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Prof. Dr. Huceste ĠIZ ( İ.T.Ü.)
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Şekil 2.3 : α = 180◦ iken farklı h değerleri için toplam enerjinin θ ya göre

değişimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Şekil 5.5 : Tele sarılı 1.5mm uzunluğundaki bir bobin ile tele uygulanan
yerel manyetik alanın ezilmemiş bir telin histeresis döngüsü
üzerinde yarattığı etki. Bobinden geçen akımlar belirtilmiştir. 41
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AMORF FERROMANYET İK TELLERDE MIKNATISLANMA SÜREÇLER İ

ÖZET

1.Giriş

Çifte kararlılık için sınır uzunluğu aşan (10cm) amorf tellerde manyetik histeresis
döngülerinin, tele uygulanan yerel alan ve mekanik ezmeler ile kontrol edilebildiği
gösterilmiştir.

2. Deneysel Yöntem

Deneylerde Fe-Si-B bileşiminde, 125µm çapında ve 10cm uzunlukta artı manyetik
büzülme katsayılı amorf teller kullanılmıştır. Bir grup örnek, ölçümden önce
0.75mm çaplı sert çelik iğneyle tele dik olarak ortadan değişik miktarlarda
ezilmiştir. Diğer bir grup ölçüm de ortasından kesilip çeşitli aralıklar bırakılmış
örneklerle yapılmıştır. Üçüncü bir grup deney de, tele 1.5mm uzunluğunda
bobin(ler) sarılarak uygulanan manyetik alan(lar)ın telin manyetik histeresisi
üzerindeki etkilerini incelemek üzere yapılmıştır.

DC histeresis döngüleri el yapımı titreşen örnek manyetik ölçücüsü ile
ölçülmüştür. Bu düzenekte örnek, uzun bir solenoidin ekseni boyunca 23Hz
lik bir sıklık ile titreşmektedir. 10cm uzunluğundaki örneğin her iki ucunda
bulunan birer çift algı bobini ters seri bağlanarak en yüksek genlikte işaretler
elde edilmiştir. Manyetik alan 0.3A/m lik adımlarla değiştirilmiş, 0.01A/m lik
duyarlılıkla ölçülmüştür.

3. Deneysel Sonuçlar

Birinci grup ölçümlerde kullanılan teller çiftekararlılık için sınır uzunluktan
kısa olduğu halde telin ortasında yaratılan deformasyonun belli bir eşiğinden
sonra histeresis döngüsünün dikdörtgen karakterini koruyarak daralmasına yol
açtmıştır. Ezik 20µm yi aştıktan sonra histeresis döngülerinde iki aşamalı büyük
Barkhausen sıçraması ile kademeli düşüş görülmüştür.

İkinci grup deneylerden elde edilen histeresis döngüleri fark olarak birinci
gruptakilerden sadece basamaklı gevşeyen kısımlarında daha büyük bir eğim
göstermiştir.

Aynı yerde tele sarılı küçük bir bobin ile tele artı yönlü manyetik alan
uygulandığında ise, mıknatıslanma histeresis döngüsünde uzun bir basamaklı bir
gevşemeden sonra büyük bir Barkhausen sıçraması ile ters doyuma gitmiştir.
Döngünün çıkıcı kısmında ise ters mıknatıslanmanın, eksi bir dış alan değerinde
büyük bir Barkhausen sıçraması ile başlayıp küçük basamaklarla doyuma gittiği
görülmüştür.

Tele ortasından bir çift yerel manyetik alan uygulanarak elde edilen histeresis
ölçümleri sonucunda elde edilen döngüler, artan akımın belli bir değerinde

x



döngüde önce sağ üst ve sonra sol alt köşesinde ortaya çıkan ve giderek neredeyse
yatay olarak gelişen uzantılar belirir.

4. Model

Bu çalışmada sunulan model, telin iç çekirdeğindeki bölge duvarı hareketi ve
oluşan kapanma bölgeleri sonucunda ortaya çıkan manyetik moment dağılımının
bilgisayar ortamında hesaplanması temeline dayanmaktadır. Toplam enerji, beş
bağımsız değişkene bağlı olarak alınmıştır. Bunlardan üçü telin uçlarında ve
ortasında ezikten dolayı oluşan manyetik bölge parçalanmasına karşılık gelmekte,
diğer ikisi de telin ayrılmış iki bölgesinde bölge duvarlarının konumlarını temsil
etmektedir. Bu altı boyutlu enerji uzayında, dış manyetik alanın verilen her değeri
için bulunduğu konuma en yakın yerel enerji çukuru bulunmuştur. Dış manyetik
alan bir basamak artırılarak aynı süreç tekrarlanmış, ve bulunan yerel enerji
çukurlarına karşılık gelen beş değişkenin belirlediği mıknatıslanmalar, histeresis
eğrisinin çizimi için kullanılmıştır. Dış manyetik alanın artması ile toplam
enerji uzayında sistemin bulunduğu yerel enerji çukuru kararlılığını kaybederse,
mıknatıslanma civarındaki en yakın diğer bir çukura yerleşir. Genel olarak süreç
boyunca birden fazla enerji çukuru bulunduğundan manyetik histeresis eğrileri
gözlenmiştir. Toplam enerji

e = eint −hµ + epin (1)

olarak alınmıştır. Burada eint manyetik bölgeler arası etkileşme enerjisi, h dış
manyetik alan, µ örneğin toplam mıknatıslanması, epin ise yönseçicilik alanları ile
tel arasındaki etkileşme enerjisidir. Hesap sonucu elde edilen histeresis döngüleri
deneysel sonuçlarla uyum içindedir.
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MAGNETISATION MECHANISM OF AMORPHOUS FERROMAGNETIC
WIRES

SUMMARY

1. Introduction

In this study, it is shown that, the hysteresis loops of amorphous ferromagnetic
wires can be controlled with deformations and local magnetic fields applied.
Hysteresis loops of a ferromagnetic amorphous wire longer than the critical length
are considered.

2. Experimental Method

Amorphous wires with compositions Fe-Si-B and with diameter 125µm of positive
magnetostriction have been used in the experiments. Samples have been
deformed at the middle by pressing with a hard steel needle of 0.75mm diameter,
perpendicular to the axis of the wire. Another group of measurement were carried
out of the samples cut at the middle. A third group o experiments was intended
to justify the hysteresis model proposed. 1.5mm coils wound up at the middle
of the wire under investigation to apply a local magnetic bias. An oppositely
directed pair of local fields are applied with a pair of identical coils reversely
connected is employed to investigate its effect on the hysteresis loop.

The DC hysteresis loops were measured with a home made vibrating sample
magnetometer. The sample vibrates sinusoidally along the axis of a long solenoid
at the frequency of 23 Hz. The pick-up coils have been particularly designed to
measure long samples. Magnetic field was changed with a step of 0.3 A/m, and
measured with a sensitivity of 0.01 A/m.

3. Experimental Results

In the first group of experiments, although the length of the wire is greater
than the critical length for bistable behavior, deformations after a threshold
value of increasing deformation, the hysteresis loop starts to narrow keeping its
rectangular shape. Furthermore deformations more than 20µm lead to two large
Barkhausen jumps separated by a staircase relaxation.

The only difference of the hysteresis loops yielded by the second group of
experiments from the first is that the slope of the inclined parts is bigger than
those in the first group.

The unidirectional magnetic bias gave rise to a staircase relaxation, followed by
a long Barkhausen jump in the descending branch of the loop. In the ascending
branch, the domain wall completes its almost entire motion in a negative external
field and the magnetisation approaches saturation with staircase movements.

As the current through the reversely connected pair of coils is increased, the
hysteresis loop starts developing nearly horizontal tails first at the up right, and
then at the bottom left corners.

xii



4. Model

The model proposed in this work is based on the calculation of the magnetic
moment distribution in the core of the wire by means of computer simulations.
To simulate the magnetization process of the deformed wire, the total energy is
taken as a function of five variables. Three of these correspond to the nucleation
at two ends and at the middle of the wire while the remaining two represent the
domain wall locations in the two regions. The simulation traces the gradient in
the six dimensional energy landscape to find the set of coordinates, which, for a
given value of external field, minimizes the total energy. Magnetization makes a
jump to another stable position when the total energy looses its local minimum
in the landscape. Since in general there are more than one energy minima along
the entire process, a magnetic hysteresis is observed. The total energy of the
system is taken as

e = eint −hµ + epin (2)

Here, eint is the interaction energy of the domains, h is the external magnetic
field, µ is the total magnetisation of the sample and epin is the interaction energy
between the wire and the anisotropy fields. The calculated hysteresis loops are
in agreement with the experiments.
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1. MANYET İK MALZEMELER İN GENEL ÖZELL İKLER İ

1.1 Atomların Manyetik Özellikleri

Bir atom içerisinde elektronların yörünge ve spin olmak üzere iki farklı hareketi,

ve bunlardan kaynaklanan iki farklı manyetik momenti vardır.

Çekirdek etrafındaki yörünge hareketi kapalı bir halkadan geçen elektrik akımına

benzer. I akımı tarafından sınırlanan alana A dersek bu akımın yaratacağı

manyetik moment

µ = IA (1.1)

ile hesaplanır. Bohr atom modeli kullanılarak bir elektronun yörüngesel manyetik

momenti

µ =
eh

4πm
(1.2)

olarak bulunur. Burada e elektronun yükü, m kütlesi, h ise Planck sabitidir.

Spin, elektronun maddenin tüm hallerinde sahip oldugu evrensel bir özelliğidir.

Deneysel ve teorik olarak elektronun spin kökenli manyetik momenti de yukardaki

ifade ile aynı bulunmustur [1]. Elektronun birinci Bohr yörüngesinden ve

spininden kaynaklanan manyetik momentleri birbirine eşittir. Elektronun

çiftkutup manyetik momentinin doğal birimi olan bu temel büyüklük, Bohr

magnetonu olarak bilinir.

Serbest bir atomun manyetik momenti başlıca üç sebepten kaynaklanabilir:

elektronlarin spinlerinden, elektronların çekirdek etrafındaki yörüngesel

hareketinden ve dış manyetik alandan kaynaklanan yörüngesel manyetik

momentinden. Serbest bir atomun yörünge ve spin kökenli manyetik

momenlerinin toplamı:

~m = −µB(~L+g~S) (1.3)

1



olarak verilir. Burada g spektroskopik yarılma faktörü, ya da kısaca g faktörü

olarak adlandırılır ve değeri g ≃ 2 dir. Bu toplamın iki olası durumu şöyledir:

1. Elektronların manyetik momentleri toplamları sıfır olacak şekilde yönlenmiş

olabilirler. Bu durum tüm yörüngelerin dolu olmasından kaynaklanır ve

diamanyetizmaya yol açar.

2.Elektronların manyetik momentleri kısmen birbirini dengeleyebilir, böylece

atomun toplamda net bir manyetik momenti olur. Bu durum, atom

yörüngelerinin tamamen dolu olmamasından kaynaklanır. Bu manyetik atomlar,

paramanyetik, ferromanyetik, antiferromanyetik, ya da ferrimanyetik maddeleri

oluştururlar.

1.2 Maddenin Genel Manyetik Özellikleri

1.2.1 Diamanyetizma

Diamanyetik malzemelerde net bir manyetik momenti olmayan atomlar,

uygulanan dış manyetik alanın etkisiyle alana ters çiftkutup momenti kazanırlar.

Böylece malzeme içindeki elektrik yükleri dış manyetik alanın malzemeye girişini

kısmen perdelemiş olur. Atom çekirdekleri etrafındaki ortalama akım dış alan

yokluğunda sıfır iken alan uygulandıktan sonra Faraday-Lenz yasası uyarınca

sonlu bir akım oluşur.

Dönme düzlemine dik olarak H manyetik alanı uygulanan bir elektronun yörünge

açısal hızındaki değişim Larmor frekansı olarak bilinir:

∆ω =
eH
2m

(1.4)

Frekanstaki bu değişim ile manyetik çiftkutup momenti de uygulanan alana ters

yönde bir değişime uğrar.

µ =
1
2

er2∆ω (1.5)

H = 1T büyüklüğündeki bir alanın elektronun çiftkutup momentinde neden

olacağı oransal değişim, ∆µ/µ ≃ 10−5 mertebesindedir.
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Z sayıda elektronun H büyüklüğündeki alana karşı Larmor hareketinin

oluşturduğu elektrik akımı

I = −Ze
∆ω
2π

= −Z
e2H
4πm

(1.6)

ve bu akımın yarattığı manyetik çiftkutup momenti

µ = −
Ze2H
4m

< ρ2 >

= −
Ze2H
6m

< r2 > (1.7)

olarak hesaplanır. Burada ρ elektronun atom çekirdeğinden geçen, uygulanan

alana paralel doğruya uzaklığı, ve r elektronun çekirdeğe uzaklığıdır.

Birim hacimde N atom bulunuyorsa diamanyetik duygunluk

χ =
Nµ
H

= −
NZe2

6m
< r2 > (1.8)

olarak hesaplanır ve bu klasik Langevin bağıntısı olarak bilinir. Duygunluğun eksi

çıkması manyetik çiftkutup momentlerinin uygulanan manyetik alana zıt olarak

yönlenmesini anlatır. Duygunluğun hesabı < r2 > nin bilinmesini gerektirir ve bu

değer kuantum mekaniği ile hesaplanır

1.2.2 Paramanyetizma

Paramanyetik malzemelerde atom ya da moleküllerin daimi çiftkutup momentleri

vardır. Dışardan manyetik alan uygulanmazsa çiftkutup momentleri net

manyetik alan yaratmayacak şekilde yönelirler. Malzemeye bir manyetik alan

uygulandığında ise bu alan çiftkutup momentlerine alana yöndeş olmaya zorlayan

tork uygular. Isıl çalkantıdan dolayı bu yönelme kusursuz olmasa bile malzeme

içindeki manyetik alana bir katkı getirir.

Birbirleri ile ya da başka herhangi bir sistemle etkileşmeyen rasgele yönlenmiş bir

manyetik çiftkutuplar grubuna bir alan uygulanırsa, mıknatıslanma

M =
1
V

∑~µi.~H
H

= Nµ < cosθ > (1.9)
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şeklinde olur. Burada <cosθ> çiftkutup momentlerinin manyetik alana yaptığı

açıların kosinüslerinin ortalamasıdr. Açısal kuantum sayısı J olan bir atom bir

manyetik alan uygulandığında eşit aralıklı 2J + 1 düzeye ayrışır. <cosθ> nın

hesabı bu izinli durumlar üzerinden yapılmalıdır. Ancak yüksek sıcaklıklarda

klasik olarak hesaplanabilir. <cosθ j> nın her değeri çiftkutubun manyetik

enerjisi E j = −µH cosθ j ile ilişkili olduğundan Boltzman istatistiğine göre

<cosθ> nın ortalaması aşağıdaki gibi hesaplanır.

