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ABSTRACT

This is a literature research in the field of magnetic
field components.
The following fields are reviewed: magnetic induction in
coils with or without core, magnetic resonance, magneto
optics, cryogenics, galvano-magnetic effects, some special
effects and various methods of measuring magnetic fields.
Most subjects are treated both theoretical as practical.
The study is concluded with a literature list, giving
more titles than there are referred to in the text.

SAMENVATTING

Dit is een literatuuronderzoek op het gebied van magneet
veldgevoelige elementen.
De volgende gebieden worden bekeken: magnetische inductie
in spoelen (met en zonder kern), magnetische resonantie,
magneto-optica, cryogene technieken, galvano magnetische
effecten, enkele bijzondere effecten en diverse methoden
om magneetvelden te meten.
De meeste onderwerpen worden zowel theoretisch als
praktisch behandeld.
De studie wordt afgesloten met een literatuurlijst.
Deze geeft meer titels dan er aangehaald zijn in de tekst.
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INLEIDING.

Bij de vakgroep ER, Werkeenheid Algemene Meettechniek,
bestond behoefte aan een breed onderzoek op het gobied van
magneetveldsensoren. Dit onderzoek, in de vorm van een
literatuuronderzoek, is door mij uitgevoerd. De resultaten
hiervan zijn neergelegd in dit verslag.
Dit verslag beoogt een wegwijzer te zijn voor han, die zich
bezig gaan houden met het ontwerpen en toepassen van magneet
veldsensoren.
Het literatuuronderzoek is gestart als een wild onderzoek,
zonder gebruik te maken van computerfaciliteiten. Voordelen
hiervan zijn, dat men zich niet vastlogt op algemeen aan
vaarde en bekende meetmethodes en dat de hoeveelheid infor
matie nog enigszins te overzien is.
Het onderzoek is gestart door ingangen te zoeken in recente
tijdschriftartikelen en van daaruit achteruit te werken.
Hierbij komt kijken, dat men een enorm scala aan tijdschriften
en boeken inkijkt, waarbij een juiste preselectie belangrijk
is. Hierbij is een dosis ervaring, intu1.tie en uikwijls
geluk nodig.
Vanuit dit literatuuronderzoek bleek, dat er vele nieuwe
sensor en ontwikkelu worden, alsook vele nieuwe bruikbare
magneetveldgevoelige materialen. De meeste resultaten blijven
echter in de grote industriele laboratoria steken of worden
onb'likkeld in onderzoekscentra, waar ze ook onbereikbaar
zijn. De vraag naar goede, gevoelige magneetveldsensoren
groeit. De ontwikkeling van nieuwe sensoren doet nieuwe
toepassingsmogelijkheden ontstaan en schept zo een nieuwe
vraag.
De toepassingsgebieden zijn zeer groot en groeien met het
toenemen van de gevoeligheid. Enkele toepassingsgebieden
zijn: de biofysica, de geofysica, de meet- en regeltechniek,
de plasmafysica, de kernfysica, de hoogspanningstechniek en
de stralingbescherming.
We kunnen directe toepassingen hebben, zoals het meten van
variaties in het aardmagnetisch veld, het opnemen van
magnetocardiogrammen, het detecteren van kernexplosies en
indirecte, zoals het gebruik maken van de sensoren in
verplaatsingsopnemers en motorsturing.
Getracht is, bij ieder onderwerp toepassing en toepassings
gebieden to geven.
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1. Fysische verschijnselen, die bruikbaar zijn bij de
ontwikkeling van magneetveldsensoren.

In dit hoofdstuk zullen we in het kort een aantal magnetische
effecten beschrijven, die toegepast worden of kunnen worden
in magneetveldmeters. Hoofdbestanddeel van de magneetveld
meter is de sensor. In de sensor zal onder invloed van het
magneetveld een signaal worden opgewekt of een signaalbe
werking plaatsvinden. Dit gebeurt onder invloed van een of
meer van de hieronder besproken fysische verschijnselen.

