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Samenvatting. 

In 1988 is in de groep coöperatieve verschijnselen een proefopstelling van een 

fluxgate magnetometer gebouwd. Het principe hiervan berust op het meten van een 

stroom die wordt geïnduceerd door de positie van een magnetisch preparaat in een 

supergeleidend spoelenstelsel te moduleren. De stroommeting gebeurt met een 

fluxgate galvanometer van het "tweede harmonische" type. 

Het hoofddoel van het in dit verslag beschreven afstudeerproject was het 

uitbouwen van de proefopstelling tot een betrouwbare meetopstelling en de 

gevoeligheid te verhogen. 

Het kleinst detecteerbare magnetische moment is met een factor 3 gereduceerd 

en bedraagt thans lxlQ-9 Am2• Deze grens blijkt te worden gezet door de 

Barkhansen-ruis afkomstig van het ferromagnetische kernmateriaal van de fluxgate, 

hetgeen nog eens bevestigd wordt door de resultaten van experimenten met een 

alternatieve detectiemethode. 

Door synchrone meting van het magnetische moment van een preparaat en de 

modulatie-amplitude hiervan wordt een grootheid verkregen die ongevoelig is voor 

variaties in de modulatie-amplitude en zijn lange cq. gevoelige metingen mogelijk 

geworden. 

Als "vuurdoop" zijn enige magnetisatiemetingen verricht aan een vijftal hoge 

temperatuur supergeleiders. Met name het verschijnsel "flux creep", de thermisch 

geactiveerde relaxatie van de magnetisatie, komt bij de bespreking hiervan aan de 

orde. 

Het relaxatie-gedrag van bulk BiCaSrCuO preparaten blijkt goed te 

beschrijven met de voor conventionele type-U supergeleiders ontwikkelde theorie 

van Beasley. Voor een YBaCuO dunne film zijn sterke afwijkingen van dit gedrag 

gesignaleerd waarvan de oorsprong op dit moment onduidelijk is. 
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Inleiding. 

Het in dit verslag beschreven afstudeerproject is verricht in de werkgroep 

coöperatieve verschijnselen. Hier wordt fundamenteel onderzoek verricht aan die 

verschijnselen in de vaste stof die hun oorsprong vinden in het coöperatieve gedrag 

van "deeltjes" in die stof. Hieronder vallen de diverse magnetische ordenings

verschijnselen maar ook de tegenwoordig sterk in de belangstelling staande 

supergeleiding. 

Een van de grootheden die informatie verschaffen over beide genoemde vormen 

van coöperatief gedrag is de magnetisatie. De experimentele technieken om de 

magnetisatie te meten zijn globaal in drie hoofdstromen te scheiden : 

1. De krachtmethode : hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat een 
-+ -+ 

magnetisch moment iïi in een inhomogeen magneetveldBeen kracht F ondervindt 
-+ -+ 

volgens : F = V (m· B). Het grote bezwaar van deze methode is de vaak hinderlijke 

veldgradiënt over het preparaat. 

2. De inductieve methode : deze is een directe toepassing van de wet van Faraday. 

Bij modulatie van de positie van een magnetisch moment in een spoelenstelsel 

ontstaat een inductiespanning evenredig met dlf;/dt, waarbij q; de door de spoel 

omvatte flux is. De in de groep aanwezige Faner-magnetometer (gevoeligheid: 

lx l0-7 Am2) behoort tot deze categorie. Omdat het uitgangssignaal hiervan 

evenredig is met de modulatiefrequentie wordt deze vaak zo hoog mogelijk gekozen 

(circa 80 Hz). Dit heeft echter als nadeel dat tijdens de meting hinderlijke effecten 

kunnen optreden ten gevolge van microfonie ( = het resoneren van de magneet

spoelen en de cryostaat). 

3. De fluxmethode : hierbij wordt direct de door een supergeleidend spoelenstelsel 

omvatte flux van een preparaat gemeten. De bekendste magnetometer uit deze 

groep ~s de SQUID, een uiterst gevoelig apparaat (tot 2xlo-ts Am2), waarbij echter 

juist de gevoeligheid de toepasbaarheid beperkt. Een ander lid van deze groep is de 

fluxgate magnetometer. Hiermee is in principe een hogere gevoeligheid te behalen 

dan met de Foner terwijl hij minder voorzorgsmaatregelen vereist dan de SQUID. 

In 1988 is in de groep begonnen met de bouw van een prototype van een 

fluxgate magnetometer opstelling. De hiermee behaalde gevoeligheid bedraagt 

Sxl0-9 Am2. Tijdens het in dit verslag beschreven afstudeerproject is gepoogd om de 

opstelling uit te bouwen tot een volwaardige meetopstelling en zo mogelijk de 

gevoeligheid te verhogen. 

Het hart van de magnetometer wordt gevormd door een fluxgate galvanometer 

van het "tweede harmonische" type. Hiermee wordt de stroom gemeten die wordt 
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opgewekt door een magnetisch preparaat periodiek in een supergeleidend 

spoelenstelsel te bewegen. In hoofdstuk 1 worden achtereenvolgens de noodzakelijke 

theorie van de galvanometer en de met een nieuw geconstrueerde fluxgate verrichte 

metingen besproken. 

Het supergeleidende oppikspoelenstelsel, de zogenaamde fluxtransformator, 

blijkt voor een aanzienlijk deel de prestaties van de magnetometer te bepalen. 

Daarom wordt in hoofdstuk 2 kort bij de theorie hiervan stilgestaan, waarna enige 

metingen met diverse fluxtransformatoren behandeld zullen worden. 

Om het signaal afkomstig van een magnetisch preparaat te scheiden van een 

eventuele achtergrond wordt gemoduleerd gemeten. Vanwege de lage modulatie

frequenties wordt voor de fasegevoelige detectie van het uitgangssignaal gebruik 

gemaakt van een digitale lock-in versterker. Deze wordt in hoofstuk 3 toegelicht. 

De totale magnetometer opstelling, de ijkmetingen en de prestaties ervan 

komen aan de orde in hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe met behulp van een alternatieve techniek 

geprobeerd is om informatie te halen uit het uitgangssignaal van de fluxgate 

galvanometer. Dit is gedaan in de veronderstelling dat zo de signaal-ruis verhouding 

van de magnetometer verhoogd zou kunnen worden. 

Om de in dit verslag beschreven fluxgate magnetometer aan een test te 

onderwerpen zijn een aantal metingen verricht aan magnetische eigenschappen van 

hoge temperatuur supergeleiders. Deze klasse van supergeleiders staat sinds hun 

ontdekking in 1986 door Müller en Bednorz sterk in de belangstelling. 

Een groot probleem is dat het weerstandsloos geleiden van stroom in deze 

supergeleiders wordt belemmerd door effecten als "flux creep" en "flux flow". Dit 

zijn thermisch geactiveerde effecten die vanwege de hoge temperaturen een rol van 

betekenis gaan spelen. De uitdaging voor de natuurkunde ligt in het doorgronden 

van het mechanisme van deze effecten en het zo mogelijk positief beïnvloeden 

hiervan. 

In hoodstuk 6 en volgende wordt op een vrij beknopte wijze een onderzoek 

beschreven naar de magnetische eigenschappen van een vijftal supergeleidende 

preparaten. In hoofdstuk 6 wordt een theoretische inleiding gegeven, waarbij de 

begrippen type 11 supergeleiding, mixed state, critica! state en flux creep aan de 

orde komen. Voor een meer gedetailleerde uitleg wordt verwezen naar een 

standaardwerk als dat van Tinkham [TIN75]. In hoofdstuk 7 volgen enige 

experimentele resultaten en een discussie hiervan. Eerst worden van vijf preparaten 

de laag-veld hysterselussen besproken waarna van dezelfde preparaten het 

relaxatie-gedrag van de magnetisatie behandeld wordt. 

Tot slot worden in hoofdstuk 8 enkele conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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· Hoofdstuk 1. De fluxgate galvanometer. 

1.1. Theorie. 

De meting van electrische stromen met behulp van een fluxgate galvanometer 

is gebaseerd op het hysterese-€ffect zoals dit optreedt in ferromagnetische stoffen. 

De fluxgate in een galvanometer bestaat uit een toroïde van ferromagnetisch 

materiaal. Hieromheen zijn drie wikkelingen gelegd zoals in figuur 1 is weergegeven. 

De eerste wordt gevoed met een wisselstroom zodat in de toroïde een alternerend 

magneetveld, het zogenaamde tankveld, wordt opgewekt. Het is essentieel d~'.t dit 

tankveld voldoende groot is om het kernmateriaal van de toroïde periodiek in de 

verzadiging te sturen. 

Aan een tweede wikkeling wordt nu de te meten stroom toegevoerd. Deze zal een 

quasi-statisch veld (ten opzichte van het tankveld) genereren. 

Hierdoor komt over de derde wikkeling een inductiesignaal te staan dat informatie 

bevat over de te meten stroom. 

titnk uitgang 

mgang 

Figuur 1 : De enkelvoudige fluxgate met wikkelingen. 

Hoe dit inductiesignaal geïnterpreteerd moet worden zal hieronder via een sterk 

vereenvoudigde afleiding aangetoond worden. Beschouw de volgende zeer eenvoudige 

hysteres~l us (zie ook figuur 2a) : 

B -Jl.o/LrHv 

Jl.o/LrH 

= Jl.o/LrHv 

H:::; -Hv 

-Hv < H < Hv 

H ~ Hv. 

Hierin is /Lr de permeabiliteit van het ferromagnetische materiaal en Hv het 

magneetveld waarbij verzadiging optreedt. 

(1.1} 
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2a. 2c. 

2d. 
h I----"! 

I I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I 

I I I :t I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
L__l I I ._ 

H 

Figuur 2: Het ontstaan van het uitgangssignaal van een enkelvoudige fluxgate. Voor 

uitleg wordt verwezen naar de tekst. 

Zonder verlies aan algemeenheid doorlopen we deze lus met een driehoekvormig 

tankveld met frequentiefen amplitude Îl (figuur 2b ). Indien ÎI > Hv zal de 

magnetische inductie een afgeknotte driehoeksvorm hebben (figuur 2c). Als alle 

magnetische flux binnen de toroïde blijft geldt voor de inductiespanning : 

{1.2) 

Hierin is Nu het aantal uitgangswindingen en 0 de oppervlakte van een 

dwarsdoorsnede van de toroïde. Voor de gegeven hystereselus en tankspanning is de 

inductiespanning dus symmetrisch en blokvormig (figuur 2d). 

Aan deingangswikkeling wordt nu een constante stroom i aangeboden. Het hierdoor 

opgewekte magneetveld Hi wordt gegeven door: 

H·-N·i/l 1- 1 ' {1.3) 

met Ni het aantal ingangswindingen en l de omtrek van de toroïde gemeten langs de 

hartlijn. Het totale veld in de toroïde wordt nu Htot = Htank + Hi. 
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Gevolg hiervan is dat de tijdstippen waarop het kernmateriaal in en uit verzadiging 

treedt ten opzichte van elkaar verschuiven. Het effect van het aanleggen van Hi is in 

figuur 2 weergegeven door stippellijnen. 

Voor de inductiespanning betekent dit dat de positieve en negatieve helften van de 

blokgolf over een even groot maar tegengesteld tijdsinterval verschuiven. De grootte 

van deze verschuiving blijkt voor kleine Hi recht evenredig met Hi te zijn. 

Voor de inductiespanning in één periode ( -1/2f < t < 1/2f) is eenvoudig af te 

leiden (PEL88] : 

1 Hv + Hi 1 
Vind 4NuÜJ.LottrHf -21 <t< -2T 

4Hf 

Hv + Hi 1 -Hv- Hi 
0 <t< 

4Hf 
-2[ 

4Îif 

-4N u ÜJ.LottrÎif 
-Hv - Hi Hv -Hi 

<t< 
4Hf 4Hf 

Hv- Hi -Hv + Hi 
= 0 <t< 

4Hf 4Îif 

-Hv + Hi 1 1 
= 4N u 0 J.LottrHf +y <t< 2f· 

4Îif 

Het frequentiespectrum van dit signaal kan gevonden worden door een 

Fourier-.analyse uit te voeren : 

00 

1 
+2[ 

(1.4) 

Vind a0 + E an cos(2rnft) + bn sin(2rnft). (1.5) 
n =I 

De coëfficienten an en bn worden gegeven door de bekende Fourier integralen en 

blijken voor de inductiespanning (1.4) te zijn : 
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a0 = 0 

a" =- ~ NuÜILoJ'rfli cos[9 ~:'Jsin[9 ~:•] n = 1,3,5, .. 

an = 0 n = 2,4,6, .. (1.6) 

bn = ~ NuO~ sin[i ~:']sin[~ ~:vJ n = 2,4,6, .. 

bn = 0 n = 1,3,5, .. 

Hieruit blijkt dat voor Hi < < Hv de oneven harmonischen ( an) het grootste deel 

van het uitgangssignaal vormen, terwijl ze ongevoelig zijn voor kleine variaties in 

Hi. De amplitudes van de even harmonischen (bn) daarentegen zijn voor Hi << Hv 

recht evenredig met H i. 

De structuur van deze coëfficienten suggereert het gebruik van twee identieke 

fluxgates die gestuurd worden door gelijkvormige maar tegengestelde tankvelden. 

Als beide fluxgates gemeenschappelijke in- en uitgangswikkelingen hebben blijkt 

het resulterende uitgangssignaal slechts even harmonischen te bevatten : 

oo 32 . [ 1rHi] [ 1rHv] 
Vind = L rn NuO J.LoJ.trfH sin ~ -. sin ~ -.- sin(2rnft). 

n = 2,4.6,... H H 

De tweede harmonische term domineert deze reeks en zijn amplitude V 2f wordt 

daarom algemeen gebruikt als maat voor de te meten stroom i. 

Voor velden Hi << H geldt: 

waaruit duidelijk blijkt dat de amplitude van de tweede harmonische recht 

evenredig is met het door de stroom i opgewekte magneetveld Hi. 

V oor het in de praktijk gebruikte sinusvormige tankveld is een analoge afleiding 

mogelijk waarvan hier alleen het resultaat gegeven wordt voor Hi < < H en 

H > Hv: 

(1.7) 

(1.8) 
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(1.9) 

Voor een gemoduleerd ingangsveld Hi blijven bovenstaande formules gelden mits de 

modulatiefrequentie fi < < ftank. 

1.2. De geconstrueerde flu.xgate. 

Op grond van de in de vorige paragraaf behandelde theorie is een tweevoudige 

fluxgate geconstrueerd met twee ringkernen van het type ZKK 10/5 gefabriceerd 

door Vacuumschmelze GmbH (Hanau, BRD). De kern bestaat uit 120 lagen zeer 

dunne (0.006 mm) magnetische tape van het materiaal "Ultraperm Z" met een hoge 

magnetische permeabiliteit. Op deze manier wordt gepoogd een zo smal mogelijke 

hystereselus te verkrijgen. Dit om de ongewenste vermogensdissipatie bij het 

periodiek doorlopen van de hystereselus te reduceren. 

De ringkernen zijn bevestigd op een printplaatje om storende bewegingen van 

bijvoorbeeld de aansluitdraden ten gevolge van trillingen tegen te gaan. 

In figuur 3 is aangegeven hoe de fluxgate bedraad is. 

t t tank (t) : 4x10 
uit (u) : 2xJ2 
in (i) :2 

u 
terug (f) : 2 

u 

0 
-6 2 = 3xl0 m 

l 
-2 = 3.52x10 m 

t f t 

Figuur 3. Bedradingsschema van de tweevoudige fluxgate. De cirkels geven de 

oriëntatie van de wikkelingen aan. 

Met behulp van vier in serie geschakelde tankwikkelingen wordt in beide kernen een 

tegengesteld tankveld opgewekt. De te meten stroom wordt toegevoerd aan een 

gemeenschappelijke ingangswikkeling. Het ir.Juctiesignaal wordt opgepikt door twee 

in serie geschakelde uitgangswikkelingen. Alle wikkelingen zijn van supergeleidend 

draad (Niomax FM). Een foto van de fluxgate is opgenomen in appendix A. 
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4a. 

4b. ~d. 

4e. 

/\ 
f I 

1 I 

\I ,, 

11 

I I 
I I 
\• 

,._ 
I I 

:' 
I I 

' ' I I ,, 

,., 
' ' f I 

\ ;' L ,, 

Figuur 4 : Het ontstaan van het uitgangssignaal van de tweevoudige fluxgate voor 

ringkernen met een realistische hystereselus en een sinusvormig tankveld. Voor uitleg 

zie tekst. 

Op analoge wijze als in figuur 2 wordt in figuur 4 het ontstaan van het te 

verwachten uitgangssignaal van de tweevoudige fluxgate geschetst voor een 

realistische hystereselus (Figuur 4a) en een sinusvormig tankveld (Figuur 4b ). 

De magnetische inductie (Figuur 4c) vertoont nu een faseverschuiving ten opzichte 

van het tankveld ten gevolge van het "open staan" van de hystereselus. In figuur 4d 

is het uitgangssignaal U 1 afkomstig van één kerntje afzonderlijk geschetst. Voor de 

bijdrage. van de andere ringkern geldt U 2 = -U" zolang Hi = 0. Door een constant 

ingangsveld Hi aan te leggen veranderen de magnetische inductie en de inductie

spanning op de met behulp van stippellijnen aangegeven wijze. Er blijkt nu een van 

nul verschillend uitgangssignaal U 1-U 2 te ontstaan dat slechts opgebouwd is uit 

even harmonischen (zie figuur 4e). 

