist al Capítol 1, els canvis de signe de la magnetostricció en funció 

de la temperatura es produeixen en el model d’electrons localitzats, per al cas cúbic, si 

els termes anomenats d’acoblament a un ió i a dos ions són similars en magnitud però 

de signe contrari. En el model d’electrons itinerants, qualsevol anomalia a l’estructura 

de bandes al nivell de Fermi pot distorsionar el comportament de la magnetostricció 

amb la temperatura. 

 

Es possible que les diferents distorsions de la celda unitària produïdes per les 

magnetostriccions amb orientacions <100> i <111> interactuin de forma diferent amb 

els acoblaments a un ió i dos ions, provocant les diferències en el comportament de les 

constants λ111 i λ100. Per una altra banda, no podem descartar que les propietats 

magnètiques microscòpiques dels aliatges Ni-Fe-Ga i Ni-Fe-Ga-Co per ventura 

s’haurien de tractar segons el model de magnetisme d’electrons itinerants.  

 

 

5.7  Resum 

 

1) Les mesures de la magnetostricció inversa reversible són un bon mètode 

d’investigació dels fenòmens associats a la transformació para-ferromagnètica (aparició 

de dominis magnètics ordenats i anisotropia magnetocristal·lina)  i, com ja s’havia vist 

al Capítol 2, de l’acoblament magnetoelàstic als materials ferromagnètics. 
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2) La magnetostricció (inversa i directa) d’un policristall ferromagnètic amb 

memòria de forma de Ni-Fe-Ga-Co en fase martensita és en general positiva. No 

obstant, és negativa sota camps magnètics aplicats baixos a un cert interval de 

temperatures situat  immediatament per davall de la temperatura de Curie. 

 

3) La magnetostricció d’un monocristall de Ni-Fe-Ga  en fase austenita és en 

general positiva. No obstant, a l’eix <1 0 0>  hi ha dos intervals de temperatures (un 

d’ells inclou la temperatura de Curie) on la magnetostricció és negativa sota certs camps 

aplicats. En la fase martensita només s’aprecia magnetostricció positiva a l’interval de 

temperatures estudiat (aproximadament 80-150K).  

  

4) Addicionalment a prop de la temperatura de Curie trobam un comportament 

molt complex de les corbes per temperatures fixes de la inducció induïda per esforç en 

funció del camp. A l’eix <1 0 0> del Ni-Fe-Ga, per damunt de TC hi ha presència 

d’histèresi  i per davall de TC  destaca l’aparició d’una parella de màxim/mínim. 

Aquestes peculiaritats estan relacionades amb la formació de dominis magnètics i 

l’anisotropia magnetocristal·lina. 

 

5) Al Ni-Fe-Ga, la existència de canvis de signe de la magnetostricció a l’eix <1 

0 0> del Ni-Fe-Ga i l’inexistència dels mateixos a l’eix <1 1 1> s’associa als diferents 

mecanismes de deformació, compressió en el primer cas i cisalla en el segon. Suposam 

que el mateix s’aplica als canvis de signe al policristall de Ni-Fe-Ga-Co en fase 

martensita.  

 

6) Els canvis de signe de la magnetostricció es produeixen en el model 

d’electrons localitzats, com hem vist al Capítol 1 per al cas cúbic, si els termes 

anomenats d’acoblament a un ió i a dos ions són similars en magnitud però de signe 

contrari. En el model d’electrons itinerants, qualsevol anomalia a l’estructura de bandes 

al nivell de Fermi pot distorsionar el comportament de la magnetostricció amb la 

temperatura. 

 

7) Possiblement relacionats amb l’anomalia magnètica discutida al Capítol 3, 

tant a la mostra <1 0 0> com la mostra <1 1 1> de Ni-Fe-Ga apareixen petits canvis a la 

fase de la inducció induïda per esforç.  
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8) Durant la transformació martensítica de la mostra de Ni-Fe-Ga amb orientació 

<1 1 1>, el senyal de la inducció induïda per esforç cau de forma molt marcada degut al 

canvi de simetria respecte a l’austenita A més, la fase del senyal cau una mica més de 

30º.  