< cosθ >=
∑ j cosθ je−E j/kT

∑ j e−E j/kT
→

∫ 1
−1xeaxdx
∫ 1
−1eaxdx

(1.10)

sürekli dağılım için x≡ cosθ ve a≡ µH/kT kısaltmaları kullanılmıştır. İntegraller

çözülürse

< cosθ >= coth(a)−
1
a

= coth(
µH
kT

)−
kT
µH

(1.11)

coth(a) =
ea + e−a

ea − e−a

elde edilir. Burada cotha− 1
a ≡ L(a) Langevin fonksiyonu olarak bilinir. Üstel

ifadeler seriye açıldığında, a → 0 limiti için coth(a) → 1
a elde edilir. Bu sonuca

göre H → 0 ya da T → ∞ limitleri için M sıfıra gider. Aynı zamanda, a → ∞,

e−a → 0 veya < cosθ >→ 1 limiti için doyum (M → Nµ) gerçekleşir.

Bu klasik teori, klasik paramanyetizma veya Langevin paramanyetizması

olarak bilinir. Bu teori kuantum uygulamalarının anlamlı olmayacağı

kadar büyük olan kalıcı serbest-dönen momentlere sahip parçacık gruplarına

(süperparamanyetizma) uygulanabilir.

Düşük alan yaklaşımı için:

coth(a)−
1
a
≃

a
3

(1.12)

kullanılırsa M nin H ya göre değişiminin doğrusal olduğu görülür:

M = Nµ
a
3

=
Nµ2H
3kT

(1.13)

ve sıfır alan duygunluğu

χ =
M
H

=
Nµ2

3kT
(1.14)

olarak bulunur. Duygunluğun sıcaklıkla ters orantılı olması Curie yasası olarak

bilinir.

4



< cosθ > nın hesabı 2J +1 izinli durum üzerinden yapıldığında mıknatıslanma

M = NgJµBBJ(x) (1.15)

olarak bulunur [1, 2]. Burada BJ(x) Brillouin fonksiyonu olarak bilinir ve

x ≡
gJµBH

kT
(1.16)

olmak üzere bu fonksiyonun açılımı

BJ(x) =
2J +1

2J
coth(

2J +1
2J

x)−
1
2J

coth(
x
2J

) (1.17)

şeklindedir. J = 1
2 için bu ifade

B1/2(x) = 2coth(2x)−coth(x) = tanh(x) (1.18)

haline indirgenir. (1.15) eşitliği ile verilen mıknatıslanmanın H/T oranına

göre değişimi şematik olarak şekil 1.1 deki gibidir. Uygulanan alan arttıkça

mıknatıslanma bir doyum değerine yaklaşır.

M

H/T

Şekil 1.1: Mıknatıslanmanın H/T ye göre değişimi

Yüksek sıcaklıklarda (x → 0) Brillouin fonksiyonu için

BJ(x) =≃
J +1
3J

x (1.19)

yaklaşımı kullanılarak paramanyetik duygunluk

χp =
Nµ2

B p2

3kT
=

C
T

(1.20)

olarak elde edilir. Burada p ≡ g
√

J(J +1) etkin Bohr manyetonu olarak, C ≡

N p2µ2
B/3k ise Curie sabiti olarak tanımlanmıştır.
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Şekil 1.2: Paramanyetik duygunluğun sıcaklıkla dĕgişimi.

1.2.3 Ferromanyetizma

Paramanyetik atomlar arasında çiftkutup momentlerini yöndeş olmaya zorlayan

değiştokuş etkileşmesi varsa bu bir ferromanyetik malzemedir. Ferromanyetik

malzemeler dış alan yokluğunda bile kalıcı manyetik bölgeler içerirler.

Weiss moleküler alan yaklaşımına göre değiştokuş etkileşmesi malzemedeki

atomlara komşularının uyguladığı etkin manyetik alan olarak alınabilir. Bu alan

malzemedeki mıknatıslanma ile doğru orantılıdır.

H ′ = qM (1.21)

Burada q moleküler alan sabiti adını alır. Değiştokuş alanının büyüklüğü 107

Gauss (1 KTesla) kadar olabilir [2].

Değiştokuş etkileşmesi kuantum kökenlidir. Artan uzaklıkla birlikte hızla sıfıra

düşmesi nedeniyle sadece en ikinci yakın komşulara kadar anlamlıdır. Heisenberg

modeline göre elektron spinleri Si ve S j olan iki atom arasındaki etkileşme enerjisi

E = −2J~Si.~S j (1.22)

şeklindedir. Burada J değiş-tokuş integrali adını alır ve atomların yük

dağılımlarının örtüşmesi ile ilgilidir. Ferromanyetizma J > 0 durumunda ortaya

çıkar. Bu enerjinin etkisiyle ferromanyetik malzemeler Curie sıcaklığının (Tc)

altında dış alan yokluğunda bile mıknatıslanabilir. Tc nin üstünde mıknatıslanma

kaybolur ve malzeme paramanyetik evreye geçer (Şekil 1.3).
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0 1
0

1

M
s
(T)/M

s
(0)

T/T
c

Şekil 1.3: Bir ferromanyetik bölgenin mıknatıslanmasının sıcaklıkla kaybolması.

Paramanyetik evrede dış alana bağlı olarak yönlenme zayıf olduğundan

mıknatıslanmayı duygunluk ile hissedilen alanın çarpımı olarak alabiliriz [2].

M = χp(H +H ′) (1.23)

Eşitlik (1.20), (1.21) ve (1.23) birlikte kullanılırsa

χ =
M
H

=
C

T −Cq
(1.24)

elde edilir. Bu ifadede Cq ≡ Tc Curie sıcaklığıdır. Bu sonuç Curie-Weiss yasası

olarak bilinir. Tc nin değeri demir için 1000K in üzerindedir. Bir ferromanyetik

malzeme paramanyetik evreye geçtiğinde duygunluğu sıcaklığa göre şekil 1.4 deki

gibi değişir.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
x

0                      T
c
                                                                        T

Şekil 1.4: Ferromanyetik evreden paramanyetik evreye geçmiş bir malzemenin
duygunlŭgunun sıcaklıkla dĕgişimi.
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1.3 Temel Manyetik Dĕgişkenler

Manyetik Geçirgenlik: Bir malzemenin içindeki manyetik alanın kendisine

uygulanmış olan dış alana oranıdır. µ = B/H olarak tanımlanır. Burada B

malzemenin içindeki, H ise malzemeye uygulanan manyetik alandır. Manyetik

geçirgenlik malzemenin kolay mıknatıslanabilirliğinin bir ölçüsüdür. Bağıl

geçirgenlik µr = µ/µ0 olarak tanımlanır. Burada µ0 = 4π10−7NA−2 boşluğun

manyetik geçirgenliğidir. Boşluk için µr = 1 dir. Malzemeler manyetik

geçirgenliklerine göre sınıflandırılabilirler. Diamanyetik malzemelerin 1 den biraz

küçük, paramanyetik malzemelerin ise 1 den biraz büyük sabit bağıl manyetik

geçirgenlikleri vardır. Ferromanyetik malzemelerin bağıl manyetik geçirgenlikleri

dış alan arttıkça bir maksimuma çıkar, ve sonra iner (Şekil 1.6). Saf demir ve

bazı alaşımlarının bağıl manyetik geçirgenlikleri 105 veya daha büyük olabilir.

Manyetik Histeresis: Bir ferromanyetik malzemenin mıknatıslanmasının

sadece malzemeye uygulanan manyetik alana değil, aynı zamanda malzemenin

manyetik geçmişine de bağlı oluşudur.

Manyetik Histeresis Kaybı: Bir malzemenin manyetik histeresis döngüsünün

alanı bu çevrim için dış manyetik alandan sağlanan enerjiye eşittir. Histeresis

kaybı adı verilen bu enerji ısıya dönüşerek malzeme içine yayılır.

Kalıntı Mıknatıslanma: Ferromanyetik bir malzemeyi doyum değerine

ulaştıran bir manyetik alan sıfıra indirilirse dönüş mıknatıslanması eğrisi doyuma

gitmiş eğriden farklı bir yol izler, ve mıknatıslanma artı bir değerde kalır. Bu

değer Kalıntı Mıknatıslanması olarak adlandırılır.

Koersivite: Ferromanyetik bir malzemenin mıknatıslanmanın sıfır olması için

ona uygulanması gereken ters alanın büyüklüğüdür.

Kolay doğru: Dış manyetik alan olmadığı durumda manyetik bölgelerin paralel

olduğu doğrudur.

Pinning Merkezi: Bir manyetik malzemede farklı iki manyetik bölgeyi

birbirinden ayıran duvarın hareketini güçleştirerek takılmasını sağlayan bölge.
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1.4 Ferromanyetik Bölgeler

Ferromanyetik malzemeler bölgelerden oluşur. Bir bölge içinde manyetik

çiftkutup momentlerinin birbirlerine yöndeş bileşenleri vardır. Böylece bir

bölgenin belli bir yönde net bir mıknatıslanması olur. Komşu bölgelerin

mıknatıslanmaları farklı yönlerde olur ve birbirinden bölge duvarları ile ayrılır.

Bölgeler değişdokuş enerjisi nedeniyle dış manyetik alan olmasa da kendiliğinden

oluşur. Bir bölge duvarının oluşumu için gerekli enerji miktarı malzemenin

bölgelere bölünmesi sonucu toplam enerjideki azalmadan daha az ise malzeme

bölgelere bölünür. Boyutları yeteri kadar büyük ferromanyetik bir malzemeye

manyetik alan uygulanmadığında malzeme içindeki bölgeler dışarıya bileşke

manyetik alanı en az uygulayacak şekilde yönelir ve bunun sonucu olarak manyetik

alan malzemenin kendi içinde kapanır. Şekil 1.5 de (a) dan (d) ye gidildikçe

manyetik enerji azalmaktadır, (d) manyetik enerjinin en düşük olduğu haldir. Bu

durumda malzemenin içerisindeki bölgelerin mımnatıslıklarının vektörel toplamı

sıfır olup malzeme dışında manyetik alan yoktur

( a ) (b )

( c ) (d )

Şekil 1.5: Bir kübik kristalde bölgelerin toplam enerjiyi azaltacak ¸sekilde
yönlenmeleri ve kapanma bölgelerinin oluşumu
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1.5 Bölge Duvarı

Bölge duvarları kendiliğinden mıknatıslanmaları farklı yönlerde olan komşu

bölgeleri birbirinden ayıran arayüzdür. Duvarın içerisinde mıknatıslanma yön

değiştirir. Şekil 1.6 da bir 180 derece bölge duvarı şematik olarak görülmektedir.

D o m e n 1 D o m e n 2

K o l a y  E k s e n

D o m e n  
d u v a r i

Şekil 1.6: Bir 180 derece bölge duvarının şematik gösterimi.

Bir bölge duvarı içinde ardışık iki çiftkutup momenti arasındaki açıya α dersek,

bu ikisi arasında eşitlik (1.22) de verilen değiştokuş enerjisi

E = −2JS2cosα (1.25)

olur. cosα için seri açılımının ilk iki terimi

cosα ≃ 1−
α2

2
(1.26)

kullanılırsa bu spin çifti arasındaki enerji

E = JS2α2−2JS2 (1.27)

olarak elde edilir. Burada ikinci terim açıya bağlı olmadığı için alınmayabilir.

Bölge duvarının birim alanındaki enerjiyi bulmak için, basit olması açısından

kristali her köşesinde bir atom bulunan a boyutlu küik yapıda alalım. Bölge

duvarı kübün yüzlerinden birine paralel ve N atom kalınlığında olsun. Bu

durumda duvarın birim yüzeyinde N sıra atomdan 1
a2 tane bulunur. Böylece

birim yüzeydeki değiştokuş enerjisi;

γde =
JS2α2N

a2 (1.28)

olarak elde edilir. 180 derece duvar için α = π/N alırsak kalınlığı δ = Na olan bir

duvar için birim yüzeydeki değiştokuş enerjisi;

γde =
JS2π2

Na2 (1.29)
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olur. Bölge duvarının yönseçicilik enerjisi duvarın kalınlığı ile orantılıdır [1];

γan = Kδ (1.30)

burada K yönseçicilik sabitidir. Böylece birim yüzeydeki toplam enerji

γ = γde + γan =
JS2π2

δa
+Kδ (1.31)

olarak elde edilir. Kararlı duvar kalınlığını bulmak için (1.31) eşitliğinin δ ya göre

türevi alınıp sıfıra eşitlenirse;

dγ
dδ

= −
JS2π2

δ 2a
+K = 0 (1.32)

duvar kalınlığı,

δ =

√

JS2π2

Ka
(1.33)

olarak bulunur. Değiştokuş etkileşmesi, duvarı kalınlaştırıcı, yönseçicilik sabiti

de inceltici bir etkiye sahiptir. Değiştokuş sabiti Curie sıcaklığı ile doğru orantılı

olduğundan

δ ∝
√

Tc

K
(1.34)

elde edilir. K hemen her zaman artan sıcaklıkla azaldığından duvar kalınlığı

sıcaklıkla da artar. (1.31) ve (1.33) eşitlikleri birlikte kullanılırsa

δ =

√

JS2π2K
a

+

√

JS2π2K
a

= 2Kδ (1.35)

elde edilir. En küçük duvar enerjisi değiştokuş ve yönseçicilik enerjileri

eşitlendiğinde gerçekleşir.

Demir için δ = 300Å=120atom, γ = 2,9erg/cm2 ve Nikel için δ = 720Å=290atom,

γ = 0,7erg/cm2 dir [1].
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1.6 Manyetik Histeresis

Bir ferromanyetik malzemeyi oluşturan bölgeler arasındaki değiştokuş

etkileşmesi, manyetik etkileşme ve yönseçicilik kuvvetleri malzemenin ters

yönde mıknatıslanmasına direnç gösterir. Malzemeyi doyuma ulaştıran manyetik

alan doğrusal olarak sıfıra indirilse bile malzemede kalıntı bir mıknatıslanma

olur. Mıknatıslanmasının sıfır olabilmesi için koersivite büyüklüğünde ters

yönlü alan uygulanmalıdır. Ters yönde uygulanan alan artırılarak malzeme ters

yönde doyuma ulaşır. Dış alan sıfır olduğunda net bir mıknatıslanmanın olması

manyetik histeresise yol açar. Şekil 1.7 de böyle bir histeresis görülmektedir.