In de praktijk heeft dit signaal een meer gecompliceerde vorm. Door de inductie

signalen van beide kernen afzonderlijk te bekijken op een oscilloscoop valt op dat 

deze niet identiek zijn, zoals is weergegeven in figuur 5a. 
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t l 

5a. 5b. 

Figuur S :De waargenomen uitgangssignalen van beide ringkernen afzonderlijk {Sa} 

en het resulterende verschilsignaal (Sb) zonder ingangssignaal. 

Dit kan veroorzaakt worden door kleine verschillen tussen de ringkernen of door een 

onbalans in het stelsel van tank- en uitgangswindingen. Het resulterende uitgangs

signaal U 1-U 2 krijgt dan een karakteristieke vorm die in figuur 5b is weergegeven. 

Nu blijkt het uitgangssignaal als H i = 0 voornamelijk te bestaan uit oneven 

harmonischen. De top-top waarde van dit signaal bedraagt 0.6 Volt bij een typisch 

tankveld van 18.4 A/m. Dit is een factor drie kleiner dan bij een vorig prototype 

[PEL88]. Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan een meer symmetrische ge<r 

metrie van de wikkelingen waardoor de kernen beter gebalanceerd zijn. 

Als nu een ingangsstroom wordt aangeboden krijgen we een uitgangssignaal dat 

bestaat uit een superpositie van de signalen die in de figuren 4e en 5b zijn afgebeeld. 

1.3. Transimpedantie-metingen. 

Een belangrijke maat voor de kwaliteit van een fluxgate galvanometer wordt 

gegeven door de zogenaamde transimpedantie. Deze is gedefinieerd als het quotient 

van de amplitude van de tweede harmonische in het uitgangssignaal (1.9) en de 

ingangsstroom i (1.3) : 

(1.10) 

Door een geschikte keuze van de parameters (Ni, Nu, f, ÎI) kan gepoogd worden de 

transimpedantie te optimaliseren. Deze moet in ieder geval zo groot zijn dat de 

eigen ruis van de meetapparatuur verwaarloosbaar is. 
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Het moge duidelijk zijn dat bij de keuze van een werkpunt voor de fluxgate ook de 

signaal-ruis verhouding van de fluxgate zelf betrokken dient te worden (zie §1.4). 

Uit vergelijking (1.10) blijkt de theoretische transimpedantie lineair met de 

frequentie toe te nemen. Eerder door de Groote verrichte metingen laten echter een 

maximum zien bij f = 5 kHz [GR088]. Om deze reden is gekozen voor een vaste 

tankfrequentie van 5 kHz. Recent is echter gebleken dat de argumenten voor deze 

keuze niet correct waren. Het aantal tankwindingen dat de Groote gebruikte was 

namelijk zeer groot waardoor de zelfinductie van de tankwikkeling te groot moet 

zijn geweest voor een effectieve stroomsturing bij hogere frequenties. 

De fluxgate galvanometer is ingebouwd in de in figuur 6 weergegeven 

opstelling. 

rluxg~l.c galvanometer ·---------------------------------------------------------ï 

loek -in 
versterker 

terug 

' , _________________________________________________________ ! 

1---~ digitale loek- in Jt-----i 
versterker 

Figuur 6.: Schematische weergave van de fluxgate-galvanometer opstelling. 

De interne oscillator van een Princeton Applied Research 128A lock-in versterker 

levert een sinusvormig signaal van 5 kHz. Na te zijn versterkt door een (ILP)

vermogensversterker wordt dit signaal via een weerstand van 220 0 toegevoerd aan 

de tankwikkelingen. Deze weerstand is noodzakelijk om een redelijke mate van 

stroomsturing te verkrijgen. De impedantie van de tankwikkelingen is namelijk 

sterk afhankelijk van de toestand van het kernmateriaaL Bovendien zullen de 

tankwikkelingen bij 4.2 K, de uiteindelijke werktemperatuur, supergeleidend zijn. 
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Met behulp van een digitale lock-in versterker (zie hoofdstuk 3) wordt nu een 

laagfrequente sinusvormige spanning (0.25- 5 Hz) opgewekt, die via een grote 

weerstand R ( 100 kO) aan de ingangsw ikkeling wordt aangeboden. De stroom door 

deze weerstand is nu bekend. Het gemoduleerde uitgangssignaal van de fluxgate 

wordt door een 10 kHz bandfilter geleid en vervolgens toegevoerd aan deP AR 

lock-in versterker die in de 2f detectie mode staat. Filteren is noodzakelijk gebleken 

om oversturing van de ingangstrappen van de lock-in versterker te voorkomen. De 

uitgangsspanning van de lock-in versterker ( = de effectieve waarde van het 

(gemoduleerde) 2f-signaal) kan nu geregistreerd worden met een xt-schijver enjof 

verwerkt worden met de digitale lock-in versterker. 

Door deze spanning terug te rekenen naar de ingang van de PAR lock-in versterker 

en te delen door de bekende stroom door de ingangswikkeling van de fluxgate kan de 

transimpedantie worden bepaald. In figuur 7 is de aldus gemeten transimpedantie 

bij 4.2 en 300 K weergegeven als functie van de amplitude van het tankveld. 

Een zelfde verloop werd gerapporteerd door Pel [PEL88], echter bij aanzienlijk 

hogere tankvelden (factor 2). Dit zou erop kunnen duiden dat de ringkernen van de 

nieuwe fluxgate efficiënter in de verzadiging worden gestuurd. 
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Figuur 7 : De genormeerde transimpedantie als functie van de amplitude van het 

tankveld bij 4-2 en 300 K. De maximale transimpedanties waren respectievelijk 

27.4 en 46.4 n. 
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1.4. Signaal-ruis verhouding van de galvanometer. 

De grootte van de transimpedantie van de geconstrueerde fluxgate blijkt geen 

beperkende factor bij de metingen te zijn. Van doorslaggevend belang is de 

signaal-ruis verhouding. Aan het prototype van de fluxgate zijn reeds metingen 

verricht die opheldering verschaffen over de oorsprong van de ruis [PEL88]. De ruis 

is gemeten door het uitgangssignaal van de PAR lock-in versterker, ofwel de 

effectieve waarde van de tweede harmonische, toe te voeren aan de digitale lock-in 

versterker. Van dit signaal wordt over een aantal perioden van de modulatie

frequentie het gemiddelde en de standaarddeviatie bepaald. Een goede maat voor de 

ruis wordt gegeven door het kwadraat van de standaarddeviatie vermenigvuldigd 

met de meettijd. 

Op deze wijze zijn voor de nieuwe fluxgate ruisspectra gemeten voor twee 

verschillende amplitudes van het tankveld bij 300 K. De resultaten zijn weergegeven 

in figuur 8. Deze ruis kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan de fluxgate. 

Het aandeel van de bijbehorende electronica is circa een factor 10 kleiner. 
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Figuur 8 : Frequentiespectrum van de ruis van de fluxgate bij T = 300 K voor 

Îl = 18.4 en 22.1 Ajm. 
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We zien dat voor een grotere amplitude van het tankveld een kleinere ruisbijdrage 

gemeten wordt. Het ruisspectrum vertoont een ta verloop, met a < 1. Uit figuur 8 

kan geconcludeerd worden dat het voordelig is om zo hoog mogelijke modulatie

frequenties te gebruiken. Voor onze opstelling betekent dit 5 Hz. 

Het gevonden verloop is kenmerkend voor de in ferromagnetische materialen 

optredende Barkhausen-ruis, die inherent is aan de hier aanwezige domeinstruc

turen (BEL85,WIL50]. 

De magnetisatie van een ferromagnetische stof verloopt namelijk globaal als volgt : 

1. Bij groter wordend veld zullen de domeinwanden gaan bewegen zodanig dat 

domeinen met een gunstige oriëntatie ten opzichte van het uitwendige veld 

groter worden ten koste van anders gerichte domeinen. 

2. Hierbij zullen een aantal domeinwanden irreversibele sprongen maken van en 

naar defecten en korrelgrenzen in het materiaal die hen kunnen binden. Dit 

effect treedt vooral op in het steile deel van de hystereselus. 

3. Bij hoge velden zal de magnetisatierichting van de domeinen in de richting van 

het veld gedwongen worden. 

De onder punt 2 genoemde discontinue processen zijn verantwoordelijk voor de 

Barkhausen-ruis. Ieder omklappend domein zal een piekje in het inductiesignaal 

veroorzaken. Omdat Barkhausen-ruis voornamelijk optreedt in het tijdsinterval dat 

het materiaal niet verzadigd is, zal deze bij' een fluxgate gelokaliseerd zijn in het 

tijdsdomein [WILSOJ. Zie hiervoor ook figuur 9. 

De discontinue processen hebben tot gevolg dat zowel de fase als de amplitude van 

het tweede harmonische signaal aan fluctuaties onderhevig zijn. Overigens geldt dit 

voor alle harmonischen. 

H 

t 

N ~ •••• I 
t 

Figuur 9 : Lokalisatie van de Barkhausen-ruis in de tijd bij een sinusvormig 

tankveld. 
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Op de vraag of de ruisbanden rond de verschillende harmonischen op de een of 

andere wijze gecorreleerd zijn zallater nog worden teruggekomen (hoofdstuk 5) in 

het kader van een alternatieve detectiemethode. 

Voor de praktijk is het van belang de relatie tussen de signaal-ruis verhouding 

en de amplitude van het tankveld te kennen. De grootte van het signaal wordt, bij 

constante Hi, gegeven door (zie (1.9)): 

Hv [ [ Hv] 2]! Srv-. 1--. . 
H H 

(1.11) 

De ruisbijdrage kan kwalitatief als volgt benaderd worden : 

Bij toename van de amplitude van het tankveld zullen de tijdsintervallen 

waarbinnen Barkhausen-sprongen optreden beter gelokaliseerd worden. Dit betekent 

dat de ruis in de fase en de amplitude van het tweede harmonische signaal ruwweg 

evenredig zal afnemen volgens [WIL50] : 

N "' (1.12) 
H 

Dit levert als schatting voor de signaal-ruis verhouding : 

[ [ 
Hv] 2]! 

SNR "' 1- Îl . (1.13) 

De signaal-ruis verhouding zal dus bij toenemende amplitude van het tankveld 

aanvankelijk snel groter worden om dan voor Îl > > Hv te verzadigen. 

Bovengenoemde schatting komt goed overeen met het in de praktijk gevonden 

verloop .. In figuur 10 is de bij 4.2 K gemeten signaal-ruis verhouding als functie van 

ÎI weergegeven, alsmede een theoretische voorspelling volgens (1.13). 
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Figuur 10 : Signaal-ruis verhouding als functie van de amplitude van het tankveld. 

De getrokken lijn is een aanpassing volgens (1.13} met Hv = 20 A/men een 

maximale signaal-ruisverhouding van 50. (Ingangsveld Îli = 2.84xJ0-3 Ajm, 

signaal- ruis verhouding gemeten met xt- recorder). 

Op grond hiervan mogen we concluderen dat het bij 4.2 K raadzaam is om, indien 

de gevoeligheid dit vereist, de amplitude van het tankveld ten minste 40 A/m te 

maken. Nog hogere waarden van ÎI zullen geen substantiële verbetering opleveren. 

1.5. Terugkoppeling. 

In de praktijk blijkt het uitgangssignaal van de fluxgate galvanometer ook 

zonder ingangsstroom een zekere tweede harmonische component te bezitten. Het 

ontstaan hiervan wordt toegelicht in § 1.5.1. 

Verder is in §1.1 afgeleid dat de amplitude van de tweede harmonische alleen recht 

evenredig is met Hi als geldt dat Hi < < H. Voor grotere ingangsvelden Hi zal er een 

afwijking van dit lineaire verband optreden. 

Om het nulsignaal te elimineren en om de fluxgate ook bij grotere waarden van Hi 

in een werkgebied te houden waarin de lineaire benadering mag worden toegepast 

wordt gebruik gemaakt van een terugkoppelcircuit. Dit wordt beschreven in §1.5.2. 
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1.5.1. Het nulsignaaL 

Zoals hierboven reeds is aangeduid blijkt er ook zonder ingangsstroom een 

tweede harmonische component in het inductiesignaal aanwezig te zijn. Deze blijkt 

in de praktijk een langzaam verlopend nulsignaal te veroorzaken dat gevoelige 

metingen onmogelijk maakt. Oorzaken voor dit nulsignaal kunnen zijn : 

1. (inhomogene) uitwendige velden die de ringkernen magnetiseren. 

2. domeinen die niet in de verzadiging gedreven worden. 

De fluxgate is afgeschermd door deze te verpakken in een loden omhulling. Daar 

lood een type-I supergeleider is (Tc = 7.2 K) is er beneden Tc een volledige 

afscherming voor externe magneetvelden. 

De invloed van punt 2 kan gereduceerd worden door bij hogere amplitudes van het 

tankveld te meten. 

1.5.2. Het terugkoppelcircuit. 

Het bestaan van een nulsignaal en de noodzaak om binnen het lineaire 

werkgebied van de fluxgate te blijven zijn aanleiding om gebruik te maken van een 

terugkoppeling. 

Deze bestaat uit een electronische schakeling die als ingangssignaal de 

gedemoduleerde tweede harmonische component in het uitgangssignaal van de 

fluxgate (dus het uitgangssignaal van de PAR lock-in versterker) krijgt 

aangeboden. Het uitgangssignaal van de schakeling is een stroom die door twee 

terugkoppelwindingen om de fluxgate gestuurd wordt. Dit is schematisch weer

gegeven in figuur 11. 

Het nulsignaal wordt weggeregeld door een integrator-schakeling I met een 

tijdconstante van 10 s. Hierdoor wordt het dynamisch gedrag van de fluxgate

galvano:tneter, gezien de gebruikte modulatiefrequenties van 0.25 - 5 Hz, niet 

noemenswaardig beïnvloed. 

De proportionele versterker in het circuit zal een zodanige stroom door de terug

koppelwindingen proberen te sturen dat ook de bijdrage tot de amplitude van de 

tweede harmonische component, die een gevolg is van de variaties in de stroom i 

door de galvanometer, naar nul geregeld wordt. 

Het signaal op de uitgang van deze versterker is daarom een betrouwbare maat voor 

de ingangsstroom van de fluxgate [PEL88]. 



i 'V 

t('rug 

-17-

r -------

' I 
L------------- ------------------.J 

V 
I lil 

tenlgkoppl'l
cir·cu it. 

Figuur 11 : Schematische weergave van het terugkoppelcircuit van de fluxgate

gal vanometer. 



-18-

Hoofdstuk 2. De fluxtransformator. 

2.1. Theorie. 

Om de flux afkomstig van een preparaat om te zetten in een stroom, die naar 

de fluxgate galvanometer kan worden geleid, wordt een fluxtransformator gebruikt. 

Deze bestaat uit een kring van supergeleidende draad waarin drie spoelen te 

onderscheiden zijn. Zie hiervoor figuur 12. 

De flux van het preparaat wordt opgevangen met een oppikspoelenstelsel dat 

bestaat uit twee tegengesteld gewikkelde spoelen in een Helmholtz configuratie. 

oppikspoelen 

prl'paraal !• fluxgalc 

Figuur 12 : De fluxtransformator. 

Dit oppikspoelenstelsel heeft een zodanige geometrie dat de omvatte flux lineair 

varieert met de verticale positie van een preparaat binnen het stelsel. Voor meer 

informatie wat betreft afmetingen en lineariteit wordt verwezen naar [PEL88]. 

De secundaire spoel wordt gevormd door de koppellus om de fluxgate galvanometer. 

Het principe van de fluxtransformator kan worden verduidelijkt aan de hand van 

een een.voudige theoretische beschouwing. In §2.2 worden enkele belangrijke 

tekortkomingen van de theorie aangeduid en toegelicht met experimentele 

bevindingen. 

Voor de door het oppikspoelenstelsel omvatte flux <Pop geldt : 

(2.1) 

waarin N0p het aantal windingen van het oppikspoelenstelsel is, <~>ext de van buiten 

aangeboden flux, L0 p de zelfinductie van het stelsel en i de inductiestroom. 
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De omvatte flux aan de galvanometer-kant wordt voor een tweevoudige fluxgate 

gegeven door : 

ci>g = i Lg , 

waarin Lg de zelfinductie van de koppellus is. Omdat de totale door een 

supergeleidende kring omsloten flux constant is, geldt nu : 

(2.2) 

(2.3) 

Om de efficiëntie waarmee de externe flux ingekoppeld wordt in de galvanometer te 

berekenen beschouwen we de afgeleide (a Hifa ci>exd· Substitutie van (1.3) in (2.3) 

levert na differentiatie (Ng:N i) : 

Nop Ng 
(a H Ja ei> exd = ( L L )i op+ g . 