1.1. Faraday effect.
Bevindt een geschikte stof zich in een magneetveld en sturen
we een lineair gepolariseerde electrmagnetische golf door
deze stof, evenwijdig aan de richting van het magneetveld,
dan draait het polarisatievlak van de e.m. golf. Deze
verdraaiing is evenredig met de afgelegde weg in het ma
teriaal en de magnetische veldsterkte. Dit verschijnsel is
niet reciprook. Laten we de e.m.golf na eenmaal de stof
doorlopen te hebben, dit door reflectie nogmaals doen, dan
wordt de verdraaiing van het polarisatievlak tweemaal zo
groot, en niet nul.

In formulevorm: 8=V.l.H (1.1-1)

Hierin is e de verdraai1ng van het polarisatievlak (in
graden), V de Verdetconstante genoemd, een materiaal constan
te; 1 de afgelegde weg in het materiaal (in meters) en H
de magnetische veldsterkte (in Aim).

~_E~(--~-Ei-H
------... H

Faradayro tat:h.E;_Y~~ __E;_E;),L.G;!-1.1.•__ go l._f Ji~__J ~Z._':-.J_._

1.2. Kerr effect (magneto-optisch Kerr effect).
Het magneto-optisch Kerr effect vindt vooral toepassing in
het materialen onderzoek en slechts sporadisch bij het
meten van hoge stromen. Laten we gepolariseerd licht op het
gepolijste oppervlak van een gemagnetiseerd materiaal vallen,
dan is in de gereflecteerde bundel het polarisatievlak
gedraaid ten opzichte van de invallende bundel. Met het Kerr
effect kunnen ook snel verlopende verschijnselen, zelfs bij
hoge temperaturen onderzocht worden. Deze methode werkt
bijna traagheidsloos, maar de kontrasten zijn niet al te
groot.
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Polair Kerr effect F 1.2-2

Kerr
effect.
L: lichtbron
P: polarisator
D1 : Kerr effect

detector.
D2 : Faraday effect

detector.
(Hunt '69 rvI)

Faraday en Kerr effect
in en aan een medium.

Fl. 2-1 •

Longitudinaal Kerr effect.
F 1.2 - 3

Equatoriaal of trans
versaal Kerr effect.
(Freiser '68 M). F1.2-4.

Enkele vormen van het
magneto-optisch Kerr
effect.

1.3. Voigt effect.
De kunstmatige dUbbelbreking (Ilbirefrigence ll ) van trans
parante stoffen onder invloed van een magnetisch veld,
loodrecht op de richting van het invallende licht, wordt
het Voigt effect genoemd, en soms ook weI het Cotton
Mouton effect, alhoewel dit eigenlijk fout is.

.... ...e €;

DUbbelbreking in een gemagnetiseerd medium. F 1.3~1.
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Als I de lengte van het transparante medium is, H de magne
tische veldsterkte en C een materiaalconstante, dan is het
wegverschil tussen dZ twee stralen:

k = CIH golflengten (1.3-1).

1.4. Het Cotton-Mouton effect.
Dit effect vindt plaats in vloeistoffen, waarvan de moleculen
electrisch en magnetisch anisotroop zijn. We krijgen dubbel
breking onder invloed van een magneetveld loodrecht op de
richting van het invallende licht in deze vloeistoffen.
Het Cotton-Bouton effect is een analogie van het electro
optisch Kerr effect.
Voor het Cotton-Mouton effect geldt de zelfde formule als
voor het Voigt effect:

k = CmlH2 golflengten (1.4-1)

1.5. Het Majorana effect.
Dit is het verschijnsel van optische anisotropie van
colloidale oplossingen in een magneetveld. Het effect wordt
veroorzaakt door de orientatie van de deeltjes door het mag
neetveld.

1.6. Het Zeeman effect.
Als atomen en moleculen in een magneetveld gebracht worden,
dan splitsen hun spectrumlijnen in verschillende componenten.
De afstand tussen de spectraallijnen is evenredig met de
magnetische veldsterkte H (lineair Zeeman effect).

