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Omrekeningsfaktoren magnetische eenheden

1 Oersted 79,6 A/m

1 Weber = 1 V.s.

1 Maxwell
-8

(Wb)10 Weber

1 Gauss 10-4 Wb/m2

1 Wb/m
2

= 1 Tesla (T)

Constanten

Po = 47T.10-7 (Vs/Am)

-12to = 8,85.10 (As/Vm)
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Samenvatting

In dit verslag zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek aan een

composietmateriaal, dat een ferriet en een piezoelektrisch materiaal

bevat.

Nagegaan is, in hoeverre dit composiet kan dienen als magneetveld

opnemer en wat de eventuele verdere toepassingen zijn.

Ret composietmateriaal, dat ontwikkeld is op het ~atuurkundig Laboratorium

van de N.V. Philips, wordt in hoofdstuk 1 beschreven.

Om metingen aan de door genoemd laboratorium ter beschikking gestelde

samples te kunnen verrichten, dienen we te beschikken over een homogeen

magneetveld, waarvan de sterkte over een groat frequentiegebied bekend

is. De generatie en ijking hiervan zijn onderwerp van hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 worden een aantal metingen aan het composiet besproken,

zoals het opnemen van de frequentiekarakteristiek en het bepalen van de

gevoeligheid.

Bij gebruik van het composiet als magneetveldtransducer is elektrische

afscherming onontbeerlijk. Hoofdstuk 4 is geheel aan deze afscherming

gewijd.

In hoofdstuk 5 worden een aantal toepassingen van het composiet

opgesomd. Besproken wordt onder meer een breedband magneetveldprobe,

die uitgerus~ is met een composiettransducer. Ret bruikbare frequentie

gebied van de probe is van 10 Hz - 300 kHz; de gevoeligheid bedraagt

4 mV/mT ( bij 1000 Hz en 25 °C) en de meetdrempel is ca. 0,5~T.

De eigenschappen van deze probe worden vergeleken met die van andere

magneetveldopnemers.
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Abstract

This report deals with a composite material which exhibits a magneto

strictive and a piezoelectric effect.

Its properties as a magnetic field probe are investigated. Also other

possible applications are reviewed.

The composite material was developed at Philips' Research Laboratories

and will be discussed in chapter 1·.

For measurement purposes, the composite was placed in a homogeneous

magnetic field, the generation and calibration of which will be dis

cussed in chapter 2. The magnetic field should cover a great frequency

range.

In chapter 3, the actual measurements, such as frequency response and

sensitivity come up for discussion.

As a magnetic field probe, the composite transducer should be screened

electrically. Chapter 4 deals with this screening.

In chapter 5, a nlurrber of applications are reviewed. A broadband

magnetic field probe was developed the composite being the transducer.

The frequency range of this probe is 10 Hz - 300 kHz; its sensitivity

amounts to 4 mV/rnT (1000 Hz and 25 °C) and the threshold is O,5;«T.

The properties of the probe are compared with some other magnetic

field. transducers.
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Inleiding

Een composietma-~eriaal, dat opgebouwd is uit bariumtitanaat en een

ferriet, blijkt een magneetveld te kunnen detekteren. Dit is ~~n van

de resultaten van een literatuuronderzoek naar magneetveldopnemers,

uitgevoerd door J.N.A.M. van Rooy (lit. V.4.).

Zoln composietmateriaal is een medium, dat een magnetoelektrisch

effekt vertoont. Dit betekent,dat het gemagnetiseerd wordt bij

plaatsing in een elektrisch veld; omgekeerd ontstaat er een piezo

elektrische spanning over als men het in een magnetisch veld brengt.

O'Dell (lit. C.9.) geeft een historisch overzicht van het magneto

elektrisch effekt. Pierre Curie was de eerste die het beschreef(1894).

Pas veel later, in 1960, werd het magnetoelektrisch effekt voor het

eerst waargenomen door Astrov in het monokristallijne chroomdioxide

na vergeefse pogingen van diverse andere onderzoekers.

Van Suchtelen (lit. C.1.,1~72) beschrijft, hoe in het bovenvermelde

composiet de magnetoelektrische konversie ontstaat: dit geschiedt

door koppeling van kruiseffekten (magnetostrictie en piezoelektriciteit)

in de samenstellende materialen van het composiet.

Opmerkelijk is, dat het composietmateriaal, zoals dat bij Philips

ontwikkeld is, niet wordt vermeld in het artikel van Wood en Austin

(lit. C.2.,1974). Zij geven een overzicht van mogelijke toepassingen

van magnetoelektrische materialen.

Na het artikel van Van Suchtelen (lit. C.l.) zijn nog diverse andere

publikaties van Philips verschenen met betrekking tot bovenvermelde

composieten (lit. C.3. tim C.8.). Daarin wordt ingegaan op de optima

lisering van de chemische samenstelling, welke de magnetoelektrische

konversie beinvloedt. Voorts worden enkele mogelijkheden beschreven

om het materiaal magnetisch en elektrisch te polariseren.

Onderwerp van het in dit rapport beschreven onderzoek is na te gaan,

of en in hoeverre een composiet als boven beschreven, te gebruiken is

als magneetveldopnemer, en of er eventuele andere toepassingen zijn.

Aanleiding tot dit onderzoek is onder meer geweest het feit, dat er



8

op diverse plaatsen behoefte bestaat aan een magneetveldprobe, waarvan

de belangrijkste eis een grote bandbreedte is (0-10 MHz).

Er is veel apparatuur op de markt, waarmee zeer nauwkeurig magneetvelden

gemeten kunnen worden. De meeste apparaten hebben echter een klein

frequentiegebied (0-1 kHz). Wil men een grotere bandbreedte, dan gaat

dit ten koste van de meetdrempel.

Voor meting aan magneetvelden bij frequenties hoger dan 100 kHz kunnen

spoeltjes gebruikt worden.

Er is getracht om het gesignaleerde hiaat in het arsenaal van

magneetveldmeters op te vullen door genoemd composiet als magneetveld

transducer te gebruilcen.
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HOOFDSTUK 1

Het composietmateriaal

De experimenten, die in dit rapport beschreven worden, zijn uitgevoerd

met samples, zoals die ons door het Natuurkundig Laboratorium van

Philips zijn verstrekt. Hier volgt een OpsoMfiing van de gegevens:

Het materiaal is uit de serie 642 B

De afmetingen van de samples zijn: 4x4x1,2 mm

Chemische samenstelling:

1
e

fase: 60 gew % Ba Ti1 ,02 03,04

2
e

fase: 40 gew % NiO,79 CO O,03 MnO,1 P'
1,90 °4f!.,t

De fasen zijn apart gemaakt, in poedervorm gemengd en

daarna tot pillen verwerkt en gesinterd
1

) op 1300 °c (02).
o

Tenslotte is het materiaal afgekoeld met 20 C per uur.

De werking van het composietmateriaal als magnetoelektrische transducer

is als volgt te beschrijven. Het composiet bevat twee fasen: een

magnetostrictieve fase (ferriet) en een piezoelektrische fase

(bariumtitanaat). Indien het materiaal in een magnetisch veld wordt

gebracht, vervormt de ferrietfase ten gevolge van magnetostrictie.

Deze vervorming wordt overgebracht naar de piezoelektrische fase,

waarover een piezoelektrische spanning ontstaat. De koppeling tussen

beide fasen is mechanisch. Bij een starre bevestiging van een stukje

composietmateriaal zal het effekt dus

minder zijn of geheel verdwijnen.

De werking is omkeerbaar: indien het

composiet zich in een elektrisch veld

b'evindt, ontstaat er een magnetisatie.

De werking van de magnetostrictieve

fase is in fig. 1.2.1 in beeld gebracht.

Fig. 1.2.1. Vlinderkromme

1) Sinteren: een proces waarbij poedervormige of korrelige stoffen door

een druk- of temperatuurverhoging een zodanige verandering ondergaan,

dat de deeltjes van de stoffen aaneenkitten als gevolg van verweken of

smelten van de oppervlaktelaag van de deeltjes.
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Het verband tussen veldsterkte en strictie (= lengteverandering) wordt

gegeven door de zgn. vlinderkromme. Horizontaal staat de magnetische

veldsterkte uit en vertikaal de strictie. De magnetoelektrische

overdracht van het composiet zal dus een hysterese effekt vertonen.

ook de afgeleide ervan geschetst.

De7.e afgeleide laat zien hoe de

gevoeligheid van het composiet

verloopt als funktie Van de magne

tische voorinstelling (ofweI "bias").

Fig. 1.2.2.a mag men niet op dezelfde

w~ze interpreteren als fig. 1.2.1.

Bij fig. 1.2.1 geldt inderdaad, dat,

met inachtname van de voorgeschiede

nis, een strictie A
1

hoort bij een

veld H
1

• Dit is nu niet het geval

met de E in fig. 1.2.2.a. Een konstant

.veld H1 veroorzaakt niet een konstant

elektrisch veld E
1

; immers de piezo-

elektrische en de ferrietfase staan

"parallel", en bovendien heeft het

bariumtitanaat een verliesweerstand.

Fig. 1.2.2

a) Karakteristiek van het
composiet.

b) Gevoeligheid als funktie
van de bias.

Opgemerkt dient te worden, dat het composiet als magneetveldopnemer

niet rechtstreeks een konstant magneetveld kan detekteren. Dit vindt

zijn oorzaak in het feit, dat de piezoelektrische fase (bariumtitanaat)

een verliesweerstand heeft die bovendien nog "geshunt" wordt door de

weerstand van de ferrietfase. Naarmate de frequentie lager is zal

hierdoor de magnetoelektrische konversiefaktor afnemen. Vanaf ca. 1 Hz

wordt dit effekt goed merkbaar. In eerste benadering kan men zich het

materiaal voorstellen als een parallelschakeling van een weerstand en

een kondensator. We komen hierop terug in hoofdstuk 3.

De strictie wordt doorgegeven aan de piezoelektrische fase, waarin een

piezoelektrische spanning ontstaat, evenredig met de strictie. Voor het

composiet als geheel kan men dan ook een karakteristiek schetsen, die

dezelfde vorm heeft als de vlinderkromme van de strictie. In fig. 1.2.2

is, behalve de vlinderkromme zelf,
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gebruiken.

Zonder voorinstelling, en

met zwakke signalen, produ

ceert het composiet een sig-

i naal met de dubbele frequentie.

( vergeleken met de frequentie

van het aangeboden signaal}.

De karakteristiek is in

Fig. 1.2.3
Gebruik van het composiet met en
zonder voorinstelling.

--<--r----t------ ~- -- -
t - -. - r 1
! : I

Voor een juiste interpretatie van de karakteristiek is deze, met weg

lating van het hysterese effekt, nog eens getekend in fig. 1.2.3.

I Door keuze van een zekere

voorinstelling HI en super

positie daarop van een zwak

wisselveld is het composiet

als lineaire transducer te

eerste benadering kwadratisch rand de oorsprong.

Alvorens het composiet gebruikt kan worden, dient men het te polariseren.

Van den Boomgaard en van Run ( lit. C.3.) beschrijven verschillende

polarisatieprocedures. De konversiefaktor van het materiaal blijkt af

te hangen van de wijze va2 polariseren. Op dit onderwerp gaan we niet

verder in. We volstaan met de beschrijving van de door ons gevolgde

polarisatieprocedure.

Ten behoeve van de elektrische polarisatie werd over de samples een

temperatuur). Pas als het sample weer

afgekoeld was tot kamertemperatuur,

werd het veld afgeschakeld. Bij
o

150 C bedroeg de stroom door het

preparaat 0,2 a 0,5 rnA; naarmate de

temperatuur toenam, verminderde de

,------j
I

Fig. 1.2.4
-Elektrische polarisatie

spanning Van 1 KV aangelegd (fig. 1.2.4). In het zo ontstane veld werd

net materiaal verwarmd tot ca. 150 °c
(dit is ca. 20 °c boven de Curie-

+
lkl!

spa~ling erover tot minimaal 500 V. Bij kamertemperatuur staat de

spanning van 1 KV nagenoeg volledig over het sample; de stroom is dan

verwaarloosbaar klein.
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Om aan het preparaat te kunnen meten, dient dit Van elektroden

voorzien te worden. De afmetingen va~ de samples zijn 4x4x1,2 mm en de

elektroden worden op de twee grote vlakken aangebracht (fig. 1.2.5).

Als elektrode is voornamelijk leitsilber

gebruikt, omdat in dat geval de aansluit

draden reeds voor het polariseren aange

bracht kunnen worden. Er zijn oak enkele

pro even gedaan met opgesputterde
Fig. 1.2.5

Positie van de elektroden goudeJ.ektroden.!
De hechting van goud is vrij goed, en

hierop kan direkt een draadje gesoldeerd worden. Dit kan echter pas

gebeuren, nadat de pil (het composiet) gepolariseerd is.

In lit. V.3. wordt geleidende lijm genoemd als bonding materiaal.

Voor het experimentele stadium volstaan wij met het gebruik van

leitsilber, terwijl verbindingen met de samples met litzedraad

worden gemaakt.



13

HOOFDSTUK 2

Generatie en ijki~g van een magneetveld.

2.1 Inleiding

Om metingen aan de transducer tekunnen verrichten, moeten we beschik

ken over een magneetveld. Dit dient homogeen en van bekende sterkte te

zijn. Een belangrijk punt hierbij is het frequentiegebied. Uit metingen

is gebleken, dat de frequentie een gebied van 0-1 MHz dient te bestrij

ken, (zie hiervoor hoofdstuk 3). Deze eis legt een zware beperking op

aan de maximaIe veldsterkte, die gemaakt lean worden. Dit wordt duide

lijk als men bedenkt, dat de sterkte van de magnetische induktie

0,25 a 0,5 mT moet bedragen, wil men de eigenschappen van de transducer

kunnen meten. Beschouw hiertoe een lange, dunne solenoide. Indien de

lengte groot is t.o.v. de doorsnede, kan voor de magnetische induktie

in de spoel genoteerd worden:

B= "..a.Ni (T) 2 1 1
I··

Hierin is N het aantal windingen, I de lengte en i de toegevoerde

stroom. Deze betrekking geldt in goede benadering. Indien het opper

vlak van de doorsnede A is, dan geldt voor de zelfinduktie:

2
L=/~_oN A (H) 2 1 2I • •

Veronderstel nu, dat de doorsnede v~n de spoel 2 em bedraagt, de lengte

20 em, N= 200, en i=1 A. Voor een frequentie van 1MHz is dan voor het

sturen van de spoel een spanniub nodig van 124 volt effektief. B be

draagt dan 0,62 mT.

