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I Inleiding 

Sedert enige tijd wordt er in de onderwerpgroep F;ysische Meetmetho

dieken onderzoek verricht naar een meetmethode voor het meten van mag

net i sche susceptibiliteiten. Dhr. Weyts heeft een meetmethode ont

wikkeld die berust op het meten van zeer kleine magnetische velden. 
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Een preparaat van de stof waarvan we de susceptibiliteit willen 

meten wordt in een spoel gebracht. Door deze spoel wordt een gelijk

stroom gestuurd die een in de tijd konstant magnetisoh veld in de 

spoel ten gevolg heeft. Ten gevolge van dit veld wordt bet preparaat 

zelf gemagnetiseerd en veroorzaakt daardoor een magnetisch veld. 

De amplitude van dit veld is een maat voor de magnetische suscepti

biliteit van het preparaat. De amplitude van dit veld nu, wordt bui

ten de spoel gemeten. 

Door gebruik te maken van een in de tijd konstant veld, had men ech

ter vri.i veel last van uitwendige storingen, die een ongunstige in

vloed uitoefenden op de nauwkeurigheid van de metingen. 

Dhr. v.d. Steen bracht het idee nnar voren om de spoel te voeden met 

een wisselstroom zodat fase~evoelige detectie van het wisselveld HP 

mogeli,jk zou worden. Dhr·. Hardy heeft dit idee uigewerkt en het resul

taat is een opstelling, die bi.1 kamertem;:ieratuur metingen mogeli.ik 

maakt met ee1: nauwkeurigheid van ongeveer 1% van de susceptibiliteit 

van diamagnetische stoffen. 

Vooral op bet gebied van het paramagnetisme bestaat er behoefte a~n 

metingen als funktie van de temperatuur. In het vol~nde wordt een op

stelling besproken die dergelijke metingen mogelijk maakt. 
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.:C:. ile meetmethode. 

Onderstaand schemn ~eeft de onderdelen weer van de opstelling die ~e

bruikt wordt. voor het verrichten van metingen bi.i ka.mertemperatuur. 

A L.1. D 

s m~ 

mm, 
c ISSSSS~ 
~ 

p 
~m2 

Verklarinff va·1 de P,ebruikte symbolen: 

L.I.=lock-in amplifier. 

A =vermor,-ensveraterker. 

P preparaat. 

m
1

,m
2 

=mnetkoppen. 

mOe =millioer~tedmeter. 

D = A.M detector. 

S =Recorder. 

C =spoel. 

;,:en l:ta--:frequent spanningssignaal uit de toongenerator van de lock-in 

amplifier( L. I.) wordt via de versterker(A) omgezet in een wisselstroom 

do,,r de spoel ( C) er draagt zodoende zorn: voor een wisselend mag!".etisch 

veld in die spoel. 

llet preparaat P,waarvan we de mngnetische susceptibiliteit willen me

ten.bevindt. zich in de spoel en wordt ten gevolge van het veld H van s 

de spoel gemagnetiseerd. 



llflt. <la:11·d.ior 011felnr1e mnr:netische moment van het prepara:1I. 

veroorznakt dnardoor ook buiten de spoel een wisselend mngnetisch veld, 

dat door de meetkoppen m
1 

en m
2 

wordt gedetecteerd. Deze meetkoppen 

zij~ verbonden met een millioerstedmeter, die aan de uitgang een elek

trisch spanningseignaal van konstante frequentie (20 kHz) P,"eeft, wnar

van de amplitude recht evenredig is met de amplitude van het ma.n;netif:che 

veld ter plaatse van de meetkoppen. Daar het veld ter plaatse vnn de 

meetkoppen bestaat uit de som van: 

1) Een in de tijd konstant veld: het aardma~netische veld. 

dat in feite gekompenseerd wordt door het gebruik V:l1. 

twee meetkoppen die tegen elkaar in geschakeld stnan. 

Deze kompensatie is echter niet volledi..,.. 

2) Een laagfrequent wisselveld bestaande uit bet veld ver

oorzaakt door het preparaat en eventuele restvelrlen ver

oorzaakt door de spoel. 

z:il er aa:· de ui tB"ang van de millioerstedmeter eer. amplitude eemodu

leerd si~naal ontstaan. De informatie die voor de metin~ van belnn~ is 

zit geheel in de laa ·frequente modulatie. Dit si~nA.al ka.n, na de::1odulntie 

met eer: fase ·".'evoe lige detektor gea.nalyseerd WO'!'d<'n 

.UC door de lock-in amplifier gemeten spannin~ is nu rechteve~redi~ met 

d·· amplitude van het la.a.~freque:d.e magnetische veld ter '!'llnatse vn.n de 

meetkoppen en zodoende een ma.at voor het veld veroorznnkt cioor het pre

pn.ru.at. Dit veld is weer een maat voor de volumeEusceptibiliteit v;:i.n 

het prep:irnnt. J)i t princi pe is verwezenli .ikt in een opstelling die me.

t ingen bi,1 kamertC?mperatuur mogelijk maakt, in het volgende 11 best·1ande 
" 

o:istellin~ te noenen. 