E

i
+ 1

o

- 1

- 2
een s ectraalli"n in meerdere Ii "nen
F 1. -1.

Hierin is ~ E het energieverschil tussen twee niveaus;
h de constante van Planck; t:..u het frequentieverschil
van de twee spectraallijnen; g de Lande-faktor; PB het
Bohrmagneton en B de magnetische inductie.
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We spreken over het normale Zeeman effect als g = 1 en over
het anormale Zeeman effect als gT1 is.
Het Zeeman effect voor dicht bijeen gelegen lijnen wordt
het Paschen-Back effect genoemd.
Soms wordt er ook nog een onderscheid gemaak~ tussen het
Zeeman effect en het inverse Zeeman effect.
Het eerste geeft dan de splitsing van spectraal lijnen als
een lichtbron in een magneetveld wordt geplaatst en het
tweede de splitsing van absorptielijnen als een absorberende
substantie in een magneetveld wordt geplaatst.
Afhankelijk van lichtwegrichting t.o.v. het magnetisch veld
kennen we het onderscheid tussen het longitudinaal- en het
transversaal Zeeman effect.
Bij het longitudinaal Zeeman effect is de lichtweg parallel
aan de richting van het magnetisch veld en krijgen we twee
spectraallijnen met frequentie f .. +A " en Co- bf ,waarvan de
een rechts circulair gepolariseerd is en de ander links
gepolariseerd.
Bij het transversaal Zeeman effect staat het magnetisch veld
loodrecht op de lichtweg en krijgen we drie spectraallijnen
met frequenties ro - A.f; ,*",0, +'0 + ~-9 ,die lineair gepola
riseerd zijn.
Bovenstaande splitsing in 2, resp. 3 spectraallijnen geldt
voor het normale Zeeman effect. Voor het anomale Zeeman
effect bestaat ook een onderverdeling in longitudinaal en
transversaal Zeeman effect.
(Poppema - M)

LCP RCP

...L

Longitudinaal Zeeman effect.
F 1.6-2.

f 1

Transversaal Zeeman
effect. F 1.6-3.

0psplitsing spectraallijnen in een magneetveld, even
wijdig aan de lichtbundel, resp. loodrecht op de
lichtbundel.

x Volgens (Heroin 167M) is het Faraday effect het inverse
Zeeman effect.
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Rechtstreekse toepassing in de magnetometrie is moeilijk,
aangezien men dan spectroscopie moet toepassen. Bet effect
is echter zeer belangrijk, aangezien het de basis vormt voor
de andere magneto-optische effecten en voor de magnetische
resonantie.

1.7. Optisch pompen.
Dit principe berust op "gestimuleerde emissie" genoemde
wisselwerking tussen de energie-niveaus van de atomen
(moleculen) van een geschikte stof en een zich hierin
voortplantende elektro-magnetische golf. Het berust op het
feit, dat de overgang van een atoom (molecuul) van een
hoger naar een lager energie-niveau wordt gestimuleerd als
de signaalfrequentie voldoet aan: f s = A E/h = (E2 - E1)/h.

De bij de overgang vrijkomende energie wordt aan de door
gaande golf toegevoegd. Er bestaan ook willekeurige over
gangen; dit heeft ruis tot gevolg. Er bestaan ook overgangen
van een lager naar een hoger energie-niveau. We hebben dan
een systeem met energie-absorptie. De bijbehorende energie
niveaus zijn de Zeemanniveaus, die dus door een uitwendig
magneetveld te verplaatsen zijn. Bet principe van optisch
pompen wordt in diverse op magnetische resonantie berustende
magnetometers gebruikt. (Grivet '67), (Weiss '67 A).
Ook in frequentie standaard oscillatoren wordt dit principe
toegepast, evenals in lasers, masers, terwijl er ook een
optisch gepompte Nucleaire Magnetische Resonantie gyroscope
bestaat.