Ook al zouden we de beschikking hebben over een generator, die boven

genoemde spanning en stroom levert, dan zijn we er nog niet. Immers,

door parasitaire kapaciteit tussen de windingen van de spoel zal

relatie 2.1.2 vanaf een zekere frequentie niet meer gelden. Een en

ander wordt toegelicht in paragraaf 2.3.

Uit bovenstaande blijkt weI, dat een lange solenoide geen gunstige

oplossing voor ons probleem is. We zullen in het volgende dan ook een

andere, bet ere konfiguratie beschouwen, waarmee het veld gegenereerd

kan worden.
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2.2 ToepassinE-va~nHelmholtz spoelenpaar.

een

.- .. ---
----> ~

)

I

I

!ir
I
I

._._~_.-

o·
I
I

I
I
b

Fig. 2.2.1
Doorsnede Helmholtz spoelenpaar.

Voor de meetopstelling is een Helmholtz spoelenpaar toegepast. De

opstelling van het spoelenpaar is geschetst in fig.2.2.1, en bestaat

uit twee ringvormige spoelen.

Het voordeel van een dergelijk spoelenpaar t.o.v. een solenoide is

tweeledig: de eigenkapaciteit kan kleiner zijn dan die van een solenoide

en bovendien kan het te meten objekt gemakkelijk tussen de twee spoel

helften geplaatst worden. Voor twee 1-winding-spoelen met b=a geldt

voor·de magnetische induktie in de oorsprong:

B= 0.716"..uoi
a

(T)

Voor een Helmholtz spoelenpaar met veel windingen kan men een stelsel

van N spoelenparen in elkaar passen, en de bijdragen van aIle spoelen

paren tot het veld sormneren. Een dergelijk stelsel is getekend in

fig. 2.2.2. Voor ieder paar moet gelden: a.=b.; i=1,2, ••• ,N, teneinde
l l

een homogeen veld te verkr~jgen.

Het is begrijpelijk, dat voor grote N de eigenkapaciteit zijn invloed

al snel zal doen gelden. Een opstelling als fig. 2.2.2 kunnen we der

halve aIleen gebruiken voor metingen bij lage frequenties (tot 100 Hz;

N= 250). Wanneer N, evenals de diameter van de gebruikte draad, niet

al te groot is, zodat het gearceerde oppervlak in fig. 2.2.1 klein is



t.o.v.
2

a ,

15

dan kan men de spoelen ook nog als "eenwindingsspoelen"

beschouwen en gaat 2.2.1 over in:

B= O,716,,"o1Ti
a

(T)

Tot nu toe hebben we aIleen gekeken naar het veld in de oorsprong.

Buiten de oorsprong moet het veld zo goed mogelijk homogeen zDjn in

een volume, waarvan de afmetingen door de transducer bepaald worden.

Voor het veld t.g.v. ~~n winding in een punt (r,z) geldt (lit. e.9.):

1'::- er(J) +Cc~l :(td)' ; (z - k~ -/~---->-r:...L--)} *
-~

{tJ ---~~ :~'j
Hierin zijn K(k) en E(k) vollcdige elliptische integralen met argument:

bla
~. 0 0.05a O.lOa O.l5a 0.20a O.25a 0.30a 0.35a 0.40a 0.45a 0.50a
z· "-

0.80
0 1.6008 1.6016 1.6039 1.6078 1.6129 1.6189 1.6255 1.6319 1.6373 1.6403 1.6392
0.05a 1.5992 1.6000 1.6024 1.6064 1.6117 1.6180 1.6250 1.6320 1.6382 1.6423 1.6426

0.85
0 1.5590 1.5596 1.5613 1.5640 1.5675 1.5714 1.5753 1.5784 1.5799 1.5783 1.5720
0.05a 1.5578 1.5584 1.5602 1.5630 1.5667 1.5710 1.5753 1.5790 1.5813 1.5809 1.5760

0.90
0 1.5167 1.5170 1.5181 1.5197 1.5217 1.5236 1.5250 1.5252 1.5232 1.5176 1.5069
0.05a 1.5159 1.5163 1.5175 1.5192 1.5214 1.5237 1.5256 1.5263 1.5251 1.5206 1.5112

-------

0.95
0 1.4739 1.4741 1.4746 1.4752 1.4758 1.4759 1.4751 1.4726 1.4674 1.4584 1.4440
0.05a 1.4736 1.4738 1.4743 1.4752 1.4760 1.4764 1.4760 1.4741 1.4697 1.4617 1.4485

1.00
0 1.4310 1.4310 1.4310 1.4307 1.4300 1.4285 1.4256 1.4207 1.4128 1.4008 1.3833
0.05a 1.4310 1.4311 1.4311 1.4310 1.4305 1.4293 1.4269 1.4226 1.4155 1.4044 1.3880

1.05
0 1.3881 1.3880 1.3874 1.3863 1.3845 1.3815 1.3768 1.3698 1.3596 1.3451 1.3249
0.05a 1.3884 1.3883 1.3879 1.3869 1.3853 1.3826 1.3784 1.3720 1.3624 1.3488 1.3297

----------

1.10
0 1.3454 1.3451 1.3441 1.3423 1.3394 1.3350 1.3288 1.3200 1.3078 1.2912 1.2690
0.05a 1.3460 1.3457 1.3448 1.3432 1.3405 1.3365 1.3307 1.3224 1.3108 1.2950 1.2737

--- - - - -- -
~ --- -----------~- --- ---- --------

1.15
0 1.3030 1.3025 1.3011 1.2986 1.29~8 1.2894 1.2817 1.2714 1.2575 1.2392 1.2154
0.05a 1.3038 1.3034 1.3021 1.2998 1.2962 1.2911 1.2838 1.2740 1.2607 1.2431 1.2201---_._- --------- - ------------- -------- ---------------

1.20
0 1.2610 1;2604 1.2587 1.2556 1.2510 1.2445 1.2357 1.2241 1.2088 1.1891 1.1642
0.05a 1.2621 1.2615 1.2599 1.2570 1.2526 1.2464 1.2380 1.2268 1.2121 1.1930 1.1687

Tabel 2.2.1. Waarden van de funktie f voor diverse waarden van ria, b/a

en z/a. (Overgenomen uit lit. e.9. )
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In deze relaties geldt: z'= b/2 ~ z. Ret totale veld wordt nu gevonden

door sommatie van B( r, b/2 +z) en B( r, b/2 -z). Men kan voor B dus

noteren:

B=~oi fer/a, z/a, b/a)
2 a

In tabel 2.2.1 zijn de waarden voor f uitgezet.

Een praktische waarde voor a is 5 em. Ret gebied, waar het veld homogeen

is (d.w.z. dat de afwijking met betrekking tot een homogeen veld bij

voorbeeld kleiner is dan 1 %), ligt hiermee vast. De afmetingen van

onze transducer zijn 4x4x1,2 mm. Vit tabel 2.2.1 kan men afleiden, dat

de ruimte, waar het veld tot op 1 %homogeen is, in ieder geval groter

is dan de ruimte die de transducer inneemt. Laatstgenoemde wordt in

het centrum van het spoelenpaar geplaatst. Vit de tabel ziet men oak,

dat al wijkt b/a af van e~n, dat het veld homogeen is over een voldoende

groot gebied. (Zie hiervoor ook fig. 2.2.3~)

1.6

1.5

1.4

1.3

f -
I - .........

-"- ---r--
..............

r/a'~
I

b./o= 0.8

%=0.9

%= 1.0

%= 1.1

Fig. 2.2.3.

Verloop v aD. de funktie f als
funktie van ria;
b/a is parameter.
(Overgenomen uit lit. C.9.)

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Met de hier geschetste opstelling is voldaan aan de eis t.a.v. de

homogeniteit van het veld. Nu dient het aantal windingen nag vastgelegd

te worden. Enerzijds mag dit aantal niet te klein zijn, omdat aan de

eis m.b.t. de veldsterkte dan niet voldaan kan worden; van de andere

kant mag N niet te groat zijn i.v.m. de eigenkapaciteit van de spoel.

Indien we nu uitgaan van een stroom van 1 A door het spoelenpaar, dan

is voor B= 0,5 mT (zie par. 2.1) een windingtal nodig van 30. De

eigenresonantie van het zo verkregen spoelenpaar blijkt te liggen bij

1 MHz. Deze frequentie is zeer gQnstig: bij een lagere eigenresonantie

frequentie was het niBt mogelijk geweest om tot 1 MHz voldoende stroom

door de spoelen te sturen. Een hogere eigenfrequentie is alleen moge

lijk (in deze konfiguratie) door verkleining van het windingtal. Expe

rimenteel is gevonden dat de keuze N= 30 optimaal is.



Fig. 2.3.1.
Spoel met parasitaire

kapaciteit.
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Om de vereiste stroom door de Helmholtz opstelling te kunnen sturen,

wordt deze voor frequenties boven 10 kHz opgenomen in een parallel

L-C kring. Door de kring in resonantie te brengen wordt bereikt, dat

met een stroom gestuurd kan worden die veel kleiner is dan de benodigde

spoelstroom. Een tweede voordeel van het gebruik van zorn L-C kring is,

dat, indien de kwaliteitsfaktor Q een redelijke waarde he eft (bijv. 10),

ons testveld ook goed sinusvormig is. (AIle metingen worden uitgevoerd

met een sinusvormig testveld.) De Q van de kring wordt bepaald door de

weerstand van het koperdraad, de· tanJ van de gebruikte kondensatoren,

de zelfinduktie van de spoelen Em de resonantiefrequentie Wo (Q~~L).

De waarde van Q is steeds~10.

We hebben nu ook voldaan aan de eis aan het testveld m.b.t. de sterkte.

Resteert nog het frequentiegebied; dit hangt nauw samen met de ka1ibratie,

die in 2.3 aan de orde komt.

2~3. Ijking van het magnetisch veld.

Er is reeds opgemerkt, dat relaties als 2.1.1 en 2.2.1 voor hogere

frequenties al gauw niet meer gelden. Het probleem van de eigenkapaciteit

van een spoel is geschetst in fig. 2.3.1. De parasitaire kapaciteit zorgt

ervoor, dat een gedeelte van de toegevoerde

stroom i niet de gehele spoel doorloopt. We

zouden nu aIleen die stroom willen meten, die

verantwoordelijk is voor de B. Echter, de

parasitaire kapaciteit is verdeeld over de

spoel. De spoel is dus in detail ook niet

voor te stellen door bijvoorbeeld een parallel

schakeling van een L en een C , zoals we

gewend zijn bij de beschouwing van de spoel

als tweepool.

Hoe kan men nu de waarde van de stroom te weten komen, die het B-veld

veroorzaakt? Een mogelijkheid is dat men een stroomtang gebruikt, die

aIle windingen omsluit.

De 30 windingen van de in het voorgaande beschreven spoel konden niet

met de voorhanden zijnde stroomtang omvat ·worden. De stroomtang kon
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echter van een voorzetstuk voorzien worden, zodat w~l alle windingen

omvat konden worden. De invloed van dat voorzetstuk op het veld ging

een niet te verwaarlozen rol spelen.

Men kan de zaak ook anders benaderen. Wanneer we een frequentie kunnen

aanwijzen, waaronder de invloed van de parasitaire kapaaiteit verwaar

loosbaar is, dan weten we d.m.v. vgl. 2.2.2 de veldsterkte voor alle

frequenties beneden die frequentie. Om deze frequentie te vinden, wordt

van beide spoelhelften ~en winding voorzien van een naar buiten uitge

voerde lus (fig. 2.3.2). Hiervoor wordt de middelste winding gekozen:

deze winding heeft de grootste kapaciteit t.o.v. zijn omgeving, verge

leken met de andere. De invloed van parasitaire stroom zal in deze

a)

IS" e. VilVtJ;A/(;

~
. "--0.. ._{)

------0

b) c )

Fig. 2.3.2. a) Zijaanzicht spoel met meetlus.
b) Ligging van de windingen.
c) Windingen met parasitaire kapaciteiten.

winding derhalve het eerste merkbaar zijn. De stroom in de lus wordt met

een stroomtang gemeten en vergeleken met de stroom in de toevoerdraad

Van de spoel. Zolang beide stromen aan elkaar gelijk zijn, geldt relatie

2.2.2. De procedure die men nu moet volgen is het opvoeren van de tre

quentie tot een waarde, waarbij het verschil tussen beide stromen meet

baar wordt (bijv. 1 %). Wanneer voor beide metingen dezelfde stroomtang

gebruikt wordt, dan heeft deze laatste geen invloed op de meting: er

dienen alleen twee stromen vergeleken te worden.

Voor de in par. 2.2 beschreven Helmholtz opstelling met N=30 en a= 5cm

blijkt de gezochte frequentie te liggen op 100 kHz; het verschil tussen

beide stromen is dan 1 %. We kUilllen nu dus de veldsterkte berekenen

voor frequenties tot 100 kHz.

Ret is evenwel wenselijk, om de veldsterkte nog via een meting te kon

troleren. Voor gelijkstroom kan dit eenvoudig geschieden met een
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Gaussmeter met als opneme~ een Hall element. Voar wisselvelden is een

dergelijk instrument i.h.a. niet geschikt en zal de meting op andere

wijze moeten geschieden.

Een absolute meting Van de veldsterkte zou als volet uit te voeren zijn.

Als referentie wordt het veld van een permanente magneet gebruikt, waar

van de sterkte met een Gaussmeter gemeten wordt. Zie fig. 2.3.3. Een

substitutiemeting is in dit geval het nauwkeurigste. Op dit referentie-

Opstelling voor ijking van een wisselveld.
De velden in beeld gebracht.

-C- (se-c)b)

8~ef. I'----+---r---

ca.)
2.3.3. a)

b)

y-------~lha917et-el'J

Fig.

veld wordt een wisselend magneetveld gesuperponeerd, waarvan de ampli

tude even groot gemaakt wordt als de waarde van het konstante magneet

veld. Ret succes van deze methode hangt af van de kwaliteit van de

detektor, waarvan we het signaal bekijken met de oscilloscoop.