Voor cen ui +. :~cbreide beschri.ivinp.: van de meetmethode en de verschillci•de 

o derdelen vrtn de opstellin~ wordt verwezen naar reeds bestaa.nde gcschri f-
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]II. Analyse van het m:i.,c:netische veld ter plnatse van de meetkoppen. 

Het maeuetische veld ter plaatse van de meetkoppen, ia opgebouwd 

uit versohillende bijdragen 1 

1) De bijdrage van het veld veroorzaruct door het prepa

raat in de spoel. 

2) De bijdrage van het aardveld. 

3) De bijdrage veroorznakt door de uiteinden van de spoel 

die nooit oneindig lang is. 

4) De bi.idrage die ontstaat door niet ideaal liggende wir.-

dingen vnn de spoel. 

ad 1) : Dit is het veld, waarin onze informatie zich bevindt en dat. 

we willen meten. 

ad 2) : De storende invloed vn.:n dit veld is d0or de toepa~sing vnn 

een faseP,"evoelir:e detektie me '.hode sterk verminderd.Nu hebben alleen 

die velden , die dezelfde frequentie en fase hebben als het onder 1) 

.·-.:enoemde veld invloed op de metineen 

ad 3) en 4) : Deze bi,idra.a;en hebbcn in iener geval dezelfde frequen

tie als het veld waarin we getntresseerd zi.in. De .~ootte van deze 

velden hanet in beln.n,?:J'i ;ke mate af van de constructie vati de spoel. 

»oor bij de constructie van de spoel hoge eisen te stellen, kan de 

grootte van deze velden ~emir.imaliseerd worden. 

Om de in de inleidin~ genoemde nauwkeurigheid te bereiken dienden 

er dan ook bi.1 de constructie van de spoel in de bestaande opstellin-:; 

speciale eisen eesteld te worden wat betreft de verschillende m~ten 

{o.a. drn.'ld<lin.meter, spoeldiameter enz.) en hun nauwkeuri!!heid. 

De invloed veroorzn:tl<t door de uiteinden van de spoel kunnen in sterke 

mate verminderd worden door te kiezen voor een lange spoel. 

Deze beschouwingen zi.i" nodig om de eisen voor de te construeren spoel 

~e kunnen vast le.":een. 



5 

JI[ l>e opoel voor mctiri,~cn bij larre temperaturen. 

foorzier:in.~en die getroffen dienen te worden om een nutt it; 

r;ebruik van vloeibnar helium te kunnen maken worden bekend veron

der~te ld. Dnnr in onze meetmethode een spoel .~ebruikt wordt voor 

het verkrijeer. van een magnetisch veld,za.1 er een ontwerp .~m:i.:'lkt 

moeten worden waarbij rekening gehouden dient te worden met de 

eisen die we stellen zowel nan de spoel als aan de kryostaten. 

De door Hardy beschrever: snoel is niet geschikt voor inbouw vnn 

twee kryostaten,dnar de daarvoor beschikbare ruimte te klein is • 

. laatsine van he1 geheel in een kryostaat is niet mogelijk,het ?:e

he"l heeft d:i.arvoor een te grote diameter.Als conclusie kun!·ier 

we stellen dat er ee · andere spoel dient te worden ontworpen. 

Ilierbi.i rijzen de volgende vraeen: 

1) Hoe wordt de spoel in de opstellin,~ o;e-rla:->tst ? 

2) Wat is bij helium temperatuur de invloed va de zilverla~en 

in de kryostnat op het. ma,~etinch veld ? 

3) lint. is de invloed van kookbellen in de eventueel met zuur

stof verontreinie<le ~tikstof ? 

(vloeibare zuurstof is zeer sterk diamatmetisch) 

4) i~at zijn de eisen die a:-t; de spoel gesteld dienen te worden 

i: vergelijkine met de spoel in de bestaa 1de opstelling ? 

o.d 1) ~r zijn verschillende mogeli.ikheden voor plaatsing van de 

snoel: 

a) De spoel in de heliurnkryostaat. 

b) Dcide kryostaten binnen de spoel. 

c) i.le spoel buiten de heliumkryostaA.t e:·1 binnen de stikstof

kryostn.at. 