H

-H
c

H
c

-M
s

M
s

Şekil 1.7: Bir ferromanyetik malzemenin manyetik histeresis döngüsü.

Bir ferromanyetik malzemeye manyetik alan uygulandığında malzemenin

mıknatıslanması dış alanın yönüne iki farklı mekanizma ile gelir: bölge duvarı

hareketi ve bölgelerin içindeki manyetik çiftkutup momentlerinin dış alanın

yönüne dönmesi ile. Dönme ve duvar hareketlerinin bir mıknatıslanma içinde

hangi oranlarda gerçekleştiğinin kesin bir yanıtı olmamakla birlikte, kaba bir

bölmelendirme şekil 1.8 de görülmektedir.

Bölgelerin içindeki dönme hareketi, duvar hareketine göre daha zor

gerçekleştiğinden, düşük manyetik alan değerlerinde mıknatıslanma bölge duvarı

hareketiyle başlar. Duvar hareketi eğrinin boyun kısmına kadar başattır. Buradan

doyuma kadar, görece daha zor olan dönme hareketi başat olur. Bu bölgede

yönseçicilik kuvvetlerine karşı iş yapılır. M deki küçük bir değişim için H da
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duvar hareketi

donme

M
s

M

H

Şekil 1.8: Mıknatıslanma süreçleri.

büyük bir değişim gerekir. Bölge yapısının artan dış manyetik alan ile evrilmesi

Şekil 1.9 da şematik olarak görülmektedir.

Şekil 1.9: Uygulanan alanın artan şiddeti ile bölge yapısının değişimi.
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1.7 Manyetik Yönseçicilik

Kolay eksen doğrultusundaki mıknatıslanma dış manyetik alanın etkisi ile bu

yönden ayrıldığında malzemenin toplam enerjisinde bir artma meydana gelir. Bu

artış yönseçicilik enerjisi olarak bilinir.

1.7.1 Kristallerde Yönseçicilik

Ferromanyetik bir kristal bir manyetik alan içine koyulduğunda oluşan

mıknatıslanma alanın büyüklüğüne ve hangi kristal doğrultusunda uygulandığına

bağlıdır. Mıknatıslanmasın bu şekilde yöne bağlılığı manyetik kristallere çeşitli

kullanım alanları yaratmıştır.

Manyetik kristal yönseçiciliğinin temel nedeni spin-yörünge etkileşmesidir. Bu

etkileşme komşu spinleri aynı ya da zıt yönde paralel tutabilecek kadar

kuvvetlidir. Fakat değiştokuş enerjisi sadece yakın spinlerin arasındaki açıya bağlı

olduğundan ve bunun dışında yön bağlılığı olmadığından, spin-spin etkileşmesinin

kristal yönseçiciliğine bir katkısı yoktur.

Yörünge-örgü arasında kuvvetli bir etkileşme vardır. Bunun sonucu

olarak, yörüngelerin örgü içindeki yönelimi yüksek manyetik alanların dahi

değiştiremeyeceği kadar kararlıdır.

Bir dış manyetik alan bir elektron spinini yönlendirmeye çalıştığında elektronun

yörüngesine de yöndeş bir tork etkir. Fakat yörüngenin kristale olan kuvvetli

bağlılığından ve spin-yörünge etkileşmesinden dolayı spinin yönlenmesine karşı

direnç gösterir. Bu direnci kırmak, bir bölgenin spin yapısını kolay eksenden

döndürmek için dış manyetik alandan sağlanması gereken enerji, spin-yörünge

etkileşmesini yenmek için gerekli olan enerjidir. Bu enerjiye kristal yönseçicilik

enerjisi denir. Kristal yönseçiciliği kristal için ayırdedici bir özelliktir.

Bir manyetik kristal, farklı büyüklüklerde yönseçicilikleri olan eksenlere sahiptir.

Tüm eksenler için yeteri kadar büyük manyetik alan uygulandığında ulaşılacak

mıknatıslanma, aynı doyum değeridir. En küçük alan ile doyuma gidilen

eksen kolay eksen olarak adlandırılır. Malzeme yeteri kadar küçük olduğunda
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manyetik bölgelerin mıknatıslanmaları dış alan yokluğunda bu eksene paralel

olarak dizilirler. Demir, nikel ve kobalt kristallerinin mıknatıslanma eğrileri

Şekil 1.10 da görülmektedir [3]. Altıgen kristal yapıya sahip kobaltta bir kolay

eksen, altıgenin simetri ekseni vardır. Tek eksenli kristal yönseçiciliği, bazı önemli

manyetik malzemelerde de vardır.

Kristaldeki yönlerin herbirinin farklı yönseçicilik enerjileri vardır. Kristalin

manyetik davranışını bu enerjiler arasındaki farklar belirler. Manyetik kristal

yönseçiciliği, K0,K1 ve K2 katsayıları ile tanımlanır. Kübik kristaller için α1,α2

ve α3 doğrultu kosinüsleri ile tanımlanan bir doğrultuya ait yönseçicilik enerjisi

E = K0 +K1(α2
1α2

2 +α2
2α2

3 +α2
1α2

3)+K2α2
1α2

2α2
3 + ... (1.36)

olarak verilir [1, 3].

K1 ve K2 sabitlerinin değerleri kristal içindeki kolay, orta ve zor mıknatıslanma

yönlerini belirler.

1.7.2 Şekil Yönseçicilĭgi

Küre şeklinde bir amorf bir malzeme her yönde aynı kolaylıkta mıknatıslanır.

Boyut uzunlukları birbirinden farklı bir yapıda olursa, malzemeyi uzun kenarına

paralel mıknatıslamak kısa kenarı boyunca mıknatıslamaktan daha kolay olur.

Mıknatıslanmış bir malzemenin yüzeylerinde manyetik yükler oluşur. Bu yükler

malzemeye, Hd = DM büyüklüğünde bir ters mıknatıslanma alanı uygular. Bu

alan etkisi ile malzemenin kazandığı manyetik enerji E = (1/2)µoDM2 olur. Şekil

yönseçicilik enerjisi, malzemenin en uzun ve en kısa kenarları arasındaki manyetik

enerjilerin farkıdır. Uzun kenar kolay eksen, buna dik doğrultular da zor eksendir.

Silindirik ya da yayık küre yapıya sahip bir bölge için M mıknatıslanmasına

karşılık gelen yönseçicilik enerjisi [3]

E =
1
2

µo(Dy −Dx)M
2 (1.37)

dir. Burada Dx ve Dy yapının simetri eksenine paralel ve dik ters mıknatıslanma

faktörleridir. Dx−Dy nin yayık bir kürenin eksenlerinin x/y oranına bağlı değişimi

Şekil 1.11 de görülmektedir [3].
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Şekil 1.10: Fe, Ni ve Co’ın çeşitli yönlerdeki mıknatıslanma eğrileri
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Şekil 1.11: Bir yayık elipsoidin eksenlerine ait ters mıknatıslanma sabitleri farkının
boyutsal orana göre değişimi

1.8 Manyetik Büzülme

Manyetik büzülme, bir malzemeye manyetik alan uygulandığında boyutlarının

değişmesi olayıdır. Malzemenin manyetik alan doğruldusundaki boyutundaki

bağıl değişim,

λ =
∆l
l

(1.38)

manyetik büzülmedir. Manyetik büzülme dendiğinde manyetik doyumdaki değeri

λs anlaşılır. λs malzemenin cinsine bağlı olup tipik olarak 10−5 mertebesindedir.

λs nin değeri artı, eksi ve bazı alaşımlarda sıfır olabilir. Manyetik büzülmenin artı

ya da eksi olması, malzeme boyutundaki değişimin artma ya da azalma olmasına

karşılık gelir.

Şekil 1.13 de λ > 0 olan bir malzemenin manyetik bölgelerinin dış alana bağlı

olarak manyetik büzülmeyi nasıl gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu şekilde

merkezi noktalar atom çekirdeklerini, etrafındaki oval şekiller küresel olmayan

elektron dağılımlarını, oklar da çiftkutup momentlerinin yönünü göstermektedir.

Manyetik büzülme en çok dönme ile gerçekleşir. Manyetik büzülmenin temel

nedeni spin-yörünge etkileşmesidir. Bu etkileşme, bölüm 1.7.2 de değinildiği

gibi aynı zamanda kristal yönseçiciliğinden de sorumludur. Dış alanın etkisi ile

çiftkutup momentleri kolay eksenden ayrılırken malzemede manyetik büzülmeye

eşlik eden bir elastik enerji birikir.
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Sıfır mıknatıslanma durumu ile doyum durumu arasında malzeme hacminde

anlamlı bir değişiklik olmaz. Bu yüzden, zıt işaretli enine bir manyetik büzülme,

λt de vardır ve yaklaşık olarak boyuna büzülmenin yarısı büyüklüğündedir. Fe,

Ni ve Co nin manyetik büzülmelerinin dış alan ile nasıl değiştiği şekil 1.12 de

görülmektedir.

λt = −
λ
2

(1.39)

Şekil 1.12: Fe, Ni ve Co için manyetik büzülme eğrileri.

Şekil 1.13: Bölgelerin dönmesi ile manyetik büzülmenin gerçekleşmesi. Uzunluklar
arası oran abartılı gösterilmiştir.
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2. STONER-WOLFARTH MODEL İ

2.1 Giriş

Stoner-Wolfarth modeli tek bölgeli manyetik bir parçacığın uygulanan manyetik

alan altında nasıl döneceğini açıklar. Kalıcı mıknatısların bir kısmının tek

bölgelerden oluştuğu düşünülür. Bu nedenle söz konusu modelde yapılan hesaplar

bu malzemelerin teorisi için temel oluşturur.

Uygulanan bir alan bir tek bölgein ~Ms mıknatıslanma vektörünü kolay eksenden

ayırırsa parçacık geri çağırıcı yönseçici kuvvetlerinin etkisi altında kalır. Bu

yönseçicilik genellikle şekil, gerginlik ya da kristal kökenlidir. Biz diğer türlerin

çoğunu dahil edebileceğimiz biçime bağlı yönseçiciliği ele alacağız. Diğer tüm

türleri de temsil etmek üzere parçacığın şeklini yayık küre (dönel elipsoid)

alacağız.

2.2 Yayık Küre

Yayık küre olarak aldığımız parçacığın uzun eksenini c, kısa eksenini de a ile

gösterelim. Bu durumda kolay eksen c ekseni olur. Şekle bağlı yönseçicilik enerjisi

Ea = Ku sin2θ (2.1)

olur. Burada θ c ekseni ile Ms arasındaki açı, Ku tek eksen yönseçicilik sabitidir.

Uygulanan alan H, c eksenine α açısını yapsın (Şekil 2.1). Potansiyel enerji:

Ep = −HMs cos(α −θ) (2.2)

ve toplam enerji

E = Ea +Ep = Ku sin2θ −HMs cos(α −θ) (2.3)

olur.
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Şekil 2.1: Tek bölge yayık küreninH alanı altında mıknatıslanması.

~Ms nin yönünü E yi minimum yapan θ belirler:

dE
dθ

= 2Ku sinθ cosθ −HMs sin(α −θ) = 0 (2.4)

H yönündeki mıknatıslanma

M = Ms cos(α −θ) (2.5)

olur. α = 90◦ olduğunda (2.4) eşitliğinden

2Ku
M
Ms

= HMs (2.6)

elde edilir. Burada indirgenmiş mıknatıslanma m ≡ M/Ms olarak tanımlanırsa

m = H
Ms

2Ku
(2.7)

elde edilir. Bu sonuca göre mıknatıslanma H nın doğrusal bir fonksiyonu

olup histeresis yoktur. Hk = 2Ku/Ms değerine ulaşıldığında doyum gerçekleşir.

İndirgenmiş alan h ≡ H/Hk olarak tanımlanırsa α = 90◦ için m = h dir. (2.4) ve

(2.6) denklemleri indirgenmiş formda

sinθ cosθ −hsin(α −θ) = 0 (2.8)

m = cos(α −θ) (2.9)

olarak yazılabilir. Şimdi α = 0 olsun ve ~H ile ~Ms c eksenine paralel olarak artı yönü

göstersin. H sıfıra düşürülerek ters yönde (α = 180◦) artırılmaya devam ettirilirse

bir süre ~Ms θ = 0◦ da kalmaya devam eder ancak H bir sınır değere ulaştığında ~Ms
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bu konumda kararsızlaşır ve ters döner. Bu sınır değeri bulmak için denklem (2.8)

in herhangi bir çözümü yeterli değildir. d2E/dθ 2 > 0 ve dE/dθ = 0 koşullarını

sağlayan θ değeri kararlı açıdır. Aranan alan ikinci türevi sıfır yapan alandır.

d2E
dθ 2 = cos2θ −sin2θ +hcos(α −θ) = 0 (2.10)

Denklem (2.8) ve (2.10) in birlikte çözümü ~Ms nin ters döneceği alan hc ve açı θc

değerlerini verir:

tan3θc = − tanα

h2
c = 1−

3
4

sin22θc (2.11)

α = 180◦ olduğunda θc = 0◦ ve hc = 1 veya H = Hk olur. Bu duruma karşılık gelen

histeresis döngüsü de şekil 2.2 de görüldüğü gibi kare şeklinde olur.

Şekil 2.2: Tek eksenli yönseçicilik için histeresis döngüleri.

h = hc olduğunda α = 0◦ da görülen enerji minimumu bir maksimuma dönüşür.

Bu eğriler denklem (2.3) kullanılarak çizilmiştir.

Şekil 2.3 de α nın farklı değerleri için hesaplanmış histeresis döngüleri

vardır. Genel olarak bu eğriler tersinir ve tersinmez kısımlardan oluşmaktadır.

Barkhausen sıçramasının gerçekleştiği kısımlar tersinmezdir. m deki tersinmez

değişim α = 0◦ da maksimum iken α = 90◦ da sıfıra iner. ~Ms nin bir yönden

diğerine döndüğü sınır alan hc, α = 0◦ da maksimum değeri 1 e eşit olurken

α = 45◦ de minimum değeri 0,5 e düşer,α açısı 90◦ ye yaklaşırken tekrar 1 e

yükselir.
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Şekil 2.3: α = 180◦ iken farklı h dĕgerleri için toplam enerjininθ ya göre dĕgişimi.