Als detektor kan een magnetoweerstand toegepast worden; deze he eft een

kwadratische karakteristiek. Hiervan is, evenals bij een Hallplaatje,

het frequentiegebied beperkt. Een andere mogelijkheid is, om de in

hoofdstuk 3 te behandelen composiet transducer als detektor te gebruiken.

Deze blijkt ook een kwadratische karakteristiek te bezitten. Bij deze

transducer zit de beperking niet in het frequentiegebied, maar in een

hysterese effekt.

Een andere methode om het veld te meten, is toepassing van een spoeltje.

Taggart (lit. M.1.) beschrijft de kalibratie van een elektromagnetisch

veld, zoals dat geschiedt op het National Bureau of Standards (NBS) in

de USA. Van een 1-winding-spoel berekent men nauwkeurig het elektrische

veld. Men werkt hier met de absolute waarde van de elektrische veldsterkte.

Op enige afstand van deze bron bevindt zich een te ijken antenne. Door

meting van de door deze antenne afgegevenspanning is de konversie-

faktor erVan bekend. Dit is de zgn. "Standard field method", welke zijn

toepassing vindt in het frequentiegebied Van 10 kHz - 30 MHz. Voorts kent
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men de "Standard antenna method", die juist omgekeerd werkt. Hierbij

wordt uitgegaan van de bekende konversiefaktor van een standaard

antenne. Deze tweede methode past men in feite ook toe, door met een

spoeltje te meten. Hierbij zij opgemerkt, dat de diameter van het

spoeltje (de loop) klein dient te zijn t.o.v. de golflengte, wil de

opnemer voornamelijk reageren op de magnetische veldkomponent. Is dit

niet zo, dan zal in het algemeen zo'n proefspoeltje ook op een elek

trisch veld reageren (lit. N.Z. en ill.3.). Aan genoemde eis is in ons

geval zeker voldaan.

We ijken de opstelling nu eerst bij gelijkstroom m.b.v. een Gaussmeter

en een ijkmagneet. Vervolgens wordt het veld gemeten met twee ver

schillende spoeltjes in het frequentiegebied van 100 Hz - 10 kHz resp.

1 kHz - 1DO kHz. Op het gebied van 0,1-1 MHz komen we nog terug.

Uit vgl. 2.2.2 met a= 5cm en N= 30 voIgt:

B = 0,27 i (mT) 2.3.1

Voor i moet hier de totaal ~oegevoerde stroom ingevuld worden; de beide

spoelhelften worden parallel geschakeld. In de berekende waarde van B

is de maximale fout 2% t.g.v. de onnauwkeurigheid in de geometrie van

de spoelen. De maximale fout in de gemeten waarde van de stroom i is

1,5 %. We konkluderen daarom:

B 0,27 i (mT) + 3,5 % 2.3.2

De stroom i wordt ingesteld op 3,71 A, zodat B = 1 mT. Deze waarde

wordt nagemeten met een Gaussmeter (RFL type 3265); de maximale fout

in B bij deze meting bedraagt in totaal 1,75 %. Hierin zit de onnauw

keurigheid van de ijkmagneet plus die van het instrument. Deze meting

levert:

B =: 0,969 (mT) + 1,75 01 2.3.3fO-

Voor i = 3,71 A zijn de uiterste waarden voor B dan als voIgt:

berekening 0,9 65 ~B~ 1,035 (mT·) } 2.3.4
meting : 0,952~ B~ 0,986 (mT)
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De onzekerheidsintervallen overlappen elkaar gedeeltelijk;dus zlJn meting en

berekening in overeensterruning en ligt de werkelijke waarde tussen 0,965

en 0,986 mT..

We gaan nu eerst wat verder in op de spoeltjes. In tabel ~.3.1 zijn de

gegevens ervan opgenomen. Fig. 2.3.4 toont het vervangschema.

spoeltje A spoeltje B eenheid symbool

diameter: 21,8 5,0 mm a

aantal windingen: 23 10 N.

draaddiameter: 0,2 0,1 mm b

zelfinduktie(gemeten): 17,3 0,7 ""H L'

zelfinduktie(berekend): 17,6 0,8 ,..u.H L

afsluitweerstand: 50 50 Ohm R

resonantiefrequentie: 3, ~5 15,56 lVIHz

oppervlak doorsnede: 3,77 10-4 2,00 10- 5 2
Am

onnauwkeurigheid
in de geometrie: 2 4 %

Tabe12.3.1.
Gegevens van de spoeltjes.

r L

C
1

50 pF

C~ = 20 pF

R
1

1 M.Q

spoeltje kabel afsluit
weerstand .

meet
instrument.

Fig. ~.3.4.

Vervangschema spoeltje.

De spanning vo is als volgt te schrijven:

1.

1 + r/R - /AiLC + j'W/R (L + RCr)
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Hierin is C'= C
1

+ C
2

• Het spoeltje wordt via een koaxiaal kabeltje

met een buisvoltmeter verbonde~. Om--dat dit kabeltje kort is (ca. 50 em)

is het voldoende om alleen rekening ~e houden met de eigenkapaciteit

ervan (100 pF/m).

De waarde van de zelfinduktie van de spoeltjes is berekend volgens:

"'H)

Hierin is N het aantal windingen, d de diameter in inches en F een

grootheid, die afhangt van de verhouding van diameter en lengte van de

spoeltjes (lit. S.3.). (Spoeltje A : F = 0,038 en spoeltje B: F = 0,04).

In tabel 2.3.2 zijn voor beide spoeltjes de waarden vanl~1 uitgezet

voor verschillende frequenties.

spoeltje
A1--:-1

spoeltje
B I. :0 Ifreq.(kHz) freq.(MHz)

0,1 0,9827 0,01 0,9932

1,° 0,9827 0,1 0,9932

10,0 0,9818 0,8 0,9877

50,0 0,9620 1,° 0,9855

Tabel 2.3.2. Korrektiefaktoren.

Voor spoeltje A geldt nu:/v
o

l==WNAB.0,9827 en voor spoeltje B geldt een

analoge uitdrukking. In tabel 2.3.3 zijn voor beide spoeltjeslvol,

frequentiegebied en onnauwkeurigheid samengevat.

Spoeltje A Spoeltje B

Ivol tT~HZJ 5,353 10- 5 1,250 10-6
Bf

frequentiegebied: 0,1 - 10 kHz 1 - 100 kHz 1 - 800 kHz
onnauwkeurigheid t.g.v.
geometrie en konversie- 2 % 4 % 4,7 %

faktoren.

Tabel 2.3.3. Gegevens spoeltjes.

In het gebied van 0,1 - 100 kHz zijn voor ieder spoeltje per dekade 30

meetpunten opgenomen, teneinde een indruk .te krijgen over het gedrag van

de spoeltjes. De resultaten zijn bijeengebracht in tabel 2.3.4. De inge

stelde waarde van het veld bedroeg 0,027 mT.
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spoeltje A spoeltj e B

frequentie: 0,1 - 10 kHz 1 - 10 kHz 1 - 10 kHz 1 - 100 kHz

B (mT) : 0,02682 0,02702 0,02801 0,02810
gem

cr(%) : 1,27 0,9 6 1,78 1,96

30-(%): 3,81 2,88 5,34 5,88

Tabel 2.3.4
Gemiddelde en standaardafwijking van 30

meetpunten per dekade.

De tweede en derde kolom mogen vergeleken worden, daar de meetkondities

hiervoor gelijk waren. We zien dat spoeltje A de ingestelde waarde erg

goed benadert. Spoeltje B geeft kennelijk een te hoge spanning af in

vergelijking met de theorie. Vermoedelijk wordt deze systematische fout

veroorzaakt door het feit, dat we het produkt NA niet goed kennen; de

invloed van aansluitdraden is in het geval van het onderhavige spoeltje

relatief groote

In fig. 2.3.5 zijn aIle waarden met hun onzekerheidsintervallen grafisch

gerepresenteerd.

Fig. 2.3.5.
Onzekerheidsintervallen berekend en gemeten.
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De systematische fout van spoeltje B is weg te werken met een korrektie

faktor. Tot 10 kHz is de nauwkeurigheid van de stroommeting 2,25 %.
Meting van de stroom geschiedt boven 10 kHz met een stroomtang. De

nauwkeurigheid ervan is 3 %. Via de berekening kennen we het veld dus

tot op 5 %nauwkeurig. De onnauwkeurigheid in spoeltje B is zelfs nog

groter. Resumerend kunnen we per frequentiegebied tot 100 kHz de maxi

male relatieve fout opgeven:

freq. gebied

o - 10 kHz

1-0 - 100 kHz

max. reI. fout

4,25 %
5,00 %

Voor frequenties groter dan 100 kHz kunnen we het veld niet meer via

stroow~eting te weten komen. Men zou een Helmholtz opstelling kunnen

maken, waarvan de resonantiefrequentie hoger ligt dan die van de

gebruikte opstelling. Het aantal windingen moet dan drastisch verkleind

worden. Door dit te doen is er een nieuw probleem ontstaan, nl. dat

van de stroommeting.

De zelfinduktie van het spoelenpaar is nu Z0 klein geworden, dat het

aanbrengen van een stroomtang een relatief grote impedantie introdu

ceert. De tussenschakelimpedantie van de gebruikte stroomtang is 1~H

parallel met 10 mO.

Men kan de stroom ook meten met een weerstand, maar deze dient dan zuiver

ohms te zijn, en dat is een hele eis in het betreffende frequentiegebied.

We volstaan dan ook voor het gebied van 0,1 - 1 MHz met meting Van het

veld met spoeltje B. Er wordt een ijkgrafiek gebruikt, waarbij gekorri

geerd is Voar de systematische fout.

Ook in het frequentiegebied van 100 kHz - 10 ~lliz zijn een aantal metingen

verricht i.v.m. de afscherming van de transducer. Hiervoor werd inder

daad een Helmholtz opstelling gebruikt met slechts enkele windingen,

nl. 4. Voor deze metingen is het voldoende om de stroom konstant te

houden; meting met de stroomtang is dus mogelijk, omdat de invloed

hiervan nu niet belangrijk is.

Verder werd voor deze metingen een klein spoeltje gebruikt van 4 win

dingen; de doorn was 5 mm. De konversiefaktor is nu niet belangrijk

omdat het substitutiemetingen betreft.

Om metingen te verrichten aan de afscherming is weer een homogeen veld
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nodig in een voldoende grote ruimte. Ook aan deze eis wordt met de

gebruikte opstelling tegemoet gekomen.
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HOOFDSTUK 3

Metingen aan het composiet

3.1. Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is vermeld, kan men een pilletje composiet

materiaal in eerste benadering beschouwen als een parallelschakeling

van een weerstand en een kondensator. In grote lijnen vertegenwoordigt

de weerstand de ferrietfase en de kapaciteit de piezoelektrische fase

alsmede de aansluitingen. De gelijkstroomweerstand nu blijkt een waarde

te hebben van 2-5 109 ohm. Meting van de kapaciteit levert een waarde

van 35 pF (f : 5 kHz). In fig. 3.1.1 zijn genoemde komponenten in een

schema ondergebracht. C
1

is de kapaciteit van het bariumtitanaat:

hierover verschijnt de piezoelektrische spanning e. R
1

vertegenwoor

digt het ferriet, terwijl C
2

de elektrodenkapaciteit representeert.

Fig. 3.1.1.
Elektrische voorstelling

van het composiet.

Teneinde aan de samples te kunnen meten, dient de ingangsweerstand van

het meet circuit groot te ~ijn t.o.v. R1 ' en de kapaciteit zou klein

moeten zijn t.o.v. C
1

+ C
2

• Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van

een impedantietransfonnator in de vorm van een volgerversterker. De

onderdelen hj_ervan, evenals de metalen behuizing, mogen het magnetische

veld in en om de transducer niet beinvloeden. De afstand tussen laatst

genoemde en de bufferversterker wordt daarom op ca. 10 em gehouden.

Een kOCLxiaal kabeltje ver/jorgt de verbin.ding (kapaciteit 100 pF/m).

Een en ander is in fig. 3.1.2 getekend.

De kapaciteiten C
3

en C4 zorgen, samen met R
2

Voor een spanningsdeling.

In de getekende situatie kunnen we de klemspanning v (fig. 3.1.1)
o

niet direkt meten. V
o

kan weI benaderd worden, indien R
2
»R

1
(dit is
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steeds het geval) en de impedantietransformator direkt samengebouwd

wordt met het composiet, bijv. in de vorm van een integrated circuit.

De extra kapaciteit (i.e. C
3

+ C
4

) kan dan klein blijven.

sample kabeltje buffer R2
10

12
ohm

T"' - -- - - - - - --,

C
1

32 pFI
I C

2 3 pF

----71 C
3

10 pF
B-veld

j C
3I C4 == 5 pF

, I.... .1

Fig. 3.1.2.
Elektrisch meten aan het composiet.

De hierboven genoemde kapaciteitswaarde Van 35 pF is voornamelijk toe

te schrijven aan het bariumtitanaat (C
1
). Dit kan met een eenvoudig

proefje worden aangetoond. De kapaciteitswaarde van 35 pF wordt gevon

den, terwijl het sample van elektroden voorzien is; er is dus een gal

vanische verbinding"tussen de elektroden en het materiaal. Door isolatie

tussen elektroden en sample aan te brenGen, wordt deze verbinding ver

broken, en neemt de kapaciteit af tot ca. 3 pF, dus een faktor 10 lager

dan in het eerste geval. We konkluderen hieruit dat de kapaciteit van

de elektroden klein is t.o.v. de resulterende kapaciteit in het barium

titanaat.

Voor vo' kan geschreven worden (R~>R1) 1).

v 'o
e

,1w R C
3.1 .1

v 'o
e

C1 C1------ ~ 0,7
C1+C

3
+C

4

3.1.2

Voor alle metingen is v opgegeven.
o

1) We werken Bteeds met tijdharmonische signalen.
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Vgl. 3.1.1 representeert een hoogdoorlaatfilter met kantelpunt:

wot:::::: 1/R
1
(C

1
+C

3
+C

4
), ofweI fo~1 Hz.