\i anncer we deze drie mogelijkheden achtereenvolgens bekijken 

dan kunnen we stellen dat de onder a) genoemde or>stelling zonder 

mecr verwerpelijk is. Door plaatsing van de spoel in vloeibare 

helium wordt he-t· toee-evoerde vermogen als warmte gedissipeerd in 

de helium. Het gevolg is een hoge verdamping,zodat op de eerste 

plaats de toch kostbare helium te snel uit de kryostaat verdwenen 

is,op de tweede plaats wordt de druk moelijk te regelen. We wensen 
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metingen te verrichten ala functie van de temperatuur, en willen 

daarom, indien mogelijk, de temperatuur konstant houden. 

Resteren de onder b) en o) genoemde ontwerpen. Het onder c) 

beschreven geheel heeft twee duidelijke voordelen ten opzichte 

van het onder b) genoemde concept. 

A) Door plaatsing van de spoel in vloeibare stikstof is een 

directe afvoer van in de spoel gedissipeerde warmte ge

garandeerd, de temperatuur van de spoel blijft dan beter 

konstant. 

B) Daar de weerstand van de voor de spoel te gebruiken ko

perdraad met de temperatuur afneemt, zal door plaatsing 

van de spoel in vloeibare stikstof een beter rendement 

verkregen worden. (Rendement = magnetisch veld per een

heid van vermogen). 

ad 2) Om de invloed van zilverlagen bij vloeibare helium te onder-

zoeken, dienen we een berekening te maken van de wervelstroom

verliezen bij die temperatuur. Van belang daarbij zijn de dikte van 

de lagen en de frequentie van het magnetisch veld. De dikte van de 

zilverlagen is geschat op enkele microns. De gebruikte frequentie 

bedraagt ongeveer 30 Hz.Uitvoerin~ van deze berekening levert ons 

bij heliumtemperatuur een verzwakking van het veld in de orde van 

1 promille. Daar ook de weerstand van zilver met de temperatuur 

afneemt is het niet zinvol ook nog een berekening te maken voor 

de zilverlagen die zich op de temperatuur van vloeibare stikstof 

en op kamertemperatuur bevinden. Vermeld dient verder te worden dat 

voor het gemak gerekend is met cylindrische zilverlagen. In werke

lijkheid hebben we te maken met zilverlagen die onderbroken worden 

voor eei: ki,1kspleet, zodat de verliezen uiteindelijk nog een orde 

lager komen te lig~en. 

ad 3) Met de in 1) gedane keuze is tevens het probleem van de even-

tueel met zuurstof verontreinigde kookbellen ~pge~ast. De 

vloeibare stikstof bevindt zich in het te kiezen ontwerp buiten 

de spoel en dus buiten het ma~netisch veld. Ma~netische storingen 

zijn hiervan dan ook niet te verwachten. 
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ad 4) Aan de spoel in de bestaande opstelling zijn hoge eisen gesteld 

wat betreft de nauwkeurigheid van de verschillende diameters. 

Dit houd verband met de gevoeligheid die men wilde bereiken voor 

het meten aan diamagnetische stoffen. Bij de konstructie van deze 

spoel is eebruik gemaakt van een aluminium binnenpijp die door een 

uitgebreide bewerking geschikt is gemaakt ala binnenmantel voor de 

spoel. Door dat in onze te bouwen opstelling de spoel om een kryos

taat gewikkeld dient te worden kunnen we niet dergelijke hoge eisen 

stellen aan de nauwkeurigheid van de diameter. Daar de nieuw te 

bouwen opstelling voornamelijk gebruikt zal worden voor het meten 

van paramagnetische susceptibiliteiten bij lage temperaturen zal de 

gevoeligheid van het geheel minimaal met een factor 10 mogen vermin

deren om toch dezelfde nauwkeurigheid in de metingen te kunnen houden. 

Verder is het wenselijk, de spoel zo kort mogelijk te houden. Wat het 

effect is van deze kleinere nauwkeurigheid van de spoel op de meet

resul taten, zal in eerste instantie niet concreet bepaald kunnen 

worden. Metingen moeten dit uitwijzen. 

:Y-- Dimensionering van de spoel. 

De spoel dient zo gewikkeld te worden dat het rendement zo hoog 

mogelijk wordt. Hierbij spelen verschillende factoren een rol: 

1) De ruimte waarin de spoel gewikkeld dient te worden. 

2) De grenzen voor de weerstand, in verband met aanpassing 

aan de beschikbare versterker. Het meest ideale is een 

spoel waarvan de weerstand zowel bij kamertemperatuur als 

bij de temperatuur van vloeibare stikstof garant staat 

voor een optimaal gebruik van de versterker. 