1.8. Magnetische resonantie.
Dit verschijnsel wordt vertoond door bepaalde atomen, die
ongepaarde elektronen of kernen hebben, waardoor ze een
resulterend magnetisch moment hebben. Bet mechanisch
impulsmoment van deze atomen is gekoppeld aan het magnetisch
moment volgens m =~ b. Bierin is m_het magnetisch moment,
yde gyromagnetische verhouding en b het impuls moment.

Bet spinsysteem absorbeert energie als het in een wisselend
magnetisch veld wordt gebracht met een frequentie, gelijk
aan de natuurlijke frequentie van het spinsysteem. Magne
tische resonantie wordt ook weI spinresonantie genoemd.
Voor de resonantiefrequentie geldt:

W L = -1' B
We zien, dat de frequentie lineair afhangt van het magnetisch
veld, waarin de atomen zich bevinden. (Poulis - M).
Enkele vormen van magnetische resonantie zijn: elektronen
spinresonantie (E.S.R.), kernspinresonantie (N.M.R. =
Nuclear Magnetic Resonance, ferro magnetische resonantie
(F.M.R.) en anti-ferro magnetise he resonantie (A.F.M.R.)
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1.9. Joule effect. (Magnetostrictie).
Onder magnetostrictie verstaat men de vormverandering van
een ferromagnetische stof door de werking van een magneetveld.
De magnetostrictie is een functie van de uitwendige veld
sterkte en hangt af van de magnetisatie intensiteit. We
kennen positieve magnetostrictie, langer worden, (b.v. Fe),
en negatieve magnetostrictie, korter worden (b.v. Ni).
De magnetostrictie wordt aangeduid met ~

(1.9-1 )

A1 de lengte verandering onder invloed van het
magneetveld.

1
0

de oorspronkelijke lengte.

Er treedt verzadiging op, die soms overgaat in verlaging van
de magnetostrictie of negatieve magnetostrictie. De magneto
strictie6in ferriten heeft een temperatuurscoefficient van
20.10 - / °C. (Meinke 62 S).

1.10. Wiedemann effect.
Dit is een magnetostrictief torsie effect. Een staaf, die in
een axiaal magnetisch veld gebracht is, krijgt een torsie,
die evenredig is met de veldsterkte. Het effect heeft een
verzadigingspunt en is gevoelig voor temperatuurschomme-
lingen. (10 -3/oC).

1.11. Wertheim effect.
Wordt een ferromagnetische draad in een magneetveld getor
deerd, dan ontstaat er tussen zijn uiteinden een elektrische
spanning. Dit is het inverse Wiedemann effect.

1.12. Villarie effect.
Als er op een ferromagnetische stof een mechanische spanning
werkt, dan vindt er een verandering in de magnetisatie
plaats.

1.13. Het Matteucci effect (Barnett effect).
Wordt een ferromagnetische staaf, die evenwijdig aan de
veldlijnen in een magneetveld ligt, geroteerd, dan veran
dert de magnetisatie.

1.14. De Haas - Einstein effect.
Magnetiseren we een vastgeklemde staaf, dan probeert die
te roteren, hetgeen torsie oplevert (omgekeerde Barnett
effect).
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1.15. Het Barkhausen effect.
Wordt een ferromagnetische stof gemagnetiseerd, dan gebeurt
de magnetisatie sprongsgewijze. Bevindt de ferromagnetische
stof zich in een spoel, dan kunnen we deze sprongetjes
detecteren. In veel gevallen zal dit effect ongewenste ruis
veroorzaken.