In hoofdstuk 1 is reeds gewezen op het feit, dat de grootte van de

magnetoelektrische konversiefaktor afhangt van de magnetische voorin

stelling (fig. 1.2.2). De maximale gevoeligheid blijkt op te treden

bij een magnetische voorinstelling van 40 - 60 mT, afhankelijk van de

voorgeschiedenis. Voor de metingen worden twee permanente magneten

gebruikt, die zodanig gepositioneerd worden, dat t.p.v. het composiet

een veldsterkte van 50 mT heerst.

3.2. Het ontwernen van een bruikbare meetopstelling

15 cm
magneten

1__ -. 100 windingen

I
I

K-~~H---composiet

I I
I
L. _ _ J

100 windingen

cm

Als eerste werd getracht de frequentiekarakteristiek op te nemen. Fig.

3.2.1 geeft de meetopstelling.

i spoelen

V I
o

i

Fig. 3.2.1
Eerste meetopstelling.

Afscherming van het device is steeds nodig, teneinde storende elektrische

velden te onderdrukken. Het preparaat bevond zich in het beginstadium

Van de metingen in een omhulling Van koperfolie van 0,1 mm dikte. Het

wisselveld werd gegenereerd met een solenoide, bestaande uit twee

helften. T.p.v. de transducer was dit veld niet homogeen, maar het ging

er in dit stadium om , een globale indruk van de eigenschappen te krijgen.

De sterkte van het testveld bedroeg ca. 0,5 mT. Fig. 3.2.2 toont het
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Fig. 3.2.2.
Frequentiekarakteristiek bij eerste meting.

resultaat van de meting. Aanvankelijk vertoonde deze karakteristiek een

resonantiepiek bij 30 Bz; deze resonantie werd veroorzaakt doordat het

sample vrij kon bewegen door de ophanging aan de beide litzedraadjes.

De resonantie verdween, toen het composiet aan ~~n zijde star bevestigd

werd.

In het gemeten gebied verloopt de kromme niet volgens verwachting, omdat

we geen kantelpunt kunnen aanwijzen en omdat de helling niet verloopt

met 6 dB per oktaaf. We komen hierop terug in paragraaf 3.3.

De afgegeven spanning v ' bedraagt 3 a 7 mV/mT (gemeten aan 5 samples).
o

Na bovengenoemde meting werd gezocht naar een methode om bij hogere

frequenties te meten. De problemen die met betrekking tot het opwekken

van eon magneetveld optreden bij hoge frequenties, zijn besproken in

hoofdstuk 2. De veldsterkte is niet meer direkt bekend via stroommeting.

Daarom werd in de solenoide van fig. 3.2.1 t.p.v. de transducer een

klein proefspoeltje geplaatst, en werd de magnetische induktie gemeten.

De stroom door de solenolde werd konstant gehoudon en de door het
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spoeltje afgegeven spanning werd gemeten (fig. 3.2.3.). Het spoeltje

was voar deze gelegenheid geplaatst in eenafscherming van Leitsilber.

Het is namelijk noodzakelijk, dat de dikte van de afschermende laag

...
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Fig. 3.2.3.

Meting van het
veld via een
proefspoeltje.

klein is t.o.v. de magnetische skindiepte, omdat anders verzwakking

van het te meten veld optreedt. Voor koper bedraagt de skindiepte bij

1000 Hz 0,065 mm. De genoemde dikte van 0,1 mm was dus al te groot. Om

deze reden is in tweede instantie leitsilber gebruikt, temeer daar het

geleidingsvermogen hiervan kleiner is dan dat van koper.

Uit het verloop van fig. 3.2.3 nu werd een verkeerde konklusie getrok

ken, nl. dat tot ca. 150 kHz het veld evenredig is met de stroom door

de solenoide. In dit stadium was het nog niet duidelijk, dat er m.b.t.

fig. 3.2.3 2 effekten waren, die tegen elkaar in werkten, nl.:

1) opslingering van de stroom in de spoel t.g.v. diens

eigenkapaciteit (zie hoofdstuk 2);

2) ver4<wakking van het veld door het leitsilber.

De frequentiekarakteristiek van het composiet werd evenwel opgenomen

tot genoemde frequentie van 150 kHz (figw 3.2.4). Ook nu weer werd een
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flauwe helling aan de laagfrequentzijde gevonden. Aan de hoge frequentie

zijde was er een duidelijke afval boven ca. 80 kHz.

rELl9r/EVE"
Rl1pU rfJOF

10 I
l.

10 /0 .s 10 to s
/0

Fig. 3.2.4.
Frequentiekarakteristiek

Bij deze meting trad voor het eerst het probleem van de aansluitdraden

van d~ transducer op de voorgrond. Steeds werd er zo goed mogelijk voor

gezorgd, dat de effektieve lUs, gevormd door de aansluitdraden in een

vlak loodrecht op het veld, zo klein mogelijk was.

De vraag wierp zich op, of de hierboven beschreven meetmethode wel het

gewenste resultaat op kon leveren. Er waren op dat moment verschillende

faktoren, waarvan de invloed niet duidelijk was, zoals:

1) De relatie tussen het veld in de spoel en de toege-

voerde stroom;

2) Het effekt va:J. de "bias" magneten op het tijdharmon:Lsch

magnetisch veld;

3) De invloed van de afscherming.

Punt 1 is reeds uitvoerig aan de orde geweest in hoofdstuk 2. We zouden

in het vervolg de in dat hoofdstuk besproken Helmholtz spoelen gebruiken.

De magneten hebben geen invloed op de meting; ook niet bij hoge frequen

ties. Het materiaal waarvan deze magneten vervaardigd zijn is een
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keramisch materiaal, nl. ferroxdure 330. De relatieve permeabiliteit

ervan is ongeveer een en de soortelijke weerstand bedraagt 10
6

Qm

(vergelijk koper: 1,7 10-
8
Qm). De magneten zijn derhalve in het voor

ons belangrijke frequentiegebied tot 1 rilliz en zelfs ver daarboven

transparant voor een magnetisch veld.

Resteert de afscherming; deze komt in hoofdstuk 4 aan de orde. De

afscherming dient zodanig te zijn gedimensioneerd, dat tot ca. 1 MHz

geen verzwakking van het te meten veld optreedt. We vermelden hier

reeds het resultaat van hoofdstuk 4: de afscherming bestaat uit een

bolvormige, dunne laag alQminium (dikte 1000 ~) die is aangebracht

op een uitsparing in een blokje perspex (bolstraal is 1 em).

In fig. 3.2.5 is de voor de metingen gebruikte opstelling getekend.

Het pilletje bevindt zich in de kogelvormige afscherming (zie hoofdstuk

4) en is aan een zijde bevestigd aan een steun. Het signaal wordt via

naarsturlng
ve.ldspoe:ren

temperatuur
pro be -----I---h,...,....,..-----__

steun

magneten

Helmholtz
spoelen

Fig. 3.2.5.
Meetopstelling

blokjes perspex

aluminium laag

sample

versterker

een koaxiaal kabeltje aan de bufferversterker toegevoerd. Op het blokje

perspex, waarin de transducer zich bevindt, is een temperatuurprobe

geplaatst. Aan weerszijden van het blokje zijn de ferroxdure m~gneten

opgesteld. De aansluitdraadjes zijn zodanig getwist, dat de spoelwer

king ervan minimaal is. In par. 3.3 worden de metingen besproken.

De genoemde kapaciteitswaarde van 35 pF komt·overeen met een evan
r

300.
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Verder werd de ring onderbroken,

zodat een luchtspleet van 1,4 mm ont

stond. De zelfinduktie van de zo ont

stane spoel bedroeg 58,2~H (gemeten).

De bijdrage van de in de figuur aan

gegeven ring (gestippeld) met een

doorsnede 1 x 2,45 mm aan de zelfinduk

tie bedroeg 4,8~H (berekend).

Plaatsing van een stukje composiet

lit

Fig. 3.2.6.
Bepaling van,;"".

De;"yvan het composietmateriaal werd bepaald door meting van de zelf

induktieverandering van een spoel, wanneer het materiaal in de lucht

spleet van de spoel gebracht werd (fig. 3.2.6). Hiertoe werden om de kern

van een ferrietring (Philips materiaal

4e6;A=· 160) 50 windingen gelegd.

in de luchtspleet vergrootte de zelfinduktie tot 62,2~H; een toename

van 4 H (afmetingen van het stukje composiet: 1,4 x 1 x 2,45 mm).

Verwaarlozen we de randeffekten die optreden aan de begrenzingen van

het pilletje composiet (dat mag omdat~r~) dan verandert de bijdrage

van een stukje materiaal de zelfinduktie van 4,8 in 8,8~H, een relatieve

verandering van 1,8. Voor het composiet geldt dus in eerste benadering

dat ~J'~1 ,8.

Ter plaatse van het composiet zal dus een verdichting van veldlijnen

optreden. Aan de andere kant wordt het veld bij hoge frequenties ver

zwakt door wervelstromen in de (leitsilber) elektroden. Wat de invloed

is van de kombinatie van deze beide effekten op het te meten veld is

niet bekend.

3.3. Metingen

Met de opstelling van fig. 3.2.5 werd de frequentiekarakteristiek opge

nomen. De veldsterkte bedroeg 0,27 mT en de temperatuur was 25 °e. Fig.

3.3.1 toont het resultaat (zie ook bijlage A1). Vergelijken we deze

karakteristiek met die van fig. 3.2.4, dan zien we in deze laatste

duidelijk de invloed. van de afscherming t.g.v. het leitsilber. Een kon

trole op de meting hebben we steeds door de magneten te verwijderen:
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Fig. 3.3.1.
Frequentiekarakteristiek.

het afgegeven signaal van het composiet moet dan aanzienlijk in sterkte

afnemen (fig. 1.2.2). De invloed van de aansluitlus is minimaal gemaakt

bij 1 MHz; de invloed van deze Ius is bijdie frequentie het grootste

en bovendien is dan het magnetoelektrische effek-~ nagenoeg verdwenen.

De resonantiepiek bij 650 kHz wordt veroorzaakt door mechanische eigen

schappen. Meting van deze resonantiefrequentie maakt het mogelijk om de

elasticiteitsmodulus Evan het materiaal te vinden. Voor de voortplan

tingssnelheid in een medium geldt: v =)., f ='\fE/i; hierin is. E> de

soortelijke massa; 'Xis de golflengte die past bij twee maal de dikte

d van het sample. Met d 1 ,2 mm, f = 650 kHz, en ~ = 5,19 103 kg/m3

4 2
voIgt dan: E = 1,26 10 N/mm.

Ook bij deze meting vonden we de flauwe afval aan de laagfrequentzijde.

Dat dit gedrag niet overeenkomt met de verwachting (zie par. 3.1) komt,

omdat het model van fig. 3.1.1 niet geheel juist is. De werking van het

composiet wordt beter benaderd door het schema van fig. 3.3.2. Het

materiaal is opgebouwd uit een groot aantal korrels ferriet en barium

titanaat. De korrels ferriet, die door het sinteren gekoppeld zijn met

de korrels bariumtitanaat, verzorgen het magnetoelektrische effekt.
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R.
lgekoppeld

,
C.

l.

R·
. t"nle

gekoppeld

C

( v
o

>

Fig. 3.3.2.
Vervangschema.

bij di t !~pakketj e" behorende

niet gekoppeld ferriet (R!)
l

vertegenwoordigt. de elektroden-

is slechts het eendimensionale

Deze korrels geven we aan met C. en R.• De
l l

bevat het materiaal ookbron is e .• Voorts
l

en niet gekoppeld bariumtitanaat (C!). C
l

kapaciteit. In het schema van fig. 3.3.2

geval beschouwd. Men kan zich voorstellen dat zich in een smnple een

groot aantal van deze ketens bevinden, die onderling verbonden zijn,

en elkaar elektrisch en mechanisch beinvloeden. Dit laatste manifes-

teert zich o.a. in schuifkrachten -cu3sen deze ketena.

We beperken ons tot het ~endimensio~ale model. De afmetingen van de

korrels vertonen een zekere spreidinG• Hierdoor zullen C. en R. niet
l l

hetzelfde zijn voor aIle pakketjes. Bijgevolg heeft ieder pakketje zijn

eigen tijdkonstante T. = R.C .• Deze spreiding in tijdkonstanten nu
l l l

verklaart het laagfrequent gedrag van de transducer. Voor een pakketje

geldt:

v.
l

e.
l

=

Wanneer we nu aIleen rekenen met e., R.
l l

N
~ ti-w~' e,'

vo = ?-1 + ,/w r..
, =:1

Vgl. 3.3.2 is berekend voor e. = e, N
l

waarbij x uniform verdeeld was tussen 0

uitgezet als funktie~van de frequentie.

en C., dan geldt bij N pakketjes:
l

100. Voor ~ gold: ~= 0,001.102x,
en. 1. In fig. 3.3.3 is IVo/el
Men ziet aan deze grafiek dat

met een netwerk als dat van fig. 3.3.2 de °karakteristiek voor lage

frequenties te benaderen is (vgl. fig. 3.3.1). Een meer preciese

benadering is aIleen mogelijk, indien meer gegevens omtrent de korrel-

,

(



36

0,5 10~

,., ,.

2

I
,

. , .'.

I',
, ,

i

- - 1

! ' ' ,-

~f~~i*i-~~.
T VI I

Fig. 3.3.3.
Berekende karakteristiek.

grootte bekend zijn.

Wanneer geldt dat W~·«l voor aIle i, dan verloopt de karakteristiek

met een helling van 6 dB per oktaaf. Deze helling is inderdaad gevondenj

we komen hierop nog terug.

De volgende punten worden nu besproken:

1) Gevoeligheidskurve (S-kurve)j

2) Temperatuurafhankelijkheidj

3) Gedrag bij zeer lage frequentiesj

4) Vervorming;

5) Ruis.

Ad 1. De gev2.-el:hgheidskurve

In hoofdstuk 1 is er reeds op gewezen, dat de grootte van de magneto

elektrische konversiefaktor afhangt Van de magnetische voorinstelling

(fig. 1.~.2). Om dit te meten werd de opstelling van fig. 3.3.4 gebruikt.

spoe~ ~emperatuurprObe

~ I composiet
.---r----,

Fig. 3.3.4.