Kolay eksenleri uzayda rasgele yönlenmiş birbiri ile etkileşmeyen parçacıklardan

oluşan bir sistem manyetik olarak yönden bağımsızdır. Böyle bir topluluğun

histeresis döngüsü şekil 2.4 de görülmektedir.

Şekil 2.4: Tek manyetik bölgeli, tek eksenli ve kolay eksenleri rasgele yönlenmiş
parçacıklar toplulŭgunun histeresis döngüsü.
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3. AMORF FERROMANYET İK TELLER

Amorf ferromanyetik teller (AFT) bir kaç on yıldır zengin manyetik

özelliklerinden dolayı yoğun bir ilgi alanıdır [4, 5]. İki yönlü kararlılık

sayesinde elektronik aletler, konum seçiciler, algılayıcılar, ve diğer bir çok alanda

kullanılmaktadır [6].

AFT lerde, mıknatıslanma boyuna, döngüsel ya da bu ikisinin bir kombinasyonu

şeklinde olabilir. Teller, titreşim sıklığının geniş bir aralıkta değiştiği

takometrelerde, ve manyetik alanın geniş bir aralıkta değiştiği algılayıcılarda

kullanışlıdır. Tersinme süreci, manyetik bölge duvarının tel boyunca yayılması

ile gerçekleştiğinden, uzaklık algılayıcılarında da kullanılabilir. Matteucci etkisi

sayesinde dış manyetik alan etkisi ile tel uçlarında potansiyel farkı oluşması, bazı

elektronik araçlar için büyük bir kolaylık yaratmaktadır. Manyetik tersinmenin,

telden geçirilen akım ile de yönlendirilebilmesi, manyetik büzülme özelliği

olmayan teller için de yaygın bir kullanım sağlar [6].

Ferromanyetik amorf tellerin bir sınır alanda gerçekleşen geniş Barkhausen

sıçrama özelliği tel belli bir sınır uzunluğun üzerindeyse dikdörtgen histeresis

döngüsüne neden olur [7–10]. Bu özellik, büyük λ lı ve hiç bir işleme

tutulmamış tellerde görülür. Demir temelli amorf tellerin uç bölgelerindeki

kapanma bölgelerinin varlığı mıknatıslanma süreçlerinde belirleyici rol oynar [8].

Bölge duvarı dinamiğinin belirlenmesi için iki grup deneysel çalışma yapmışlardır.

Bunlar histeresis ve Sixtus-Tonks ölçümleridir. Sonuçları üç başlık altında

özetlersek: a) bölge duvarı tel boyunca yayılmak üzere uca yakın bir noktadan

başlar b) her tersinmede başlangıç ucu değişir, yada uygulanan dış manyetik alana

bağlı olarak aynı kalır, c) tersinme süresince duvar düzlem şekline yakınsar.

Telin belirli bir sınır uzunluğun altında olması halinde manyetik çift yönlülük

kaybolur ve manyetik histeresis her iki yönde de uzun ve kademeli, sanki tersinir

bir gevşeme ile birbirinden ayrılan iki Barkhausen sıçramasına dönüşür [7, 8, 10].
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Şekil 3.1 de çeşitli uzunluklardaki demir tellerin histeresis döngüleri görülmektedir

[10]. Burada teller arasındaki tek fark uzunlukları olduğuna göre döngüler

arasındaki farkın ortaya çıkmasında ters mıknatıslanma faktörünün önemli bir

rol oynadığı düşünülmektedir. Şekil 3.2 de demir temelli bir tel için Barkhausen

sıçramasının gerçekleştiği alanın tel uzunluğuna göre değişimi görülmektedir [8].

Bu eğrilerden, Barkhausen sıçramasını tetikleyen alanın tel uzunluğu arttıkça

bir doyum değerine gittiği, ve yeteri kadar uzun teller için tetikleyici alanın tel

uzunluğundan bağımsız olduğu görülmektedir.

Telin farklı konumlarına yerleştirilen ince ve kısa toplama bobinleri ile ölçülen

yerel histeresis eğrileri mıknatıslanmadaki yerel farklılıkları göstermesi açısından

ilginçtir. Bu konuda yapılan çalışmaların [7, 11] bazı sonuçları şu şekilde

özetlenebilir:

Şekil 3.1: Çeşitli uzunluklarda demir temelli amorf tellerin manyetik histeresis
döngüleri

a) tetikleme alanı tel boyunca değişmemektedir. b) kalıntı alanı telin ortalarında

bir düzlük göstermekte, telin uçlarına 3cm gibi bir sınır değerden daha fazla

yaklaşıldıkça düşmektedir. Bu mesafe çifteyönlülük için sınır tel uzunluğunun

yaklaşık yarısıdır. Diğer taraftan, iki Barkhausen sıçraması gösteren tellerde

duygunluktaki yükseltiler birbirini dengeler.
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Şekil 3.2: Demir temelli bir tel için Barkhausen sıçramasının gerçekleştĭgi alanın tel
uzunlŭguna göre dĕgişimi

Tüm bu sonuçlar tel uçlarında ters kapanma bölgelerinin varlığını göstermektedir.

Bu bölgeler gerekli duvar için bir miktar enerjiyi depolamakla birlikte uçlardaki

manyetik yükleri azaltıcı etkiye sahiptir. Diferansiyel duygunluğun uçlarda

aldığı maksimum değerleri, manyetik enerjinin artmaması için bölge duvarının tel

uçlarında hareket etmemesi şeklinde yorumlanabilir [8]. Kalıntı durumdan sıfır

mıknatıslanma arasındaki süreç tersinirdir. Ters mıknatıslanmayı gerçekleştiren

geniş Barkhausen sıçramasından hemen önce kapanma bölgeleri tel içerisine

doğru bir sınır değere kadar uzarlar. Bu büyüme uçlardan yalnız biri etkin

olduğundan bakışımsız olarak gelişir [12]. Büyüme kapanma bölgelerinin her

ikisini de artırdığından birden ters mıknatıslanma ile sonuçlanır.

Histeresis döngüsünün tel uzunluğuna bağlılığı manyetik enerjinin en düşük

olması ile gerçekleşir. Tel uçlarındaki kapanma bölgeleri pinning merkezleri

olarak davranır [5, 7]. Sınır uzunluk, uçlardaki kapanma bölgelerinin derinliği

ile ilişkilidir, ve yaklaşık olarak bu derinliğin iki katıdır [7]. Mıknatıslanma, bölge

duvarının tel ucundan kopması, yayılması ve tel uçlarındaki kapanma bölgelerinin

buna cevap vererek yöndeğiştirmesi süreçlerinden oluşur [7, 13].

Uygulanan alana bağlı olarak bölge yapısının nasıl değiştiğini anlamak için toplam

manyetik enerjideki değişimleri esas alalım. Basit olması açısından teli kapanma

bölgelerini de içeren tel çekirdeğinden ibaret olarak alalım. Dış manyetik alan

değiştikçe bölge yapısı toplam enerji en az olacak şekilde değişecektir. Uygulanan

alan çok yüksek olduğunda mükemmel mıknatıslanmış tek bir manyetik bölge

oluşur. Bu durum daha kısa tellerde uçlarda oluşabilen ters manyetik bölgeler dış
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alanı azalttığı için daha tercih edilir olduğundan daha yüksek alanlar gerektirir.

Ters bölgelerin çökmesi tel çok kısa ise artı (mıknatıslanma ile yöndeş) belirli bir

dış alan değerlerinde (H1) bile başlayabilir. Kapanma bölgeleri çöktükten sonra

oluşan bölge yapısı yeni ters mıknatıslanma alanının belirlediği şekilde neredeyse

tersinir bir şekilde çekirdekte gelişir. İkinci sıçramada (H2 değerinde) kapanma

bölgelerinin yönü başlangıçtaki yönün tersi olur. Bu sıçramaya ulaşmak için duvar

bir enerji engelini aşmak zorundadır [14]. H1 ve H2 arasındaki Zeeman enerji farkı,

başlangıç durumu ile enerji tepesi arasındaki duvar enerjisi farkına karşılık gelir.

H1 alanı ters bölgelerin yön değiştirmesine karşılık gelir ve telin boyu arttıkça

eksi (mıknatıslanmaya ters) değerlere kadar değişebilir. Bunun nedeni, ters bölge

duvarı enerjisinin tel uzunluğu ile artmasıdır. H2 alanında duvar konumunun

yarattığı enerji engeli aşılır. Kısa tellerde tel boyunca duvar hareketi yoktur.

Uzun tellerde duvar tel boyunca sıçramak için enerji engelini aşmalıdır. Duvar

hareketinin başladığı tarafta saçak alanı enerjisini azaltmak üzere ters bölge

oluşur. Küçük λ lı tellerde aynı enerji ile daha geniş duvar oluşabildiğinden tek

Barkhausen sıçraması için sınır uzunluk daha büyüktür. Bu olgu aslında manyeto

elastik olmayan tellerde tek bir Barkhausen sıçraması olmamasının da nedenidir.

Tek bir sıçrama bölge duvarının telin bir ucundan diğer ucuna hareketi olarak

değerlendirilebilir.

Fe-temelli işlem görmemiş amorf tellerde içerdeki dört ayrı bölge, kabuk, çapı

80µm ile 60µm arasında değişen çekirdek, ve telin uçlarında iki kalıntı duruma

bağlı olarak iki farklı kapanan bölge yapısı şeklindedir. Bir manyetik kalıntı

durumunda telin içine en az birkaç yüz µm genişleyerek ilerleyen koni biçimli

bir bölge bulunur. Diğer kalıntı durumunda, telin içine doğru daralarak birkaç

on µm ilerleyen küçük koni gibi bölge vardır. Kapanma bölgeleri, uçlardan 3cm

içeriye kadar uzanır [12].

İşlenmemiş Fe-zengini ve düşük manyetik büzülmeli gergin tavlı Co-zengini çift

kararlı amorf tellerin histeresis döngüleri ve bölge yapıları farklı uzunluktaki teller

için tel uçlarından uzaklığın fonksiyonu olarak incelendiğinde de, tel uçlarında

manyetik enerjiyi azaltan konik gibi kapanma bölgeleri görülür [7]. Çekirdekteki

ters mıknatıslanma alanı, iç gerginlik ve uygulanan gerginlikler, anahtarlayıcı

alanın büyüklüğü hakkında belirleyici rol oynar.
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Fe- zengini, çift kararlı, su soğutması ile yapılmış manyetik olarak büzülebilen

tellerde her ters mıknatıslanmadan sonra bölge duvarı, yayılma yönünü

değiştirir [15]. Ekseni boyunca yerleştirildiği uzun selenoid tarafından manyetik

olarak uyarılan amorf telin uçlarına ince toplama bobinlerinden alınan gerilim

yükseltileri şekil 3.3 de görülmektedir [15]. Şekil 3.3 (a) da görüldüğü gibi

ters mıknatıslanma önce bobin1, sonra bobin2 tarafından algılanmıştır. Bu

veri bölge duvarının bobin1 e yakın bir yerde harekete başlayarak bobin2 ye

doğru ilerlediğini göstermektedir. Ters kalıntı durumunda ters manyetik alan

uygulandığında benzer olarak önce bobin2 sonra bobin1 den işaret alındığı şekil

3.3 (b) den görülmektedir. Bu ölçümler göstermektedir ki boylu boyunca tek

düze bir manyetik alan ile uyarılan bir amorf telde ters mıknatıslanma uca yakın

bir yerden başlar ve her tersinmede diğer tarafa geçer. Bu davranış, telin AC

mıknatıslanması süresince, tel uçlarının manyetik sertliğinin aynı kalmadığını

gösterir. Olası bir açıklama, manyetik artçı etkide bulunabilir; eğer uçtaki ters

bölge duvarları burada oluşan yerel yönseçicilik tarafından kademeli olarak kararlı

hale getiriliyor ise, bir duvar yayılmasından sonra yayılmanın başladığı uçta yeni

oluşan duvarın kararlı hale gelmek için diğer uçtakine göre daha uzun zamanı

vardır. Böylece bir sonraki duvar hareketi, hareketin tamamlandığı uçtan başlar,

diğer bir deyişle, duvar yayılımı yön değiştirir. Deneylerden çıkarılabilecek diğer

bir sonuç da toplama bobininden alınan işartin şeklinin bobinin tersinmenin

başladığı konuma uzaklığına bağlılığıdır. Alınan ilk işaret, bölge yapısının

karmaşık bir yeniden yapılanma gösterdiğine işaret eder. Diğer taraftan ikinci

işaretin keskinlik ve zaman bakışımlılığı dikkat çekicidir.

Bir demir temelli amorf telin yerel duygunluk dağılımı, şekil 3.4 da görülmektedir

[10]. Burada duygunluğun gerçel kısmının değişik uzunluktaki teller için davranışı

sergilenmektedir. Uçlardan yaklaşık 1cm uzaklıkta duygunluk dağılımında birer

tepe vardır. Uç kısımlarda duygunluk en küçük değerini alır. Ortada bir düzlük

görülmektedir. Çekirdek içindeki bölge yapıları için tepe değerlerinin görüldüğü

yerlerde en az iki bölgenin varlığı, düzlüğün bulunduğu orta kısımda ise tek

bölgeli bir yapının varlığı düşünülür. Bu dağılımdaki tepelerin yaklaşık 2cm lik

genişliği kapanma bölgelerinin uzunluğu ile ilgili fikir vericidir. Tel ucundaki

bölge yapısının karmaşıklığı göz önünde bulundurulursa yükseltilerin farkı yerel
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Şekil 3.3: Bir amorf tele düzgün dış manyetik alan uygulandığında uçlarına
yerleştirilmiş iki toplama bobininden alınan işaretler.
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duvarların sayısındaki ya da pinning kuvvetlerindeki farkın bir sonucu olarak

anlaşılabilir [10]. Tel kısaldıkça tepeler birbirine yaklaşmakta ve sonunda daha

yüksek tek bir tepe halinde birleşmektedir. Oluşan tepenin daha yüksek oluşu

tek bir tepeye göre daha çok sayıda duvarın olduğu anlamına gelir [10]. Bu bileşik

yükseltinin genişliği 4cm, tek bir tanesinin genişliğinin yaklaşık iki katıdır. Bu

durumda tel ortasında manyetik bölge bulunmaz. Bu olgu tel uçlarına yakın

kapanma bölgelerinin varlığı teyit etmektedir. Bunlar, uçlardan çıkan alanın

enerjisini azaltır ve duygunluğun yerel değerini kuvvetlendirir.