(2.4) 

De zelfinducties L0 p en Lg zijn in goede benadering evenredig met het kwadraat van 

het respectievelijke aantal windingen. Hiermee kan men eenvoudig laten zien dat 

(a Hïf a ci>ext) maximaal is voor L0p = Lg (èLA 75). 

In het voorgaande is de zelfinductie Lg constant verondersteld. In werkelijkheid 

is Lg echter afhankelijk van de permeabiliteit J.Lr van het kernmateriaal van de 

fluxgate en zal dus sterk variëren bij het doorlopen van de hystereselus. 

Dit heeft tot gevolg dat de door 'l>ext opgewekte stroom "gemoduleerd" wordt met 

de tankfrequentie. Een gedetailleerd model dat de nu ontstane situatie beschrijft zal 

echter tot een weinig inzichtelijke differentiaalvergelijking leiden. 

Daarom is de praktijk bij het ontwerpen van een fluxtransformator dat geprobeerd 

wordt e!flpirisch, door het variëren van het aantal windingen, de optimale efficiëntie 

te vinden. 

2.2. Metingen aan de flu.xtransformator. 

Vanwege de reeds eerder genoemde onbalans tussen de twee ringkernen van de 

fluxgate galvanometer zal er steeds een netto "tankflux" in de fluxtransformator 

opgewekt worden. Aangezien de fluxtransformator een vrij lage impedantie heeft zal 

hierin een stroom gaan lopen die het doorlopen van de hystereselus met het tankveld 
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zal tegengaan. Hierdoor kan de transimpedantie van de fluxgate drastisch afnemen. 

Dit effect is gemeten met de in § 1.3 beschreven opstelling en meetmethode. De 

ringkernen zijn nu echter gekoppeld door de supergeleidende fluxtransformator. De 

terugkoppelwindingen zijn in dit geval gebruikt voor het aanbieden van de 

ingangsstroom i. De aldus gemeten transimpedantie is weergegeven in figuur 13. 
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Figuur 13 : De transimpedantie van de fluxgate met fluxtransformator als functie van 

de amplitude van het tankveld. 

Vergelijking met figuur 7 laat zien dat het nu gevonden maximum in de 

transimpedantie een factor 10 lager ligt. Een nog veel grotere degradatie van de 

transimpedantie (lOOOx) werd gevonden door Perenboom [PER79). 

De signaal-ruis verhouding verandert echter nauwelijks omdat de ruis evenredig 

afneemt. Het verband tussen signaal-ruis verhouding en tankveldamplitude is voor 

deze situatie weergegeven in figuur 14. 

De fluxtransformator met een maximale efficiëntie is gekozen naar aanleiding van 

enkele metingen met een verschillend aantal oppikwindingen op de fluxgate. 

De stroom in de fluxtransformator werd hierbij opgewekt door de positie van een 

supergeleidend bolletje lood in een uitwendig veld binnen het oppikspoelenstelsel te 

moduleren (zie hoofdstuk 4). 
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Figuur 14 : De signaal-ruis verhouding van de fluxgate met fluxtransformator als 

functie van de amplitude van het tankveld. (Êli = 2.84xJ0-3 A/m, signaal-ruis 

verhouding gemeten met xt- recorder). 

Het uitgangssignaal van de tegengekoppelde fluxgate galvanometer is gemeten met 

de digitale lock-in versterker. In tabel 1 zijn de resultaten van enige representatieve 

metingen weergegeven. Op grond hiervan is gekozen voor een fluxtransformator met 

2x25 primaire en 2 secundaire windingen. Alle verder in dit verslag beschreven 

metingen zijn hiermee gedaan. 

N· 1 Nop SNR 

1 2x25 109 

2 2x25 226 

4 2x25 90 

Tabel 1 :De signaal-ruis verhouding van de fluxgate met diverse fluxtrans

formatoren bij een constant magnetisch moment m = 6. 73x 10-7 Am2. De meettijd 

bedroeg 4 0 sec bij een modulatiefrequentie van 1 Hz. 
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Hoofdstuk 3. De digitale lock-in versterker. 

Detectie van een sinusvormige variatie van het uitgangssignaal van de fluxgat~ 

galvanometer met een analoge lock-in versterker is bij de gebruikte modulatie

frequenties van 0.25-5 Hz bijzonder onpraktisch; dit in verband met de noodzakelijk 

grote tijdconstanten die aanwezig zijn in de benodigde analoge schakelingen. 

Een uitweg wordt geboden door de digitale lock-in versterker. Het principe hiervan 

is vrijwel gelijk aan dat van een normale lock-in versterker, maar de signaal

verwerking gebeurt in digitale vorm en software-matig. 

3.1. Hardware. 

Een overzicht van de gebruikte hardware is weergegeven in figuur 15. 

De hardware kern van de digitale lock-in versterker wordt gevormd door een 

M68000 microprocessor, gekoppeld aan een PHYDAS systeem waarin zich een 

aantal interfaces bevinden. De M68000 staat via een local area network in 

verbinding met een JJ-V AX minicomputer die dienst doet als fileserver, dat wil 

zeggen dat deze de gegevensuitwisseling tussen het achtergrondgeheugen (disk) en 

het M68000 systeem verzorgt. 

De communicatie met de experimentator verloopt via een als terminal gebruikte 

Philips P3102 PC. Deze is software-matig met de M68000 verbonden via het 

VTERM terminal-emulatie programma. 

Het instellen van de digitale lock-in versterker voor wat betreft frequentie, fase 

en meetduur gebeurt vanuit een meetprogramma. De lock-in versterker wekt een 

sinusvormig modulatiesignaal op door het aansturen van twee 12-bits digitaal

analoog converters (DAC's) die met dip--switches zijn ingesteld op een Lreik van 

0-10 Volt. Iedere DAC wordt zodanig aangestuurd dat op de uitgang hiervan de 

positieve helft van een sinusvormige spanning verschijnt. De signalen van beide 

DAC's zijn onderling in de tijd over een halve periode verschoven. De 

uitgangsspanningen van deze DAC's worden aan een verschilversterker toegevoerd, 

waardoor aan de uitgang hiervan een volledige sinusspanning verschijnt. Omdat 

deze nog discretisatie-stapjes bevat wordt hij eerst "gladgestreken" door een 50 Hz 

laagdoorlaatfilter alvorens aan de in §4.1 te bespreken transducerschakeling te 

worden aangeboden. 

Het in het ritme van deze sinus variërende uitgangssignaal van de fluxgate 

galvanometer wordt, na filtering door een 10 Hz laagdoorlaatfilter, ingelezen door 

een analoog-digitaal converter (ADC) met een bereik van -10/+10 Volt. 
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Tevens wordt de uitgangsspanning van de capacitieve verplaatsingsmeter van de 

transducer via een ander kanaal van de ADC ingelezen. 

De timing van de in-- en uitvoer van gegevens wordt gestuurd door een 

programmeerbare preset-scaler. Deze telt een geprogrammeerd aantal pulsen van 

een 10 MHz klok af en geeft hierna een interrupt aan de M68000. 

Hierop wordt een interrupt-routine gestart die één cyclus van lees- en schrijfacties 

uitvoert (zie §3.2). 

jiVAX 

I.AN 

MC68000 

PHYDAS 
onlerrupl 

12 bils llhC I~ bits hOC 

vrrrrrrn!.H• 

Figuur 15 : Schematisch overzicht van de gebruikte hardware. 
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3.2. Software. 

De M68000 wordt geladen met de EPEP-editor. EPEP (Eindhoven Program 

Editor and Processor) is een programmeeromgeving die structuren zoals deze 

bijvoorbeeld in Pascal voorkomen op een BASIC-achtige manier kan interpreteren. 

EPEP biedt de mogelijkheid op zeer eenvoudige wijze libraries met subroutines te 

koppelen aan een hoofdprogramma. Er is een meet programma geschreven dat samen 

met enige libraries de in- en uitvoer en àe verwerking van de meetgegevens 

verzorgt. 

Voor wat betreft de werking van de digitale lock-in versterker is alleen de 

interrupt-routine die vanuit het hoofdprogramma wordt aangeroepen van belang. 

In het hoofdprogramma wordt de experimentator gevraagd naar de modulatie

frequentie, de fase van het referentiesignaal ten behoeve van de detectie van het 

uitgangssignaal van de fluxgate galvanometer, en het aantal perioden waarover 

gemiddeld moet worden. Aan de hand van deze gegevens worden drie sinus-tabellen 

aangemaakt en op een bekende plaats in het geheugen gezet. Dit zijn arrays van 600 

getallen (dit aantal kan gevarieerd worden) die het verloop van een sinus over één 

periode bevatten. Twee arrays bevatten de in §3.1 genoemde halve sinussen die 

nodig zijn om het modulatiesignaal op te wekken. De derde bevat de in fase 

verschoven referentie-sinus. Verder dient de preset-scaler, de feitelijke tijdbasis 

tijdens het experiment, nog geprogrammeerd te worden. Als dit gedaan is kan een 

meting met de digitale lock-in versterker gestart worden. Dit gebeurt door het 

activeren van een interruptroutine die de software-kern van deze lock-in versterker 

vormt. Voor een flowchart van deze routine wordt verwezen naar figuur 16. 

Vanwege de vereiste verwerkingssnelheid is de routine uitgevoerd in M68000 

machinetaal. Bij het activeren hiervan wordt de normale afhandeling van de 

PHYDAS interrupts via EPEP uitgeschakeld. Na een interrupt van de preset-scaler 

worden twee ADC kanalen uitgelezen met respectievelijk de uitgangsspanning van 

de fluxgate galvanometer en die van de verplaatsingsmeterin de transducer. Deze 

laatste wordt wordt gebruikt om in het hoofdprogramma een correctie te kunnen 

uitvoeren voor het eventueel verlopen van deze transducer. 

Na het starten van een AD conversie duurt het circa 20 Jl.S voordat deze voltooid is. 

In de tussentijd kunnen de twee DAC's voor het opwekken van het modulatiesignaal 

aangestuurd worden. Het "parallel" uitvoeren van instructies is noodzakelijk om het 

vereiste aantal instructies in één periode van de sinus te kunnen afhandelen. In 

appendixBis een listingen een timing-tabel van de interrupt-routine opgenomen. 
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Figuur 16 : Flowchart van de interruptroutine van de digitale lock-in versterker. 
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Per periode (600 punten) worden zowel de som van de bemonsterde waarden van het 

uitgangssignaal van de galvanometer (V 2r.dc) als de convolutie ervan met het 

referentiesignaal (V 2r.ac) als array-elementen opgeslagen. Ook de uitgangsspanning 

van de verplaatsingsmeter wordt opgeslagen in twee array-elementen die 

respectievelijk de som (Vtrans,dc) en de kwadratensom (Vtrans,ac) over één periode 

bevatten. Na iedere periode wordt gecontroleerd of het opgegeven aantal perioden 

bereikt is. Is dit het geval dan wordt de interrupt-routine afgesloten en de 

preset-scaler uitgezet. De PHYDAS interrupt afhandeling via EPEP wordt nu weer 

geactiveerd. 

In het meetprogramma zijn nu vier arrays beschikbaar voor de verwerking vaL. de 

gegevens. Ze bevatten respectievelijk : 

[ 600 l 1. V 2f [iJ = ~=I vadc1[k] VrJkJ i ,ac 

2. V 2f,dc [i] = [ 6 00 l ~ = I V adc 1 [k] i 

3. V (i]-transd,ac -
[ 6 00 l 7 = 1 v~dc2[k] i 

4. V transd,dc [i] = [ 6 00 l ~=1 vadc2[k] i. 

Hierin is i de periode-index. 

Uit 1. en 2. kan na schaling de amplitude van het uitgangssignaal van de 

galvanometer en de grootte van een eventueel nulsignaal per periode bepaald 

worden. Evenzo leveren 3. en 4. informatie over de transducer-amplitude en een 

eventuele nulafwijking hierin. 

De aldus verkregen arrays worden doorgegeven aan een subroutine die een middeling 

uitvoert over het totale aantal perioden van één meting en tevens de bijbehorende 

standaarddeviaties bepaalt. Een korte beschrijving van de gebruikte meet

programma's wordt gegeven in §7.1.1 en §7.2.1. 
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Hoofdstuk 4. De fluxgate magnetometer. 

In §4.1 wordt beschreven hoe met gebruikmaking van de in de vorige hoofd

stukken behandelde componenten een fluxgate galvanometer opstelling samenge

steld is. De ijkmetingen hiervan komen in §4.2 aan de orde. Tot slot wordt in §4.3 

de signaal-ruis verhouding van de totale opstelling besproken. 

4.1. Beschrijving van de opstelling. 

Met behulp van de digitale lock-in versterker wordt een sinusvormig signaal 

opgewekt (0.25- 5 Hz) en toegevoerd aan een zogenaamde transducer. Deze dient 

ter modulatie van de positie van het preparaat in het oppikspoelenstelseL 

De transducer bestaat uit een gemodificeerde luidspreker-kern die in een regelcircuit 

is opgenomen. Voor een schema hiervan zie figuur 17. Een terugkoppeling is 

noodzakelijk gebleken om het zeer laagfrequente sinusvormige signaal om te zetten 

in een hiermee evenredige positieverandering. 

ver-plaalsi ngs-
~--------------~ opnernlT 

Transducer 

Figuur 17 : Schematische weergave van de transducer. 

V. 
1n 

Hiertoe wordt de positie van de aandrijf-eenheid in de transducer gemeten met 

behulp van een capacitieve verplaatsingsmeter. Deze levert een spanning, evenredig 

met de verplaatsing, die samen met het te volgen ingangssignaal wordt toegevoerd 

aan een PID regelcircuit. De transduceris geschikt voor frequenties tot 5 Hz en 

maximale amplitudes van 4 mm. Voor meer gedetailleerde informatie wordt 

verwezen naar [PEL88). 

Om de magnetisatie van een preparaat als functie van het aangelegde veld te 

kunnen bestuderen wordt gebruik gemaakt van twee Helmholtz spoelen. Deze zijn 
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zodanig opgesteld dat ter plaatse van het preparaat een homogeen veld in de 

modulatierichting heerst. De stroom door de spoelen wordt geleverd door een 

bipolaire stroombron (Voor een electrisch schema hiervan zie bijlage C). Deze wordt 

vanuit het meetprogramma op het M68000-systeem aangestuurd via twee UAC

kanalen. De stroombron is instelbaar op drie bereiken, te weten 100, 250 en 1000 

mA, hetgeen maximale velden oplevert van respectievelijk 6.5, 16.25 en 65 Gauss. 

De resultaten van een ijking van de magneetspoelen zijn weergegeven in figuur 18. 

0., 

0.4 

0.2 

! 0.0 
N 

111 

-9.2 

-9.4 

-9.6 
-111 -60 -40 -211 0 211 40 60 • 

1 (IIA) 

Figuur 18 : De gemeten magnetische inductie in de modulatierichting van het 

preparaat als functie van de stroom i door het Helmholtzspoelenstelsel {PELBB]. 

Veranderende externe velden kunnen in de fluxtransformator dusdanig grote 

stromen opwekken dat de integrator in de terugkoppelschakeling van de 

galvano~eter (§1.5.2) de betreffende signalen niet meer kan wegregelen. Hierdoor 

zal de fluxgate galvanometer buiten zijn lineaire werkgebied komen. Om deze reden 

is de fluxtransformator voorzien van een zogenaamde heat switch. Deze bestaat uit 

een wikkeling van weerstandsdraad waarmee een stukje van de supergeleidende 

draad van de fluxtransformator opgewarmd kan worden tot boven Tc , waardoor dit 

een weerstand R krijgt. Eventuele aanwezige stromen zullen dan uitdempen met een 

tijdconstante L/R. Activering van de heatswitch gebeurt vanuit het 

meetprogramma via een apart DAC kanaal. Een schematisch overzicht van de 

totale magnetometer opstelling is weergegeven in figuur 19. 
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Figuur 19 : De fluxgate magnetometer opstelling. 

/ 

' 

De fluxgate en de fluxtransformator bevinden zich in een kryostaat op de 

temperatuur van vloeibaar helium ( 4.2 K). Het is immers essentieel dat de 

fluxtransformator supergeleidend blijft. Het preparaat is bevestigd op een perspex 

staaf die zodanig geconstrueerd is dat er bij modulatie van de positie altijd evenveel 

perspex in het oppikspoelenstelsel aanwezig is. Hierdoor kan een eventueel 

diamagnetisch moment van de staaf geen bijdrage leveren aan het gemoduleerde 

deel van het uitgangssignaal van de fluxgate. 

4.2. IJking van de magnetometer. 

Voor de ijking van de magnetometer zijn loden bolletjes gebruikt. Lood is 

beneden 7.2 Keen type-I supergeleider en dus een ideale diamagneet (tot een 

kritisch veld He= 803 Gauss bij T = 0 K). Omdat x= -1 zal de magnetisatie van 

een preparaat van lood recht evenredig met het aangelegde veld zijn en tegengesteld 

gericht. 
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Voor het magnetisch moment geldt : 

--+ 
--+ m V B 

- (1-N) f.Lo ( 4.1) 

Hierin is m het magnetisch moment, V het volume en N de demagnetisatie-factor 
--+ 

van het preparaat. B/ f.Lo is het aangelegde veld ter plaatse van het preparaat. 

De demagnetisatie-factor is slechts afhankelijk van de vorm van het preparaat. 