IVIeetopstelling

t.b.v. S-kurve.

polen van de
elektromagneet
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De transducer bevond zich bij dezemeting in de luchtspleet van een

elektromagneet. Met deze magneet kon de veldsterkte t.p.v. de transducer

geregeld worden tussen 0 en 500 mT. Het wisselveld met frequentie 1000

Hz werd opgewekt met een spoel, die zich eveneens in de luchtspleet

bevond. Deze spoel had 15 windingen van 0,6 mm koperdraad en een diameter

van 10 em. De magnetische induktie t .g. v. de stroom door de.ze .spoel iiaS o.... mT -Ger

plaatse van de transducer. Deze waarde is met behulp van een geijkt

spoeltje (zie hoofdstuk 2) ingesteld. Voordat de S-kurve werd opgenomen

is geruime tijd gewacht totdat de temperatuur in de luchtspleet enigszins

gestabiliseerd was. Door opwarmen van de elektromagneet steeg de tempera-

tuur namelijk tot ca. 32 °C. De in fig. 3.3.5 gegeven S- kurve (zie ook

bijlage A2) geldt voor genoemde temperatuur.

De gemeten S-kurve komt, qua. vorm, goed overeen met hetgeen verwacht

werd.

8-v :::r o~ I ,., r
T.:: 4Z Dc.

f Q 1000 h'a

-.200

Fig. 3.3.5.
S-kurve.

Ai-2. Temperatuurafhankelijkheid

Ten behoeve Van deze meting werden het composiet, de Helmholtz spoelen

en de volgerversterker in een temperatuurkast van Votsch geplaatst. Bij

een frequentie van 1500 Hz werd de uitgangsspanning als funktie van de

temperatuur opgenomen (fig. 3.3.6). Verder werd de gehele frequentie

karakteristiek opgenomen bij -25 °C, 0 °C; +25 °c en +50 °c (zie fig.
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.Fig. 3.3.6.

Temperatuur
afhankelijkheid.

3.3.7 en bijlage A3). Deze laatste grafiekenschaar geeft een ondersteu

ning van het besproken vervangschema. Immers, naarmate de temperatuur

toeneemt, verschuift het "kantelpunt" naar een hogere frequentie, omdat

de weer stand van het ferriet afneemt bij toenemende temperatuur. De

meetopstelling was bij deze meting voor de hoogste frequenties zeer

kritisch: de ligging Van de bedrading moest eerst zodanig uitgezocht

"

/(.)

F,{'Eq.(He)

o..I.+-----+------+------+-~ __-+ _1---)-__i1__

10
0

10' 10'" 10
1

10'" 10' 10"

Fig. 3.3.7.
Frequentiekarakteristiek;

·~emperatuur is parameter.
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worden, dat zo weinig mogelijk last van storing werd ondervonden.

Een opmerkelijk gedrag vertoonde bij deze meting de probe (zie fig. 3.2.5)

waarmee de temperatuur van het composiet gekontroleerd werd. Boven 100

kHz bleek deze probe gevoelig te zijn voor het magneetveld van de Helm

holtz spoelen. De temperatuur moest dan ook afgelezen worden bij uitge

schakeld veld.

Het resonantiegebied van fig. 3.3.7 is vergroot weergegeven in bijlage

A4. Het lijkt alsof er verschillende modes zijn.

Ad 3. Gedrag bij zeer lage freguenties

In het voorgaande is er reeds op gewezen, dat voor zeer lage frequenties

« 0,1 Hz) de overdrachtskarakteristiek asymptotisch een helling van

6 dB per oktaaf zou moeten vertonen. Het probleem is nu, dat het te

meten signaal in genoemd frequentiegebied niet zonder meer te onder

scheiden is van signalen ten gevolge van de temperatuurverandering van

het composiet en drift van de volgerversterker. Toepassing van een"

computer am in ruis verdronken, laagfrequente signalen te meten is

hier op zijn plaats, maar valt buiten het kader van het afstudeerwerk.

We hebben echter bij de temperatuurmetingen gezien, dat het "kantelpunt"

opsch~ift naar hogere frequenties als de temperatuur toeneemt. Door nu

bij een temperatuur van 60 °c te meten werd in ieder geval een aan

wijzing verkregen voor het asymptotisch gedrag (fig. 3.3.8).

Bij genoemde temperatuur wordt de asymptoot gevonden tussen 0,1 en 1 Hz.

Het signaal van de transducer werd direkt op een oscilloscoop afgelezen.

De meting is zeker niet nauwkeurig, maar geeft toch een redelijke

indikatie over de juistheid van het vermoeden.
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Ad 4. Vervorming,

Bij de tot nu toe besproken metingen was de sterkte van het testveld

steeds klein t.o.v. de magnetische voorinstelling. In deze situatie

hebben we met een lineaire overdrachtskarakteristiek te doen. Indien

echter de sterkte van het te meten veld wordt opgevoerd, zal vervorming

ontstaan, doordat nu "minor loops" doorlopen worden (fig. 3.3.9).

We kunnen ons nu afvragen, bij welke veldsterkte de vervorming

meetbaar wordt, om daarmee een bovengrens aan te geven voor het gebruik

van het composiet als lineaire transducer. De vervorming werd gemeten

bij een frequentie van 800 Hz; de voorinstelling bedroeg ca. 50 mT.

Fig. 3.3.10 toont het resultaat van de meting. De kurve is gekorrigeerd

Voor de vervorming van de volgerversterker.
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Fig. 3.3.10.
Vervorming.
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Ad 5. Ruis

Het ruisspektrum werd gemeten met de opstelling van fig. 3.3.11. Het

sample wordt aangesloten op een ruisarme voorversterker I; vervolgens

sample

tertsi'llter

Fig. 3.3.11.
Ruismeting.

kwadrator I

passeert het ruissignaal een afstembaar tertsfilter (20 Hz - 40 kHz).

Hierna wordt het signaal weer versterkt (II), gekwadrateerd en weer

gefilterd (R,C). De waarde die de voltmeter aangeeft is een maat voor de

vermogensdichtheid (V
2/HZ) van het gemeten ruissignaal.

De ingangsweerstand van de voorversterker is 108 ohm. Derhalve is het

niet mogelijk om biJ lage frequenties te meten (de gelijkstroamweerstand

van het sample is 2-5 109 ohm). Gebruik van een elektrometer

Fig. 3.3.12.

Ruisspektrum.
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(ingangsweerstand 1014 ohm) bleek ook niet mogelijk vanwege diens eigen

ruis. Fig. 3.3.12 toont het ruisspektrum tussen 3 en 40 kHz. Vanaf ca.

10 kHz verloopt dit spektrtoo volgens 1/f. Het reele deel van de impedan

tie van het composiet is verantwoordelijk voor deze ruis. Het reele

deel van de impedantie zou in princiJG te vinden zijn als er meer

bekend zou zijn over de parameters van het vervangschema van fig. 3.3.2.

In het gemeten frequentiegebied geldt echter, dat wZ;'»l voor aIle i,

naar nul nadert. Voar het r~ele

een weerstand R en een
I

1/""C"
l

teerd worden:

zodat het composiet benaderd kan worden door een parallelschakeling van

kondensator C. Immers, nu geldt dat 1/wC. resp.
l

deel van de impedantie kan geno-

Re ( Z ) tanb = 1/wRC

-

Freq. (kHz) C (pF) R (Mohm) Tan ¢ Re ( Z ) (kohm) Re ( Z ) (kohm)

5 47,55 12,00 5,6 10-2
37,6 30,2

10 46,60 7,80 4,4 10-2
15, 1 12,1

20 45,70 5,20 3,3 10-2
5,66 5,43.

10-2
30 45,40 4,15 2,8 3,25 3,3 2

40 45,20 3,45 2,6 10-2
2,33 2,42

Meetbrug Fig.3.3.12

Via 3.3.3 is met behulp van fig. 3.3.12 R dus te bepalen.

Om een kontrole op deze meting te hebben, werd Rook bepaald met een

impedantiemeetbrug, waarmee R en C direkt gemeten konden worden.

Het resultaat van de berekening Van R via beide metingen is samengevat

in tabel 3.3.1. De 6e kolom van tabel 3.3.1 is berekend via: Re (Z)= S/4kT;

S is de spektrale dichtheid Van de ~uis (V2/HZ).

TabeI3.3.1.
Bepaling v~~ Re ( Z ) via twee meetmethoden.

We zien aan deze tabel, dat de overeenkomst erg goed is tussen be ide

metingen. De waarden bij 5 en 10 kHz wijken af; dit komt doordat in het

betreffende freque::.tiegebied de inc;angsweerstand Van de ruisopstelling

(100 Mohm) een rol gaat spelen.

De kapaciteit C is de aansluitkapaciteit van elektroden, connector en

koaxkabeltje (10 em).
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Met de ruisopstelling kan ook de meetdrempel van de transducer worden

bepaalQ. Dit wordt gedaan door het sample (voorinstelling 50 mT) te

plaatsen in een zeer zwak magneetveld. Door de sterkte van dit veld op

te voeren, konden we het punt bepalen, waar het te meten signaal uit de

ruis kwam. In fig. 3.3.13 is de afgegeven spanning uit~ezet als funktie

0,5
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Fig. 3.3.13.
Bepaling meetdrempel.

van de magnetische induktie met de frequentie als parameter. Bij deze

meting werd niet gefilterd; het signaal werd doorgelaten in een band

Van 1 Hz - 1 MHz. De volgerversterker is steeds aanwezig bij deze

meting. We konstateren, dat vanaf B = 10~T gemeten kan worden zonder

filtering. Het verloop van de frequentiekarakteristiek komt terug in

deze meting.

WarLDeer we de drempel ook nog eens bepalen met filtering van het te

meten signaal, dan vinden we fig. 3.3.14·. In dit geval werd het sig

naal Van de volgerversterker direkt toegevoerd aan een selektieve

versterker. De meetfrequentie was 1000 Hz. De meetdrempel blijkt

verassend laag te zijn (B ~ 0, 5,;tiT).
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Fig. 3.3.14.

Drempelbepaling

met filtering.

We hebben nu de belangrijkste metingen met hun resultaten besproken,

zonder een groot aantal problemen te vermelden, die tijdens de

metingen de kop opstaken.

Een enkele opmerking nog over de richtingsgevoeligheid v~~ het composiet.

Deze bleek bij meting een cos f verloop te hebben; j'is de hoek tussen

de richting van het veld en de normaal op de elektrodenvlakken. Dit

is echter een eerste orde benadering: bij zeer nauwkeurige meting zal

de magnetoelektrische konversiefaktor waarschijnlijk ook een komponent

blijken te hebben in de richting even'.ii;j di;; aafl de elektrodenoppervlakken.
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HOOFDSTUK 4-

Ontwerp van een geschikte afscherming voor de transducer

4.1. Inleiding

In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen, dat het composietmateriaal hoog

ohmig is (2-5 109 ohm gelijkstroomweerstand bij kamertemperatuur).

Teneinde de invloed van storende elektrische velden te onderdrukken, is

het gewenst om de transducer van een elektrische afscherming te voorzien.

Deze kan hiertoe in een metalen behuizing geplaatst worden. In fig. 4.1.1

parasitaire
kapacitieve koppeling met

~ichtnet en spoelen

C

sample

a)

Ic
,T__
I,
I ,
'- -'--_.....----"

afscherming

b)
Fig. 4.1.1.

De onderdrukking van kapacitieve stoorsignalen.

is de situatie weergegeve~. In de experimentele opstelling vangt de

opnemer kapacitief storing op uit zln omgeving, met name Van de Helmnoltz

spoelen en het lichtnet (fig. 4.1.1.a). De kapaciteit C vormt sarnell.-

met de opnemer een spanningsdeler, via welke de stoorspanning op het

ingangscircuit van versterker V komt. Door de opnemer in een geaarde

metalen behuizing onder te brengen wordt deze storing onderdrukt

(fig. 4.1.1.b).

De transducer echter kan onder meer gebruikt worden voor het meten van

magneetvelden, en men moet zich afvragen wat de invloed is Van een

metalen behuizing op het te meten magneetveld. Met andere woorden:

er dient te worden nagegaan hoe de metalen behuizing er uit moet zien,

wil het magneetveld niet beinvloed worden.

Samengevat zijn de eisen m.b.t. de afscherming:

1) Een zo volledig mogelijke onderdrukking van het elektrische veld;

2) De afscherming dient transparant te zijn voor een magnetisch veld.
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Bij het ontwerp van de behuizing is het niet doenlijk om direkt uit te

gaan van een doosje bijv. in de vorm van een kubus. De berekeningen

zouden zeer komplex, zoal niet ondoenlijk worden. Wij zullen het pro

bleem daarom benaderen, uitgaande van "gemakkelijke" geometrieen, zoals

een plat vlak, een bol en een cylinder. Met de resultaten hiervan gaan

we nat in hoeverre andere vormen als afscherming in aanmerking komen.

Het zal blijken, dat de gewenste afscherming niet in iedere willekeurige

vorm te maken is. Dit houdt verband met de technologie (paragraaf 4.3).

Of theorie en praktijk in overeenstemming zijn, wordt met enkele

metingen nagegaan (paragraaf 4.4).

Er komen twee situaties aan de orde:

n De transducer met zijn afscherming bevindt zich in het nabije

veld van een elektromagnetische bron (lit. A.1. en A.4.). Deze

situatie treft men bijv. aan bij metingen met de transducer in

een lange solenoide, of in een Helmholtz spoelenpaar (par. 4.2).

2) In het verre veld van een bron moet gekeken worden naar de

reflektie en transmissie van een elektromagnetische golf ingeval

van een metalen barriere (lit. A.6). In deze situatie kan men

denken aan meting van-het uitwendige magnetische veld van een

transformator of een elektromagnetische bron zoals een

antenne (par. 4.5).

4.2 Effekt van een afscherminp; in een magnetisch veld

Een homogeen magnetisch veld kan bij benadering gegenereerd worden met

de Helmholtz spoelen, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Dit magnetisch

veld echter kan niet op zichzelf bestaan; het zal steeds samengaan met

een elektrisch veld. Bij een solenoide en een Helmholtz spoelenpaar

zal er een azimuthaal elektrisch veld zijn. In fig. 4.2.1 zijn de

Veldkomponenten.