Şekil 3.4: FeSiB amorf telin gerçel duygunluk dağılımının tel kısaltıldıkça evrilmesi

Manyetizma literatüründeki bir çok çalışmada [16–22], histeresis döngüleri AC

indüksiyon yöntemi ile elde edilmiştir ve bölge duvarı hareketi Sixtus-Tonks

deneyleri ile incelenmiştir. AC histeresis deneylerinde alanın sıklığı ve dalga

biçimi sonuçları etkiler. Tetikleyici alanın değeri uygulanan alanın sıklığına ve

dalga şekline bağlıdır [8]. Diğer taraftan telin düzgün olarak tavlanması sonucu

oluşan stres dağılımını ve bunun mıknatıslanma mekanizması ile etkileşmesini

incelemek zordur. Bu alandaki bir çok araştırma eksenel stres uygulamalarında

odaklanmıştır [9, 23, 24]. Manyetik bölgelerin gözlenmesi mıknatıslanmasın

anlaşılması için diğer bir yoldur. Yüzeyde görüntülenme bölgenin iç yapısını
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gösterse de bu araştırmalar gerçekçi bir modelleme gerektirir. Önerilen modelin

geçerliliği bağımsız ölçümlerin karşılaştırılması ile sınanmayı gerektirir.

Makroskopik histeresis döngüleri ve mıknatıslanma modelleri gerçekçi olmayan

bölge yapılarını elemek için belirleyicidir. Artı λ lı örneklerin histeresis

döngülerinin ölçümü ve Barkhausen sıçramalarının incelenmesi indüktif alternatif

akım yöntemine dayanmaktadır. Ölçülebilir büyüklükte işaret elde edebilmek için

endüktans, ve dolayısıyla zaman sabiti yeteri kadar büyük olmalıdır. Bu yüzden

indüksiyon yolu ile elde edilen histeresis döngüsünde görünmeyebilir. Histeresis

döngüsünde ani değişimler, boyuna dış manyetik alanın büyük bölgeler yarattığı

her durumda olağandır. Bu nedenle bu değişimleri gözlemleyebilmek açısından

doğru akım (DC) ölçümler önemlidir.
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4. DENEYSEL YÖNTEM

4.1 Giriş

Bu çalışmada amorf ferromanyetik tellere dışardan uygulanan yerel manyetik alan

ve yerel eziklerin telin manyetik histeresisi üzerindeki etkilerinin deneysel ölçümler

ile modellenmesi amaçlanmıştır.

Deneylerde UNITIKA Inc. tarafından sağlanan AF-10 tipinde, Fe-Si-B

bileşiminde, 125µm çapında 10cm uzunlukta artı manyetik büzülme katsayılı

amorf teller kullanılmıştır.

DC histeresis döngüleri el yapımı Titreşen Örnek Mıknatıslanma Ölçeri (TÖMÖ)

ile ölçülmüştür [25,26]. Bu bölümde bu düzeneğin özellikleri tanıtılacaktır.

4.2 Titreşen Örnek Mıknatıslanma Ölçeri

Titreşen örnek mıknatıslanma ölçeri (TÖMÖ) 1956 yılında Foner ve ondan

bağımsız olarak Van Osterhout tarafından geliştirilmiştir.

4.2.1 Algılayıcı Bobinler

Bir çiftkutup momenti z ekseni yönünde yönelmiş olsun ve bu eksen boyunca

ω açısal sıklığı ve δ z genliği ile basit salınım hareketi yapsın. Bu çiftkutubun

konumu zamanla z = δ zcosωt olarak değişir. Bu şekilde titreşen bir manyetik

moment bir Q2zz dörtkutubu ile temsil edilebilir.

Q2zz = Q1zδ zcosωt (4.1)

Bu şekilde tanımlanan manyetik bir dörtkutubun manyetik alan değişimine

duyarlı olması gereken bobin düzeneğinin yapısı ve sarım sayısı, bu bobinlerden

geçirilen akımın örneğin bulunduğu yerde oluşturduğu manyetik alanı (∂Hz
∂ z 6= 0)

yapacak şekilde belirlenir. Örneğin her ölçümde aynı şekilde konumlandırılması
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mümkün olamayacağından dolayı bu değişim oranının belli bir hacim içerisinde

düzgün olması gerekmektedir. Titreşen örneğin ucu bobinlerin arasında bulunur.

Manyetik bir telin bir ucu birbirine ters seri bağlı iki bobinin ortasında olacak

şekilde bobinlerin ekseni boyunca salınırsa tel ucu bir bobine yaklaşırken

diğerinden uzaklaşır. Böylece her iki bobinde zıt yönlerde EMK lar oluşur.

Bobinlerden alınan EMK, ters bağlı olmalarından dolayı ikisinin katkısının

toplamıdır.

İncelediğimiz örneklere paralel ve düzgün manyetik alan uygulayabilmek için

aynı doğrultulu uzun bir selonoid kullanılmaktadır. Böylece algılayıcı bobinler

selenoidin düzgün alanına cevap vermez ve işaret kirliliğine yol açılmaz.

Örneği uzun bir mıknatıs olarak düşünüp iki +MA ve −MA manyetik yük olarak

alabiliriz. Burada M mıknatıslanma ve A örneğin kesit alanıdır. Örnek δ z

genliği ile titreştirildiğinde, örneğin uçları +MAδ z ve −MAδ z büyüklüğünde

manyetik çiftkutuplar gibi davranacaktır. Örneğin uçları bobinlerin tam

ortasına yerleştirildiğinde (Helmoltz çifti) bobinlerde oluşan EMK örneğin

mıknatıslanması ile orantılı olacaktır. Ölçülen EMK uygun bir ölçeklendirilmeden

sonra mıknatıslanma olarak alınmıştır. Uzun örneklerin incelenmesi için kurulmuş

olan TÖMÖ’nin algılayıcı bobinlerinin ölçüleri şekil 4.1 de görülmektedir.

Tellerinden akım geçirilen selonoidin çapı 5cm ve uzunluğu 45cm dir.

2 5 m m

8 m m

1 0 , 5 m m 2 9 m m

1 0 0 m m

Şekil 4.1: Algılayıcı bobinlerin ve örnĕgin şematik görünümü.

Bobin çiftinin boyutları arasındaki oranlar zo/ro = 0.52 ve d/ro = 5.25/18∼= 0.3

olarak alınmıştır [25]. Şekil 4.2 den d +ro = 47/2= 23.5mm olduğu görülmektedir.

2d = 10.5mm ise d = 5.25mm ve ro = 23.5− 5.25 ∼= 18mm olur. Bobinlerin

merkezleri arasındaki uzaklığın yarısı zo = 9.49mm olarak bulunur. Sonuç olarak
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Şekil 4.2: Bir algılayıcı bobin çiftinin arakesiti.

zo − d = 4.24mm, buradan da bobin yüzeyleri arasındaki uzaklık yaklaşık 8mm

olarak bulunur. Bobinlerin sarım sayısı 2933tür.

4.2.2 Kilitlemeli Yükseltici

Algılayıcı bobinlerden gürültülü olarak gelen µV mertebesindeki işaretleri

ölçebilmek için kilitlemeli yükseltici kullanılmaktadır. Bu alet geniş sıklık

aralığındaki gürültüleri olabildiğince eleyerek içerisinde bulunan titreşimleri

ölçebilir. Bu iş için önce örneğin titreştirilmesi ile elde edilen işaretin genliği ile

bir taşıyıcı dalganın sıklığı ayarlanır. Sonra taşınan dalga bu sıklığı ayarlanmış

çok dar bir şerit geçirgen süzgeç ile süzülür.

Kilitlemeli yükseltici, olabilecek en dar bant geçirgen süzmeyi evreye duyarlı

algılayıcı (PSD) ve alçak sıklık geçirgen süzgeç (LPF) ile gerçekleştirir(Flanders,

1993). PSD iki konumlu anahtar gibi çalışmaktadır. Anahtarın konumu AC

başvuru dalgasının kutuplanması ile belirlenmektedir. Başvuru dalgası sıfır

olduğunda anahtar konumunu değiştirmektedir. Böylece işaret tam doğrultulmuş

bir sinüs dalgasına dönüştürülmüş olur. Kilitlemeli yükselticiden çıkan tam

doğrultulmuş titreşim, genliği titreşimin sıklığı ile orantılı olan bir DC bileşen

içerir. Kilitlemeli yükseltici sadece DC bileşeni ölçer. AC bileşen ise LPF

tarafından kırpılır.
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4.2.3 Deney Düzenĕgi

Amorf ferromanyetik tellerin histeresis eğrileri, bilgisayar kontrolü altında el

yapımı titreşen örnek mıknatıslanma ölçeri ile ölçülmüştür. Ölçüm esnasında

birçok sonsuz döngü şeklinde yazılım birimleri (task) aynı anda değişik öncelikle

aralarında haberleşerek çalışması gerektiğinden RTKernel-C 4.5 işletim sistemi

kullanılmıştır. Bu deney düzeneğinin sadeleştirilmiş şeması şekil 4.3 de

gösterilmiştir. Bu düzeneğin nasıl çalıştığı ve şekildeki bazı devrelerin ne amaçla

kullanıldığı aşağıda anlatılmıştır.

Önce, bilgisayara eklenen GBIP (IEEE-486) ve DAS16 kartlarının ne amaçla

kullanıldığı hakkında kısa bilgi verilecektir. GBIP kartı, bilgisayarın çevresindeki

aletler ile iletişim kurulmasını sağlayan PC kartıdır. GBIP burada kilitlemeli

yükseltici ve voltmetre (Keithley 199) arasındaki alış verişi sağlamaktadır.

DAS kartı bir sayısal-analog dönüştürücüsüdür. Bu kartın sayısal çıkışlarından

selenoidi besleyen güç kaynağının kutuplarını değiştirmek için işaret gönderilir.

İçinde manyetik alan oluşturmak için selenoitten geçirilen akım, oda sıcaklığında

KANTAL direnç (Ro) üzerine düşen gerilim (Keithley 199 voltmetre) ile ölçülür.

Selenoidin tellerine bağlı olan voltmetre ise kontaktör çalışmadan biraz önce

selenoidin uçlarını kısa devre etmekte ve kontaktör kutuplamayı değiştirince kısa

devreyi kaldırmaktadır. Röle, DAS16 ın sayısal çıkışı ve 74 LS505N sayısal devre

ile çalıştırılmaktadır. Algılayıcı bobinlerde örneğin manyetik çiftkutup momenti

ile orantılı EMK işareti kilitlemeli yükselticiye gönderilir. Örneği titreştiren

salınıcının genliği ve sıklığı da, başvurulacak kaynak olarak kilitlemeli yükselticiye

iletilir. Titreşim sıklığı 20-23Hz dir.

DAS16 nın sayısal-analog dönüştürücüye gönderdiği sayı (0-4095) yazılım

tarafından hesaplanır. DAS16, bu sayı ile orantılı 0V ile 5.35V arasında 1.3mV luk

adımlarla bir kontrol gerilimi üretir. Bu gerilim selenoidi besleyen dengelenmiş

güç kaynağına iletilir. Gerilim kaynağı kontrol gerilimine ters orantılı bir gerilim

üretir. Gerilim kaynağına 0V girildiğinde çıkış gerilimi 41V (en yüksek akım

1.1A ve en yüksek manyetik alan 2890A/m) olmakta; gerilim kaynağına 5.35V

girildiğinde çıkış gerilimi 0V (Akım 0 ve H =0A/m) olmaktadır. Bu gerilim
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Şekil 4.3: Deney düzenĕginin blok şeması.
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kontaktörden geçirilip selenoide ulaştırılır. Ölçümler, ∆H =0.69A/m lik adımlarla

gerçekleştirilmiştir. Manyetik alanın ölçüm duyarlılığı ise 0.05A/m dir. KANTAL

direnç (Ro) üzerinde ölçülen en yüksek gerilim 0.67V olur. Manyetik alanın Ro

direncinden alınan gerilim ile orantılı olduğu, kullanılandan daha geniş aralıkta

(-8000A/m ve +8000A/m) gösterilmiştir. Ölçeklendirme için manyetik alan (H)

ve Ro üzerindeki gerilim (U) arasındaki orantı katsayısı bulunmuştur:

H(A/m) = U(mV )
(11.26)(79.58)

176.08

DAS16 dan verilen sayı ile kontrol gerilimi arasındaki ilişki şekil 4.4 te

görülmektedir.

K o n t r o l  G e r i l i m i  ( V o l t / 1 0 0 )

-200               0                 200             400             600

D A S

6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

0

Şekil 4.4: DAS16 dan verilen sayıya karşılık gelen kontrol gerilimi.

Güç kaynağı DC olduğundan, manyetik alanın yönünü değiştirebilmek için

kontaktör kullanılmaktadır. Kontaktörü süren güç devresinin şeması şekil 4.5

da görülmektedir.

Manyetik alanın değiştirilme adımı 0.3A/m, ve ölçüm duyarlılığı 0.01A/m dir.

Selenoid, dünyanın manyetik alanından, üzerine sarılan 5cm genişliğindeki amorf

şerit ile kısmen korunarak ölçülen histeresis döngülerinde anlamlı bir fark

görülmemesinden dolayı sistemi dış manyetik alandan korumak için daha büyük

bir çaba gösterilmemiştir. Bu nedenle, ölçtüğümüz histeresis döngüleri 10A/m

kadar sağa kaymış olup, mıknatıslanma eksenine göre bakışımlı değildir.
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Şekil 4.5: Kontaktörü süren güç devresi.
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5. DENEYSEL ÖLÇÜMLER

Deneylerde UNITIKA Inc. tarafından sağlanan AF-10 tipinde, Fe-Si-B

bileşiminde, 125µm çapında 10cm uzunlukta artı manyetik büzülme katsayılı

amorf teller kullanılmıştır.

Amorf tellere uygulanan fiziksel baskı, yerel manyetik alan(lar) ve kesme gibi

işlemlerin tellerin manyetik histeresisi üzerindeki etkilerini incelemek üzere üç

gurupta toplayabileceğimiz deneyler yapılmıştır. Bu bölümde ölçülen histeresis

eğrileri verilecektir.