Voor bolvormige preparaten geldt N = 1/3. 

In figuur 20 is de tweede harmonische component in de uitgangsspanning van de 

fluxgate weergegeven als functie van de modulatie-amplitude. Als preparaat werd 

hier een loden bolletje met een diameter van circa 2 mm gebruikt. 

80 

, 

60 

/ ~ 
~ 40 ... 

N 

/ 
> 

20 

z.o 3.0 4.0 s.o 

aoopll tude (-) 

Figuur 20 : 2/ component in de uitgangsspanning van de fluxgate-magnetometer als 

functie van de modulatie -amplitude bij een constant magnetisch moment van 
bcJ0-7 Am2 [PELBB}. 

Om in het lineaire gebied van het oppikspoelenstelsel te blijven zullen voortaan 

modulatie-amplitudes van maximaal 4 mm gebruikt worden.In figuur 21 is de, naar 

de ingang van de PAR lock-in versterker teruggerekende, effectieve waarde van de 

tweede harmonische weergegeven als functie van de magnetische inductie voor een 

bolletje lood van 38.6 mg. 
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Figuur 21 : De effectieve waarde van de 2f component in de uitgangsspanning van de 

fluxgate als functie van het aangelegde veld (m1ood = 38.6 mg, de modulatie

amplitude bedroeg 2 mm). 

Omdat het magnetisch moment van dit preparaat bekend is ( 4.1) vinden we als 

ijkrelatie voor de gebruikte modulatie-amplitude : 

m = 6.382xlo-8 Am2/JJ.V (4.2) 

In het meetprogramma wordt als maat voor het magnetisch moment het quotient 

V m/Vt gebruikt. Hierin is V meen uit het galvanometer-terugkoppelcircuit afgeleide 

spanning ("' L V 2r .ac[i]), en Vt een spanning afkomstig va
1
n de capacitieve 

verplaatsingsmeter van de transducer ("' (L V transd,ac[i])2 ; zie §3.2). 

Het grote voordeel van het gebruik van deze grootheid is dat hij onafhankelijk is 

van variaties in de transduceramplitude. De spanning V m is recht evenredig met het 

magnetisch moment en afhankelijk van het meetbereik waarop de analoge lock-in 

versterker is ingesteld. Omdat de versterkingsfactoren van de combinatie lock-in 

versterker / terugkoppel- circuit niet exact bekend zijn is een ijking noodzakelijk. 

In tabel 2 is voor ieder bereik van de PAR lock-in versterker het verband tussen de 

grootte van het magnetisch moment en de door het meetprogramma geleverde 



-32-

waarde van V m/V t weergegeven. Deze ijkmetingen zijn wederom verricht met een 

loden bolletje van 38.6 mg. 

! ! 
bereik I ijkfactor I 

I 

PAR lock-in 
I 

(Am 2 /(V m/Vt)) 

2.5 mV 2.807x10-5 

1 mV 1.135x 10-5 

250 J.LV 2.834x 10-{) 

100 J.LV 1.140x 10-{) 

25 J.LV 2.935x 10-7 

Tabel 2: Het verband tussen Vm/Vt en de grootte van het magnetisch moment voor 

de verschillende bereiken van de PAR lock-in versterker. 

Bij het gebruik van de digitale lock-in versterker in de magnetometer~pstelling 

moet de fase van het referentiesignaal ten opzichte van het modulatiesignaal 

ingegeven worden. De fasedraaiing wordt voornamelijk veroorzaakt door de analoge 

lock-in versterker in de fluxgate galvanometer [PEL88J en is sterk afhankelijk van 

de modulatiefrequentie. De juiste instellingen zijn weergegeven in tabel 3. 

f (Hz) fase 

0.5 10 

1 70 

2 14.5° 

3 23° 

4 31° 

5 41° 

Tabel 3: Fase-instelling van de digitale lock-in versterker als functie van de 

frequentie f van het modulatiesignaal. 
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4.3. Signaal-ruis verhouding van de magnetometer. 

De signaal-ruis verhouding van de totale magnetometer wordt hoofdzakelijk 

bepaald door de eigenschappen van de fluxgate en de fluxtransformator. De ruis van 

de fluxgate is, bij een bepaalde amplitude van het tankveld, vanwege het rn gedrag 

(§1.4) minimaal bij een zo hoog mogelijke modulatiefrequentie (5 Hz). 

Tevens is de ruisbijdrage binnen de meetnauwkeurigheid onafhankelijk van de 

modulatie-amplitude [PEL88]. Het uitgangssignaal van de galvanometer daaren

tegen is recht evenredig met de modulatie-amplitude. Voor een maximale 

gevoeligheid van de magnetometer dient dus met de maximale modulatie-amplitude 

van 4 mm gemeten te worden. 

Uit een ijkmeting met een loden bolletje vinden we als detectie-drempel 

m = 3.2x 10-9 Am2 (Hierbij bedroeg de meettijd 10 sen de modulatie-amplitude 

2 mm) . De detectie-drempel is gedefinieerd als het magnetisch moment waarbij de 

signaal-ruis verhouding SNR = 1. Door de maximale modulatie-amplitude van 

4 mm te gebruiken kan deze nog verlaagd worden tot 1.6x10-9 Am2. Een extra factor 

1.5 is nog te winnen door de amplitude van het tankveld te verhogen tot 

circa 45 A/m (zie § 2.2). 

Als maximaal haalbare gevoeligheid bij een meettijd van 10 s vinden we dan 

m = 1x10-9 Am2. Dit is een factor drie beter dan de door [PEL88] gerapporteerde 

waarde. 
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Hoofdstuk 5. Detectie van hogere harmonischen. 

In hoofdstuk 1 is afgeleid dat het uitgangssignaal van de fluxgate is opgebouwd 

uit een (oneindige) reeks van harmonischen van het tanksignaaL Hiervan wordt in 

de praktijk doorgaans alleen de tweede harmonische component gebruikt om de te 

meten stroom te bepalen. In een overzichtsartikel van Primdahl [PRI79] worden 

enige alternatieve methoden om informatie uit het fluxgate signaal te halen behan

deld. Het ligt nu voor de hand om te veronderstellen dat als er een methode is die 

álle harmonischen meeneemt in een middeling, dit voordelig zou kunnen zijn voor de 

signaal-ruis verhouding. Deze redenering is alléén geldig indien de ruis in de diverse 

harmonische componenten in het uitgangssignaal niet of zwak gecorreleerd is. 

Als we de fluxgate een sinusvormig ingangssignaal Hi aanbieden valt op dat de 

amplitude van de modulatie van het totale uitgangssignaal van de fluxgate 

aanzienlijk groter is dan die van de tweede harmonische afzonderlijk. Alle even 

harmonischen worden immers op dezelfde manier gemoduleerd (1.7). Het uitgangs

signaal van de fluxgate vóór het 10 kHz bandfilter is weergegeven in figuur 22. 

De getrokken curve correspondeert met het nulsignaal terwijl de gestippelde curve 

het effect van een (constante) ingangsstroom weergeeft. De geschetste spanning 

suggereert dat de integraal : 

t+~t 

J [ V(~t 1)- V(~t 2 ) + V(~t 5)- V(~t 6)] dt' , (5.1) 
t 

over één periode van de tankspanning een goede maat is voor de ingangsstroom. 

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11111( I I >I 

~t 

Figuur 22 : Het uitgangssignaal van de fluxgate en het effect van een ingangsstroom. 
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Deze integraal kan gerealiseerd worden door een lock-in achtige electronische 

schakeling (voortaan BOX lock-in versterker te noemen). Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat de relevante pieken van het fluxgate-signaal zich vrijwel geheel 

bevinden in de tijdsintervallen ~ti die verkregen kunnen worden door elke periode 

van het tanksignaal op te splitsen in acht gelijke tijdsintervallen. 

Er is een schakeling gebouwd die uit het tanksignaal (figuur 23a) een 

blokvormige spanning afleidt met een herhalingsfrequentie die 2 maal zo hoog is 

(figuur 23b). De fase van dit blokvormige signaal is met behulp van een 

phase-locked loop "vergrendeld" aan de fase van het tank-signaal. Met behulp van 

een productdetector wordt het fluxgate-signaal (figuur 23c) vermenigvuldigd met 

dit blokvormige signaal, waarna een integrator het productsignaal (figuur 23d) 

middelt. De uitgangsspanning van deze integrator is nu een maat voor de te meten 

stroom i. 

V f gl. 

I. 
iL (' 

V ref V prod 

b d 

Figuur 23 : Schematische weergave van de werking van de BOX lock-in versterker. 

Voor uitleg wordt verwezen naar de tekst. 

Met deze BOX lock-in versterker (voor electronische schema's zie appendix C) 

zijn enige experimenten gedaan ter vergelijking met de tweede harmonische 

detectiemethode met behulp van de PAR lock-in versterker. Enige representatieve 

meetresultaten zijn weergegeven in tabel 4. 

Uit tabel 4 blijkt dat er geen noemenswaardig verschil in signaal-ruis verhouding 

optreedt tussen beide detectiemethoden. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de 

ruis in de verschillende frequentiebanden kennelijk in hoge mate gecorreleerd is. 
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Lock-in ftank I H SNR 

(kHz) I (A/m) 

BOX. 5 22.1 30 

" 5 29.5 41 

" 5 36.8 47 

" 8 29.5 48 

" 8 36.8 56 

PAR 5 29.5 48 

Tabel4: Signaal-ruis verhouding {bepaald m.b.v. een xt-schrijuer} voor de PAR

en de BOX lock-in versterker bij een niet tegengekoppelde fluxgate voor verschillende 

amplitudes Îl en tankfrequenties. Îli bedroeg 2.84x 1 o-3 A/m. 

Dit kan als volgt worden verklaard. Uit ( 1. 7) is het frequentiespectrum van het 

fluxgate signaal af te leiden. Dit is schematisch weergegeven in figuur 24. Ruis 

manifesteert zich als een verbreding van de. pieken van de diverse harmonischen 

terwijl ook de piekhoogte fluctuaties zal vertonen. 

l(f) 

T 

Figuur 24 : Frequentiespectrum van het fluxgate signaal. 

Een willekeurige Barkhansen-sprong in het kernmateriaal van de fluxgate zal in het 

frequentiedomein een ruisbijdrage leveren die over een breed frequentie- gebied 

verdeeld is. De ruis per frequentieband is bijgevolg in de tijd gecorreleerd. 

Op grond van de in dit hoofdstuk beschreven metingen is besloten om de 

bestaande opstelling met tweede harmonische detectie te handhaven daar de 

alternatieve methode geen wezenlijke voordelen biedt. 
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Hoofdstuk 6. Supergeleiding: enige theoretische kanttekeningen. 

6.1. Type II supergeleiding. 

Type II supergeleiders vertonen een geheel ander magnetisch gedrag dan de 

(thermodynamisch) eenvoudig te begrijpen type I supergeleiders. In 1957 werden ze 

voor het eerst theoretisch beschreven door Abrikosov. Deze onderzocht oplossingen 

van de Ginzburg-Landau vergelijkingen met K > 1/.fi (ofwel de coherentielengte Ç 

< de penetratiediepte >. ). Kenmerkend voor deze oplossingen is het mogelijke 

optreden van een negatieve oppervlakte-energie tussen normale en supergeleidende 

gebieden en het optreden van twee kritische velden. 

Het magnetisatieproces van een dergelijke supergeleider verloopt globaal zoals 

in figuur 25 weergegeven is. 

-M 

Î 

- H 

Figuur 25 : De magnetisatie van een type IJ supergeleider als functie van het 

aangelegde magneetveld. 

Tot een eerste kritisch veld Hc 1 bevindt de supergeleider zich in de Meissner

toestand en gedraagt zich als een perfecte diamagneet. Tussen Hc1 en het tweede 

kritische veld Hc2 is de oppervlakte-energie negatief en zal het vanuit energetisch 

oogpunt gunstig zijn om normale gebieden in een supergeleidende omgeving te 

creëren. Dit indringen van het magneetveld gebeurt in de vorm van fluxonen. Een 

fluxon bestaat uit een normale kern met doorsnede ::: Ç evenwijdig aan het 

aangelegde veld, met hieromheen een kringstroom van super-electrenen (vortex) die 

het veld in de kern afschermt over een karakteristieke lengte>.. 
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De hoeveelheid flux in de kern is gequantiseerd en bedraagt: 

-15 
r/Jo = h/2e = 2.07x 10 Wb. (6.1) 

In principe verloopt het magnetisatieproces in thermodynamisch evenwicht en is het 

dus reversibel. Vanwege de repulsieve interactie tussen de vortices (Lorentz

krachten) zal bij een bepaald magneetveld een evenwichtstoestand horen met een 

hieraan gerelateerde fluxdichtheid. Ten gevolge van de veldpenetratie daalt de 

magnetisatie tussen He1 en He2 geleidelijk tot nul. Bij He2 bereikt de afstand tussen 

de vortex-kernen de minimale waarde e waarna verdere veldverhoging leidt tot 

vernietiging van de bulk- supergeleidende toestand. 

6.2. De mixed state. 

In §6.1 werd gemeld dat type II supergeleiders voor magneetvelden H, met 

He 1 < H < He2 , thermodynamische evenwichtstoestanden vertonen waarbij zich 

flux in de supergeleider bevindt in de vorm van fluxonen. Deze toestand heet de 

'mixed state' en vormt een geleidelijke overgang van de Meissner (Hc1) naar de 

normale toestand (Hc2). Hieronder wordt het begrip 'mixed state' enigzins 

uitgediept waarbij de nadruk komt te liggen op de interactie tussen vortices. 

Om iets te kunnen zeggen over de structuur van een geïsoleerde vortex kijken 

we naar de situatie nabij Hc1 waarbij de vortices een geringe onderlinge interactie 

hebben (de onderlinge afstand>> A). Dit maakt het relatief eenvoudig om door 

numerieke oplossing van de Ginzburg-Landau vergelijkingen het verloop van de 

ordeparameter '!J)(r), het locale veld b(r) en de vrije energie per lengte-eenheid van 

het fluxon te berekenen (TIN75]. In figuur 26 is het verloop van 'IJ)(r) en b(r) 

geschets.~ voor een supergeleider met K=8. 

Figuur 26: Verloop van 'IJ)(r) en b{r) voor een supergeleider met K=B. 
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We zien dat het locale veld b( r) maximaal is in de kern van de vortex en over een 

karakteristieke afstand À exponentieel naar nul afvalt. Dit wordt bewerkstelligd 

door de afschermstromen rond de kern. In de Londen-limiet, K>>l, vindt men voor 

de vrije energie per lengte-eenheid van het fluxon (de kern niet meegerekend) : 

Ur = 2!0 
I 2n ( b2(r) + À2jVxbj2) dr, 

r>Ç 

(6.2) 

waarbij de integraal genomen dient te worden over het gebied waarin de afscherm

stromen lopen. De eerste term binnen de integraal is een veldbijdrage, de tweede 

representeert de kinetische energie van de superstromen. Uit (6.2) is met behulp van 

de Landon-theorie een exacte oplossing voor b( r) af te leiden : 

(6.3) 

De functie K0 is een eerste orde Hankel-functie met argument r/ À die zich gedraagt 

als r-11 2 e-r/À voor r-.oo en logaritmisch divergeert("' ln(À/r)) voor r--+0. Deze 

divergentie wordt ondervangen door K0 af te breken bij r=Ç. 

Dat de opsplitsing in normale en supergeleidende gebieden zich niet onbeperkt 

voortzet komt door de onderlinge electramagnetische interacties van vortices. 

In de limiet voor K> > 1 en H~Hc 1 is de interacti~nergie van twee vortices 

eenvoudig af te leiden, daar we de supergeleider dan als een lineair medium mogen 

beschouwen waarin dan ook superpositie mag worden toegepast [KES88a]. Het veld 

van twee vortices wordt nu gegeven door: 

(6.4) 

Substitutie van (6.4) in (6.2) geeft voor de totale vrije energie per lengte-eenheid: 

(6.5) 

waarin de eerste term de som van de individuele lijnenergieën en de tweede term de 

interacti~nergie voorstelt. Met (6.3) vinden we voor de interacti~nergie: 

(6.6) 
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De kracht die vortex 1 op vortex 2 uitoefent volgt uit (6.6) door differentiatie en 

bedraagt : 

(6.7) 

.... 
waarin J I(r 2) de stroomdichtheid van de eerste vort ex ter plaatse van de kern van 

de tweede vortex voorstelt. In een willekeurige configuratie van vortices is deze 

uitdrukking te generaliseren tot : 

(6.8) 

.... 
Hierin is J 5 de totale stroomdichtheid ten gevolge van andere vortices alsmede van 

een eventuele transportstroom . Hieruit blijkt dat een vortex zich slechts dan in een 

stationaire toestand bevindt als de fluxlijnen een regelmatig rooster vormen. Slechts 

twee basis-structuren komen hiervoor in aanmerking : het vierkante en het 

driehoekige fluxlijnenrooster. Het vierkante rooster heeft een hogere energie en komt 

slechts onder bepaalde omstandigheden voor als metastabiele toestand. Het drie

hoekige rooster is altijd stabiel en heeft als roosterconstante : 

1 1 
al1 = (4/3)4 (f/Jo/B)2, 

met B de locale 'macroscopische' magnetische inductie. 