1.16. Wervelstromen (Foucault stromen, Eddycurrent).
Dit zijn stromen, die optreden in geleidend materiaal, dat
zich in een veranderend magnetisch veld bevindt of dat zich .
in een magnetisch veld beweegt. De wervelstromen wekken een
magnetisch veld op, dat het oorspronkelijke magneetveld
verzwakt. We kunnen dit afleiden met de Maxwell vergelijkin
gen:

Voor sinusvormige magneetveldvariaties:

rot E = -j?Ii (1.16-1)
rot Ii = jWjAE +crE (1.16-2)

We krijgen dan: V2Ii = j wfl (jwE-+c::r) Ii (1 .16-3)
In geleidende metalen, tot aan de frequentie van u.v. licht:EWK<6

Dus: 'iT 2Ii = jtVf"TH ( 1• 16-4)

ofwel:lfII =)'2 Ii

Hierin is 't d~ xoortpl.antine?scoefficient.
y = <:X + j P-' = -~V2 w;V CJ' (1 + J) ( 1 • 16-5)

We krijgen dus verzwakking van het magneetveld, afhankelijk
van de frequentie, permeabiliteit en de geleidbaarheid van
het materiaal.
Direct hiermee verbonden is het skineffect.
Bij hoge frequenties neemt dB/dt in het materiaal ten
gevolge van wervelstromen af en zo wordt een begrenzing
voor het binnendringen van e.m. golven in een geleider
gevormd.
De diepte, die een magnetisch wisselveld in een geleider
kan "doordringen" wordt de skindiepte genoemd:

~ = 1/(71 ~o-)-t (1.16-6)

1.17. Magnetische inductie. Variatie in een geleidende Ius.
Gebruikmakend van Faraday's induktiewet

V = - d i /dt

kunnen we op diverse manieren een wisselspanning opwekken,
die afhankelijk is van het magneetveld. Hebben we een
wisselend magneetveld, dan kunnen we gebruik maken van een
starre spoelopstelling. Willen we echter ook een constant
magneetveld meten, dan moeten we zorgen, dat de flux door
de Ius varieert, door de spoel te laten trillen of roteren.
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We kunnen ook gebruik maken van spoelen met een ferro mag
netische kern. Met behulp van een wisselspanningsbron, die
de kern in verzadiging stuurt, kunnen we de spanning waarop
de verzadiging begint als maat nemen van het externe (te
meten) magneetveld.

1.18. Lorentz kracht.
Hebben we een stroom in een magnetisch veld B, dan werkt er
op de ladingsdragers een kracht, de Lorentz kracht,
Hiervoor geld t: FL = q (E + v x B ) ( 1 • 18-1 )

De Lorentz kracht is de basis van b.v. de Galvanomagnetische
verschijnselen, het M.H.D.-generator principe, de magneto
weerstand en de magnetronbuis.
Ook zonder stroom, maar door het bewegen van een goed ge
leidende massa in een magneetveld, is het mogelijk een
detecteerbare spanning op te wekken. De kracht tussen een
stroomvoerende geleider en een magneetveld F = C.l.B. kan
met een stroombalans gemeten worden (Symonds '55 A)

Gebruikte coordinatie-assen.

1.19. Galvanomagnetische effecten.
Dit omvat de elektrische en thermische verschijnselen, die
optreden als een stroomvoerende geleider in een magnetisch
veld wordt gebracht. Deze verschijnselen komen voort uit de
Lorentz kracht (zie 1.18.) op bewegende ladingen in een

m-lag?3~veld.

L...__~---r-_-...Jh~
E~

Hall effect.
Wora~-een-stroomvoerendegeleider of halfgeleider in een
magneetveld gebracht, dat loodrecht staat op de stroom
richting, dan ontstaat er een elektrisch veld loodrecht op
de stroom- en de magneetveldrichting.

E = R11J· II ( 1 • 19- 1 )Y - x z
(transversaal Hall effect)

~!!!~~£~~~~~-~!!~£!.
Wordt een stroomvoerende geleider of halfgeleider in een
magneetveld gebracht, dat loodrecht staat op de stroom
richting, dan ontstaat er een thermische gradient loodrecht
op de stroom- en de magneetveldrichting.