BelanBTijk zijn verder voor de berekeningen: 

H = veldsterk~e 
R = weerstand van de spoel 

2 P = I R = vermogen 

Laten we voor h~t gemnk aannemen dat de spoel als volgt gewikkeld 

wordt: 
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~(~ 3. 
Als de straal van de gebruikte koperdraad gelijk is aan r , dan is 

het aantal windingen per laags l/2r 

De tot ale lengte van de draad in de n de laag is dans 'TY.D • l/2r n 

waarin D de diameter van de nde laag is. 
n 

Dana D =·ID. + ( 4n - 2 )r n 1 

Het totaal aantal lagen N = (D -D. )/4r u 1 

Met behulp van deze gegevens leiden we uitdrukkingen voor H, R en 

P af. 

n.T ,f_ 
D'"' - o~ ~\ - z z: -.I. .I ~) { 

-::::: ~,.... -
N~ {. <a r '1. 

i"' TT D., £ 
Du -D~ 

('~ { D;. -+ &h-1.) 1- J '"1 y 

R~L ~ ~r :: 

1Tr'l 3 
N~,, h-1 ~r 

b~- De: D\4- D, 
... ,.. p ..( @'- --ir-) '-fr 

1 r ..e .., -L ~ " rl 
~ 

rt.. 
h .. , h..:1 

~) 
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H D'"' - Di.. 
': .I (!) 

<2> r~ 

p ': 

-;-,_ R , ~1.4 - o~ ) ( Dw t D,) .e I' ~) 
'b ri.., ( 

UJ. u) ~0): 
H1 ~) --p 

Onderwerpen we (4) aan een nadere beschouwing dan zien we, met 

het gegeven dat D. en 1 door anderc, reeds besproken,eisen bepaald 
2 1 

worden, dat H /P een functie is van D • 
u 

n2
/P is maximaal 1tf4f>el)voor Du= oo 

De straal van de draad blijkt geen invloed te hebben op het rende

ment. Dit betekent dat de keuze van de draaddiameter geheel bepaald 

dient te worden door de eisen die we willen stellen aan de weerstand 

van de gehele spoel in verband met aanpassing aan de vermogensver

sterker. Er is nu een zodanige keuze gedaan dat de spoel zowel bij 

de temperatuur van vloeibare stikstof ale bij kamertemperatuur bruik

baar is. Gekozen is: r = 0,15 mm en 4200 windingen in 2 lagen. 

Dus D D. = 1,2 mm D. = 50 mm u 1 1 

dan : D ... - D~ c o. 0 1 

De..• Di. 
Ols 

Dv - De: 
::. ' 

dan is het rer.dement maximaal. Dit houdt in dat H een factor 10 

kleiner is da:1 in het ideale eeval, bij konstant vermogen. We kunnen 

nu berekenen wat er moet gebeuren om de term 1-1-i/p een factor 10, dus 

H eer: factor 3, te vergroten. 

Onze conclusie is dat D - D. dan 10 maal zo eroot moet worden. 
u 1 

Du~ D - D. wordt 12 mm. In verband met de aanpassing dient R konstant 
u 1 

te blijven, heteeen we bereiken door de straal van de draad (r) met 

een factor 2 te vereroten. r Wordt dan 0,3 mm en het aantal lagen 10. 
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Dit B'I'Ote aantal levert moeilijkheden op bij het wikkelen. Verder 

is de kans eroot dat een dergelijk groot aantal lagen de warmte

afgifte van de mecr naar binnen gelegen lagen bemoeilijkt. 
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JZI Houw van de opstelling. 

Voordat met de bouw va~ de in het voorgaande besproken opstel-

line; is begonnen, is een meetprogramma afgewerkt met behulp van 

spoelen die vele malen slechter zijn dan de spoel in de bestaande 

opstelling. Deze spoelen zijn ook gebruikt in vloeibare stikstof. 

De meetresultaten waren van dien aard, dat de constructie van een 

kryostaat met spoel eerechtvaardigd bleek. Nadat in de glastech

nische werkplaats van de afdeling Natuurkunde een kryostaat was 

vervaardie;d die, wat betreft nauwkeurigheid van de diameter, veel 

beter was dan de eebruikelijke kryostaten,kon er een sooel om ~ewikkeld 

worden. De richtlijnen voor de spoel zijn verder in het vori~e 

hoofdstuk uitgewerkt. Het resultaat: een spoel met 4200 windingen 

en een lengte van ongeveer 75 cm. De draaddiameter is o, 3mm • 

Hiermeo was het meest vitale e,edeelte van de opstelling klaar en 

kon begonnen worden met de constructie van de rest van de opstelling, 

te weten het bewe~ingsmechanisme en de pompleidingen voor helium 

en stikstof. Verder werden er in de afdelingswerkplaats nieuwe hou

ders voor de meetkoppen geconstrueerd die geheel uit non-ferro 

materiaal bestonden en daardoor ~en invloed meer uit zouden kunnen 

oefenen op het veld ter plaatse van de meetkoppen. 