(\Ix]. = Qi~H)

Fig. 4.2.1.

r\--U--E

solenoide
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veldkomponenten aangegeven voor een solenoide. Beide veldkomponenten

zijn ingeval van een Helmholtz spoelenpaar ook aanwezig. Om de meet

situatie zo goed mogelijk te benaderen, zullen we zowel de H als de E

veldkomponent in onze beschouwingen betrekken.

cylinder is, dan vragen we nc~r

I

de verhouding H /H • Strikt ge-
o

nomen is deze probleemstelling

niet korrekt; immers door de

cylinder in het oorspronkelijke

veld H te plaatsen verandert
o

dit veld. Het is daarom beter

de zaak anders te formuleren:

0H
o

III

Fig. 4.2.2.
Cylinder in axiaal magnetisch veld.

Zij nu gegeven een homogeen wisselveld ter sterkte H • In dit veld
o

denken we ons axiaal een oneindig lange dunwandige cylinder (fig. 4.2.2).

De binnenstraal van de cylinder

is a en de wanddikte is d. Als,
nu H de veldsterkte binnen de

,
gevraagd de veldsterkte H , indien de veldsterkte aan de buitenzijde

van de cylinder Cr = (a+dy'r) de waarde H heeft. We hebben dus een
o

randwaardeprobleem. ,
In het nu volgende wordt afgeleid, hoe H en H zich verhouden, en

o
wat er gedaan moet worden, om deze twee zo goed mogelijk aan elkaar

gelijk te doen zijn.

Het materiaal van de cylinder is een metaal met relatieve permeabili

teit 1 en soortelijk geleidingsvermogen ~

Voor harmonisch tijdafhankelijke grootheden kunnen de Maxwell verge

lijkingen geschreven worden in de volgende vorm:

4.2.1

We werken met cylinderkoordinaten ( fig. 4.2.2). Uit symmetrie

overwegingen vo:gt dat d/dJ' = 0; omdat H geen z afhankelijkheid heeft
o

is ook d/dz = O. Met 4.2.1 volgt voor H:
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Deze vergelijking luidt in gebied I, resp. gebied II:

o

}
v'1. !:!

t""7 l H...L. l ~ h' 0V -, W c;",/""o _ =(I)

(II)

vI.. •
1\ = / W~D (r"

Vgl. 4.2.4 en 4.2.5 g2an dan over in:

(V
2 + k

2
) H 0

(V2 _ k~) H := 0

Voer in:

De oplossingen hiervan zijn in de verschillende gebieden als volgt:

-gebied I: H := A

(H heeft alleen

worden vanaf nu

J (k r) + A'Y (k r)
o 0 0 0

een komponent in de z-richting; eenheidsvektoren

weggelaten) •

J en Y zijn Besselfunkties van de nulde orde en de 1
e
resp. 2

e
o 0

soort. Omdat Y (0) onbegrensd is, moet A' := 0 zijn, zodat:
o

H A J (k r)
o 0

-gebied II: H := B Io(kr) + C KoCkr)

I en K zijn gemodificeerde Besselfunkties van de nulde orde.
o 0

-gebied III: H H ter plaatse r
o

+(a+d)

De oplossing van 4.2.7 - 4.2.9 is snel te vinden, indien J (k r) bena-
o 0

derd wordt door 1. Deze benadering is toegestaan en is ook bijzonder

goed, omdat k or«1 (lit. V.5.). Er geldt: (kor)max :=WmaYyo~:= 2,110-
4

en dit is klein t.o.v. 1. Hierbij is f := 1 MHz, terwijl voor a de
max

waarde van 1 cm is ingevuld.

Het veld binnen de cylinder is dus in zeer goede benadering konstant

en gelijk aan H' := A. Met dit gegeven bepalen we het bijbehorende

azimuthale E-veld:

ofwel, met dJ' d
z

o en gebruikmaken~Van cylinderkoordinaten:

zodat:
E -= h" '..!::::.

2.
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Uit 4.2.6 volgt het veld in de cylinder:

De oplossing hiervan wordt gegeven door 4.2.8, maar we kunnen nog een

vereenvoudiging aanbrengen. Steeds geldt, dat d~~a. In de cylinderwand

is de variatie van r dan bijzonder klein. In benaderde vorm luidt 4.2.10

dan (lit. A.4.):
dlfl ~ k Lf(
dr l

Dat deze benadering is toegestaan, blijkt uit bijlage B, waarin de kom-

plete afleiding gegeven wordt. De benaderde methode zal dan ook in het

vervolg gebruikt worden. Door uit te gaan van 4.2.11 is de oplossing

snel te vinden. Deze luidt:

Voor het E-veld in de wand geldt (zie 4.2.1):

k [ ~r.- 0= Il-e- - B

Dit veld is azimuthaal gericht.

Om A en B te bepale~ beschouwen we de randvoorwaarden, die zeggen, dat

de tangentiele komponenten Van H en E kontinu zijn op grensvlakken van

materiele media. Samengevat leidt invulling van de randvoorwaarden tot

de volgende vergelijkingen:

E(a) I • , I:[K~ _KJ 4.2.14r = a - -"Z/~ol-l ~ .. -0= 11e. -8~

r a 17' Il~
K"t - I<'~ 4.2.15= of. 8 ~

r = a+d Nt:} I';.e,
K(a.kI)

~ 8
_k(t:Lr'ett) 4.2.16

~ ~

A en B volgen uit 4.2.14 en 4.2.15:

A -H1 + tka)
-ka

H' }e

ka 4.2.17
B -H1 - tka) e H'

Met 4.2.16 is nu voor het H-veld te noteren:

H' Ho
1

cosh(kd) + tka sinh(kd)
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Omdat steeds geldt: kd«1, kan men voor 4.2.18 ook noteren:

En ook is:

H'''' R,..., 0

1

2
1 + k da/2.

4.2.19

1

Ret H-veld wordt dus praktisch niet verzwakt, als voldaan is aan:

Riermee is de voorwaarde bepaald waaraan de cylinder moet voldoen, om

transparant te zijn voor een magnetisch veld.

In 4.2.21 zijn d en~nog onbekend (voor a nemen we 1 em). Bij toepassing

7 (" )-1van aluminium geldt, dat cr== 3,47 10 ohmmeter • De hoogste voor ons

interessante frequentie is 1 MHz. Wanneer nu bijv. verlangd wordt, dat R'

niet meer dan 1% zwakker mag zijn dan H , dan voIgt daaruit met 4.2.21
o

de maximale waarde van d. Men vindt dan:

of 1000 ~ (1 ~ == 10-10 m)

Een dergelijke waarde legt beperkingen op aan de realisering van deze

afscherming. Dit aspekt komt in par. 4.3 aan de orde.

We stappen nu over naar het azimuthale E-veld (zie ook fig. 4.2.1).

De situatie is in wezen duaal t.o.v. de bovenbeschrevene (zie fig. 4.2.3).

Fig. 4.2.3.

Cylinder in azimuthaal E-veld.

(H axiaal).
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Nu is het azimuthale E-veld op r =(a+d)+ voorgeschreven. Een analoge

werkwijze als bij de berekening van het H-veld leert, dat binnen de

cylinder het E-veld konstant is en gelijk aan E .• Voor het H-veld in de
l

cylinder geldt 4.2.10, die weer door 4.2.11 te benaderen is. Zo worden

H en E gegeven door 4.2.12 resp. 4.2.13, maar nu met andere konstanten,

C en D. De randvoorwaarden leveren de volgende vergelijkingen:

r = a:

r = a+d

Hieruit volgt:

I< f kCE;. ::. - (j C.I!,

]
E;. ~ t:, 1

COSh(kd) - /w Co a.K .rtiz~ (kd)Q
0-

Omdat geldt Ikdl« 1 is 4.2.24 te benaderen door:

E·
1

~ ~,
1 t" w £0 a... /(l. d

0
~

Voorts geldt voor de absolute waarde (met invulling van k2 =/~o):

-.L ~ 1 _

E t:) :t. -I- VJ l. C/'"'> a. e:t

De verhouding tussen E. en E is steeds reeel.
l 0

In·~vulling van nwnerieke waarden, zoals die in het voorgaande gegeven

zijn, levert: (W~q)(£~~~,4 10-13 • Hieruit blijkt wel dat het azimuthale

E-veld niet verzwakt wordt door de metalen cylinder. Dit veld dient

daarom t.b.v. onze metingen zo zwak mogelijk te zijn. In de praktische

opstelling ondervinden we geen hinder van genoemde veldkomponent.

Volledigheidshalve zij hier vermeld dat het veld E. binnen de cylinder
l

weer zal samengaan met een axiaal H-veld.(1-l
i

), zoals volgt uit de Maxwell
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t

vergelijkingen. Dit H-veld is echter te verwaarlozen~venalshet veld E •

In fig. 4.2.5 zijn alle genoemde veldkomponenten nog eens kwalitatief

weergegeven.

H
o E.

l
E

o

I£,·1 ~

IE'} =

0"""'"-----------'---
a ~r

I~'lr

IH'l ~ IHoI
IHt'l == W lo

Fig. 4.2.5.
Verloop van de diverse veldgrootheden binnen de cylinder.

H.

o k==========-----:--a ~r

We hebben het geval van de cylinder behandeld, om aan te geven, dat de

dikte van de laag een belangrijke faktor is bij het ontwerp van de af

scherming. Voorts is gebleken, dat een cylinder geen afscherming biedt

tegen een azimuthaal elektrisch veld.

We gaan nu over naar een meer praktische situatie,nl. die waarbij de

afscherming de vorm heeft van een bole Kaden (lit. A.4.) leidt af, dat

voor een bol in een homogeen magneetveld H geldt:
o

H'
H

o

1

cosh(kd) + (ka + 2!ka)!3 sinh(kd)

Hierin is a de straal van de bol, d de dikte van de bolwand. Voorts is

H' het veld in de bole Vgl. 4.2.27 kan_weer vereenvoudigd worden, omdat

kd<<.1. In datgevalgeldt:

1

. 2 2 I

+ (k ad!3)-

Deze relatie lijkt erg veel op 4.2.20. Eisen we weer dat de verzwakking

van het magnetisch veld niet groter is dan 1% bij f = 1 MHz, dan mag de

dikte d maximaal 1,57 10-7 m bedragen (a 1 em).
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De vergelijkingen 4.2.19, 4.2.20 en 4.2.28 geven aan, dat de cylinder

resp. de bol voor een magnetisch veld opgevat kan worden als een eerste

orde laagdoorlaatfilter.

In de volgende paragraaf wordt de vervaardiging van een bolvormige

afscherming beschreven; metingen aan de afscherming komen in par. 4.4
aan de orde.

4.3. Realisering van de afscherming

We hebben gezien, dat de afschermende metalen laag erg dun dient te

zijn, als we tot een frequeh..tie Van 1 MHz aan de transducer willen

meten. Voor een dergelijke dunne laag komt een folie niet in aanmerking.

WeI kan de laag opgedampt worden. Ret materiaal dat hiervoor gebruikt

wordt, is aluminium. Om een bolvormige afscherming te maken gaan we uit

van een blokje perspex, waarin een uitsparing is aangebracht in de vorm

van een halve bol: met straal a = 1 cm (fig. 4.3.1). Door nu in de uit-

A .
/

A _. .-A

Fig. 4.3.1.
Realisatie van de afscherming met twee halve bollen.

sparing de metalen laag aan te brengen, en twee blokjes tegen elkaar te

monteren, is een bolvormige afscherming te realiseren.

Met opdampen was een dergelijke konfiguratie niet te verwezenlijken

(fig. 4.3.2). Bij het opdampen bevindt de aluminium bron zich op ca.

30 cm afstand onder·het op te dampen oppervlak. AIle damp passeert het

vlak A-At nagenoeg loodrecht. Bij B zal de laagdikte het grootste zijn;

verder verloopt de laagdikte ongeveer evenredig met cos~. Aan de rand

van de halve bol ·zal dus geen materiaal komen. Om dit te voorkomen,



Fig. 4.3.2.

a) Positie van het blokje t.o.v.
de bron.

b) Laagdikte als funktie van de plaats.

A-

30
em

doorsnede blokje

\ I I
\

--+- -l- -I- - - -A t

}.. A )

\ ' I
\ j /

\ I j a)
\ ~ '-.. /yIQ..J<. J- 0.

, I

~ aluminium
bron
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relatieve
laagdikte

1

Ol-------::-~--

b)

wordt enigszins van de zuivere bolvorm afgeweken: de rand bij C krijgt

een royale afronding (fig. 4.3.3). Op deze vorm is weI een laag aan te

brengen, zodanig dat op aIle plaatsen metaal komt. Een vorm als die van

fig. 4.3.3 gebruiken we bij het uitvoeren van de metingen. De alzijdig

gesloten afseherming ontstaat weer door twee van dergelijke blokjes

tegen elkaar te bevestigen (fig. 4.3.4).

Fig. 4.3.3.
Verbeterde vorm vaor de

afscherming.

Fig. 4.3.4.
De gebruikte afscherming.

Zoals reeds opgemerkt is het gebruikte materiaal aluminium: dit heeft

een redelijk goede heehting op perspex. Ret soortelijk geleidingsvermogen

is 3,45.107 (ohmmeter)-1. Deze waarde echter mag niet gebruikt worden

voor de opgedampte laag: een laag met een dikte kleiner dan ca. 5000 Jt
mag niet meer als bulkmateriaal beschouwd worden.

Dit kwam duidelijk tot uiting, toen voor een eerste experiment (zie

par. 4.4) met de afscherming een laag van 500 ~ aangebracht werd. De

ohmse weerstand tussen twee willekeurige punten van het aluminium

oppervlak bedroeg ca. 100 Kollin. Na dit eerste .experiment is de laagdikte

vergroot tot 1000 Jt. De ohmse weerstand was nu steeds ~ 100 ohm, maar
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het resultaat klopte nog niet met het theoretisch voorspelde gedrag.

In een later stadium werd een laag van 2000 ~ aangebracht; nu werd wel

het verwachte resultaat bereikt (zie fig. 4.4.2).

Een verklaring voor dit alles ligt voor de hand, als we kijken naar

fig. 4.3.5. Hierin is kwalitatief het verloop geschetst van de soorte-

lijke weerstand als funktie van de

laagdikte. Als d klein wordt dan

neemt ~ zeer sterk toe. Het is nodig

om, indien een bepaalde laagdikte

gebruikt wordt, de erbij behorende

waarde van ~te meten. (In de vak-

-- -~-...._---

Fig. 4.3.5.
Verloop Van e als funktie
van de laagdikte.

o

groep EEA was alleen het kwanti

tatieve verloop bekend voor goud).