~ T/ 'd y = P j xHz ( 1• 19-2)(transversaal effect)
Nernst effect.
Wora~-een-s~roomvoerendegeleider of halfgeleider in een
magneetveld gebracht, dat loodrecht staat op de stroom
richting, dan ontstaat er een temperatuurgradient in de
stroomrichting.( Vonsovskii 74 A) (Jan. '57 G)
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Magneto-weerstand: dit is verbonden met het Hall effect.
Door afbuiging van de stroombanen, wordt de afgelegde weg in
de Hall-generatoren groter en daarmee de weerstand in de
x-richting.
We kennen verder nog het galvanomagnetisch richtingsgevoelig
element, de magnetodiode, (gebaseerd op verschillen in
recombinatie-generatie) en diverse soorten Hall effect
geleider elementen (magneto-transistor, Hall moselement enz.)
Van bovenstaande transversale vormen bestaan ook planaire
vormen. Dit wil zeggen, het magneetveld ligt in het vlak van
geleider (x-y vlak). Deze vormen zijn in het algemeen niet
erg gevoelig.

1.20. Thermomagnetische verschijnselen.
Dit zijn de elektrische en thermische verschijnselen, die
optreden als een geleider of halfgeleider, die een thermische
stroom voert (d.w.z. een temperatuurgradient), geplaatst
wordt in een magnetisch veld.

~~~!~~~~~~~~=li~£~~~_~!!~~~:

Gebruikte coordinatie assen.

Veroorzaken we
een temperatuurgradient in een geleider of halfgeleider en
brengen we dit in een magneetveld loodrecht op deze gradient,
dan ontstaat er een elektrisch veld loodrecht op het mag
neetveld en de temperatuurgradient.

(' I"") ( ) Q = Ettinghausen-NernstE = Q 0 T d X H 1 .20-1 • ..Y z coefficient.

Deze coefficient is verbonden met de Ettinghausen coefficient
volgens P = QT c:r

er = de thermische geleiding in een transversaal
magnetisch veld.

Righi-Leduc effect.
Di!-verscEi}nseI-!reedt op als een magneetveld wordt aan
gebracht loodrecht op een temperatuurgradient in een
geleider of halfgeleider. Hierdoor ontstaat loodrecht op de
oorspronkelijke temperatuurgradient en het magneetveld een
nieuwe temperatuurgradient (ook bekend als Leduc effect).

Andere, onder de thermomagnetische vallende verschijnselen
zijn: thermische magneto weerstand, magneto-thermischc em.k.
Allen zowel transversaal als planair.
(Vonsovskii '74 A) (Jan '57 G)
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1.21. Supergeleiding.
Brengen we een gesehikte stof op een zeer lage temperatuur,
b.v. kwikzilver onder 4,2 Kelvin, dan verdwijnt de weerstand
van dit materiaal en vindt er flux uitdrijving plaats. Dit
geldt eehter aIleen als we, onder de eritische temperatuur
zitten, de uitwendige veldsterkte onder de critische veld
sterkte zit en de stroom in de supergeleider onder de
eritisehe stroom blijft. -We kunnen een supergeleider van
super naar normaal sehakelen door gebruik te maken van
bovenstaande drie eigenschappen, oversehrijding I c Hc of
T 'e •
1.22. Josephson effect.
Als we twee supergeleiders hebben, gescheiden door een zeer
dunne isolatielaag, dan hebben we een Josephson june tie.
Door deze isolatielaag kunnen electronenparen tunnelen.
We krijgen dan een tunnelstroom. Deze tunnelstroom is op
diverse manieren te varieren, o.a. door een uitwendig
aangelegd magnetiseh veld. (Buckel '72 J).
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2. Magneetveldsensoren en bijbehorende
magneetveld-meetmethoden.

In dit hoofdstuk zal ik, in diverse paragrafen onderverdeeld,
de door mij in de literatuur gevonden magneetveldsensoren en