•-r----c· I 
Co 

Hiermee was een opstelling tot stand 

gekomen die in elk ~eval in de la~e 

temperaturen regio tot de gewenste re

sultaten zou moeten leiden. Hiernaast 

is een schema gegeven van de spoel en 

de kryostaat in de opstelling. 

Ci = de binnenste kryostaat. 

C = de stikstof-kryostaat. 
0 
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:lZ]l:' Metingen bij lage temperaturen. 

Teneinde de tot stand gekomen opstelling te toetsen op zijn bruik

baarheid, zijn er in eerste instantie verschillende meetprogramma's 

afgewerkt. Er is voornamelijk gemeten aan het paramagnetische zout 

Cuso
4

.5H20 in poedervorm, daarhiervan de resultaten bij kamertempe

ratuur, gemeten met de bestaande opstelling, voorhanden waren en 

hieraan tevens in de literatuur voldoende aandacht besteed is. 

De resultaten van twee verschillende meetseries zijn weergegeven in 

fig.7.Uitgezet isfi T tegen T. Tevens zijn in deze grafiek de resul

taten van Geballe ) weergegeven. Er zijn twee verschillende meetse

ries weergegeven om de reproduceerbaarheid van de metingen te tonen. 

De meting van de temperatuur is geschied door meting van de damp

druk met een gewone kwikmanometer met lineaire schaal in het gebied 

van 0 - 760 mm Hg. Indien we de druk aflezen op 1 mm nauwkeurig in 

het gebied van 2 - 4 K en in het gebied van 1 - 2 K op ongeveer 

0,2 mm Hg, dan is de onnauwkeurigheid in de temperatuur in het ge

bied van 1 2 K in de orde van 1/2 ~. 

De spreiding in de punten van de grafiek is in de ordegrootte van 

1/2 % in~· T. In het gebied van 3 - 4 K wordt deze onnauwkeurig

heid veroorzaakt door de spreiding inJl&n de spreiding in T. In het 

gebied beneden 2 K wordt de onnauwkeurigheid voornamelijk veroor

zaakt door de temperatuur meting. 

In fig.8 zijn twee meetseries weergegeven van het zout CoC12.6H20 

in poedervorm. Tevens zijn de waarden van Haseda gegeven. 

Uitgezet is~tegen T. De susceptibiliteit per volume eenheid van 

CoC12.6n2o is bij 4,2 K ongeveer een factor 21! groter dan die van 

Cuso
4

.5H2o. Daarbij komt nog dat het preparaat voor metingen aan 

CoC1 2.6H2o groter was dan van Cuso
4

.5u2o. Het resultant is een 

geringere spreidine- in de waarde van ~en wordt voornamelijk veroor

z~::i.kt door de afleesonnauwkeurigheid op het papier van de recorder. 

In fit;.E concluderen we uit het verloop van de susceptibiliteit 

dat onze metin~en reproduceerbaar zijn. Tevens zien we dat de door 

Ha.sede 9 ) gemeten kromme niet overeenkomt met de door ons gemeten 

curve. llit de reproduceerbanrheid v<in onze metingen concluderen we 

dat de di sere pantie met de li teratuur, niet afkomstig kan zi,in 
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va:1 onze apparatuur. Gedacht wordt in eerste instantie aan veront

reinigingen in het Coc12.6H2o of een vermenging met CoC1
2

.xH
2
o met 

x ! 6. We hebben met deze metingen nu aangetoond dat de opstelling 

voor metingen in het temperatuurgebied van vloeibare helium bijzon

der geschikt is. Verder dient vermeld te worden dat de meettijd 

ere kort is. Daar de spreiding in de afzonderlijke metingen zo klein 

is, hoeven er slechts enkele metingen gedaan te worden om toch een 

~ote nnuwkeurigheid te bereiken. Het resultaat hiervan is, dat een 

serie metingen zoals getoond in eerie 1 van fig. B samen met bet 

bedrijfsklaar maken van de opstelling slechts enkele uren in beslag 

neemt. Hiermee is een gedeelte van de opdracht vervuld. Een uitge

breide meting wordt beschreven in een van de volgende hoofdstukken. 
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:1ZI[ Uitbreiding naar temperaturen hoger dan kamertemperatuur. 

Wat betreft de metingen bij hogere temperaturen gingen de gedachten 

in eerste instantie uit naar een uitbreiding van de bestaande opstel

ling, daar deze gevoeliger is dan de opstelling voor lage tempera

turen. Het plan was om de preparaten te brengen in een dewar,(die 

met het preparaat meebeweegt ) waarin de temperatuur verhoogd wordt 

door middel van een stroom door een stookwikkeling. Voor onze metingen 

is het niet noodzakelijk dat de temperatuur konstant is,we willen 

echter wel het temperatuurverloop op de voet kunnen volgen. Het 

uiteindelijke resultaat was een dewar zoals in onderstaande fie:uur 

is weergegeven. 