Meting van tY bij d = 2000 1t leverde op: 0-'= 1,87 .107 (ohmmeter) -1, dus

een faktor twee verschil met bulkmateriaal.

De in hoofdstuk 5 te bespreken meetkop is voorzien van een laag alu

minium van 2000 ~. Bij deze waarde geldt, dat de veldverzwakking tot

1 MHz niet meer bedraagt dan 1%.

4.4. Metingen aan de afscherming

Laat ons de aandaeht nu richten op de metingen aan de afscherming.

Het veld wordt gegenereerd met de Helmholtz spoelen uithoofdstuk 2;

eehter het windingtal is nu 4 i.p.v. 30. De metingen worden gedaan

in het frequentiegebied van 100 tllz tot 10MHz. Het betreft hier verge

lijkende metingen.

Eerst werd een proefspoeltje binnen een afsehermende laag van 500 ~ in

het veld geplaatst. De afgegeven spanning werd gemeten als funktie van

de frequentie. Daarna werd hetzelfde spoeltje aangebraeht binnen een

laag van 5000 ~, en de meting werd herhaald. De eerstgenoemde meting

fungeerde als referentie. De waarde van 5000 ~ werd genomen, omdat het

effekt in het meetgebied dan duidelijk merkbaar was. Fig. 4.4.1 laat

de opstelling zien.

In fig. 4.4.2 is zowel de theoretische verzwakking van een bol met

straal a = 1 em uitgezet (vgl. 4.2.28), als de met de opstelling van



57

Perspex blokje

Fig. 4.4.1.
Meten aan de afscherming.roefspoeltje

4 wdg. doorn 5 mm.

H-__~~__~luminium laag
d = 5000 ){

r-----~------,----Relmholtz spoelen
4 wdg. 0,6 mm Cu.

t --t---o------<>-----IoL..----li2....-_--a._~o_

i H'
Ho

o
S"ooo ,q

0,,1. -+------------,r-----r__--._--r____,_~_""T~__,_-------___,r_---r__--._--T"I --.--.--....-.--,.-

1

Fig. 4.4.2.
De verzwakking in theorie en in praktijk.

figuur 4.4.1 gemeten verzwakking. Ret resultaat is fraai te noemen.

We hebben het hie:.~ beschreven experiment oak nog voor een andere kon

figuratie uitgevoerd. Deze is geschetst in fig. 4.4.3. Enerzijds wordt

het blokje van fig. 4.3.3 gebruikt, terwijl de afscherming gekompleteerd

wordt met een vlak plaatje pe~spex, waar een cirkelvormige aluminium

laag op is aangebracht. Motivering Van deze keuze komt in hoofdstuk 5

aan de orde. De uitvoering van de meting geschiedt verder hetzelfde

als hierboven. Ret resultaat is in fig. 4.4.4 gegeven. Als vergelijking

is in deze figuur vgl. 4.2.28 uitgezet voor a.= 7 mm. Men ziet dat het



Fig. 4.4.3.
Afscherming t.b.v. meetkop.
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verschil met een bol niet groot is tot

ca. 2 MHz; de snel toenemende verzwakking

boven die frequentie is voornamelijk toe

te schrijven aan het cirkelvormige platte

schijfje. Ret berekenen van de invloed

hiervan op het veld is niet eenvoudig •

cr~ 1,& 1- 10 9- (Q ~rl

d. = S-OOo ;:}

.t
o

o
o

0 .. I -+-------.-----r----.--'----.---.----.----rl'1-------.------.----.---,----.---.-1--.-,---.---,,-

~I 1 ~

Fig. 4.4.4.
Verzwakking door de afscherming volgens fig. 4.4.3.

O'Dell (lit. C.9.) geeft summier aan wat men moet doen, om de veldver

dringing door zo'n schijfje zo gering mogelijk te doen zijn. Hij leidt

af dat voor de dikte d dan moet gelden:

Rierin is r de straal van het schijfje en f de frequentie. Deze bewering

komt echter niet overeen met een meting aan een dergelijk schijfje. In

fig. 4.4.5 zijn bij elkaar uitgezet de berekende verzwakking van het

veld op de as van het schij'fj e dicht bij het oppervlak, en de gemeten

verzwakking op diezelfde plaats. Men ziet de enorme diskrepantie tussen

berekende en gemeten waarde.

Voor ons doel is het resultaat van fig. 4.4.2 het belangrijkste, omdat

hieruit blijkt, dat tot 1 MHz inderdaad nagenoeg geen veldverzwakking
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10:t

Fig. 4.4.5.
Meting aan een plat cirkelvormig schijfje.

Iv IHIH

~_~ ~~ROFrSI'OFL"fE

sch f/riE
d = '>000

~I

rREQ. (ItH~)

q I -+-----.-----,---r-...,..-----.-----,---.--....----.......----,.------r-.......----,-......,..:...)~_r_r__

optreedt. We volstaan hier dan ook voor wat betreft het schijfje met

een literatuurverwijzing. Men vindt soortgelijke problemen als die van

het schijfje o.a. behandeld in lit. A.5. In het betreffende artikel

wordt redelijk wat andere literatuur aangehaald omtrent genoemd onderwerp.

We besluiten deze paragraaf met de konklusie, dat de afschermingen

volgens de figuren 4.3.4 en 4.4.3 geschikt zijn voor onze transducer.

De afscherming volgens fig. 4.4.3 wordt gebruikt in de in hoofdstuk 5

te behandelen meetkop.
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4.5. Reflektie en transmiBsie van een e-m-golf aan het

grensvlak van een metalen barriere

In deze paragraaf wordt nagegaan, of met de in het voorgaande besproken

afscherming oak in een andere situatie gemeten kan worden dan in een

homogeen magnetisch veld. We beschouwen hiertoe het geval van een

elektromagnetische golf, die op een metalen barriere valt. In een

dergelijke situatie kan men de afschermende werking van een metalen

laag bepalen door de reflektie en de absorptie van de golf in deze

laag te bezien.

Ret zal blijken, dat een selektieve afscherming te realiseren is, d.w.z.

een afscherming die het E-veld ondel'drukt en het R-veld nagenoeg

onverzwakt doorlaat.

Deze selektiviteit berust op het feit, dat het elektrische en magnetische

veld verschillende impedanties hebben, zolang de e-m-golf zich in het

nabije veld bevindt Van een e-m-bron.

We beschouwen een oneindig groot plat metalen vlak, waarop een e-m-golf

valt (fig. 4.5.1).

o~------~
e-m-bron r

d

Fig. 4.5.1.
E-m-bron op afstand r van een
oneindig groot plat vlak.

White (lit. A.2.) leidt af, dat. voor de afscherming genoteerd kan

worden:

s O(.d
20 log e + 20 log dB 4.5.1

01\'/el: S A + Rj S is ~ier de afscherming (onderdrukking in dB) en

~d
A = 20 log e de afscher:'~::'..ng t.g.v. absorptie in het

:e-l'iaal, en:

R = 20 log

:,fscherming t.g.v. reflektie.
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De diverse grootheden in 4.5.1 zijn:

tr = 0< +)(3 ==Y;'~(J 0- ': voortplantingskonstante

d: dikte van het materiaal

K = Z /Z
w m '\ {/ii;'

Z = kZ = k V £;
w ,....0.::.....-__-,----,

Zm= Vd- w/"o/cr-'
k = )../27T1'"

k = .z. 7Tr/}..

k = 1

A
1.':

verhouding van impedanties

de golfimpedantie

metaal.impedantie

'1001.' een E-veld

'1001.' een H-veld

in het verre veld

golflengte

afstand tussen bron en plat vlak

Voor d en ~zullen in het nu volgende de waarden gebruikt. worden, die

in de voorgaande paragrafen bepaald zijn, te weten:

d = 2 10-1 m
7-1r:r = 1,87 10 (ohmmeter)

De hoogste frequentie waarbij we werken is 1 MHz. De A term uit 4.5.1

is ook te schrijven als:

(dB)

Invullen van d en (j"volgens 4.5.3 levert: A = 0,0149 dB ofwe I 0,998

maal. De verzwakking t.g.v. absorptie in het materiaal is dus maximaal

0,2 %. In het vervolg zullen we de absorptie daarom verwaarlozen. De

demping van het E-veld moet dus door reflektie tot stand gebracht worden.

De R term van 4·.5.1 is nog te vereenvoudigen. Hiertoe dient de faktor K

verdeI' uitgewerkt te worden. We maken onderscheid tussen ~, KM en KEM
'1001.' resp. E-veld, H-veld en verre veld. Uit 4.5.2 voIgt:

K =
M

o/lT r Co / VlT1"/'<-0
r V~ a- / I (1-;)

y;;; (/ -t:i )

(E-veld)

(H-veld)

(vlakke golf)
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Praktische waarden voor r zlJn gegeven door: r~10 m. Met inachtname

van de uiterste waarden voor de frequenties (0< f~106 Hz) en door

invullen van de konstanten in 4.5.5 kunnen de extreme waarden voor ~,

K
M

en ~M vastgesteld worden. We vinden:

2,77 10
6

s; IKEI <

o ~ IKMI ~

5,8 105~ IKEMI <.

00

1,22 105

00

4.5.6

Steeds geldt IKEI~ 1, en ook is' ~dl«1, zodat de R term te schrijven is

als:

K@d
2 4.5.7

Voor het verre veld geldt IKEM I»1, en:

~Mhdl
REM ~ 20 log 2 20 log o--cl VAt> I

< . £0
4.5.8

Voor het H-veld geldt niet 'steeds I~I» 1. Echter, indien f > 1000 Hz kan

(( k-1 ) I (k+1) ) 2 in een Taylorreeks ontwikkeld worden. In dat geval voIgt:

~ ~ 20 log (1 + 7}/"otrrfeL) 4.5.9

Tenslotte is voor f~1000 Hz ~d zo klein, dat we mogen stellen: e-2~d=1,

en dat betekent dat nu geldt:

~~O dB

De betrekkingen 4.5.7 tim 4.5.10 zijn in grafiek 4.5.2 uitgezet.

Vertikaal staat de demping in dB, horizontaal het produkt rf.

Met de getalwaarden van 4.5.3 geldt nu:

Af:::!O dB

~~ 210,5 - 20 log (rf) dB

~~ 20 log (1 + 1,48 10-5 rf) dB

REl~ 57,0 dB

4.5.11
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Fig. 4.5.2.
Demping van E en H veld.

Uit fig. 4.5.2 blijkt duidelijk, dat een groot metalen scherm inderdaad

als selektieve afscherming te gebruiken is. Indien we weer eisen, dat het

H-veld"niet meer dan 1% verzwakt wordt, dan betekent dat, dat rf niet

groter mag zijn dan 676. Frequentie en afstand tot de bron zijn gekop

peld in ~et produkt rf ( fig. 4.5.3).

Fig. 4.5.3.

Verband tussen r en f; in

het gearceerde gedeelte is

de verzwakking van H kleiner

dan 1 %.

Op grot ere afstand meten bij hoge frequenties is dus niet mogelijk,

zonder dat het H-veld door het metalen vlak verzwakt wordt.
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Voorts ziet men aan fig. 4.2.5 dat in het verre veld de demping voor

E en H veld hetzelfde is (57 dB). E en R zij"nnu in fase en hun ver

houding is Z ~ 377 ohm. In dit gebied is de afscherming niet meer
o

bruikbaar t.g.v. de enorme verzwakking van het H-veld.

De hier beschreven afleiding geldt voor een oneindig groot metalen vlak

in een e-m-veld (geen randeffekten). Voor kleine afmetingen zal de

afscherming mi~~er effektief zijn. Bij toepassing van een alzijdig

gesloten afscherming (bijv. een. doosje) ligt de situatie natuurlijk

beter t maar in beide gevallen zijn er randeffekten.

We konstateren uit het voorgaande t dat meting buiten een e-m-bron bij

gegeven afstand een grens stelt aan de maximale frequentie, waarbij

gemeten kan worden. Dit betekent dust dat meting op zekere afstand

van een bron beperkt blijft tot lage frequenties.
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HOOFDSTUK 5

Toepassingen

5.1. Een breedband magneetveldprobe

Voor D.C. en lage frequenties (tot ca. 10 kHz) is er legio geijkte appa

ratuur in de handel, waarmee magneetvelden gemeten kunnen worden. Ook

zijn er "loop" ant ennes, die werken in het gebied van 20 Hz - 30 MHz

(lit. 11..2.). De afmetingen van loop antennes zijn, vooral voor meting

bij" lage frequenties, onpraktisch, en bovendien zijn ze niet gekalibreerd.

Voorts wordt het signaal gedifferenti~erd, omdat we hier met spoelen te

doen hebben.

Met het composiet als magneetveldtransducer is een eenvoudige en goed

kope probe gerealiseerd, die in het frequentiegebied van ca. 10 Hz 

300 kHz een redelijk vlakke frequentiekarakteristiek heeft. De gevoe

ligheid bedraagt ca. 4 V/T (bij 1000 Hz 'en 25 °C).

Wil men de frequentiekarakteristiek "vlak trekken", en kompenseren voor

de temperatuurafhankelijkheid, dan zou dit kunnen gebeuren met een

microprocessor; bij iedere temperatuur horen een andere frequentiekarak

teristiek en gevoeligheid. Voor gebruik in een laboratorium behoeft

temperatuurstabilisatie geen probleem te zijn; de frequentiekarakteris

tiek kan in dat geval gekorrigeerd worden met een elektrisch netwerk.

In fig. 5.1.1 is aangegeven, hoe het composiet in de ontworpen meetkop

is geplaatst. De van perspex vervaardigde meetkop bevat een stukje

10 mill

Fig. 5.1.1.
Doorsnede meetkop.

magneet~jFe~==~~--------~

composiet, dat direkt is gelijmd op een ferroxdure magneetje. Dit laatste

verzorgt de magnetische voorinstelling. De leitsilber elektroden worden

via litzedraadjes verbonden met een dun koaxkabeltje. Het geheel bevindt

zich in een a:fschermende laag aluminium van 2000 ){ dikte (zie ook par.
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4.3). De komplete tekening van de meetkop staat in bijlage C. De vorm

van de afscherming is z0 gekozen, dat de meetkop zo plat mogelijk kon

worden en verder om redenen die in hoofdstuk 4 uiteengezet zijn. De

dikte van de meetkop is 10 ffiffi, maar deze kan minstens tot 5 mm terug

gebracht worden, zonder dat de invloed van de kapaciteit van de afscher

ming t.o.v. de transducer merkbaar wordt. Omwille van de experiment en

is een dikte van 10 mm aangehouden.