Birinci grup ölçümler için kullanılan örnekler ölçümden önce 0.75mm çaplı

sert çelik silindir ile tele dik olarak mikrometre yardımı ile ortadan değişik

miktarlarda ezilmiştir. Ezikler ezme anında mikrometre ile ölçülmüştür. İkinci

grup ölçüm ortasından kesilerek değişik miktarlarda aralıklar bırakılmış örneklerle

yapılmıştır. Üçüncü grup ölçümler, tele 1.5mm uzunluğundaki bir bobin sarılarak

uygulanan manyetik alanın ve bu bobinlerden iki tanesinin ters-seri bağlanması

ile tele uygulanan manyetik alan çiftinin telin manyetik histeresisi üzerindeki

etkilerini incelemek üzere yapılmıştır.

Birinci grup ölçümler için kullanılan 50µm kadar ezilmiş bir tel şekil 5.1 de

görülmektedir.

Şekil 5.1: 50µm kadar ezilmiş bir telin fotŏgrafı.
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Şekil 5.2: 10cm uzunlŭgunda bir telin ezilmeden önce, ortadan 20µm ezildikten sonra
ve 25µm ezildikten sonra ölçülen manyetik histeresis döngüleri.

Şekil 5.2, 10cm uzunluğundaki bir telin manyetik histeresis döngüsünün

telin ortasında bir iğne ile yaratılan ezmenin artışına karşı nasıl evrildiğini

göstermektedir. Bu telin uzunluğu sınır uzunluktan fazla olduğundan, ezmeden

önce döngüde görülen dikdörtgensel karakter (kesikli çizgiler) beklenen bir

durumdur. Ezmeden sonra ortaya çıkan histeresis döngüleri bu uzunluktaki bir

tel için literatürde daha önce görülmemiştir.

Eziğin artırılarak 20µm den daha az bir eşik değerini aşmasından sonra döngü,

dikdörtgen biçimini koruyarak daralırken belli bir değerden sonra da sağ üst ve

sol alt köşelerinden kırılarak basamaklanmaya başlar. 25µm lik bir ezikten sonra

telin histeresis döngüsü her iki yönde de basamaklı bir eğimle birbirinden ayrılan

iki Barkhausen sıçramasından oluşmaktadır.

Bu olaya, ezme sonucunda tel ortasında bozulan silindirik simetrinin, teli birbiri

ile etkileşen eş eksenli ve sınır uzunluktan kısa iki parçaya ayırmasının neden

olduğu düşünülmektedir.

Bu savın doğruluğunu denemek amacı ile tel ortasından kesilmiş ve eş eksenli

olarak aralarındaki uzaklığın değişik değerleri için manyetik histeresis döngüleri

ölçülmüştür. Şekil 5.3 de aralığın 1mm ve 2mm olduğu histeresis döngülerinin

60µm ezik bir telin döngüsü ile bir karşılaştırması görülmektedir. Ezik ve kesik

tellerin döngüleri arasındaki fark, eğik kısımlar arasındaki küçük bir eğim farkı

ve histeresis enerjisindeki azalma olarak bulunmuştur. Bu farkın sadece nicel
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Şekil 5.3: Uzunlukları 5cm olan eş eksenli iki telin aralarındaki mesafe 1mm ve 2mm
iken manyetik histeresis döngülerinin, 60µm ezilmiş 10cm uzunluktaki bir
tele ait döngü ile karşılaştırılması.
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Şekil 5.4: Uzunlukları 5cm olan eş eksenli iki telin aralarındaki mesafe 1mm, 2mm ve
6mm iken manyetik histeresis döngülerinin karşılaştırılması.
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olması ve döngülerin aynı karakteri taşıyor olması dikkat çekicidir. Şekil 5.4 de ise

aralığın 1mm, 2mm ve 6mm lik değerleri için histeresis döngüleri görülmektedir.

Burada görüldüğü üzere ilk Barkhausen sıçramasının gerçekleştiği manyetik alan

ve histeresis enerjisi aralık arttıkça azalmaktadır. Şekil 5.4 de görüldüğü gibi bu

azalmanın 1mm ve 2mm lik aralıklar için değeri 2mm ve 6mm lik aralıklar için

değerinden daha büyüktür. Toplam manyetik enerjideki azalma miktarı artan

uzunlukla doyuma gitmektedir.
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Şekil 5.5: Tele sarılı 1.5mm uzunlŭgundaki bir bobin ile tele uygulanan yerel
manyetik alanın ezilmemiş bir telin histeresis döngüsü üzerinde yarattı̆gı
etki. Bobinden geçen akımlar belirtilmiştir.

Şekil 5.5 de içi boş ve yıldız noktalarla belirtilen iki histeresis döngüsü, telin

ortasına sarılan 1.5mm uzunluğunda 8 sarımlı bir bobinle tele uygulanan iki

farklı manyetik alana karşılık gelmektedir. Bobinden geçirilen 50mA ve 200mA

lik akımlar, döngülerin iniş kısmında birer Barkhausen sıçraması ile sonlanan

basamaklı birer düşüşe neden olmuştur. Döngülerin iniş kısımlarında, bölge

duvarı ters yöndeki bir dış manyetik alana rağmen uygulanan yerel alanla yöndeş

olmasından dolayı hareketini neredeyse tamamlar.

1mm aralıklı ters-seri bağlı bir bobin çifti kullanılarak tele ortasından bir

çift yerel manyetik alan uygulanarak yapılan histeresis ölçümleri Şekil 5.6 da

görülmektedir. Bu şekilde görülen dört döngü, bobinden geçen 0mA, 100mA,

200mA ve 300mA lik akımlara karşılık gelmektedir. Akım sıfırdan itibaren

artırıldıkça döngü dikdörtgen karakterini kaybederek ve daralarak sola kaymıştır.
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Şekil 5.6: Ters-seri băglı bir çift bobin ile zıt olarak uygulanmış bir yerel manyetik
alan çiftinin etkisi ile telin histeresis döngüsünde dikdörtgen karakterden ilk
sapmalar. Bobinlerden geçen akımlar belirtilmiştir.
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Şekil 5.7: Ters-seri băglı bir çift bobin ile zıt olarak uygulanmış bir yerel manyetik
alan çiftinin etkisi ile telin histeresis döngüsünün evrilmesi. Bobinlerden
geçen akımlar belirtilmiştir.

42



Aynı bobinlerden geçirilen daha yüksek akımlar ile ölçülen döngüler de şekil

5.7 de görülmektedir. 100mA civarında döngüde önce sağ üst ve sonra sol

alt köşesinde ortaya çıkan uzantılar, akımın artmasıyla birlikte neredeyse yatay

olarak gelişmiştir. Akımın artırılmaya devam etmesi halinde dar ve tamamen

eğimli bir döngünün ortaya çıkması öngörülmektedir.
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6. MODEL

6.1 Giriş

Bu bölümde amorf ferromanyetik tellerin histeresis döngülerinin tel üzerindeki

yerel mekanik ve manyetik etkiler ile nasıl kontrol edilebildiğini açıklamak amacı

ile bilgisayar benzetimi kullanılarak geliştirilen model anlatılacaktır.

Amorf telin ezilen kısmıda manyeto elastik etkileşmelerden dolayı yerel

yönseçicilik oluşur. Yönseçicilik, bölge duvarının bu bölgeden geçişini engelleyici

yerel alanlar ile temsil edilecektir.

Tel uçlarındaki kapanma bölgelerine benzer olarak, ezilen nokta civarında oluşan

yönseçicilik nedeni ile bu nokta civarında da manyetik duvar hareketi oluşmaz.

Bu bölgede manyetik duvar hareketi yüksek enerjiye malolmaktadır. Telin

ezilen kısımları, uçlarına ek olarak tıpkı tel uçları gibi pinning merkezi olarak

davranır. Bu nedenle telin belli bir yöndeki doyum mıknatıslanmasının ters

yöne çevrilmesinde, telin ezik noktasının ayırdığı iki bölgesindeki bağımsız duvar

hareketleri gözönüne alınacaktır. Bu yaklaşıma göre ezik tel, ezme noktasının

ayırdığı, ve yakın olduğu için birbiri ile etkileşen iki ayrı tel gibi davranmaktadır.

Kullanılan bilgisayar benzetimi, teli oluşturan manyetik bölgelerin yönelimlerinin,

değişen her dış manyetik alan değerine karşı yeniden hesaplanması temeline

dayanır.

Mıknatıslanma, 180-derece (zıt yönlerde manyetik bölgeleri birbirinden ayıran)

duvarların hareketi ile, ve telin uçları ile ezilmiş kısmında görülen bölge

parçalanması ile gerçekleşir.
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6.2 Histeresis Döngülerinin Hesaplanması

Nitel bir inceleme açısından karmaşık yapısına rağmen, söz konusu telin, Şekil

6.1 de görüldüğü gibi eksen boyunca sıralanmış, eşit yarıçapta, tabanlarında

yarıçaptan bağımsız manyetik yüklerle eksenel olarak mıknatıslanmış

silindirlerden oluştuğu varsayılmıştır.

s

l

S

r

j  n inc i  s i l ind i r

i  n inc i  s i l ind i r

Şekil 6.1: Teli temsil eden eş eksenli silindirlerin şematik görünümü. Boyutlar
ölçeksizdir.

Silindirlerin her biri, diğerleri ile, dış manyetik alanla etkileşir. Tel ayrıca

pinning merkezlerine eşlik eden yönseçicilik alanları ile etkileşir. Böyle bir silindir

diziliminin kendi aralarındaki toplam manyetik etkileşme enerjisi,

Eint =
n−1

∑
i=1

n

∑
j=i+1

Ui j (6.1)

olarak alınmıştır. Burada n silindir sayısı, Ui j ise i ve j sayılı silindirler arası

etkileşme enerjisidir. Ui j yi bulmak üzere manyetik yüzey yük yoğunluğu ρ ve

yarıçapı R olan bir dairenin silindirik koordinatlarda (x,z) noktasında yaratacağı

manyetik potansiyeli hesaplayacağız. Bunun için Şekil 6.2 de görüldüğü gibi,

sözkonusu daire ile eşmerkezli, uzunluk yük yoğunluğu ρdr, yarıçapı r olan dr

kalınlıklı bir halka alalım:
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Şekil 6.2: r yarıçaplıdr kalınlıklı çembersel yük dăgılımının P noktasında yarattığı
potansiyelin bulunması

Halkanın dl yay parçasının P noktasında oluşan potansiyele katkısı, d2ϕ =

(1/4π)ρ(drdl/D) dır. D2 = r2+x2+z2−2rxcosφ ve dl = rdφ kullanılırsa silindirik

bakışım da gözönüne alınarak

dϕ =
1

4π
2ρdr

∫ π

0

rdφ
(r2 + x2 + z2−2rxcosφ)1/2

(6.2)

ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa [27]

dϕ =
ρ
2

∫ ∞

0
rJ0(εr)drJ0(εx)e−εzdε (6.3)

elde edilir. Yüzeyin tamamı üzerinden integral alınırsa:

ϕ =
ρ
2

∫ ∞

0
{
∫ R

0
rJ0(εr)dr}J0(εx)e−εzdε (6.4)

Bessel fonksiyonları arasındaki bağıntı

J′n(x) = Jn−1(x)−
n
x

Jn(x)

ve
∫ R

0
rJ0(εr)dr = ε−1RJ1(εR)

kullanılırsa

ϕ =
ρR
2

∫ ∞

0
J1(εr)J0(εR)e−xzε−1dε (6.5)
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elde edilir. Burada Jn(x), n inci dereceden birinci tür Bessel fonksiyonudur.

İki dairesel manyetik yük dağılımı arasındaki etkileşme enerjisi, birinin diğeri

üzerindeki potansiyelinin buradaki yüklerle çarpımının integralidir. Aralarında

z uzaklığı bulunan eş eksenli, R yarıçaplı, yüzey yük yoğunlukları m olan iki

dairesel dağılımdan birinin diğeri üzerinde oluşturduğu potansiyele ϕ dersek bu

ikisi arasındaki etkileşme enerjisi

W (z) = m
∫

disk
ϕdS

= πm2R2
∫ ∞

0
J2

1(εr)e−εzε−2dε (6.6)

olarak bulunur.

Böylece herhangi iki silindir arasındaki manyetik etkileşme enerjisini,

Ui j = 2W (l +S)−W (2l +S)−W (S) (6.7)

olarak yazabiliriz. Burada l silindirin boyu ve S ise i ve j ( j > i) sayılı iki silindirin

birbirine yakın yüzeyleri arasındaki uzaklıktır (şekil 6.1).

S = ( j− i)s+( j− i−1)l. (6.8)

Toplam enerji,

E(z) = Eint(z)−HM(z)+Epin(z) (6.9)

olarak alınmıştır. Yazılımın veri tabanında değiştokuş etkileşmesi, belli bir

manyetik bölge içerisindeki tüm alt bölgelerin yöndeş seçilmesi ile hesaba dahil

edilmiştir. 6.9 eşitliğinde H dış manyetik alan, M(z) telin mıknatıslanması, Epin(z)

amorf tel üzerindeki pinnig merkezlerini temsil eden alanlarla buradaki manyetik

bölgeler arası etkileşme enerjisidir, ve

Epin(z) = −∑
i

miHi (6.10)

olarak alınmıştır. Burada mi ve Hi, sırasıyla pinning merkezlerindeki manyetik

bölgelerin çiftkutup momentlerinin büyüklüğü, ve onlara eşlik eden yönseçicilik

alanlarının büyüklüğüdür. z ise bölge duvarı ile telin seçilen bir ucu arasındaki

uzaklıktır. Telin toplam mıknatıslanması M(z), çiftkutup momentlerinin vektörel

toplamıdır ve çiftkutup momentleri birbirine paralel olduğundan dolayı

M(z) =
n

∑
i=1

mi(z). (6.11)
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olarak alınmıştır. Tüm çiftkutup momentlerinin yönü duvarın konumuna bağlı

olduğundan z bir değişken olarak dahil edilmiştir. İndirgenmiş enerji

e(z) =
rE(z)
M2

s
, (6.12)

olarak tanımlanmıştır. Burada Ms doyum mıknatıslanmasıdır. İndirgenmiş

manyetik alan ve indirgenmiş mıknatıslanma sırasıyla

h ≡
rH
Ms

µ(z) ≡
M(z)
Ms

(6.13)

olarak tanımlanırsa telin toplam enerjisi,

e(z) = eint(z)−hµ(z)+ epin(z) (6.14)

ya da daha açık olarak,

e(z) = r
n−1

∑
i=1

n

∑
j=i+1

Ui j

M2
s
−

rHM(z)
M2

s
−

r
M2

s
∑

i
miHi (6.15)

yazılabilir. Özet olarak, (6.15) eşitliğinin ilk terimi, teli oluşturan silindirler arası

toplam etkileşme enerjisinden, ikinci terim telin dış manyetik alan ile etkileşme

enerjisinden, ve son terim teldeki pinning merkezlerinden gelir ve bu terim tel

uçlarındaki keskin enerji minimumlarının nedenidir. Tüm hesaplamalar sayısal

olarak yapılmış, ve hiç bir istatistik yaklaşım kullanılmamıştır.