R 

l: 
l======:;;~~~~~ 

fi~.5 
Voor de meting vn.n de temperatuur werd gebruik gemnakt van tbermo-

koppels die zich op twee verscbillende plaatsen in bet preparaat 

bevonden ( •r 
1 

en 'r 2 ) • De suscepti bi 11 tei t die gemeten wordt is de 

susceptibiliteit beborende bi.1 de gemiddelde temperatuur van bet pre

paraat. Metingen 7.ijn uitgevoerd aan cuso4.5H20, waarvoor in dit ge

bied geldt: j c- .;:. • 'l'elkens opnieuw bleek het weer on·~ogelijk een 

voldoend bomo~ene temperatuur te krijgen. Als we de susceptibili-

tei t o~ ee:1 t)rocent nauwkeurig willen meten, beteke:it dit dat we bij 

ce paramat;netiscbe stof, de temperatuur van het eebele preparant in 

de buur1. va:1 kamertemperatuur op enkele graden nauwkeurig dienen te 

wet<'n •. !le inhomoeeni tei t van de temperatuur bleek uit het verschil 

van 10°, gemeten door de termokoppels bij ongeveer 70° C. 

Deze mcthode was due ongeschikt. 

11edncht werd vervolgens fl.an een vloeistof ,verbi t tot eeu bepnald.e 
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temperatuur, in etm niet meebewegende buis, waarin het preparnat ge

bracht wordt. Om clit, zonder te veel complicaties ,in de praktijk te 

verwezenlijken,dienen we gebruik te maken van een opstelling wnarin 

de spoel in vertikale stand gebruikt wordtade opstelling voor meting

en bij lage temperaturen. Het voordeel hiervan is,dat er in ~~n onstel

ling gemeten kan worclen in een groot temperatuurgebied, namelijk van 

1, 1 - 400 K en wellicht nog hoe;er. 

In ondersta.ande fieuur wordt een schematisch overzicht van de op-

ste l ling gegeven. Als vloeistof ,om het preparaat in te verwarmen, is 

siliconeolie-~ekozen. De susceptibiliteit van deze olie is met de 

bestaande opstelling gemeten en bedraagt: f.v = o,61 • 10-
6 

( c.g.s.) 
'" . In pr1ncipe zou de olie ook gebruikt kunnen worden voor het ijken 

van de opstelling. Door bij ~~n temperatuur tweemn.al een metir.r te 

doen,eenmnal met het preparaat in olie en eenmnal in lucht, kan de 

erootte van de susccptibiliteit van het preparaat berekend wornen. 

Daar alle elementen in het electrisch gedeel te van de opste lline; 

lineair zijn,zou ~~n dergelijke ijking voldoende zijn om de rneest 

uiteenlopende susceptibiliteiten te kunnen bepalen. 

•~t+--C· 
I 

Co 

... , ..... ~+-- olie 

.. 
··:·· ... ... ... .. .: 

stook
wikkeling 

ii~- b 
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""]::K:' Metingen en resultaten. 

Zoals in bet voorgaande is beschreven,is een opstelling tot stand 

gekomen die susceptibiliteitsmetingen in een groot temperatuurgebied 

mogelijk maakt. In dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven 

naar het magnetisch gedrag van polykristallijn Cuso
4

.5H2o teneinde 

de toepasbaarheid van de opstelling te toetsen. Een glazen cuvet 

wordt gevuld met Cuso
4

.5H20 ,vervolgens vakuum gepompt en daarna 

gevuld met helium als contactgas. Volgens Reekie8) heeft de druk 

van het heliumgas geen invloed op de metingen. Correcties voor het 

diamagnetisme van helium zijn verwaasloosbaar. 

Gemeten is in drie temperatuurgebiedena 

1) Bij kamertemperatuur en hoger. 

2) Bij de temperatuur van vloeibare stikstof. 

3) In het gebied van vloeibare helium. 

De bovengrens van de onder 1) genoemde metingen ligt bij 340 K en 

wordt bepaald door de aard van de stof Cuso
4

.5H20 i boven 340 K 

wordt kristalwater afgescbeiden. Bij de verwerking van de metingen 

in dit gebied dienen twee correcties te worden uitgevoerdi 

1) Correctie voor de diamagnetiscbe bijdrage van de cuvet. 

2) Correctie voor het diamagnetisme van de olie waarin bet pre-

paraat verwarmd wordt. 