Fluxlijnenroosters zijn ondermeer aangetoond met behulp van Bitter patroon

technieken (zie bijvoorbeeld (GAM87,DOL89]). 

(6.9) 

Als een supergeleider in de mixed state een transportstroom voert zal het 

fluxlijnenrooster hiervan conform (6.8) een Lorentzkracht ondervinden, waardoor 

het rooster gaat bewegen in een richting loodrecht op de stroom. Dit verschijnsel 

heet 'flux flow'. De snelheid waarmee het rooster beweegt hangt af van een 

"visceuze" weerstand die zijn oorsprong vindt in de voortdurende creatie van 

Caoper-paren in de vortex-kern en leidt tot dissipatie van energie. 



-42-

Voor een oneindig lang cylindervormig preparaat met straal R vindt men : 

~M = M.- M_ = 2/3 JeR. (6.11) 

Hierin stelt M.1_ de verzadigingsmagnetisatie bij toe- respectievelijk afnemend veld 

voor. 

B(x) 

d 

H=2~ 
' ' ' ' I 

I 
I 

I 

B(x) 

Figuur 27: Het verloop van de magnetische inductie in een supergeleidende vlakke 

plaat (dikte d) voor verschillende waarden van het externe veld H parallel aan het 

oppervlak bij toe- (27a} en afnemend veld (27b}. De kritische stroomdichtheid wordt 

gegeven door ( 6.10) . H5 is het veld waarbij het hele preparaat gepenetreerd is met 

flux en in een critica[ state komt. 

-M 

H 

M 

Figuur 28 : De hystereselus volgens het model van Bean voor een oneindig lang 

cylindervormig preparaat. 
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Een logische en vaak noodzakelijke generalisatie van het model van Bean bestaat 

uit het aannemen van een verband Jc(B), waarbij Je daalt bij toenemend veld. 

Zo is er bijvoorbeeld het model van Kim [KIM63] dat stelt dat : 

Jc(B) = k/(B 0 + B) , (6.12) 

met k en B0 positieve constanten. Een ander veel gebruikt model is dat van Dersch 

en Blatter [DER88], waarin een lineair verband verondersteld wordt van de vorm : 

Jc(B) = A-C I BI , (6.13) 

met A en C positieve constanten. 

6.4. Fluxcreep. 

6.4.1. Inleiding. 

De fluxcreep-theorie vormt een dynamische generalisatie van het critica! state 

model. Volgens Bean leidt het aanleggen vàn een magneetveld (>Hc1) tot een 
.... 

gradiënt in de fluxlijnendichtheid die een drijvende kracht FL uitoefent op de 

fluxlijnen. Een fluxlijn kan slechts dan dieper in een preparaat dringen als de 
.... 

drijvende kracht groter is dan de maximale locale pinningkracht Fp. Bij T = 0 K 
.... .... 

wordt een stabiele toestand bereikt als overal in het preparaat Fp =- FL· Dit is dan 

de critica! state. 

Bij eindige temperaturen is het mogelijk om fluxlijnen via thermische activering te 

doen bewegen [AND64]. Hierdoor transformeert de critical state bij T # 0 K tot een 

moeilijlç te definiëren toestand, waarbij een tijdsafhankelijk gedrag van de 

magnetisatie waar te nemen zal zijn. Om dit relaxatie-proces kwantitatief te 

beschrijven is een gedetailleerde kennis nodig van de structuur van vortices en 

pinningcentra en hun interactie. Deze is echter in onvoldoende mate voorhanden 

waardoor het noodzakelijk is enige grove benaderingen door te voeren die, zoals 

hieonder blijken zal, toch tot een kwalitatief redelijke beschrijving leiden. 
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6.4.2. Theorie. 

In een fluxlijnenrooster is het vanwege de sterke repulsieve interactie van flux

lijnen energetisch ongunstig om één fluxlijn over een pinning-barrière te activeren. 

Onregelmatigheden in het rooster kunnen hierdoor slechts bestaan over een afstand 

die aanmerkelijk groter is dan de roosterconstante a.1. Deze gedachte vormt de 

grondslag voor het zogenaamde bundelconcept dat in 1962 door Anderson werd 

geïntroduceerd [ AND62]. Dit houdt in dat ondanks het feit dat fluxlijnen 

individueel gepind zijn ze collectief, in bundels, moeten bewegen. Een flux

dichtheidsverandering ten gevolge van fluxcreep moet zich dan uitstrekken over een 

gebied>> À. 

In de fluxcreep-theorie worden fluxbundels behandeld als quasi-deeltjes die onder 

invloed van een drijvende kracht thermisch vanuit een potentiaalput geactiveerd 

kunnen worden. De problemen die rijzen bij een theoretische beschrijving hebben 

betrekking op onder andere : de definitie van het quasi-deeltje, de vorm van de 

pinning-potentiaalput, de sprongafstand van het "deeltje" en de frequentie waarmee 

het deeltje uit de potentiaalput probeert te ontsnappen. 

Larkin en Ovchinnikov onderbouwen in hun "collective pinning" theorie de definitie 

van het "bundeldeeltje" [LAR79). Ze toonden aan dat een fluxlijnenrooster onder 

invloed van een dichte willekeurige verdeling van pinningcentra zijn "long range 

order" verliest (hoe zwak de interactie tussen pinning--centra en fluxlijnenrooster 

ook is !). Als deeltje wordt door hen dan ook een gecorreleerd volume V c genomen 

waarover het fluxlijnenrooster regelmatig is. 

Beschouwen we nu de situatie weergegeven in figuur 29. 

Hierin is een ééndimensionale periodieke pinning-potentiaal afgebeeld. U0 is de 

hoogte van de barrière in afwezigheid van een drijvende kracht en w de afstand 

tussen twee minima. Onder invloed van een drijvende kracht ontstaat de afgebeelde 

'wasbord- potentiaal'. De aangegeven grootheid !:l Wis de energiewinst/verlies die 

een deeltje kan behalen door een barrière te nemen. De relatie tussen de pinning

energie U 0 en de maximale macroscopisch gemiddelde pinning-krachtdichtheid Fp 

( = BJ c) wordt gegeven door : 

(6.14) 

Hierin is rp de interactie-radius van de potentiaalput. 
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Figuur 29 : Schematische weergave van de vrije energie als functie van de afstand 

voor een eendimensionale periodieke pinning-potentiaal. De aangegeven grootheden 

worden in de tekst uitgelegd. De gevulde cirk~l stelt een fluxbundel voor [BER89]. 

In het vervolg wordt rP gelijk gesteld aan w. Dit is een vereenvoudiging; denk 

bijvoorbeeld aan een situatie met een kleine dichtheid van pinning--<:entra. Yamafuji 

houdt in een analoge afleiding rekening met dit feit door te veronderstellen dat de 

activerings-afstanden in de richting van de drijvende kracht en tegengesteld 

daaraan niet gelijk hoeven te zijn (Y AM89]. In een reële "collective pinning" 

situatie met vele pinning--eentra per fluxlijn, zoals in de granuleuze hoge 

temperatuur supergeleiders, mag echter rp = w genomen worden. 

De energie Ll W kan nu uitgedrukt worden als : 

In de ideale cri ti cal state, bij T = 0 K, geldt Ll W = U 0. 

(6.15) 

In een situatie zonder drijvende kracht is de activeringsenergie in alle richtingen 

gelijk. 



-46-

De frequentie waarmee een barrière U 0 genomen wordt, wordt dan gegeven door een 

Arrhenius-expressie : 

w = tJ = w0 exp( -U0/kT) . (6.16) 

Hierin zijn wen w de activeringsfrequenties in positieve en negatieve x-richting. 

Aangenomen wordt dat w0 samenhangt met de trilling van pinningcentra en dat 

hiervoor een typische fonenfrequentie van 10s- 1012 Hz genomen mag worden 

[AND64]. In het geval van de wasbordpotentiaal uit figuur 29 is de activerings

energie richtingsafhankelijk en vinden we : 

+-
w = w0 exp[-(U0+Ll W)/kT] (6.17) 
--+ 
w w0 exp[-(U0-Ll W)/kT] . 

Aan de netto-beweging van fluxbundels in de richting van de kracht kunnen we een 

"frequentie" w toekennen volgens : 

w = w- w = w0 exp(-U0/kT) 2 sinh(Ll W /kT) . {6.18) 

Het relaxatieproces kan locaal beschreven ~orden door een continuïteitsvergelijking 

van de vorm: 

-+ -+ 

8B/f1t+V·~ = 0, {6.19) 

-+ 
met~ de fluxstroomdichtheid die gegeven wordt door : 

-+ -+ -+ 
~ = - V B VB I I VB I . {6.20) 

Hierin is v = w w de gemiddelde snelheid van een fluxbundeL Substitutie van {6.18) 

en (6.20) in (6.19) levert de continuüm fluxcreep-vergelijking die het hele relaxatie

proces beschrijft : 

öB -+ [ -+ -+ ] äT = V· {VB/IVBI) B w w0 exp{-U0/kT) 2 sinh(LlW/kT) {6.21) 

Deze partiële differentiaalvergelijking kent (nog) geen analytische oplossingen. Wel 

zijn er twee veel gehanteerde limietgevallen bekend : 
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1. Het eerste betreft de situatie waarin U 0> >kT en Ll W ~ U0. Deze situatie 

treedt op bij de klassieke supergeleiders en bij lage temperaturen. Hierin kan zich 

een critica! state opbouwen met Ll W ~ U0. De drijvende kracht is dus groot terwijl 

de effecten van thermische activering klein zijn. 

Beasley, Labusch en Webb [BEA69] losten de fluxcreep-vergelijking op door de 

term sinh(Ll W /kT) in (6.21) te vervangen door~ exp(Ll W /kT). De fysische 

achtergrond hiervan is het verwaarlozen van 're verse hopping'. Verder veronder

stelden zij de plaatsafgeleiden van de magnetische inductie overal behalve in de 

exponent (via Ll W, zie (6.15)) constant. 

2. In het geval van hogere temperaturen en/ of een lage activeringsenergie 

(U0/kT ~ 10) en een kleine drijvende kracht (.:lW/kT << 1) op de fluxonen kan de 

term sinh(Ll W /kT) uit (6.21) vervangen worden door Ll W /kT. 

Met name Kes heeft deze benadering uitgediept en vervat in zijn Thermally 

Activated Flux Flow (T AFF) theorie [KES88]. Vooral bij de beschrijving van 

susceptibiliteits-metingen aan de supergeleider BiCaSrCuO boekt deze theorie 

succes. 

Omdat de in dit verslag beschreven fluxcreep-experimenten zijn verricht bij lage 

temperaturen ( 4.2 K) concentreren we ons op de onder 1. genoemde fluxcreep 

benadering. 

Beasley et al. [BEA69]1eiden een oplosing van (6.21) af waarbij de totale 

hoeveelheid flux in het preparaat van de tijd afhangt volgens : 

<P(t) = <P(t 0)-Aln(t/t0), (6.22) 

waarin A een door de geometrie van het preparaat bepaalde factor is en t 0 een 

referentie-tijdstip. Uit deze vergelijking blijkt direct hoe rigoreus de ingevoerde 

benaderingen doorwerken. Er zijn namelijk twee onfysische divergenties aan te 

wijzen: bij t = 0 en bij t = oo. De divergentie bijt = 0 kan verwijderd worden door 

een geschikte keuze van de tijdsoorsprong, hetgeen resulteert in : 

<P(t) = <P(O)- A ln(1+t/r0) , (6.23) 

waarin r0 een zekere relaxatietijd voorstelt. 
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Klaarblijkelijk is deze logarithmische relaxatiewet slechts geldig in een tijdsinterval 

0 < t < t 1 waarbij t 1 ruwweg gegeven wordt door : 

t1 = r0 exp[<I>(O)/ A] . (6.24) 

<I>(t) dient immers ten alle tijde positief te blijven. Voort~ t 1 is de relaxatie reeds 

zover gevorderd dat de basisvoorwaarde voor fluxcreep, ~ W ~ U0, niet meer geldt. 

Er vindt dan een geleidelijke cross-over plaats naar de T AFF -limiet die een 

exponentieel relaxatie-gedrag voorspelt van de vorm [KES88] : 

CD 

8M(t) - C L exp( -tf3Urt)/ fln 
n = 1 

(6.25) 

waarin 8M( t) de verandering van de magnetisatie, r 1 een relaxatietijd en C en /ln 
constanten zijn. 

De cross-over tijd t 1 was bij de klassieke supergeleiders in goede benadering 

oneindig. Bij de moderne supergeleiders kan deze vanwege de intrinsiek zwakke 

pinning en de hoge temperaturen binnen het meetgebied komen te liggen. 

6.4.3. Bepaling van de activeringsenergie. 

In termen van de magnetisatie kan vergelijking (6.23) herschreven worden tot 

(HAG88a]: 

M(t) = M0f(T) ( 1- (kT/U0(T)] ln(l+t/r0)]. (6.26} 

Hierin is k de constante van Boltzmann. U0 is temperatuurafhankelijk omdat bij de 

bepaling hiervan parameters als e en Be een rol spelen. De term M0f(T) geeft de 

temperatuurafhankelijkheid van de maximale magnetisatie (op t=O, met f(O}:l). 

Vergelijking (6.26) suggereert dat de activeringsenergie U0 uit een experiment te 

verkrijgen is door de helling te bepalen van een grafiek waarin M(t}/M0f(T) tegen 

ln(l+t/r0) uitstaat. M0f(T) en r0 zijn echter onbekenden. 
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Deze complicatie kan worden omzeild door alle meetpunten te relateren aan het 

begintijdstip tb van een meting, hetgeen resulteert in (tfr0 >> 1): 

M(t,T) 

M(tb, T) 

1 - kT/U0(T) ln(t/r0) 

1 - kT/U0(T) ln(tb/r0) 

(6.27) 

Door nu M(t,T)/M(tb,T) uit te zetten tegen de logarithme van de tijd vinden we 

volgens de theorie een rechte met helling S : 

dM [ )-
1 

S(T) = M(tb) dln(t) = ln(tb/ro)- Uo(T)/kT (6.28) 

In deze vergelijking bevindt zich nog één onbekende : r 0. Deze heeft echter weinig 

invloed op de uiteindelijk te bepalen activerings-energie omdat de logarithmische 

term ongevoelig is voor variaties in r0. Met parameters die typisch zijn voor 

hoge-Te supergeleiders levert dit een onzekerheid in Ub van circa 10% [HAG89a]. 
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Hoofdstuk 7. Resultaten en discussie. 

Met de in deel I beschreven fluxgate-magnetometer opstelling zijn twee typen 

metingen verricht aan enige hoge-Te supergeleiders, te weten: 

-magnetisatie-metingen (m(H0) (=maagdelijke) curve en hystereselussen), 

- metingen van de relaxatie van de magnetisatie. 

In § 7.1 zullen de meetmethode en de resultaten van magnetisatie-metingen aan een 

vijftal preparaten kort besproken worden. De bij de relaxatie-metingen gehanteerde 

strategie en het meetprogramma worden uitgelegd in §7.2.1 waarna in §7.2.2 enige 

resultaten behandeld worden. 

7.1. Magnetisatiemetingen. 

7.1.1. Experimentele aanpak. 

Alle hystereselussen zijn opgemeten met het in EPEP geschreven fluxgate

magnetometer besturingsprogramma HYST6 (voor een listing zie appendix B). 

Samen met de libraries VTLIB en FLIB6 zorgt dit programma voor de aansturing 

van de digitale lock-in versterker, de sturin~ van het magneetveld, de bediening van 

de heatswitch en de verwerking van de meetgegevens. Na het opstarten van het 

meetprogramma wordt de experimentator gevraagd naar de gewenste instelling van 

de digitale lock-in versterker wat betreft de modulatiefrequentie f, de fase van het 

referentiesignaal r.p en het aantal perioden van het modulatiesignaal waarover 

gemiddeld moet worden voor één meetpunt. Vervolgens dienen de parameters die de 

hystereselus beschrijven te worden ingevoerd; het beginveld Bstart' de grootte ~B 

van de veldstapjes, de lus-amplitude Bampl en de snelheid waarmee het magneetveld 

tijdens de veldstapjes moet worden gevarieerd (sweepsnelheid). Hierna kan de 

eigenlijke meting gestart worden. 

Tijdens de veldsweep tussen twee opeenvolgende meetpunten wordt de heatswitch 

bekrachtigd om de integrator in de galvanometer-terugkoppelschakeling niet te 

oversturen. De array's die de digitale lock-in versterker produceert (zie §3.2) en die 

alle informatie bevatten over één meetpunt worden doorgegeven aan de subroutine 

"average" uit de library FLIB6. Hier worden de in deze array's opgeslagen waarden 

gemiddeld met als resultaat een (maat voor) de magnetisatie bij het betreffende 

meetpunt alsmede de standaarddeviatie daarvan. Ook de via een soortgelijke 

middeling verkregen gegevens met betrekking tot de transducer-amplitude worden 

opgeslagen om later de metingen te kunnen corrigeren voor eventuele 
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onregelmatigheden in de amplitude van de modulatie van de positie van het 

preparaat. Alle gegevens van één experiment kunnen via de fileserver op disk 

worden opgeslagen of met behulp van het VTERM-protocol op de floppy-disk van 

de PC gezet worden (§3.1). 