 

9) Com a conclusió, pensam que certs canvis estructurals detectats mitjançant 

mesures de fricció interna, impedància, calorimetria o de difracció de neutrons als 

materials ferromagnètics amb memòria de forma en general poden estar relacionats amb 

canvis de signe de la magnetostricció o canvis inferiors a 180º a la fase de la inducció 

induïda per esforç.  
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6. Conclusions 
 

Below we briefly summarize the main results achieved in the course of the 

present work in the development of experimental techniques and methods. Afterwards 

we refer to new experimental data obtained and, finally, formulate the basic 

conclusions and interpretations which can be suggested based on the performed 

experimental research. 

 

 
6.1 Development of experimental methods and 

techniques 

 

Two experimental techniques have been introduced in the list of experimental 

facilities available in the group.  

 

The experimental setup for measurements of the AC impedance is a classical 

one, based on phase detection of signals by means of a lock-in amplifier. A cooling-

heating system designed and built allows the equipment to operate over the temperature 

range 80-400K. 

  

In the course of the present work a new experimental method of studying 

magnetoelastic coupling in ferromagnetic materials has been suggested, and a 

corresponding construction has been designed and built. We call this method 

mechanomagnetic spectroscopy as it combines classical measurements of elastic and 

anelastic properties of solids by means of a resonant Piezoelectric Ultrasonic Composite 

Oscillator Technique (PUCOT) with simultaneous measurements of the inverse 

reversible magnetostriction. The experimental system designed and constructed allows 

us to perform the experiments over a temperature range 80-370 K under different 

polarizing magnetic fields. The setup also permits measurements of elastic, anelastic 

properties and of the inverse reversible magnetostriction under cyclic polarizing fields 

at different temperatures over the same broad temperature range.   
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We show that, due to the validity of the Maxwell-type relations in the case of 

magnetoelastic effects, the mechanomagnetic spectroscopy can be used to study not 

only the inverse reversible but also the direct reversible magnetostriction. We formulate 

the condition, under which the mechanomagnetic spectroscopy can yield also static 

magnetostriction (basically, low coercive force and, hence, narrow magnetic hysteresis).  

The applicability of the method suggested has been verified for samples of classical 

ferromagnetic materials like Fe and Ni in which the signs and values of 

magnetostrictions are different.  

 

 

6.2 New experimental results 

 

The experimental work has been mostly concentrated along two new lines 

related to the magnetoelastic effects in FSMA.  

 

1) For the first time the role of two ferroic subsystems, magnetic and elastic, in 

magnetomechanical damping of FSMA has been investigated. The experimental data 

are obtained for polycrystalline and single crystalline alloys of the Ni-Fe-Ga family, but 

we believe that the general conclusions are valid for other alloy systems, like classical 

Ni-Mn-Ga alloys.  

 

2) For the first time an extensive investigation of the magnetoelastic coupling in 

a representative of FSMA – Ni-Fe-Ga system of alloys – has been carried out. The 

application of the designed mechanomagentic spectroscopy method has allowed us to 

study the behaviour of magnetostriction over a wide range of temperatures and under 

low polarizing fields, what would be likely impossible if the conventional 

measurements of the static magnetostriction were employed.  

 

3) Additional experimental studies have been performed by means of several 

conventional experimental techniques, mostly AC impedance measurements, as well as 

calorimetry, to characterize fine structural modifications inherent in FSMA.   

 

Below we briefly list new specific experimental results obtained:  



6. Conclusions 
______________________________________________________________________ 

 185 

• Experimental investigations of linear and non-linear components of the 

internal friction have been performed in single- and polycrystalline samples 

of Ni-Fe-Ga alloys over the temperature range wherein the materials are in 

para-, ferromagnetic, austenitic and martensitic states. Most importantly, 

under the above mentioned conditions, the effects of polarizing magnetic 

fields have been studied, permitting the analysis of experimental 

irregularities in terms of contributions of magnetic and elastic subsystems.  

• In the course of this work so far unknown data were obtained on the 

magnetostriction behaviour of a polycrystalline Ni53.5Fe16.5Ga27Co3 alloy at 

low polarizing fields over a wide range of temperatures, covering both para-

ferromagnetic and martensitic transformation ranges. These results 

demonstrate the existence of an anomaly in magnetoelastic coupling which 

consists in a change of the sign of magnetostriction for low values of 

polarizing fields over a certain range of temperatures, with an upper limit 

close to the Curie temperature. It has been shown that the anomaly exists in 

samples with different degrees of long-range order, which strongly affects 

para-ferromagnetic and martensitic transitions in Ni-Fe-Ga system of alloys.   