De meetkop bevindt zich op ca. 10 cm afstand van het handvat, waarin

de volgerversterker (type CA 3130) is ondergebracht. Voor metingen

boven 10 kHz is het noodzakelijk, dat de invloed Van de aansluitlus

onderdrukt wordt: het effektief oppervlak ervan moet klein zijn.

Het composiet heeft twee aansluitdraden 1); de hierdoor gevormde Ius

kan volledig geelimineerd worden, door twee (df vier) pillen toe te

passen (fig. 5.1.2). De Ius in het gearceerde vlak levert geen bijdrage.

Fig. 5.1.2.
Kompensatie aansluitlus.

Door een stukje composiet te integreren met bijv. een MOSFET, kan de

kapacitieve belasting klein gehouden worden (fig. 5.1.3).

composiet ""-lJ~~'"

apil.atiale .....laa~ _

substraat

Fig. 5.1.3.
Composiet met buffer
geintegreerd.

Op deze wijze komt nagenoeg de volledige door het composiet afgegeven

spanning ten goede aan de bufferversterker.

Combinatie van twee pillen met een verschiltrap maakt het ook mogelijk

de aansluitlus te kompenseren.

1) Een Hall element heeft 4 aansluitdraden. Dit is een beperkende

faktor m.b.t. het hoogfrequentgedrag van zoln element.
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Voor meting van niet al te zwakke velden (~0,1 mT) kan gebruik worden

gemaakt van een klein meetinstrument, dat de effektieve waarde van de

door de probe afgegeven spanning meet. De schakeling bevat o.a. een

synchrone detektor, is batterijgevoed en neemt weinig ruimte in 1).

Op de werking van deze meter gaan we niet in. We vermelden slechts de

mogelijkheid tot het gebruik van dit instrument, dat een bandbreedte

van meer dan 10 MHz heeft en een gevoeligheid van l mY; een kostbare

millivoltmeter kan hierdoor uitgespaard worden.

Tot slot van deze paragraaf vergelijken we de voornaamste eigenschappen

van de besproken composiet magneetveldopnemer met die van stilstaande

luchtspoelen en twee Gaussmeters met Hall sensoren. Bij Gaussmeters

met Hall elementen is het over het algemeen z6, dat de meetdrempel

hoger wordt, indien een grotere bandbreedte verlangd wordt. We willen

bij· deze vergelijking niet volledig zijn; het gaat slechts om enkele

voorbeelden.

StilstaEmde Gaussmeters
luchtspoel RFL 220 RFL 3265 Composiet

Freq. bereik: 20 Hz - 30 MHz 20 Hz - 20 kHz 0-500 Hz 10 Hz - 300 kHz

Meetdrempel: 100,..uT 5/<T O,lrT 0,5/,-T

B : 100 T ~ 1 T ~ 1 T ~ 15 mT'1I:
max

Afmetingen: voor lage freq. klein klein redelijk
groot klein

Opmerkingen: differentieert Ius te
kompenseren

-t: De harmonische vervorming bedraagt dan ca. 2,5 %.

5.2. Andere mogeli.jke bruikbare toepa.ssingen

In deze paragraaf vermelden we puntsgewijs een aantal mogelijke toe

passingen van het composietmateriaal.

1) De meter is uitontwikkeld door collega-afstudeerder L. Veeger i.v.m.

diens afstudeerwerk. Vanwege het universele karakter van het meetinstru

ment kan het bij de probe gebruikt worden.



Fig. 5.2.1.
Frequentieverdubbelaar.
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1) Freguentie verdubbelaar (fig. 5.2.1)

De in eerste benadering kwadratische

overdrachtskarakteristiek zorgt, dat over

de transducer een signaal ontstaat, waar

van de frequentie twee maal zo hoog is als

die van het aan de spoel aangeboden signaal.

Voor een goede werking moet de magnetische

induktie in de spoel klein zijn.

2) Toepassing in de opname!weergeefkop van een magneetband recorder.

Voordeel is het redelijk goede laagfrequent gedrag Van het composiet.

Temperatuurstabilisatie lijkt in dit geval nodig.

J) Magnetocoupler (fig. 5.2.2)

Fig. 5.2.2.
"Magnetocoupler".

Als tegenhanger van de optocoupler zou

met het composiet ook een breedbandtrans

formator gerealiseerd kunnen worden, waar

van in- en uitgangssignaal galvanisch

gescheiden zijn. Met deze opstelling is

ook een filter te verwezenlijken, waar-

van de afstemfrequentie door de dikte van het stukje composiet bepaald

wordt.

4) Magnetische afbuiging van een elektronenstraal in bijvoorbeeld

kathodestraalbuizen.

In deze applikatie wordt het composiet als elektromagnetische omzet

ter gebruikt.

5) Kontaktloze schakelaar (keyboard applikaties)

6) Ret materiaal is mogelijk als geheugeneloment te gebruiken.

7) Sensor voor toerentalmeter of stroboskoop.
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8) Meting.van zeer zwakke permanente magneetvelden

Riervoor kan de schakeling Van fig. 5.2.3 gebruikt worden.

spoel

ose.

uffer

S.D.

71;,'

Fig. 5.2.3.
Meting van zwakke permanente
magneetvelden.

Ret composiet bevindt zich in een spoel waardoor een wisselstroom

gestuurd wordt; via een synchrone detektor en een laagdoorlaatfilter

wordt het signaal uitgelezen. In fig. 5.2.4 is de overdrachtskarakte

ristiek getekend rond de oorsprong en zonder hysterese.

Fig. 5.2.4.
Karakteristiek.

Hsin wt

I

Indien H' de te meten veldsterkte is, dan geldt:

2
v = a H + VI

o

"
Hierin is a een overdracht skoefficient. Met H = H' + :A: sin w t voIgt:

" ?
V a (H ' + H sin w t ) ~ + V I

o

a( HI 2 + 2H'~ sinwt + ~~2 ~ cos2wt) + v'

De gelijkstroomtennen verschijnen niet aan de klemmen van de trans

ducer, zodat. voor de spanning tussen de aansluitingen van het compo

siet geldt:

v
o

2aH 'H sin (,.I) t - ta co s2wt
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Na synchrone detektie en filtering resteert alleen de eerste term van

De faktor ~ is afkomstig van de synchrone detektor. De amplitude van

VI is dus recht evenredig met het te meten veld H', waarvan door 5.2.4
o

ook de richting bekend is. Voor een goede werking mag H niet te groot

zijn (~100,l&T). Met de schakeling zouden dan velden~ 0,5/T gemeten

kunnen worden. De schake ling zou bijv. als magnetisch kompas kunnen

fungeren.

We zijn in deze beschouwing van een nette kwadratische karakteristiek

uitgegaan. In feite speelt het hysterese effekt natuurlijk ook in de

buurt van de oorsprong al mee. De mate waarin dit gebeurt, kan bijv.

bepaald worden vis. spektraalanalyse van v • De vorm van de karakteristiek
o

kan ook nog eens bekeken worden door meting Van de strictie.

9) Zwakke D.C. velden zijn ook te meten door het composiet te laten

roteren in het te ~eten veld.

10) Gebruik als stroomindikator als vervanging voor een stroomtang.

Voordeel is dat de probe niet om de betreffende draad behoeft te

worden geclampt, zoals dat bij een stroomtang geschiedt.

11) Ijking van permanente magneten. Dit kan met de methode die in

hoofdstuk 2 beschreven werd. Ret composiet fungeert in dit geval

als detektor.
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Konklusie

Het zal de lezer van dit rapport niet ontgaan zijn, dat er onderwerpen

uit verschillende disciplines aan de orde geweest zijn. Deze verschei

denheid is een typische eigenschap van de meettechniek: de meettechniek

is het gebied waar de verschillende disciplines elkaar ontmoeten.

Het onderzoek heeft zich dan ook niet beperkt tot de transducer zelf:

middels dit afstudeerwerk is er een eerste pad gebaand voor diegene,

die het composiet wil gaan gebruiken.

Het resultaat van het onderzoek is daarom ook tweeledig. Enerzijds

verschaft datgene wat onderzocht werd de toekomstige gebruiker inzicht

in de werking van het composiet en het gebruik ervan. Anderzijds wordt,

door het composiet te gebruiken als magneetveldopnemer, de kloof

overbrugd die er bleek te bestaan in het arsenaal van magneetveldmeters

in het frequentiegebied van ruwweg 100 Hz tot 500 kHz. In dit frequen

tiegebied verenigt de goedkope composiet transducer de voordelen van

breedbandigheid en de lage meetdrempel met die van de redelijke gevoe

ligheid en de betrekkelijk kleine afmetingen.

Een aanbeveling tot voortzetting van onderzoek aan composieten is hier

op zijn plaats. Dit geldt zowel onderzoek op materiaalkundig gebied

als op meettechnisch gebied. Met betrekking tot dit laatste gebied

lijkt het zinvol, om het composiet te integreren met een verst erker,

zodat optimaal van de eigenschappen gebruik kan worden gemaakt.
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Bijlage B

Effekt van een dunwandige cylinder in een axiaal magnetisch veld.

a+d=b

d

Fig. B1.

'I..'L- II

De situatie is nbg eens geschetst in

fig. B1. We gaan uit van de in par. 4.2

gevonden vergelijkingen 4.2.7 tim

4.2.9.

I: H = A J (k r)
o 0

II: H B I (kr) + C K (kr)
0 0

III: +H = H op r = (a+d)
0

Invulling van de randvoorwaarden levert (lit. V.7.):

r = a: A J (k a) B I (ka) + C K (ka) B1o 0 o 0

r a: jZAJ1(ka) Z2(B I 1(ka) - C K1(ka)) B2o 0

r b = a+d: H B I (kb) + C K (kb) B3
0 o 0

Hierin geldt:

Z =V,A-lo en Z
o E.~ 2

k
B4

·ZJ 0

Uit B1 tim B3 worden A,B en C opgelost. B1 delen door B2 geeft:

J (k a) B I (ka) + C K (ka)__----::::o_~o .. ..::.o ..::.o_~~

J 1(koa) Z2(B I 1(ka) - C K1(ka))

Uit B3 voIgt:

H - B I (kb)
C _. ,,--..::.0 ..::.0 _

K (kb)
o

B5

B6
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B6 invullen in B5 levert:

K (ka) K (ka)
I (ka) 0 - B I (kb) 0

J (k a)
B + H K (kb) Ko(kb)o' 0 0

o 0 ° .-
K1(ka) K1(ka) }·z J 1(k

o
a)

Z2r 1 1(ka) + B I (kb)J 0 - H K (kb) K (kb)0 0
0 0

Dit schrijven we als:

Z2 J (k a) B F + ho 0 00 0
f

·Z J 1(k
o
a) B F 10 - h1J 0

Waarin:

F I (ka) K (kb) - I (kb) K (ka)
00 o 0 0 0

F 10 1 1(ka) Ko(kb) + I (kb) K1(ka)
0

h H K (ka)
0 0 0

h 1 == H K1(ka)
0

Hieruit voIgt B:

B

F 10 f - F
oo

Met B6 en B9 is voor C te noteren:

H I (kb) h + fh1
C

0 0 0
==

K (kb) K (kb) F10 f - F
0 0 00

B9 en B10 worden ingevuld in B1 en we delen B1 door H J (k a):
0 o 0

A I (ka) h + fh10 ° +==
H J (k a) H F10f - F

oo0 o 0 0

B7

B8

B9

B10

K(ka) {H
+ J (kOa) H Ko~kb)

000

I (kb)
O' .

K (kb)
o
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1 K (ka) 1 { K (kal}t h + f;1 }=0
1 (ka) 1 (kb). 0 0:: +

J (k a) K (kb) J (k a)H 0 .0 ..Ko(kb) F
10

f
o 0 0 000 00

1 K (ka) 1
Ko(ka)} *0

{I (ka) - I (kb):: +
J Ck a) K (kb) J (k a)H

o 0 K (kb)o . 0 . 0 000 0

1 {K (ka) +
J (k a)K (kb) 0o . 0 0

Z2J (k a) + jZ J
1

(k a)K (ka)
o 0 o. 0 0

F
10Z2J (k a) --- - jZ J (k a)

o 0 F 010
00

} B11

Voor hoge frequenties kunnen voor de Besselfunkties de asymptotische

benaderingen toegepast worden (lit. V.5.):

Voor ka, resp. kb",:> 00 geldt:

:f. ka
1 (ka) resp. 1 1 (ka)---7 ""r;:::;:--t e

o V2Qka

(Analoog voor kb)

Omdat steeds geldt: k a «1, kunnen J en J
1

ook benaderd worden.
o 0

Voor k a~O geldt in zeer goede benadering:o

J (k a)-71
o 0

J
1

(k a) --7tk a
o 0

Voor F
10

/F oo is uu te noteren:

Ii'10 _. 1 1 (ka)Ko (kb) + 1
0

(kb)K
1

(ka)

Ii' 1 (ka)K (kb) - 1 (kb)K (ka)
00 0 0 0 0

kd -kd
e + e

~ - ------
kd -kd

e - e

cosh led

sinh kd
B12
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Omdat Ikdl.:::..:: 1 mogen we voor B12 in zeer goede benadering ook schrijven:

F
10 I'V -1--7\..1--

F kd
00

InvuIIen van de benaderingen in B11 Ievert:

-Z2/kd - jZ tk a
o 0

OfweI:

B13

A
H

o
£v. kd{1"A:7 e - B14

InvuIIen van B4 in B14 en omwerken geeft:

A
H

o

kd
~e

1 + jW"Poa-'ad/2
B15

Omdat Ikcll~<1 is dit nog te schrijven aIs:

A
H

o

1

Hiennee is vgI. 4.2.19 gevonden.
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Bijlage C

I,S 1,5

1 =.86
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