Mıknatıslanma sürecinin anlaşılması açısından basitten karmaşığa giderek, önce

eziğin tel üzerindeki etkisini, sadece bölge duvarının hareketine karşı direnen yerel

manyetik yönseçicilik alanları ile temsil edeceğiz. Histeresis eğrilerini bölge duvarı

hareketini esas alarak hesaplayacağız. Telin ortasındaki bir pinning merkezi

sadece uclara yönelmis bir yerel alan çifti ile temsil edildiğinde, yerel alanın

artan şiddeti ile histeresis döngüleri Şekil 6.3 deki gibi hesaplanmıştır. Alan

şiddetinin belli bir eşiğine kadar döngü dikdörtgen şeklini korur, eşikten sonra

döngünün alt yarısı sola, üst yarısı da sağa, alanın büyüklüğüne bağlı bir miktar

kayar. Bölge duvarı hem uçlarda hem de telin ortasında takılır, bunun sonucunda

her iki yönde de iki aşamalı Barkhausen sıçraması görülür. Duvar manyetik

alanın uygulandığı bölgeye ulaştığında geçişini engelleyen yerel yönseçicilik alanı

ile karşılaşır. Bu alanın büyüklüğü duvarın buradan kurtulması için dış alanın
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Şekil 6.3: Yalnız bölge duvarı hareketi ile yerel alanın artan değeri için hesaplanan
histeresis ĕgrileri.

ne kadar artırılması gerektiğini belirler. Yerel alanın oluşturduğu enerji tümseği,

dış alandan sağlanan enerji ile aşılana kadar duvar burada takılı kalır. Bu süreç,

Şekil 6.3 deki döngülerde görülen yatay çizgilerin nedenidir.

Tele orta notktasında zıt yönlü bir alan çifti yerine tek yönlü bir manyetik

alan uygulandığında Şekil 6.3 de her iki yönde görülen yatay çizgi bu kez

tek yönde görülür. Yerel manyetik alan bölge duvarının hareketini belli bir

yönde kolaylaştırırken, diğer yönde zorlaştırıcı etkiye sahiptir. Böyle hesaplanmış

histeresis döngüleri Şekil 6.4 da görülmektedir.

Şekil 6.3 ve 6.4 de görülen yatay çizgilerin ortada uygulanan yerel alanın belli bir

şiddetten sonra ancak hissediliyor olması, yapılan hesaptaki varsayımın basitliğine

rağmen Şekil 5.2 de görüldüğü dibi eziğin belli bir eşikten sonra hissedilmesini

açıklamaktadır. Tel ortasındaki herhangi bir ezik ya da yerel alan belirli bir eşiğin

üzerinde değilse etkisi histeresis döngüsü üzerinde görülmez. Bunun nedeni, teli

ters yönde mıknatıslamak için dış alandan yeteri kadar enerji sağlandığında belli

bir eşiğin altındaki yerel alan şiddetinin yarattığı enerji engelinin ortadan kalkmış

olmasıdır. Ortasından yerel alan çifti uygulanmış bir amorf teli oluşturan bölgeler

arasındaki enerjiyi azaltarak histeresis döngüsünün nasıl evrildiği Şekil 6.5 de

görülmektedir.
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Şekil 6.4: Tele ortasından tek yönlü uygulanan manyetik alanhb nin artan şiddeti ile
histeresis ĕgrilerinin evrilmesi
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Şekil 6.5: Bölgeler arasındaki uzaklıks ve dolayısıyla toplam etkileşme enerjisi
azaldıkça histeresis döngülerinde ki yatay çizgilerin kaybolması
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Şekil 6.6: Sadece duvar hareketi olduğunda koersivitenin bölgeler arası uzaklığa göre
dĕgişimi

Bölgeler arasındaki uzaklık artırıldığında toplam manyetik enerji azalacağından

histeresis enerjisi ve koersivite de azalır. Koersivitenin komşu bölgeler arasındaki

uzaklığa göre değişimi Şekil 6.6 deki gibidir.

Bölgeler arası mesafenin değişik değerleri için telin uçlarında pinning merkezlerini

temsil eden yerel manyetik alanlar artırılarak koersivitenin nasıl değiştiği Şekil

6.7 de görülmektedir. Uçlardaki pinning merkezlerinin artması buralardaki yerel

enerji engellerini yükseltmekte, bu da koersivitenin artmasına neden olmaktadır.

Telin toplam enerjisini, eşitlik (6.15) e dahil ettiğimiz beş bağımsız değişkene

bağlı aldığımızda, histeresis döngüleri deneyler ile uyum göstermiştir. Bunlardan

üçü telin ortasında ve uçlarında oluşan kapanma bölgelerine karşılık gelmekte,

diğer ikisi de telin ayrılmış iki bölgesinde bölge duvarlarının konumlarını temsil

etmektedir. Bilgisayar yazılımı, bu altı boyutlu enerji uzayında, dış manyetik

alanın verilen her değeri için bulunduğu konuma en yakın yerel enerji çukurunu

arayarak bulmuştur. Dış manyetik alan bir basamak artırılarak aynı süreç

tekrarlanmış, ve bulunan enerji çukuruna karşılık gelen beş değişkenin belirlediği

mıknatıslanmalar, histeresis eğrisinin çizimi için kullanılmıştır. Dış manyetik
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Şekil 6.7: Sadece duvar hareketi olduğunda koersivitenin tel uçlarındaki pinning
şiddetine göre dĕgişimi

alanın artmasına karşılık toplam enerji uzayında yapının, bulunduğu yerel

enerji çukuru noktası bu kararlılık özelliğini kaybederse civarındaki en yakın

yerel çukura yerleşir. Genel olarak süreç boyunca birden fazla enerji çukuru

bulunduğundan manyetik histeresis gerçekleşir.

Söz konusu tellerin nitel olarak incelenmesi açısından silindir sayısını 12 olarak

aldık. Elde edilmiş her histeresis döngüsü için tel uçlarında iki çift silindire,

ve eziği modellemek amacı ile tellerin orta kısmında eziğin derecesine bağlı

olarak dört silindire kadar duvar hareketinden bağımsız yön değiştirme serbestisi

getirildi. Söz konusu pinning merkezlerine her zaman ters mıknatıslanmaya karşı

direnç gösteren yerel şekle bağlı yönseçicilik alanı eşlik etmektedir.

Şekil 6.8 de histeresis döngüsünün sıfırdan başlayarak ezildikçe nasıl evrildiğini

gösteren hesaplanmış histeresis döngüleri görülmektedir. Bu döngüler, Şekil 5.2

de görülen deneysel eğrilerle makul bir uyum içindedir. Eziğin oluşturulduğu

yerde manyeto elastik etkileşmelerden dolayı bir pinning merkezi oluşur. Bu

merkez, teli birbiri ile etkileşen eş eksenli bağımsız iki bölgeye ayırır. Ortadan

ezilen 10cm uzunluğundaki örnek için bu bölmelerin uzunluğu 5cm olup çift
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Şekil 6.8: Küçük miktarda ezilmeler için dikdörtgen karakterden ilksapmalar

kararlı yapının görülmesi için sınır uzunluğun (7cm) altındadır. Bu nedenle iki

bölgenin toplam histeresis döngüsü de sınır uzunluğun altında görülen döngülerle

aynı yapıda elde edilmiştir. Eğimli yapının başlıca nedeni olarak, ezik bölgedeki

pinningden kaynaklı manyetik bölge parçalanması bulunmuştur.

Mıknatıslanmasının başlangıçta yukarı doyurulduğunu varsayalım. Belli bir eşiğin

altındaki ezik miktarı dikdörtgen karakteri etkilememektedir. Bunun nedeni, dış

manyetik alan üst uçtaki kapanma bölgeini yenip ayrıca bölge duvarının bu uçtan

kopmasını sağlayacak kadar artırıldığında, ezik bölgenin etrafındaki enerji engeli

dış manyetik alandan sağlanan enerji tarafından ortadan kaldırılmış olmasıdır.

Doyum durumundan itibaren dış manyetik alanın sıfıra indirilmesi ile elde

edilen kalıntı durumunda, telin enerji dağılımının eziğin miktarına bağlı olmasına

rağmen mıknatıslanma doyum durumunu devam ettirmektedir. Bu eşik Şekil 5.2

den de anlaşılacağı gibi 20µm lik ezilmeden daha azdır. Eşiğin ötesine geçildiğinde

eğri dikdörtgen karakterini koruyarak daralır; koersivitesi azalır. Bu olgu, bu

aşamada tel daha fazla ezildikçe telin üst ucunda kapanma bölgesinin yenilmesinin

kolaylaştığını göstermektedir. Bu aşamada mıknatıslanma süreci hem kapanma

bölgelerinin hareketini, hem de duvar hareketini içerir. Daha ileri düzeydeki

bir eziğin telin ortasından kesilme durumu ile bir karşılaştırılması amacıyla

hesaplanan eğriler Şekil 6.9 de görülmektedir. Burada ezik telin histeresis döngüsü

içi dolu dairelerle gösterilmiştir. Bu iki döngünün karşılaştırılması bize, ezilmenin

53



eğride görülen basamaklı gevşemeyi artırıcı bir etkisinin olduğunu ve bunun

sonucu olarak da kalıntı durum mıknatıslanmasının sıfıra yaklaştığını gösterir.
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Şekil 6.9: Eziğin ve telin ortadan kesilmesinin histeresis döngülerindeki etkilerinin
karşılaştırılması.

Şekil 6.9 da görülen iki eğri, Şekil 5.3 de aynı amaçla gösterilen deneysel

olarak elde edilmiş eğrilerle anlaşılır bir uyum içerisindedir. Şekil 5.3 deki

eğrilerde ortada bulunan basamaklı yapının eğiminde görülen fark eğrilerin

aynı nitelikte oluşu ve telin ezilme sonucu eş eksenli iki tel gibi davrandığı

fikrini desteklemektedir. Eğrilerin eğimlerinde görülen farkın nedeni, telin

kesilerek parçaların arasına bir uzaklık girdikten sonra bölgeler arası etkileşme

enerjisinin azalmasıdır. Bu azalma, pinnig merkezlerinde meydana gelen bölge

parçalanmasının toplam mıknatıslanma sürecindeki etkinliğinin artmasına yol

açar.

Kesik teller arasındaki uzaklığın artırılmaya devam etmesi halinde döngünün

ortasında görülen basamaklı gevşemenin eğimindeki ve manyetik histeresis

kaybındaki azalma doyuma gider. Aralık belli bir değerin üzerinde iken aralığın

artırılması eğimde ve histeresis kaybında anlamlı bir fark yaratmaz. Bunun

nedeni, uzaklığın artması ile azalmış olan manyetik enerjinin değişimlerinin de

azalmasıdır. Bu olgu Şekil 5.4 deki eğrilerde ve Şekil 6.10 de aralarındaki uzaklık

1, 2 ve 6 birim alınarak hesaplanmış üç histeresis döngüsünde görülmektedir.
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Şekil 6.10: Kesilen tel parçaları arası uzaklık 1, 2 ve 6 birim alınarakhesaplanmış
histeresis döngüleri
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Şekil 6.11: Ortasında yerel bir manyetik etkiyen bir telin hesaplanmış histeresis
eğrisinin, manyetik alanın artan şiddeti ile çifte kararlıdurumdan
başlayarak evrilmesi
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Ortasında yerel olarak tek yönlü manyetik alan uygulanan bir telin hesaplanmış

histeresis eğrisinin yerel alanın artan şiddeti ile evrilmesi Şekil 6.11 da

görülmektedir. Döngünün azalan kısmında, uçtan kopan bölge duvarı birden diğer

uca gitmeyip, ters yöndeki yerel manyetik alanın etkisi ile azalan dış manyetik

alana karşı kademeli bir yerdeğiştirme gerçekleştirmiştir. Ters alanın aşılması ile

duvar uzun ve tersinmez bir sıçrama gerçekleştirir.

Döngünün artan kısmında ters mıknatıslanma, azalan kısmın sonundakine

denk uzun bir Barkhausen sıçraması ile başlar ve sıfır alana ulaşmadan sabit

yerel alanın etkisi ile büyük bir bölümü tamamlanır. Yerel sabit manyetik

alanın kendisi ile yöndeş mıknatıslanmayı kolaylaştırıcı, ve zıt mıknatıslanmayı

zorlaştırıcı etkisi görülmüştür.
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Şekil 6.12: Ortasında yerel ve ters yönlü bir manyetik alan çifti etkiyen bir telin
hesaplanmış histeresis eğrisinin, manyetik alanın artan şiddeti ile çifte
kararlı durumdan başlayarak evrilmesi

Ters bağlı iki bobin ile zıt yönlü bir yerel manyetik alan çiftinin bir telin manyetik

histeresisi üzerindeki etkisini incelemek üzere yerel alanların farklı değerleri için

hesaplanan histeresis döngüleri Şekil 6.12 da görülmektedir. Her iki yöndeki

mıknatıslanmanın aşamaları, küçük bir sıçramayı izleyen düz yatay bir çizgi,

keskin bir düşüş, ve son olarak yatay bir düz çizgiyi takip eden küçük bir

sıçramadan oluşur.
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İlk yatay çizgi bölge duvarının ilk olarak ters yöndeki yerel manyetik alanla

karşılaşmasından ve keskin düşüş de yöndeş yerel alana maruz kalmasından

kaynaklanır. Alan çiftinin genliği artırılırsa döngünün sağ üst ve sol alt uzantıları

genişlemeye devam eder.
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6.3 Sonuç

Bu çalışmada, çifte kararlılık için sınır uzunluğu aşan (10cm) amorf tellerde

manyetik histeresis döngülerinin, tele uygulanan yerel alan ve mekanik ezmeler

ile kontrol edilebildiği gösterilmiştir.