7.1.2. m(H0)-curven en hystereselussen. 

Uit metingen van de magnetisatie als functie van het aangelegde magneetveld 

zijn diverse interessante grootheden van supergeleidende preparaten af te leiden. Zo 

heeft de m(H0)-curve bij lage velden een constante helling die, bij vergelijking met 

de diamagnetische helling (DH), uitspraken mogelijk maakt over de intergranuleuze 

koppeling in hoge-Te supergeleiders. Het veld waarbij de magnetisatie afwijkingen 

van een lineair gedrag gaat vertonen wordt in het algemeen geassocieerd met het 

eerste kritische intergranuleuze veld Hcu , waarbij de koppeling ("junction") tussen 

supergeleidende korrels geleidelijk verbroken wordt. Evenzo zijn de velden Hc2J, 

He tg en Hc2g (de indices J eng staan respectievelijk voor inter- en intragranuleus, 

cq. "junction" en "grain") gedefinieerd als die velden waarbij een lineair gedrag van 

de m(H 0)-curve begint dan wel ophoudt. In figuur 30 is schematisch de ligging van 

de kritische velden weergegeven voor een granuleuze supergeleider. 

-M 

H H 
c lJ c2J 

H 
clg 

H 
c2g 

Figuur·3o :Karakteristieke m(H0}-curve en de ligging van de kritische velden voor 

een granuleuze supergeleider {niet op schaal !). 

Omdat alle volgende experimenten in lage velden zijn verricht wordt op 

intra-granuleuze effecten niet nader ingegaan. 

Bij granuleuze supergeleiders is geen scherpe definitie mogelijk van deze kritische 

velden vanwege de grote verscheidenheid in koppelingssterkte tussen de korrels, 

korreldiameter en locale structuur. 

Met de ontwikkelde fluxgate-magnetometer zijn enige magnetisatiecurven 

opgemeten van de in tabel 5 weergegeven supergeleidende preparaten. 
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In alle gevallen was de temperatuur gelijk aan 4.2 K en de maximale absolute 

waarde van het magneetveld gelijk aan 60 Gauss. 

De resultaten zullen hieronder per preparaat behandeld worden. Voor de gebruikte 

terminologie zij verwezen naar [POL89], waarin een uitgebreid onderzoek naar de 

magnetische eigenschappen van BiCaSrCuO supergeleiders beschreven wordt. 

preparaat specificatie volume DH theorie DHexp· 

(mm)3 (Am2/G) (Am2/G) 

-7 -7 
BiCaSrCuO gesinterd 2x2x 1.9 9.07x10 9.48x10 

-6 -6 
BiCaSrCuO SJE-12 3.3x3.0x2.8 2.85x 10 2.83x10 

-6 -6 
CaLaBaCuO 925 2.8x2.8x2.8 2.62xl0 2.54x10 

-6 -6 
CaLaBaCuO 975 2.7x2.6x2.9 2.43x 10 2.62x10 

YBaCuO film 1000 Á 2.8x4.2x w-4 - -

Tabel 5. Enige gegevens over de gebruikte preparaten. In de kolom 'volume' geeft het 

eerste getal de afmeting van het preparaat langs de richting van het veld. De 

onzekerheid in de theoretische diamagnetische helling bedraagt circa 5%. 

De in figuur 31 weergegeven m(H0)-curve en hystereselussen vertonen een sterke 

gelijkenis met metingen van v.d. Pol aan soortgelijke preparaten. In lage velden tot 

circa 5 à 8 Gauss wordt volledige afscherming waargenomen. Dat een granuleuze 

supergeleider een Meissner-effect kent wordt verklaard door het bestaan van 

weak-links (zie bijvoorbeeld [CLE87]). Dit zijn normale gebieden die twee super

geleidende korrels electrisch koppelen en stroom kunnen voeren via tunneling van 

Cooper-paren. De schatting van HclJ van 5 à 8 Gauss komt goed overeen met eerder 

gerapporteerde waarden voor gesinterde BiCaSrCuO-preparaten. Bij hogere velden 

(circa 50 Gauss) is min of meer een overgang naar een constante (tweede) helling 

waar te nemen. Het veld waarbij deze overgang plaatsvindt kan volgens [DER88] 

geïdentificeerd worden met Hc2J. Boven dit veld treedt echter niet het reversibele 

gedrag op dat te verwachten zou zijn als Hc2J scherp gedefinieerd was, hetgeen het 

vermoeden bevestigt dat we met een 'spectrum' van kritische velden te maken 

hebben. De waarde van de tweede helling is 16% van de diamagnetische helling. 
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Figuur 31 : m(H0)-curve en enige hystereselussen van een gesinterd BiCaSrCuO 

preparaat. 

Gevoelsmatig zou men geneigd kunnen zijn dit percentage met de volume-fractie 

supergeleidend materiaal te identificeren. Dit is echter onwaarschijnlijk gezien de 

volledige afscherming in laag veld. Het feit dat er weak-links zouden bestaan bij een 

volume-fractie supergeleidend materiaal van 16% impliceert dat de coherentielengte 

~ van dezelfde grootte-orde is als de korreldiameter. Daar de karakteristieke 

korreldiameter R in dit preparaat circa 5 J.Lm bedraagt en de coherentie-lengte in 

BiCaSrCuO in de orde is van 1 nm lijkt deze veronderstelling niet correct. 

De penet~atiediepte >.g is echter van de orde 1 J.Lm waardoor een stroom aan het 

korreloppervlak de volume-fractie 'diamagnetisch' materiaal sterk verkleint. Indien 

R/ >.g = 5 dan is de onderdrukking van het diamagnetische signaal reeds 50% 

[CLE87]. Dit zou kunnen verklaren waarom de magnetisatie bij 'Hc2J' zo laag 

uitvalt in vergelijking met de diamagnetische situatie. De waarde van de tweede 

helling is dus niet zonder meer te gebruiken als een indicatie voor de volume-fractie 

supergeleidend materiaal. 

Op het moment dat de tweede helling inzet wordt verondersteld dat het preparaat 

volledig is gepenetreerd met intergranuleuze flux. Wanneer vanuit deze situatie het 

veld teruggebracht wordt naar nul kan, als we een "Bean-achtig" fluxdichtheids

profiel aannemen, met behulp van (6.11) uit het remanente magnetische moment 
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mr (= 8xl0-6 Am2, zie figuur 31) een goede benadering voor de kritische inter

granuleuze stroomdichtheid verkregen worden (Let wel : (6.11) is afgeleid voor 

oneindig lange cylindervormige preparaten in het Bean-model). We vinden nu: 

waarin V het volume en R de 'straal' van het preparaat voorstelt. Dit is een zeer 

kleine waarde die, echter van dezelfde grootte-orde is als een door extrapolatie van 

AC--susceptibiliteitsmetingen verkregen waarde [LEN89]. 
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Figuur 32: Een hystereselus van het zonegesmolten preparaat BiCaSrCuO SJE12. 

Het betreft hier een zonegesmolten preparaat. Dat wil zeggen dat het preparaat na 

het sinteren een extra warmte-behandeling heeft ondergaan waardoor de super

geleidende korrels in elkaar zijn 'overgevloeid'. SEM-opnamen van dergelijke 

preparaten laten een zeer dichte structuur zien. We verwachten nu een veel 

efficiëntere en sterkere koppeling tussen de korrels waardoor het veld-afschermend 

vermogen van een zonegesmolten preparaat veel groter zal zijn dan bij een gesinterd 
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preparaat van dezelfde samenstelling. De in figuur 32 weergegeven hystereselus past 

volledig in dit beeld. De eerste helling bedraagt circa 99.1 ± 5% van de dia

magnetische waarde. In het veldinterval van -60 tot 60 Gauss opent de hystereselus 

nauwelijks. Op grond van deze meting is het dan ook onmogelijk om een zinnige 

schatting te geven voor HclJ· ·Het overgangsgebied van He u naar Hc2J ligt, vanwege 

de sterke intergranuleuze koppeling, een ordegrootte hoger dan bij gesinterde 

preparaten [POL89] en dus buiten het meetbereik van de huidige opstelling. 

Dit zijn preparaten met een identieke stoïchiometrische samenstelling maar waarbij 

de sintertemperatuur respectievelijk 925 en 975 °C bedroeg. De dichtheid van 

CaLaBaCu0-975 is circa 2x zo groot als die van CaLaBaCu0-925. Het verloop van 

de in de figuren 33 en 34 weergegeven hystereselussen lijkt sterk op theoretische 

voorspellingen volgens de modellen van Kim cq. Dersch en Blatter. 

In deze modellen wordt een bepaalde monotone daling van Je bij toenemend veld 

verondersteld (zie §6.3). 
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Figuur 33: Hystereselus van CaLaBaCu0-925. 
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Figuur 34 : Hystereselus van CaLaBaCu0-975. 

CaLaBaCu0-975 vertoont een smallere hystereselus en een diamagnetische helling 

die zich uitstrekt over een aanmerkelijk groter veldgebied dan bij het bij 925 °C 

gesinterde preparaat. Dit duidt erop dat CaLaBaCu0-975 een sterkere inter

granuleuze koppeling vertoont hetgeen logisch lijkt vanwege de hogere dichtheid. 

Voor de 1000 Á dikke YBaCuO film met het externe veld loodrecht op het 

filmoppervlak wordt de in figuur 35 weergegeven hystereselus gevonden. 

Vanwege de zeer grote demagnetisatie-factor (N ~ 0.99997) zal de diamagnetische 

helling zeer steillopen en zal het eerste kritische veld vrijwel direct bereikt worden. 

Experimenteel blijkt dit ook te worden waargenomen. De gemeten hystereselus lijkt 

geheel verklaard te kunnen worden met het eenvoudige Bean-model (Je= constant, 

zie §6.3). In termen van dit model zou bij B = 25 Gauss de magnetische flux 

volledig in het preparaat gepenetreerd zijn. Bij hogere magneetvelden stijgt de 

fluxdichtheid, maar de gradiënt hierin verandert niet, waardoor de magnetisatie 

constant blijft. De abrupte afname van de magnetisatie bij het omkeren van de 

veld-sweep richting zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een zeer vlak 

fl uxdichtheidsprofiel. 
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Figuur 35 : Een hystereselus van een 1000 Á dikke YBaCuO film met het externe veld 

loodrecht op het filmvlak. 

Aan ditzelfde preparaat zijn reeds metingen verricht bij hogere velden (>1 kGauss) 

door Staliman et al. (ST089]. Hier werden zeer sterke afwijkingen van het 

'Bean-gedrag' waargenomen. Dit kon verklaard worden met metingen van de 

kritische stroomdichtheid als functie van het magneetveld. Deze lieten een 

monotoon dalend verloop van Je zien bij toenemende magneetvelden. 
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7.2. Fluxcree"(rmetingen. 

7.2.1. Meetmethode. 

Een fluxcreep-experiment verloopt doorgaans als volgt : 

Eerst wordt een preparaat in nulveld (aardveld) gekoeld tot, in ons geval, 4.2 K. 

Hierna wordt het preparaat in een critica! state gebracht door zo snel mogelijk het 

aangelegde veld B 'stapvormig' te veranderen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van 

een versnelde fieldsweep-procedure. Men dient erop te letten dat de stroom door de 

Helmholtz-spoelen hierbij niet te abrupt verandert daar dit kan leiden tot 

'doorschieten' van het veld, hetgeen in een niet gewenste critica! state resulteert 

(d.i. een critica! state waarin Je niet overal hetzelfde teken heeft). Vanwege het te 

verwachten logarithmische gedrag (en eventuele afwijkingen hiervan) is het van 

belang dat een meting zich over zoveel mogelijk decaden in de tijd uitstrekt. Vooral 

in het tijdsinterval direct na het ontstaan van de critica! state is met de 

fluxgate-magnetometer winst te behalen ten opzichte van andere methoden. De 

door [ST089] gebruikte SQUID-magnetometer bijvoorbeeld heeft per meetpunt 

circa 100 s nodig terwijl de fluxgate-magnetometer hiervoor slechts 1 s nodig heeft 

( ordegroottes ! ) . 

Alle in §7.2.2 beschreven metingen zijn verricht met het fluxgate-magnetometer 

besturings-programma 'CREEP '. De gevolgde meetstrategie wordt hieronder 

toegelicht : 

Gedurende de eerste 100 perioden van het modulatie-signaal wordt per periode alle 

informatie (de in §3.2 gedefinieerde array's) opgeslagen. Dit dekt bij een 

modulatiefrequentie van 5 Hz het tijdsinterval van 0.2-20 s. Vanwege de korte 

meettijd per meetpunt (0.2 s) zullen deze metingen een relatief grote spreiding 

vertonen. Na beëindiging van het experiment kan zonodig nog een middeling 

doorgevoerd worden. Na deze 100 perioden wordt de tijd waarover de magnetisatie 

substantieel verandert aanzienlijk groter dan de tijd benodigd voor één meetpunt. 

Hierdoor kan de momentane waarde van de magnetisatie in goede benadering 

afgeleid worden uit een meting gedurende een groter aantal perioden van het 

modulatiesignaaL In de praktijk werd meestal 20 s per meetpunt gehanteerd 

(100 perioden à 5 Hz) en de typische duur van een experiment was circa 1 uur. 

Er zijn twee soorten metingen verricht : 

1. Veldsweep van 0-+ 60 Gauss gevolgd door een relaxatiemeting. 

2. Na geruime tijd een veld van 60 Gauss te hebben aangelegd wordt het veld snel 

naar 0 Gauss gebracht waarna wederom een relaxatie meting volgt. 
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Voor de onder 1 genoemde meting is het uiterst belangrijk om een zeer stabiele 

magneetvoeding te hebben. De karakteristieke grootte van de relaxatie van de 

magnetisatie is slechts enkele procenten waardoor een instabiliteit van de voeding 

ter grootte van 1% een meting niet te interpreteren maakt. 

7.2.2. Resultaten van de fluxcreep-experimenten. 

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens enige relaxatiemetingen aan de in 

§7.1.2 genoemde preparaten besproken worden. Uit het verkregen verloop van de 

relaxatie wordt, zo mogelijk, de activeringsenergie U 0 (uit vergelijking (6.28)) 

bepaald en vergeleken met waarden uit de literatuur. Tevens worden de metingen 

aangepast met de resultaten van twee theoretische modellen voor relaxatie die 

hieronder kort worden toegelicht. 

i. Kort na het ontdekken van hoge-Te supergeleiders rapporteerden Müller et al. 

een temperatuurafhankelijkheid van de susceptibiliteit waarbij een reversibele "field 

cooled" tak en een irreversibele "zero-field cooled" tak gevonden werden. Daarnaast 

vertoonde de magnetisatie een grote niet-exponentiële relaxatie [MUL87]. Dit werd 

geassocieerd met spinglas-gedrag. Men veronderstelde dat de relaxatie te 

beschrijven zou zijn met een Kohlrausch 'stretched exponential' van de vorm : 

M(t) N exp(- (tfrl) . (7.1) 

ii. Met name in een aantal theoretische artikelen wordt een tijdsafhankelijkheid 

voorspeld van de vorm : 

M(t) N ( ln(t/r) )a. (7.2) 

Voor a=l beschrijft (7.2) het zuiver logarithmisch gedrag afgeleid in §6.4.2. Van 1 

afwijkende waarden voor a worden voorgesteld door Geshkenbein [GES89] en 

Feigelman [FEI89]. Deze doen voorspellingen aan de hand van een "collective 

pinning" model waarin de activeringsenergie beschreven wordt door : 

(7.3) 

Hierin is Ub de effectieve activeringsenergie en wordt de parameter a geacht samen 

te hangen met een distributie van activeringsenergieën. 
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De interpretatie van experimentele resultaten in termen van deze voorspellingen kan 

bemoeilijkt worden doordat Kohlrausch-relaxatie met /3< <1 nauwelijks te 

onderscheiden is van zuiver logarithmische relaxatie (a = 1 ). 

Het gemeten verloop van de relaxatie in nulveld en bij 60 Gauss is weergegeven in 

figuur 36. 

We zien dat m in goede benadering lineair verloopt met de logarithme van de tijd. 

De activeringsenergieën zijn zoveel mogelijk afgeleid uit de 'staart' (t>100 s) van 

het gemeten verloop omdat literatuurwaarden voor U 0 (vanwege de meestal 

langzamere meetmethode) hier ook uit afgeleid zijn. We vinden respectievelijk : 

U0(B = 0 Gauss) = 53 ± 5 meV 

U0(B = 60 Gauss)= 54 ± 5 meV 

De onzekerheid in U0 wordt veroorzaakt door de schatting voor r 0 in (6.28). De 

gevonden waarden blijken tot binnen de meetnauwkeurigheid onafhankelijk te zijn 

van het aangelegde veld. Dit is een aanwijzing dat de gebruikte vergelijking voor 

het fluxcreep-proces een goede kwalitatieve beschrijving geeft onafhankelijk van de 

critica! state waarin het preparaat zich bevindt. Met andere woorden het relaxatie

proces verandert niet wezenlijk. 