hun toepassing bespreken. De paragrafen zijn verdeeld in een
theoretische beschrijving en in een overzicht van de prak
tische toepassing van de desbetreffende sensor. Bij iedere
paragraaf hoort een literatuurlijst, die een wegwijzer wil
zijn voor verder onderzoek en die daarom ook niet beperkt is
tot opgave van de in de tekst van het verslag aangehaalde
literatuurreferenties. De kwaliteit van de betreffende
literatuurreferentie wordt aangegeven met een of meer uit
roeptekens. Heeft het desbetreffende stuk cen goed literatuur
overzicht~ dan wordt dit aangegeven met een of meer dollar
tekens ($).
2.1. Spoelen als magneetveldsensor.

2.1.1. rrheorie.
Voor de bepaling van een homogeen magnetisch wisselveld
gaan we uit van de 2e vergelijking van Maxwell.

rot E =-dB/d t

met toepassing van de wet van Stokes

d fj- - J---d't B.n dA = E ds ( )
A 2.1.1.-2.e

De lijnintegraal van de elektrische veldsterkte is gelijk
aan de spanning,Vi, die in een stilstaande spoel wordt
geinduceerd.

(2.1.1.-3)

Als de richting van de fluxdichtheid samenvalt met de nor
maal op het vlak van de spoelwindingen, dan geldt;

Vi=-~JJB dA: -~ NBJJdA (2.1.1.-1+)
dt A dt A

De omvatte magnetische flux is;

:- _l_JV. (t) dt
N l

(2.1.1.-5)
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Rekenen we dus terug naar de magnetische flux
JVi (t) dt

B =_ (2.1.1-6)
NJdA

We bekijken nu het effect van het magneetveld op een
bewegende lus.

<:

uitrekenen door de arbeid
wordt, door de Lorentz
te brengen.

di'
=!B2-B11 qv b = -q --- (2.1.1-7)

x dt
w=fF. f ds =1 F2-F11 b

o

Bewegende lus in een magneetveld. F2.1.1-1.

Op een lading q in de lus 1/ferkt de kracht F =t{V>< B)
Dit resulteert in F1 = qV

x
B1 langs b 1 en F2 = qVxB2

langs b2 •
We kunnen nu de E.M.K. in de lus
per ladingseenheid, die verricht
kracht om een lading rond de lus

W di
V=-q- -- dt

(2.1.1-8)
Dit is ook gelijk aan

(2.1.1 T 3)

Hiervoor is geen verklaring te geven. (Relativiteitstheorie?)
We zien uit (2.1.1-7), dat als een spoel beweegt in een niet
homogeen constant veld, er een inductiespanning wordt
opgewekt.

2.1.2 •. Praktische toepassing.

2.1.2-1. Spoelen zonder kern (luchtspoelen).
Door gebruik te maken van eenvoudige spoelen is het mogelijk ,
snel vari~rende en pulsvormige magneetvelden te meten.
Een nadeel is hierbij, dat men, om het verband te krijgen
tussen het te registreren signaal en B(t), eerst het signaal
van de spoel moet integreren.
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Hogowskispoel
1"(2.1.2-1)

Een ander nadeel is, dat om een constant of bijna constant
magneetveld te meten, we een ~ ~ 0 moeten veroorzaken
door verandering van het door de flux doorsneden oppervlak.
We kunnen dit doen door gebruik te maken van roterende of
trillende spoelen, of door gebruik te maken van om een
bepaalde hoek heen en weer draaiende spoelen. Dit laatste
is gunstig omdat men dan geen sleepringen nodig heeft.
Bij roterende spoelen moeten speciale zilver-grafiet borstels
op zilveren sleepringen gebruikt worden om het ruisniveau
laag te houden (ruisniveau kleiner JO~V bij 1.500 omw/min.
(Germain 63 A).
Een andere manier van signaalafname is met een koppeltrans
formator met een roterend en een stilstaand deel.
Spoelen komen in veel verschillende vormen voor. Een goede
opsomming komt voor in tabel 3.8 in (Giacolette 77 fl.), en
op page 5-34 van (Meinke 62 S).