Zoals reeds in bet voorgaande boofdstuk besproken is, zou de olie 

in principe ale referentie gebruikt kunnen worden. Daar de grootte 
van de susceptibiliteit van de gebruikte olie erg klein is, zal 

daardoor een grote onnauwkeurigheid geintroduceerd worden. Om dit 

te vermijden is gebruik gemaakt van de grootte van de molaire sus-

ceptibiliteit van Cuso
4

.5H2o bij 293 K zoals die in de literatuur 

opgegeven wordt: )( = 1460 • 10-6 cm3 / mol; 3) 4 ) 

De r,emeten susceptibiliteit )<. voldoet aan de Curie-Weiss relatie: . c 
Xroro = T- o 

c 
+ 

T- e> 

Volgens Reekie8) = }<.ica = -99 • 10-6 cm3 / mol. 

Alle susceptibiliteiten worden in bet volgende opgegeven per mol. 
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Uit deze gegevens en het gegeven dat (9 • -0,7 K 6) 7) 8) kan 

C berekend worden: c. 0,458 cm3°K / mol. Met behulp van deze gegevens 

wordt ons punt bij 296 K geijkt op de waarde van 1444.10-6 die bij deze 

temperatuur aan de vergelijking a) voldoet. Met behulp van deze ijking 

worden alle metingen aangepaat. In fig. 9 zijh de resultaten van de 

metingen weergegeven. Uitgezet is X totaal. T tegen log T om een 

goed overzicht van het gehele temperatuurgebied te krijgen. Tevens zijn 

in de~e figuur de resultaten van Reekie8) en Geballe5) weergegeven. 

Opvallend is de overeenkomst tussen de metingen van Reekie en onze 

metingen. De getrokken curve geeft de functie weers 
)/ T O,C(S'~T v .,-
,._ • = T _. O·"f -+ /"dio. I (_a) 

De spreiding van de punten om deze theoretische curve ligt in de orde 

van 1%. Deze onnauwkeurigheid wordt bepaald zowel door de onnauwkeu

righeid in de meting van ~ ale de onnauwkeurigheid in de meting van 

de temperatulir. In het temperatuurgebied van vloeibare helium, wordt 

de temperatuur bepaald door meting van de dampspanning,die als functie 

van de temperatuur in tabelvorm gegeven is. De druk is in dit gebied 

gemeten met behulp van een Mc.Leod manometer. Uit de figuur blijkt 

tevens dat de susceptibiliteit van Cuso
4

.5H20 beneden ongeveer 2 K 

niet meer voldoet aan de Curie-Weiss relatie met bovengenoemde waarden 

voor c en e. Om dit nader te illustreren is in fig. 10 Xpara.( T+0,7) 

uitgezet tegen log T. In deze figuur komt het hierboven gestelde 

nogmaals duidelijk naar voren. Ook zijn hier wederom de resultaten 

van Reekie weergegeven. 

In fig. 11 zijn de resultaten van de meting bij heliumtemperatuur 

weergegeven. Uitgezet is '/~ tegen T. Uit deze grafiek kan door extra

polatie van de ljin door de meetpunten tot f )L = o de grootte van 

bepaald worden. Toepassing van de methode der kleinste kwadraten op 

de punten van 2 - 4,2 K levert ones e = ( 0,69 + 0,03 ) K. 
Dit komt overeen met de in de literatuur gegeven-waarde van 0,7 K6 )7)B~ 
De metingen bij de temperatuur van vloeibare helium zijn uitgevoerd 

bij een veld van ongeveer 0,5 Oe. 

Figuur 12 bevat een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten 

in het gebied van kamertemperatuur en hoger. De getrokken lijn is de 

theoretische lijn ( volgens formule a ) door het punt waarvoor geldt 

T = 296 K. 
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ue afwijkinff van de punten van de p,etrokken lijn ligt in de orde 

van 1% en is het resultaat van een middeling over 20 A 30 metingen. 

De grootte van het magnetisch veld bedraagt bij deze meting ongeveer 

6 Oe. 

Met de beschreven opstelling kunnen zonder oomplicaties metingen 

als functie van het magnetisch veld uitgevoerd worden.In fig. 13 

zijn dergelijke metingen weergegeven. Deze resultaten zijn afkom

stig van metingen aan cuso4.5H2o bij een temperatuur van 1'1 2 K. 

Deze metingen geven tevens een indruk van de gevoeligheid van de 

opstelling. 
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Conclusies. 

Als uitgangspunt van de beschreven experimenten was gesteld te 

onderzoeken of de reeds bestaande opstelling voor metingen bij 

kamertc~perRtUU!f Uitgebreid kon worden tot een opstelling voor me-
• 

tingen in een .~oot temperatuurgebied. De in het voorafgaande getoon-

de resultaten tussen 1 en 340 K bevestigen de mogelijkheid van deze 

uitbreiding. De genoemde resultaten blijken in bevredigende overeen

stemming te zijn met de literatuur en tonen tevens het toepassings

eebied van de opstellings 

Het l!ebied van het paramagnetisme bij hoge en lage temperatuur. 