Meestal wordt een zeer duidelijke veldafhankelijkheid van U 0 gevonden (zie 

bijvoorbeeld [YES88, ST089]). Het veldinterval waarover een dergelijk verloop 

zichtbaar wordt beslaat meestal echter enkele kGauss. Literatuur-waarden voor U0 

in BiCaSrCuO lopen uiteen van 8 meV bij 4.2 K [YES89] tot circa 100 meV. 

De aanpassingen volgens (7.1) en (7.2) geven beide een redelijke beschrijving van de 

meetresultaten, hoewel de Kohlrausch aanpassing voor t< 10 s sterker gaat afwijken. 

Op grond van deze aanpassingen is geen duidelijke uitspraak mogelijk over het 

relaxatiemechanisme. 
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Figuur 36 : Magnetisch moment als functie van de tijd voor een gesinterd 

BiCaSrCuO preparaat in nulveld {36a} en bij 60 Gauss {36.b}. De aanpassingen 

volgens {7.1}(.8=0.018) en {7.2}{ a=1.15} zijn in figuur 36a weergegeven door 

respectievelijk de onderbroken en de getrokken curve. 
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De in figuur 37 weergegeven relaxatiemeting in nulveld vertoont wederom een 

logarithmische tijdsafhankelijkheid. De 'optisch' grote spreiding wordt veroorzaakt 

door het vrij kleine signaal (m ~ 4x 10-6 Am2), dat over de duur van de meting 

slechts 3% relaxeert, en de korte meettijd tm per meetpunt (tm = 1 s voor t<20 sec, 

tm = 10 s voor t>20 s). Als schatting voor U0 wordt 75 ± 8 meV gevonden. 

Op de vraag naar de oorzaak van deze grotere activeringsenergie in vergelijking met 

het gesinterde preparaat kunnen vanwege de grote verschillen in structuur slechts 

vermoedens uitgesproken worden. Zo zou het kunnen zijn dat vanwege de grotere 

dichtheid er meer pinningcentra per fluxon beschikbaar zijn waardoor deze sterker 

gebonden zijn. Een andere mogelijkheid is dat er grotere gecorreleerde volumina in 

het fluxrooster zijn waardoor weliswaar niet de bindingsenergie per fluxon groter 

wordt maar wel de (gemeten) activeringsenergie van een fluxbundel als geheel. 
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Figuur 37 : Het magnetisch moment als functie van de tijd voor het zonegesmolten 

preparaat BiCaSrCuO SJE12. 
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Bij deze preparaten werd geen tijdsafhankelijk gedrag van de magnetisatie 

waargenomen (zie figuur 38). Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan een 

activeringsenergie die een ordegrootte hoger ligt dan die bij BiCaSrCuO. 

Hierdoor zal een eventuele relaxatie over het relatief korte tijdsinterval van een 

meting verdwijnen in de ruis van de magnetometer. Wellicht is het te zijner tijd 

mogelijk de relaxatie van deze preparaten bij hogere temperaturen te bestuderen. 

Hiervoor zal de fluxgate-magnetometer opstelling echter eerst uitgebreid moeten 

worden met een flow-cryostaat. 
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Figuur 38: Het magnetisch moment als functie van de tijd voor een CaLaBaCuO 

preparaat. 
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In figuur 39 is het gemeten verloop van de relaxatie bij respectievelijk een veld van 

-60 Gauss loodrecht op het filmopppervlak en in nulveld weergegeven. 

Wat opvalt is dat de relaxatie niet logarithmisch verloopt. Indien we dit proberen te 

beschrijven in termen van de conventionele fluxcreep-theorie komen we tot de 

conclusie dat de activeringsenergie afneemt gedurende het experiment. 

Uit de figuren 39a en 39b zijn de volgende activeringsenergieën af te leiden : 

U0(t<100 s, 0 Gauss) = 65.7 ± 5 meV 

U0(t>100 s, 0 Gauss) = 39.0 ± 5 meV 

U0(t<l00 s, -60 Gauss) 58.9 ± 5 meV 

U0(t>100 s, -60 Gauss) = 30.0 ± 5 meV 

Aan een identieke film zijn reeds metingen verricht door Stollman et al. 

[ST089]. Ze maakten gebruik van een SQUID-magnetometer met een meettijd van 

200 sper (magnetisatie-) meetpunt. De door hen verkregen waarden van U0 zijn als 

functie van de temperatuur weergegeven in figuur 40. De uit figuur 39 afgeleide 

activeringsenergieën (t>lOO s) blijken hier goed mee in overeenstemming te zijn. 
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Figuur 39 : Magnetisch moment als functie van de tijd voor een YBaCuO-film met 

een veld van -60 Gauss loodrecht op het oppervlak {39a) en in nulveld {39b). De 

aanpassingen volgens {7.1){{3=0.008) en {7.2){a=2.19) zijn in figuur 39b 

weergegeven door respectievelijk de onderbroken en doorgetrokken curve. 
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Figuur 4 0 : De activeringsenergie U0 als functie van de temperatuur voor een 1000 Á 

YBaCuO film. Vierkanten, gevulde cirkels t;n open cirkels representeren respectie

velijk metingen na veldsweeps van 10 kG naar 0 G, van 0 G naar 100 G, en van 

100 G naar 0 G {ST089}. De uit figuur 39 bepaalde activeringsenergieën {t>100 s) 

zijn weergegeven als driehoeken. 

Er zijn slechts zeer weinig metingen bekend waarin een verloop als in figuur 39 

zichtbaar was. In sommige gevallen was dit toe te schrijven aan experimentele 

artefacten zoals het doorschieten ("overshoot") van het magneetveld [GRI89]. Een 

kleine oversboot op het traject van 60 naar 0 Gauss zou namelijk kunnen leiden tot 

een critica! state zoals in figuur 41 schematisch is weergegeven. 

De magnetisatie wordt voor de in figuur 41 weergegeven situatie gegeven door 

M = -J.Lö 1 f B(x) dx. Bij het optreden van oversboot zal de magnetisatie dus een 

aanzienlijk stuk lager zijn dan bij de in figuur 41 met stippellijnen weergegeven 

situatie zonder overshoot. Dit is ook te zien aan de in figuur 35 weergegeven 

hystereselus, waarbij het omkeren van de veldsweeprichting een zeer sterke afname 

van de magnetisatie tot gevolg blijkt te hebben. Dat dit effect in een film zo groot is 

komt waarschijnlijk door de grote demagnetisatie-factor die zou kunnen zorgen voor 

een zeer vlak fluxdichtheidsprofiel. 
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Figuur 41 :De critical state na een overskoot van het magneetveld. De stippellijn 

geeft de ideale situatie, zonder overshoot, weer. 

Bij het in figuur 39 weergegeven verloop van de relaxatie blijkt zowel voor 0 als 

voor -60 Gauss de magnetisatie op t = tb hóger te liggen dan de met het zelfde 

externe veld corresponderende waarde van de magnetisatie op de hystereselus. We 

vinden respectievelijk : 
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Het optreden van overshoot is op grond hiervan vrijwel uitgesloten. De hogere 

waarden van m in de relaxatiemetingen worden veroorzaakt door de snelle 

veldsweep, vanuit een extremum naar nul of vice versa, waardoor minder relaxatie 

heeft plaatsgevonden dan bij het traag doorlopen van de hystereselus (van 60 naar 0 

Gauss in circa 4 min.). 

De áanpassingen volgens (7.1) en (7.2) zijn in figuur 39b weergegeven als 

respectievelijk een onderbroken en doorgetrokken curve. We zien dat een 

Kohlrausch-exponential de waargenomen relaxatie absoluut niet kan beschrijven. 

De logarithmische aanpassing daarentegen (met exponent a= 2.19, zie (7.2)) geeft 

een opmerkelijk goede beschrijving. In de literatuur wordt echter alleen melding 

gemaakt van fluxcreep-gedrag met a<O. Het is op dit moment dan ook onduidelijk 

wat de fysica achter deze goede overeenstemming is. 
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Griessen meldt dat numerieke simulaties van niet volledig met flux 

gepenetreerde preparaten ook een gedrag opleveren zoals in figuur 39 is weer

gegeven. De door hem uitgevoerde Monte-Carlo simulaties zijn echter verricht met 

een ééndimensionaal fluxcreep-model met slechts 20 pinning-centra, waarbij 

relaxatie plaats vindt vanuit een Bean-achtige critical state. Het is dus twijfelachtig 

of dergelijke argumenten aangevoerd mogen worden als verklaring voor een complex 

verschijnsel als fluxcreep in een dunne film. 

Het waargenomen gedrag lijkt ook niet te verklaren met het inmiddels veel 

gebruikte realistische model van Hagen en Griessen [HAG89b], waarin een 

distributie van activerings-energieën werd voorgesteld. Een distributie van 

activeringsenergieën zou immers tot een langzamer dan logaritmische relaxatie 

moeten leiden. Dit model is uitermate geschikt om de temperatuur-afhankelijkheid 

van de activerings-energie te beschrijven. In figuur 40 is namelijk te zien dat de 

activerings-energie toeneemt met de temperatuur. Dit lijkt tegenstrijdig, maar kan 

verklaard worden door aan te nemen dat op het begintijdstip van een meting een 

met de temperatuur toenemend stuk van de relaxatie reeds heeft plaatsgevonden 

waardoor men steeds de relaxatie meet over 'hoger-energetische' barrières. 

Het is evident dat gezien de vele onduidelijkheden meer onderzoek nodig is om 

het gesignaleerde gedrag te verklaren. 
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Hoofdstuk 8. Conclusies en aanbevelingen. 

Door een meer symmetrische constructie van de fluxgate is bereikt dat de 

grootte van het nulsignaal met een factor 3 gereduceerd is ten opzichte van het 

prototype. Hierdoor is een grotere voorversterking mogelijk alvorens de tweede 

harmonische component in het uitgangssignaal van de fluxgate fasegevoelig te 

detecteren. Tevens opereert de fluxgate bij amplitudes van het tankveld die een 

factor 2 -lager liggen. 

De gevoeligheid van de galvanometer wordt begrensd door de Barkhausen-ruis 

van de ferromagnetische ringkernen. Het aandeel van de meet-electronica in de ruis 

is circa een factor 10 kleiner. Het verdient daarom aanbeveling om te onderzoeken of 

er ringkernen met een lager ruisniveau verkrijgbaar zijn. 

Een maximale signaal-ruis verhouding wordt behaald bij een tankveldampli

tude van circa 40 A/m. Verdere verhoging levert een marginale verbetering op. 

De supergeleidende fluxtransformator veroorzaakt een koppeling tussen de twee 

ringkernen waardoor de transimpedantie van de galvanometer sterk daalt (10 maal). 

Aangezien het ruisniveau evenredig daalt heeft dit geen meetbaar effect op de 

signaal-ruis verhouding. Bij de voorgeschreven geometrie is empirisch gezocht naar 

de optimale wikkelverhouding van de fluxtransformator. Slechts door kleinere 

oppikspoelen te gebruiken is de signaal-ruis verhouding wellicht nog aanzienlijk te 

verbeteren. 

De gevoeligheid van de fluxgate magnetometer als geheel is ten opzichte van 

het prototype met een factor 3 verhoogd tot 1x10-9 Am2, bij een meettijd van 10 

sec, een tankveld-amplitude van 40 A/m, een modulatiefrequentie van 5 Hz en een 

modulatie-amplitude van 4 mm. Hogere tankvelden bieden geen perspectief 

vanwege het verzadigende karakter van de signaal-ruis verhouding. Wel is ontdekt 

dat, in tegenstelling tot wat [GR088] rapporteerde, een hogere tankfrequentie enige 

verbetering oplevert. Hiervoor zal echter een groot deel van de electronische 

randapparatuur aangepast moeten worden. 

Door de amplitude van het uitgangssignaal van de galvanometer te delen door 

een synchroon gemeten spanning die evenredig is met de amplitude van de 

transducer wordt een maat voor de magnetisatie verkregen die in goede benadering 

onafhankelijk is van de transduceramplitude. Dit maakt, ook gedurende grotere 

tijdsintervallen, nauwkeurige metingen mogelijk. 

Er is aangetoond dat met een detectiemethode die ook de hogere harmonischen 

in het uitgangssignaal van de fluxgate meeneemt in de bepaling van de magnetisatie 

weinig verbetering in signaal-ruis verhouding te behalen is. Dit duidt erop dat de 
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Barkhansen-ruis in de frequentiebanden rond de diverse harmonischen sterk 

gecorreleerd is. 

Tijdens de verrichte magnetisatiemetingen aan hoge temperatuur supergeleiders 

heeft de fluxgate magnetometer bewezen een betrouwbaar en gebruikersvriendelijk 

meetapparaat te zijn. Er zijn twee meetprogramma's geschreven voor respectievelijk 

hystereselus- en fluxcreep-metingen. 

De gemeten hystereselussen zijn goed te beschrijven met de gangbare modellen 

voor granuleuze hoge temperatuur supergeleiders [CLE88]. Er is een duidelijk 

verschil waargenomen tussen een gesinterd en een zonegesmolten BiCaSrCuO 

preparaat. Een uitgebreide beschouwing hiervan valt buiten het kader van dit 

afstudeerproject. 

Vanuit meettechnisch oogpunt is het voor fluxcreep-metingen van belang om 

een stabiele magneetvoeding te hebben (instabiliteit < 0.1%). Met het oog op de 

toekomst verdient het aanbeveling om het gebruikte stroomsturings-circuit te 

voorzien van precisie vermogens-weerstanden dan wel een superspoel ("persistent 

mode") te gebruiken. 

De fluxgate magnetometer heeft voor fluxcreep-metingen een groot voordeel 

ten opzichte van sommige SQUID-systemen, namelijk de zeer korte tijd die per 

meetpunt benodigd is. Hierdoor kan na het· ontstaan van een zekere critical state 

circa twee decaden aan tijd gewonnen worden, hetgeen gezien het logarithmische 

gedrag van de relaxatie een aanzienlijk voordeel is. 

De relaxatiemetingen aan een gesinterd en een zonegesmolten BiCaSrCuO 

preparaat zijn goed te beschrijven met de 'standaard'-theorie ontwikkeld door 

Beasley. De gevonden activeringsenergieën bij 4.2 K zijn respectievelijk 50 en 

75 meV. 

De twee CaLaBaCuO preparaten vertoonden geen tijdafhankelijk gedrag van de 

magnetisatie, hetgeen duidt op een veel hogere activeringsenergie dan bij de 

bestudeerde BiCaSrCuO preparaten. 

Een 1000 A YBaCuO film (met loodrechte veldoriëntatie) vertoonde een 

duidelijke niet-logarithmische relaxatie van de magnetisatie. Over de oorsprong 

hiervan kunnen thans geen uitspraken gedaan worden. Wellicht is het in de 

toekomst mogelijk deze metingen te herhalen met verschillende film-diktes, 

temperaturen en veldgebieden om aan te tonen of dit effect intrinsiek is voor dunne 

films. 
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Appendix A : Foto van de fluxgate. 

Foto A 1 : De tweevoudige fluxgate inclusief loden afscherming tegen externe velden 
(op ware grootte). 
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Appendix B : Software. 

Sonrce-tekst van de interruptroutine LCIIN3.S20 

************************************************************************ 
* * 
* 
* 
* 
* 

K. Kopinga, programma t.b.v. fluxgate-magnetometer * 
Gewijzigd dd. 5 juni 1989 ivm. aanpassingen tbv. INTROL assembler, * 
aansturing nieuwe versie DAC, en uitlezing amplitude transducer. * 

* 
************************************************************************ 
* 
IRQVEB 
PRSCAL 
DAC010 
ADC010 
INTENQ 
CLOCKS 
* 
* 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
* 
IRQ VCO 
DTINDX 
DTII!X 
PDINDX 
PDII!X 
PTRFL1 
PTRFL2 
PTRSN1 
PTRREF 
PTRVDC 
PTRVAC 
PTRRDC 
PRRR!C 
VINTDC 
VINT!C 
VRFSUI 
VRFSQS · 
* 
INITLI 

1 

2 

EQU $C 
EQU $C12020 
EQU $C12600 
EQU $C12800 
EQU $C14000 
EQU $C16000 

SECTION LOCKIN 

INITLI 
PRSCEN 
PRSCDS 
0 

DC.L 
DC.V 
DC.V 
DC.V 
DC.V 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 
DC.L 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

IOVEA.L AO,H 
LE! (DTINDX,PC),A2 
IOVEQ #3,D1 
IOVE.V -(!1),(!2)+ 
DBF D1,1s 
IOVE.L -(A1),(A2)+ 
IOVE.L -(A1),(A2)+ 
IOVEQ #5,D1 
IOVE.L -(A1),(A2)+ 
IOVE.V -(Al),DO 
DBF D1,2s 

* Eurobus interrupt-vector 
* Eurobus-adres 16 
* Eurobus-adres 768 
* Eurobus-adres 1024 

* initialisatie; maak PEP data bekend 
* enable interrupts ed. prescaler 
* disable interrupts ed. prescaler 

* opslag PEP IRQ-vector 
* lopende index aantal samples 
* max. aantal samples -1 
* lopende index aantal perioden 
* max. aantal perioden -1 
* adres error-flag 1 
* adres error-flag 2 
* beginadres sinus-tabel sturing DAC 
* beginadres tabel convolutie-signaal 
* beginadres tabel gelijkspanningen 
* beginadres tabel wisselspanningen 
* beginadres tabel SumlVrefl 
* beginadres tabel Sum Vref *2) 
* voortschrijdend gemi delde VDC 
* voortschrijdend gemiddelde V!C 
* voortschrijdend gemiddelde Vref 
* voortschrijdend gemiddelde Vref**2 

*ZET DTINDX, DTIIAX, PDINDX 
*EN PDII!X IN IElDRY 
*ZET PTRFL1 EN PTRFL2 
*IN IEIORY 

*ZET PTRSN1, PTRREF, PTRVDC, PTRVAC, 
*PTRRDC EN PTRRlC IN IElDRY 



* 

MOVE.L (SP),-(AO) 
MOVEA.L AO,SP 
RTS 
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*SCHOON STACK OP 

*IRQVCO IN AO 
*ZET EUROBUS-IRQVECTOR IN IRQVCO 
*IRQSV1 IN Al 

PRSCEN LEA (IRQVCO,PC),AO 
MOVE.L IRQVEB,(AO) 
LEA (IRQSV1,PC),A1 
MOVE.L A1,IRQVEB 
MOVE.V #$20,ADC010 
MOVE.V #O,CLOCKS 
MOVE.V #$41,PRSCAL 
RTS 

*LABEL 'IRQSV1' IN EUROBUS-IRQVECTOR 
*INIT ADC, RESET, IRQ DISBL., EB-TRIG. 
*DISABLE CLOCK-INTERRUPT 
*ENABLE INTERRUPT, START PRESETSCALER 

* 
PRSCDS LEA (IRQVCO,PC),AO 

MOVE.L (Aü),IRQVEB 
MOVE.V #4,CLOCKS 
RTS 

* 

*IRQVCO IN AO 
*RESTORE EUROBUS-INTERRUPTVECTOR 
*CLOCK-INTERRUPT VEER ELKE 20 IS. 