Ortasından ezilmiş bir telin ölçülen DC manyetik histeresis döngüsünün, sınır

uzunluğun altındaki tellerde olduğu gibi, her iki yönde de orta kısımda görülen

basamaklı bir gevşemenin ayırdığı iki Barkhausen sıçramasından oluştuğu

görülmüştür.

Bu davranışın kökeninde telin ezilen kısımlarında manyeto elastik etkileşmelerden

dolayı telin uçlarındakilere ek olarak bir pinning merkezi oluştuğu, bilgisayar

ortamında gerçekleştirilen benzetim ile gösterilmiştir. Böylece ezilen tel, birbirine

bitişik, eş eksenli, sınır uzunluğun altında, ve birbiri ile etkileşen iki telden

oluşmuş gibi davranmaktadır. Telin bir bütün olarak ters mıknatıslanmasında

uçlarda ve merkezinde gerçekleşen manyetik bölge parçalanması başat bir rol

oynamıştır. Bu modele dayanarak hesaplanan histeresis döngüleri deneysel

döngülerle uyum göstermiştir.

Tele yerel manyetik alan(lar) uygulayarak elde edilen histeresis döngüleri ile

modelin tutarlılığı gösterilmiştir. Yerel manyetik alanlar tele bağlanan 1,5mm

uzunluğundaki bobin(ler) ile uygulanmıştır.
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A. Histeresis Ĕgrilerinin Hesaplanmasında Kullanılan Mathematica Yazılımı

Bu bölümde deneysel histeresis eğrilerinin bilgisayar ortamında benzeşimi için
yazılan yazılımın akışı ve kodu verilecektir. Yazılım dili olarak Mathematica 4.2
kullanılmıştır.

Bu yazılım iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde teli oluşturan
domenlerin mıknatıslanmalarının olası tüm yönelimlerinin belirlendiği veritabanı
üretilmiş, ikinci bölümde ise artırılarak uygulanan dış manyetik alana karşı teldeki
manyetik moment dağılımının nasıl olacağının hesabı yapılarak histeresis döngüsü
çizilmiştir. Tek parça tel için tel aralığı sıfır seçilmiştir. Ortadan kesik tellerin
için aralık bir değişken olarak kullanılmıştır.

A.1. Yazılımın Akışı

                 S i l i nd i r le r  a ras indak i  magnet i k  
 ene r j i n i n  mu t l ak  dege r i n i  he r  s i l i nd i r  ç i f t i  i ç i n  hesap la
                                       (1-10 )

T e l i n  i k i  p a r ç a s i  a r a s i n d a  k a l a n  b o s l u g u  s i f i r  m i k n a t i s l a n m a l i
                             s i l ind i r ler  o larak tan imla
                                            (11-13)

       A l t  t e l i n  i k i  ucu  a ras inda  z i t  m ikna t i s l anma l i  i k i  bö lgey i
      b i r b i r i nden  ay i r an  duva r i n i n  f a r k l i  t üm  konumla r i n i  ü re t
                                             (19-25)

A l t  t e l i n  ü s t  u c u n d a  u ç  e t k i s i n d e n  d o l a y i  o r t a y a  ç i k a b i l e c e k
                    tüm fa rk l i  m ikna t i s lanmala r i  ü re t
                                          (26-30 )

A l t  t e l i n  a l t  u c u n d a  u ç  e t k i s i n d e n  d o l a y i  o r t a y a  ç i k a b i l e c e k  
                       tüm fa rk l i  m ikna t is lanmalar i  ü re t
                                         (14-18)
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Ü s t  t e l i n  a l t  u c u n d a  u ç  e t k i s i n d e n  d o l a y i  o r t a y a  ç i k a b i l e c e k  t ü m  f a r k l i  
                                m iknat is lanmalar i  ü re t   (32-35)  

Üs t  t e l i n  i k i  ucu  a ras indak i  z i t  m i kna t i s l anma l i  i k i  bö lgey i  b i r b i r i nden  
               ay i ran  duva r in  f a rk l i  t üm konumla r in i  ü re t   ( 37 -44 )

Y u k a r d a  ü r e t i l e n  t ü m  f a r k l i  d u r u m l a r i n  m i k n a t i s l a n m a l a r i n i  h e s a p l a  v e
                                        b i r  d iz inde topla  (53)

Ü s t  t e l i n  ü s t  u c u n d a  u ç  e t k i s i n d e n  d o l a y i  o r t a y a  ç i k a b i l e c e k  t ü m  f a r k l i  
                               m iknat is lanmalar i  ü re t    (45-49)

       Y ö n s e ç i c i l i g i  t e m s i l  e d e n  m a g n e t i k  a l a n  d a g i l i m i n i  h e r  i k i  y ö n d e k i
                             m ikna t i s lanma iç in  tan imla   (54-56)

T o p l a m  e n e r j i y i  v e r e n  i f a d e y i  h e r  i k i  y ö n d e k i  m i k n a t i s l a n m a  i ç i n  i l a n  e t
                                                  (65-68)

           Yuka rda  ü re t i l en  t üm fa r k l i  du rum la r i n  ene r j l e r i n i  hesap la  
                                                    (50-52)

        He rhang i  b i r  m i kna t i s l anmaya  ka r s i l i k  ge l en  f a r k l i  t üm  dag i l im la r i n
 e n  k ü ç ü k  e n e r j i l i  o l a n i n i  b u l ,  b u n u  t ü m  f a r k l i  m i k n a t i s l a n m a l a r  i ç i n  t e k r a r l a
                                                       (72-88)

M a n y e t i k  a l a n i  b i r  d e g e r d e n  a z a l t m a y a  b a s l a  v e  m i k n a t i s l a n m a n i n  b a s l a n g i ç
                                         deger in i  doyum o larak  a l  (89)
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M i k n a t i s l a n m a n i n  b i r  d ü s ü k  d e g e r i  i ç i n  e n e r j i  d a h a  m i  d ü s ü k ?  ( 9 1 - 9 3 )

E v e t

M i k n a t i s l a n m a n i n  b i r  d ü s ü k  d e g e r i n i  a l  ( 9 2 )

H a y i r

M i k n a t i s l a n m a y i  d e g i s t i r m e ,  b u  d e g e r i  v e  m a n y e t i k  a l a n i
                              b i r  d iz inde sak la  (94)

D i s  m a n y e t i k  a l a n i  b i r  a d i m  a z a l t  ( 9 6 )

M a n y e t i k  a l a n  e n  d ü s ü k  d e g e r i n d e  m i ?   ( 9 6 )

H a y i rE v e t

M a n y e t i k  a l a n i  b i r  a d i m  a r t i r  ( 9 7 )

M i k n a t i s l a n m a n i n  b i r  y ü k s e k  d e g e r i  i ç i n  e n e r j i  d a h a  m i  d ü s ü k ? ( 9 8 - 1 0 0 )

E v e t

M i k n a t i s l a n m a n i n  b i r  y ü k s e k  d e g e r i n i  a l  ( 9 9 )

H a y i r

D i s  m a n y e t i k  a l a n i  b i r  a d i m  y ü k s e l t  ( 1 0 3 )

M a n y e t i k  a l a n  e n  y ü k s e k  d e g e r i n d e  m i ?  ( 1 0 3 )

H a y i rE v e t

M i k n a t i s l a n m a y i  d e g i s t i r m e ,  b u  d e g e r i  v e  m a n y e t i k  a l a n i
                             b i r  d iz inde sak la  (101)

M i k n a t i s l a n m a  v e  d i s  m a g n e t i k  a l a n i n  s a k l a n d i g i  d i z i n i  k u l l a n a r a k
                             h is te res is  egr is in i  ç iz  (104-105)
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A.2. Yazılımın kodu

For[o=0,o<=24.,ks=8;to=2;

Clear[h,g,gg,c,cc,L,t,n,du,s,l,ll,xx,f,b,c,d,a,
i,A,m,Mg,M,w,ws,G,H,wpq,x,li,lp,lo,lm,kk,lh,n];

1 f[b_]:=300Integrate[Exp[-xb]*BesselJ[1,x]^2*x^-2,
{x,0,\Infinity},Assumptions->{Im[b]==0,b>0}];

w[c_,d_]:=2f[c+d]-f[2c+d]- f[d];

n=o+12;du=0;t=2;s=0.001;
L = 0.5; l =(L-(n-1)*s)/n;lp={};

For[p =1,p<n,
For[q =p+1,q <=n,
wpq[p,q]=N[w[l,(q-p)*s+(q-p-1)*l]];

q++];
10 p++];

For[j=(n-o)/2+1,j<=(n+o)/2,
a[j]=0;

13 j++];

For[g=0,g<=2^t-1,
ll=PadLeft[IntegerDigits[g,2],t];
For[gg=1,gg<=t,
a[gg]=If[Part[ll,gg]==0,-1,1];

18 gg++];
For[i=t-du,i<=(n-o)/2-to,
For[y=t-du,y<=i,y++,
a[If[MemberQ[Range[t+1,(n-o)/2-to],y],y]]=1;];
For[j=i+1,j<=i+du+1,j++,
a[If[MemberQ[Range[t+1,(n-o)/2-to],j],j]]=
N[Cos[(j-i)\pi /(du+1)]];];

For[k=i+du+2,k<=(n-o)/2-to,k++,
26 a[If[MemberQ[Range[t+1,(n-o)/2-to],k],k]]=-1;];

For[c=0,c<=2^to-1,
xx=PadLeft[IntegerDigits[c,2],to];
For[cc=1,cc<=to,
a[(n-o)/2-to+cc]=If[Part[xx,cc]==0,-1,1];

31 cc++];
For[r=0,r<=2^to-1,
ll=PadLeft[IntegerDigits[r,2],to];
For[rr=1,rr<=to,

35 a[(n+o)/2+rr]=If[Part[ll,rr]==0,-1,1];rr++];
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Clear[u,p,s,d,b,bb,f,ll,ff];
37 For[u=(n+o)/2+to-du,u<=n-t,

For[p=(n+o)/2+to-du,p<=u,p++,
a[If[MemberQ[Range[(n+o)/2+to+1,n-t],p],p]]=1;];
For[s=u+1,s<=u+du+1,s++,
a[If[MemberQ[Range[(n+o)/2+to+1,n-t],s],s]]=
N[Cos[(s-u)\pi /(du+1)]];];

For[d=u+du+2,d<=n-t,d++,
a[If[MemberQ

44 [Range[(n+o)/2+to+1,n-t],d],d]]=-1;];
For[b=0,b<=2^t-1,
kk=PadLeft[IntegerDigits[b,2],t];
For[bb=1,bb<=t,
a[n-t+bb]=If[Part[kk,bb]==0,-1,1];

49 bb++];

50 G[g,i,c,r,u,b]=Sum[Sum[wpq[p, q]*a[p]*a[q]
- ws*(a[p]^2 + a[q]^2),

52 {q, p + 1, n}], {p, 1,n - 1}];

53 M[g,i,c,r,u,b]=Sum[a[p],{p,1,n}];

54 A[g,i,c,r,u,b]=a[1]+a[2]+ks*(+0.8a[(n-o)/2-2]
-0.5a[(n-o)/2-1]-0.3a[(n-o)/2]+a[(n+o)/2+1]
+0.8a[(n+o)/2+2])+0.1a[n-2]-1.2a[n-1]-2.4a[n];
B[g,i,c,r,u,b]=2.4a[1]+1.2a[2]-0.1a[3]
+ks*(-0.8a[(n-o)/2-1]-a[(n-o)/2]+0.3a[(n+o)/2+1]

59 +0.5a[(n+o)/2+2]-0.8a[(n+o)/2+3])-a[n-1]-a[n];

lm=AppendTo[lp,M[g,i,c,r,u,b]];
b++];u++];r++];c++];i++];g++];

lh=Union[N[lm],N[lm]]; ii=Length[lh];

Clear[p,me,md,ff,gg,xx,g,y,x,z,u,m,
i,g,c,le,lx,p,g,v,h,d,e];

65 e[k_,r_,g_,x_,v_,l_]:=
1.1G[k,r,g,x,v,l]-h*M[k,r,g,x,v,l]-A[k,r,g,x,v,l];
d[k_,r_,g_,x_,v_,l_]:=

68 1.1G[k,r,g,x,v,l]-h*M[k,r,g,x,v,l]-B[k,r,g,x,v,l];

For[r=1,r<=ii,
m[r]=lh[[r]];

r++];
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72 For[v=1,v<=ii,
ff={};gg={};
For[g=0,g<=2^t-1,
For[i=t-du,i<=(n-o)/2-to,
For[c=0,c<=2^{to}-1,
For[r=0,r<=2^{to}-1,
For[u=(n+o)/2+to-du,u<=n-t,
For[b=0,b<=2^t-1,
If[M[g,i,c,r,u,b]==m[v],
le[v]=AppendTo[ff,e[g,i,c,r,u,b]];
x[v]=AppendTo[gg,d[g,i,c,r,u,b]]];

b++];u++];r++];c++];i++];g++];v++];
Clear[c,g,i,v,k,r,ff,gg];

For[v=1,v<=ii,
me[v]=Min[le[v]];md[v]=Min[lx[v]];
v++];

88 Clear[v,i,g,c,u,b,w,mg,H,h,hx,v,x,y,z,l];

89 w=ii;j=0;hx=9;

For[h=hx,h>=-hx,

91 For[v=1,v<=ii,
If[me[w-1]<=me[w],w=w-1];
v++];

94 mg[++j]=m[w]/(n-o);
H[j]=h;

96 h-=hx/50];

97 For[h=-hx,h<=hx,

98 For[v=1,v<=ii,
If[md[w+1]<=md[w],w=w+1];

100 v++];

101 mg[++j]=m[w]/(n-o);
H[j]=h;

103 h+=hx/50];

104 l=Table[{H[i],mg[i]},{i,1,j}];

105 ListPlot[l,PlotJoined->True];
SetDirectory["d:\\histeresis"];
Export["aralik" <>ToString[o]<>".dat",N[l]];
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Muzaffer Erdoğan 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
İstanbul’da tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik
Bölümünden mezun oldu. 1991 ve 1999 yılları arasında milli eğitim bakanlığında
fizik öğretmeni olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsünde başladığı yüksek lisans eğitimini 1997 yılında tamamladı. 1998
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimine
başladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Araştırma
Görevlisi olarak görev yapmaktadir.

67