De uitbreiding naar een ~oot temperatuurgebied heeft echter veel 

technische complicaties met zich meegebracht en de vraag blijft of 

dit consequenties heeft voor de gevoeligheid. Heln.as moeten we conclu

deren dat deze wij7.ieingen een achteruitgang in de eevoeligbeid 

met zicb mee hebben gebracht. Ruwweg kan dit aangetoond 

worden door de resultaten van nardy te vergelijken met onze re~ul

-taten. Hardy bereikte een nauwkeurigheid van 1·ft, voor diamaP.:ndif:che 

stoffen. Onze resul taten tonen een nauwkeurie;heid vnn L· voor me-

t i r ge ii aan CuSO 
4

• 5H2o bi .i kamertemperatuur. De susce nt i bi lite it 

van Cuso4 .5n2o is een faktor 10 groter dan de door Hardy gemeten 

susceptibiliteiten. Hieruit concluderen we dat de gevoelieheid van 

onze opstellir1g een faktor 10 kleiner is dan de gevoeligbeid van 

de opstelline voor metingen bij kamertemperatuur. Dit betekent dat 

metingen nan diamagnetische prepare.ten als fuDktie van de temperntuur 

nog niet zonder meer mogeli.ik zi.in. Het onderzoek wordt dan ook in 

die richtir•g voorr.~ezet. Voor clit. onderzoek is bet nutti--: te weten 

waar de achteruitgang van een fnktor 10 aan te wijten is. In de 

eerste plnntn is de afstand vnn de meetkoppen tot het preparaat 

een f~ktor 1,7 ~roter ~eworden zoda.t het veld var. bet prep~rnat 

ter pln.ntse vnn de meetkoppen ee!"• faktor 3 kleiner is geworden (..;e

rekend is met mot:opoolvelde!l var. de uiteinden V"t' een 7.eer larig pre

parD.a.t). Hieraan z::>.1 weini ·~ te veranderen zi,jn: een 1<:ryos:a.nt vraa.r-t 

nu eenmr~.al extra ruimte. 

Ile resterende f:iktor 3 kan worden toe.c;eschreve·: aan het feit dat de 
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ffebruikte spoel minder ideaal is dan de spoel in de opstelline; voor 

metine;en bi.i kamertemperatuur.( de spoel is korter, de nauwkeuri.o:

heid van de verschillende diameters is kleiner.). Hier li.ikt in de 

t.ockomst een verbeterine; mogeli,jk. 

Verder wordt momentcel in samenwerkirig met de .~oep J\fo.terinRlknnde 

van de afdelinr: Elektrotechniek onderzoek verricht n:iar de mnr:r•ctischc 

ruis ( ll:irkhnuscn rnis) vm1 de meetkoppen. Mor.;eli,ik levercn de oncler

zoekineen aanwi,izigineen ter verbeterine van de si.·~naal-ruis vcrhou-

ding. 

~en extra conclusie betreft het m:ip,netisch gedraff van cuso
4

.5H
2
o. 

Ui t fig. 9 blijkt d:~t onze metineem bet er in overeenstemmir;,": zi.in met 

de resultaten van Reekie 8 ) dan met die van Geballe en Giauque5). 

Deze conclusie verdient er:i,ge aandacht daar het .iuist de resultaten 

van Geballe en Giauque zijn die in het naslagwerk Landolt-msrnstei1:'1) 

als karakteristiek voor het magnetisch gedrag val" Cuso
4

.5tt2o zi,in 

opgenomen. 
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Symbolen. 

JI = H
8 

• magnetisch veld van de spoel; 

Hp • magnetisch veld van bet preparaat. 

L.I. • lock-in amplifier. 

A = vermogensversterker. 

P = preparaat. 

m1 ,m2 = meetkoppen. 

mOe = millioersted , millioerstedmeter. 

D • A.M detektor. 

S • recorder. 

C • spoel. 

R • ohmse weerstand van de spoel. 

P. • vermogen. 

I = stroom door spoel. 

(>= soortelijke weerstand. 

Di • binnendiameter van de spoel. 

Du • uitwendige diameter van de spoel. 

D = diameter van de nde laag. 
n 

1 = lengte van de spoel. 

r = straal van koperdraad. 

C. • binnenste kryostaat. 
1 

C
0 

• stikstof-kryostaat. 

)' = magnetische susceptibiliteit. 

T • absolute temneratuur. 

T1 , T2 • thermokoppels. 

'"'Y" • gemeten susceptibiliteit. 
/-:. totaal 
,.y • temperatuur nfhankelijke gedeelte van de susceptibiliteit. /- para 

J dia = diamagnetische bijdrage in,){totaal• 
C = konstante in Curie-wet 

f!J = Curie-temperatuur. 
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