************************************************************************ 
* * 
* INTERRUPT-ROUTINE PRESCALER 
* 

* 
* ************************************************************************ 

* 
IRQSV1 MOVEM.L AO-A2/DO-D3,-(SP) --- )\ 

LEA (PTRFL1,PC),AO 
IOVE.V INTENQ,D1 *INTERRUPT-ENQUIRE, DATA IN Dl 
BTST.L #O,D1 *TEST BITO (PRESETSCALER) 
BEQ 201 *INTERRUPT NIET VAN PRESCALEI 
BTST.B #7,ADC010+1 *TEST BIT 7 STATUS-REG. ADC (DONE) 
BEQ 201 *ADC NOG BUSY: ERROR 
MOVE.V #1,ADC010 *START CONVERSIE, CHANNEL 0 
LEA (DTINDX,PC),A1 
IOVEQ #0,D1 *lAAK ALLE 32 BITS VAN Dl GELIJK 0 
IOVE.V (Al),Dl *DTINDX IN Dl 
IOVE.L Dl,D2 *EN IN D2 
ADDQ.V #l,Dl *VERHOOG DTINDX IET 1 
ASL.V #2,Dl *Dl IAAL 4 
MOVEQ #O,DO *lAAK ALLE 32 BITS VAN DO GELIJK 0 
IOVEA.L 8(AO),A2 *PTRSNl IN A2 
IOVE.V (O,A2,D1),DAC010 *VDAC IN DAC010, CHANNEL 0 

10 BTST.B #7,ADC010+1 *TEST DONE-BIT ADC 
BEQ lOs *CONVERSIE NOG NIET VOLTOOID 
MOVE.V ADC010+2,DO *VADC(O) IN DO (NAT2) 
MOVE.V #3,ADC010 *START CONVERSIE, CHANNEL 1 
MOVE.V (2,A2,D1),DAC010+2 *VDAC IN DAC010, CHANNEL 1 
SUBI.L #$7FF,DO *VADC IN DO (INTEGER) 
IOVE.L DO,Dl *VADC(O) (INTEGER) IN Dl 
IULS #$400,DO *NORIERING DC T.O.V. AC 
ADD.L D0,($20,AO) *VINTDC:=VINTDC+VADC 
ASL.V #1,D2 *D2 IAAL 2 
IOVEA.L $C(AO),A2 *PTRREF IN A2 
IULS (O,A2,D2),D1 *VADC*DTCNV~[DTINDX] 
ADD.L Dl,($24,AO) *TEL OP BIJ VINTAC 
IOVEQ #O,D3 *MAAK ALLE 32 BITS VAN D3 GELIJK 0 



11 

20 

ENDSV1 

* 
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BTST.B #7,ADC010+1 *TEST DONE-BIT ADC 
BEQ 11s *CONVERSIE NOG NIET VOLTOOID 
IOVE.V ADC010+2,D3 *VADC(l) IN D3 (NAT2) 
SUBI.L #$7FF,D3 *VADC(l) IN D3 (INTEGER) 
ADD.L D3,($28,AO) *VRFSUM:=VRFSUI+VADC(l) 
IULS D3,D3 *D3:=D3**2 
ADD.L D3,($2C,AO) *VRFSQS:=VRFSQS+VADC(1)**2 
ADDQ.V #1,(A1) *VERHOOG DTINDI IET 1 
MOVE.V (A1),D2 *DTINDX IN D2 
CMP.V (2,Al),D2 *DTINDI-DTIIAI 
BNE.V ENDSVl *DTINDI<DTIMAI 
MOVE.V #O,(Al) *DTINDI=DTIIAX, DTINDX:=O 
IOVEQ #O,D1 *MAAK ALLE 32 BITS VAN Dl GELIJK 0 
IOVE.V (4,Al),D1 *PDINDI IN D1 
ASL.V #2,D1 *Dl MAAL 4 
IOVEA.L $10(AO ,A2 *PTRVDC IN A2 
IOVE.L ($20,AO ,($0,A2,D1) *VPRDDC[PDINDI]:=VINTDC 
IOVEA.L $14(AO ,A2 *PTRVAC IN A2 
IOVE.L ($24,AO ,($0,A2,D1) *VPRDAC[PDINDI]:=VINTAC 
IOVEA.L $18(AO ,A2 *PTRRDC IN A2 
IOVE.L ($28,AO ,($0,A2,D1) *VPRRDC[PDINDI]:=VRFSUI 
IOVEA.L $1C(AO ,A2 *PTRRAC IN A2 
IOVE.L ($2C,AO ,($0,A2,D1) *VPRRAC[PDINDX]:=VRFSQS 
IOVE.L #0, $20,AO *VINTDC:=O 
IOVE.L #0, $24,AO *VINTAC:=O 
IOVE.L #0, $28,AO *VRFSUI:=O 
IOVE.L #0, $2C,AO *VRFSQS:=O 
ADDQ.V #1, 4,A1) *VERHOOG PDINDX IET 1 
IOVE.V (4,Al),D1 *fDINDX IN Dl 
CIP.V (6,Al),D1 *PDINDX-PDIIAX 
BLS.B ENDSV1 *PDINDX<=PDIIAX 
IOVE.V #O,PRSCAL *DISABLE INTERRUPT PRESCALER 
IOVE.V #O,PRSCAL+2 *INHOUD PRESET-REGISTER 1 VORDT 0 
IOVE.V #0,(4,A1) *RESET DTINDX OP 0 
IOVEA.L (AO),A2 *ADRES FLAG01 IN !2 
ADDQ.V #1,(!2) *INCREIENT FL!G01 
BR!.B ENDSVl 
IOVEA.L (4,AO),A2 
ADDQ.V #1,(A2) 
IOVEI.L (SP)+,AO-A2/DO-D3 
RTE 

END 

*PTRFL2 IN A2 
*INCREIENT FLAG02 

-8 

-c 

-D 
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Timing van de interruptroutine LCKIN3. 

Rechts naast de souree-tekst van de interruptroutine zijn symbolen geplaatst 

(letters A-D), die een tijdsinterval markeren. In tabel Bl staat de gemeten duur 

van het gemarkeerde traject en een omschrijving van wat er plaats vindt. 

Traject Omschrijving t (~) 

A-B 1 deelinterval van periode 218 

B- C afsluiting van een periode 86 

C-D afsluiting van n perioden 28 

Tabel Bl : Gegevens over de interruptroutine wat de timing betreft. Uitleg wordt in 

de tekst gegeven. 
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Listing van het prograaaa HYST6. 

10007. program HYST version 1.6. 6 june 1989 
1010DECLARE 
1020 normv = 2047 
1030 scalevadc = 10/1023.5 
1040 maxindex = 600 
1050 prscaler = 16 
1060 dac010 = 768 
1070 adc010 = 1024 
1080 indexdata, indexperiod, maxperiod, 
1090 deltaphase, message1, message2, indexb, 
1100 dtpreset, nextloop: nat2 
1110 range, currange, locksens, factor, 
1120 meanvdc, sigmavdc, meanvac, sigmavac, 
1130 maxfield, deltab, sweeprate, bstart, bampl, hactual, 
1140 sinusfreq, deltatsn, phaseshift, 
1150 vampl_avg, sig_vampl: real 
1160 vdcperiod,vacperiod,sum_vampl,sqs_vampl: ARRAY 4096 OF integer 
1170 vampl_per: ARRAY 4096 OF real 
1180 sinustable: ARRAY 2*maxindex+2 OF int2 
1190 reftable: ARRAY maxindex+1 OF int2 
1200 signoise, current, transampl, sigtrans, 
1210 magn, sigmagn, shiftdc, sigshft: ARRAY 501 OF real 
1220 name: ARRAY 14 OF char 
1230 filname: ARRAY 6 OF char 
1240 ntop, yesno: int2 
1250 inputerr, testfile: boolean 
1260 f out: file 
1270BEGIN-
1280 7.7. 
1290 7. initialisatie en commentaar 
1300 7.7. 
1310 bis_eb(784, 5) i. reset DAC 
1320 els 
1330 writeln; ster; writeln; 
1340 writeln(' Check the following items:') 
1350 writeln 
1360 writeln ' Channels 0 and 1 of the DAC should he connected') 
1370 writeln ' to the driving-head power-amplifier') 
1380 writeln ' Channels 2 and 3 of the DAC should he connected to') 
1390 writeln ' the field-sweep unit') 
1400 writeln ' Channel 5 of the DAC should he connected to') 
1410 writeln ' the heat-switch driver') 
1420 writeln ' Channel 0 of the ADC should he connected to') 
1430 writeln ' the output of the magnetometer') 
1440 writeln ' Clocksignal of presetscaler1 should equal 10 IHz') 
1450 writeln; ster; writeln; 
1460 7.7. 
1470 7. inlezen van diverse parameters 
1480 7.7. 
1490 inputerr := true 
1500 VHILE inputerr DO 
1510 write('Enter the frequency of vihration ') 
1520 write('(limits: 0.25 and 5 Hz): '); readln(sinusfreq) 



1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
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deltatsn := 10**7/(maxindex*sinusfreq) 
IF deltatsn > 2500 AND deltatsn < 60000 THEN 

dtpreset := round(deltatsn) 
inputerr := false FI OD 

write('Number of periods per data point (max. 4095): ') 
readln(maxperiod) 
write('Phaseshift of referenee signal (degrees): ') 
readln(phaseshift) 
deltapbase := round(phaseshift*maxindex) DIV 360 
delay(1000); els; writeln; 
loeate(10, 10) 
write(' Caleulation of sinus-tables in progress ....... ') 
filltables(maxindex, deltaphase, sinustable, reftable) 
messagel := 0; message2 := 0 
els; loeate(O, 10) 
writeln; ster; writeln 
initli(indexdata, maxindex, indexperiod, maxperiod, message1, 

message2, sinustable, reftable, vdcperiod, vacperiod, 
sum vampl, sqs vampl) 

7.7. - -
7. inlezen loop-parameters 
7.7. 
nextloop := 1 
bactual := 0 
VHILE nextloop > 0 DO 

write('Give range of magnet-power-supply (1-2-3) ') 
readln(range) 
IF range = 1 THEN currange := 100 i. mA 

maxfield := 6.5 7. Ga~ss 
ELSE IF range = 2 THEN currange := 250 

maxfield := 16.25 
ELSE currange := 1000 

maxfield := 65 
FI FI 
writeln 
7.7. 
write('Enter the lock-in sensitivity (uV) ') 
readln(locksens) 
factor := locksens*6.4701e-7/100 7. ijking magnetisatie 
writeln 
7.7. 
inputerr := true; VHILE inputerr DO 

writeln('Specify the desired hysteresis-loop in terms ') 
write('of B-start, delta-B, and B-amplitude (Gauss): ') 
read(bstart, deltab, bampl); writeln 
IF deltab >= 0.002 AND bampl <= maxfield THEN 

7.7. 
inputerr := false FI OD 

inputerr := true; VHILE inputerr DO 
write('Desired sweeprate (mGaussfsecond): ') 
read(sweeprate); writeln 
IF sweeprate < 1000 AND sweeprate > 10 THEN 

7.7. 
inputerr := false FI OD 

els; writeln; ster; writeln 



2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2505 
2510 
2515 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2595 
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writeln(' Fieldsweep toBstart in progress ....... ') 
writeln; ster; writeln; delay(500) 
sweepfield(dacOlO, bactual, bstart, maxfield, sweeprate) 
bactual := hstart 
7.7. 
7. begin loop 
i. i. 
els; writeln; ster; writeln 
writeln(' Experiment in progress ....... ') 
writeln; ster; writeln 
locate(4, 60); write(' 0 i. done') 
indexb := 0 
ntop := round(bampl/deltab) 
IF ntop < 0 THEN ntop := -ntop FI 
FOR kIN 1 .. 4*ntop+l DO 

7.7. 
OD 

indexb := indexb+l 
current[indexb] := currange*bactualfmaxfield 
put_eb(prscaler+l, dtpreset) 
prscenable 
VHILE messagel = 0 DO OD 
messagel := 0 
prscdisable 
IF (indexb <= ntop) OR 

(indexb >= 3*ntop+1 AND indexb <= 4*ntop) THEN 
sweepfield(dacOlO, bactual, bactual+deltab, 

maxfield, sweeprate) 
bactual := bactual+deltab 

ELSE IF indexb <= 3*ntop THEN 

FI 
writeln 

sweepfield(d~cOlO, bactual, bactual-deltab, 
maxfield, sweeprate) 

bactual := bactual-deltab FI 

locate(4, 50); write(round(k*100/(4*ntop+l)), ' 7. done') 
average(maxperiod, maxindex, vdcperiod, vacperiod, 

sum_vampl, sqs_vampl, vampl_per, meanvdc, sigaavdc, 
meanvac, sigmavac, vampl avg, si~ vaapl) 

shiftdc[indexb] := scalevadc~meanvdcffmaxindex*norav) 
sigshft[indexb] := scalevadc*sigmavdc/(maxindex*normv) 
magn[indexb] := scalevadc*meanvacf(maxindex*norav) 
sigmagn[indexb] := scalevadc*sigmavacf(maxindex*normv) 
7.signoise[indexb] := magn[indexb]/sigmagn[indexb] 
transampl[indexb] := 

vampl_avg*scalevadc/(2*sqrt(maxindex)) 
sigtrans[indexb] := 

sig_vampl*scalevadc/(2*sqrt(maxindex)) 

7. output data naar scherm en file 
delay(500) 
els; writeln; ster; writeln 
write('Press <RETURN> to list data '); 
FOR kIN l .. indexb DO 

write(round(current[k]): 5, ' ', 
magn[k]/transampl[k]: 14, ' ') 

readln 



2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 

OD 
i. i. 
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write(magn[k]: 14, ' ', sigmagn[k]: 10, ' ') 
writeln(transampl[k]: 14. ' ', sigtrans[k]: 10) 

OD 
writeln; ster; writeln 
write('1hite data to file? (yes=1, no=O): ') 
readln(yesno); writeln; ster; writeln 
IF yesno = 1 THEN 

FI 

name := 'moo:xxxxxx.kkd' 
testfile := true 
VHILE testfile DO 

write('Enter filename (format : xxxxxx) :') 
readln(filname); writeln 
FOR kIN 0 .. 5 DO name[k+4] := filname[k] OD 
ON 51 DURING 

lookup_file(f_out, name) 
writeln('File already exists !'); writeln 
close_file(f_out) 

DO testfile := false OD 
OD 
enter_file(f_out, name, 0) 
FOR kIN 1 .. indexb DO 

writeln(f_out, current[k], magn[kl: 16, 
sigmasn[k]: 16, signoise[k]: 16) 

writeln(f_out) 
OD 
close_file(f_out) 
writeln('Data written to file : ', name) 
writeln; ster; writeln 

write('Another hysteresi's-loop? (yes=1, no=O): ') 
read(nextloop); delay(500); writeln 

i. einde metingen, magneetveld wordt uitgezet 
i. i. 
IF bactual <> 0 THEN 

2980 FI 

write('Fieldsweep to zero-field in progress .... ') 
sweepfield(dac010, bactual, 0, maxfield, sweeprate) 

2990 bis_eb(784, 5) i. reset DAC 
3000 els 
3010END 
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Appendix C Electronische schema's. 
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