• Experiments have been performed for single crystals of Ni51.5Fe21.5Ga27 alloy 

with orientations <100> and <111>, having a wide temperature domain of 

existence of ferromagnetic austenitic phase covering the range of the 

anomaly in magnetoelastic coupling observed in polycrystals. These 

experiments show that similar anomalous behaviour of the magnetoelastic 

coupling exists in the cubic austenitic phase for the <100> orientation of the 

samples and disappears for the <111> orientation.  

• The observed anomaly of magnetoelastic coupling has also been studied by 

other classical experimental techniques like AC impedance and calorimetry.  

 

 

 

 

 



6. Conclusions 
______________________________________________________________________ 

 186 

6.3 Conclusions and interpretation of experimental 

results 

  

1) In brittle Ni53.5Fe16.5Ga27Co3  polycrystals, a high density of structural defects 

(grain boundaries, dislocations, point defects, microcracks) is responsible for several 

important features of their magnetoelastic and anelastic behaviour:  

 

• Due to the high unrelaxed internal stresses, the contribution of  

magnetomechanical damping remains low both in the martensitic and 

austenitic phases as compared to that due to the structural defects.   

• For oscillatory stresses below approximately 2 MPa, used in experiments, 

elastic twin boundaries are able to perform nonlinear hysteretic 

displacements, whereas magnetic domain walls demonstrate only linear 

oscillations within local potential minima. Therefore, the motions of elastic 

and magnetic domains remain uncoupled. 

 

2) Single crystalline austenitic samples of Ni51.5Fe21.5Ga27 are characterized by 

substantially lower density of structural defects as polycrystalline ones. This results in 

several substantial differences in martensitic transformation and magnetoelastic 

properties of polycrystals and single crystals:  

 

• Existence of high density of structural defects and high internal stresses in 

polycrystalline samples results in a notable increase of the density of defects 

during thermocycling through the MT range, as detected by the electrical 

resistivity, whereas in single crystals this effect is hardly discernable. 

• Due to much lower density of structural defects, the damping in the 

austenitic state of single crystals is substantially lower than in polycrystals. 

At the same time, .in contrast to the polycrystalline FSMA, in single crystals, 

at least in the austenitic phase, the magnetomechanical component 

contributes substantially to the linear (strain amplitude independent) 

damping and the non-linear (strain amplitude dependent) component is 

exclusively due to the magnetomechanical damping. According to the 

magnetic field dependences of both above mentioned components, they 
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should be attributed to the microeddy and hysteretic mechanisms of 

magnetomechanical damping. 

 

3) The observed anomalies of magnetoelastic coupling in polycrystalline 

Ni53.5Fe16.5Ga27Co3 alloy and in Ni51.5Fe21.5Ga27 single crystals with orientation <100> 

should have the same origin, related to the change of the sign of one of the independent 

magnetostrictive constants (λ100 in the case of single crystals).  

 

4) A good correspondence between the temperatures of the anomaly in 

magnetoelastic coupling and peculiarities in resistivity and heat flow observed in the  

present work evidences that this anomaly is likely at the origin of microstructural 

modifications detected previously by means of magnetic susceptibility measurements 

(which is also detected only for low polarizing fields), internal friction, resistivity and 

calorimetry studies.  

 

5) The difference in behaviour of two independent magnetostriction constants in 

the cubic phase of the Ni51.5Fe21.5Ga27 alloy (the existence of the variations of sign of 

magnetostriction in single crystals for <100> orientation and its absence for the <111> 

one) could be attributed to the differences in the deformation modes of the unit cell 

associated with these independent magnetostriction constants. The shear deformation 

induced by applied magnetic field, not altering the volume nor the lattice parameters 

(magnetostriction along <111> direction), does not change its sign with temperature 

variations. The deformation induced by magnetic field associated with elongation of the 

unit cell along one of the <100> directions (magnetostriction along <100> direction, 

which produces variations of interatomic distances in the unit cell without changing the 

volume nor the angles) does change its sign with temperature. Under the localized 

magnetic moment assumption, the thermal variations can change the sign of 

magneloelastic coupling coefficients when single and two ion couplings are opposite in 

sign, and of the same order of magnitude. If only the itinerant model is applicable, any 

anomaly in the band structure at the Fermi level can totally disrupt the thermal 

behaviour of magnetostriction. 
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