Bijzondere spoelvormen zijn de Flux-bal (Mansfield 73 fl.),
(Wheeler 58 A) en de Rogowski spoel.
De flux-bal is bijzonder geschikt voor metingen in inhomo
gene velden, waar hij een spanning afgeeft, die gelijk is
aan de magnetische veldsterkte in het centrum van de bole
Dit is gebaseerd op het feit, dat de magnetische veldsterkte
in een punt gelijk is aan het volume gemiddclde van het
veld over het inwendige van eon willekeurige bol rond dat
punt, als deze bol geen veldbron bevat. (Hansfield 73 fl.).
Dit is een aanzienlijk gunstigere oplossing dan het werken
met zeer kleine spoeltjes of met vormaangepaste spoeltjes
in een inhomogeen veld, omdat de flux-bal een grotere
gevoeligheid heeft.
De Rogowski-spoel is aangepast aan een cilindersymetrisch
veld. Deze spoel omsluit dc cirkelvormig verlopende veld
lijnen rond een stroomvoerende geleider. (Knoepfel 70 A)
(Schwab 69 1\.). ..

> .--')'(5">
---<,_.,- .". '" ...... '

-~:~----:;~:~-
cSZ;'?-~;: •..--' -/--.

'"'-J

/1
"v

De werking berust op f Hoc. ~ f =NT 0 -, o--r

Dat wil zcggen, de magnetische veldsterkte geIntegreerd
over cen gesloten kurve C, is gelijk aan de door deze kurve
omsloten stroom I en HI als de kurve N maal doorlopen
'v'Jord t.
i.C:?t spoelen kunnen tot zeer hoge frequcnties (75 hHz)
magnctische wisselvelden en pulsvormige magnetische ver
schijnselen gemeten worden. (Greene 75 S).
Hoeilijkheden, die hierbij optreden zijn: afscherming van
de spoelen tegen elektrische velden, het minimaal makon van
signaalopwekking in de afvoerdraden, beperking frequentie
gebied door de spoeleigenschappen en de noodzakelijke
signaalintegratie.
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= V inductie.
elektrische

storing.

V.
l

V'- l =
t.;

De noodzaak van afscherming van spoelen kan soms voorkomen
worden door gebruik te maken van een spoel met middenaf
takking, die aan aarde wordt gelegd, terwijl de beide
uiteinden verbonden worden met een verschilversterker met
goede "common mode" onderdrukking.

+Vi. VI!.

EII'~ °V~:: Vi

_'Ii, VE ---L-

Hoogohmige
integrator.

Kabel met
afsluit
impedantie.

Spoelsysteem.

Onderdrukkin sschakelin'" voor elektrische veldbelnvloedin
van magneetveldsensor. F 2 • • -
Verdere afscherming van de spoelen kan gebeuren door een
goede geleider om de spoel aan te brengen. Deze geleider
moet echter op zodanige wijze aangebracht worden, dat het
te meten veld geen wervelstromen kan opwekken in de elek
trische afschermingen. Dit kan gebeuren door het aanbrengen
van sleuven, tralies, e.d. Gebruik van hoogohmiger materiaal,
zoals "silverpaint", onderdrukt de wervelstromen, maar maakt
de afscherming ook minder effectief.
De frequentie-eigenschappen van de spoel met de daarbij
behorende integrator beschouwen we aan de hand van het
onderstaande vervangingsschema. Hieruit volgen ook de
beperkingen, die spoelen hebben.

V"~ViOM~~ i I ;~' 3c~
I
I

sschema s oel met kabel en inte'rator.
F2.1.2-2

In ~et schema is Vi de gelnduceerde spanning in de spoel,
1 de zelfinductie, r de weerstand en C de capaciteit van
de spoel.
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Omdat de weerstand HI» R
vangingsschema gebruiken

L

mogen we een vereenvoudigd ver-

c R

Vereenvoudigd schema magneetveldsensor F2.1.2-3

(2.1.2-1 )
dVu+ (L/H + rC)LC

H is de karakteristieke impedantie van de meetkabel. Voor dit
schema kunnen we de volgende differentiaal vergelijking op
schrijven:

d2Vu

dt

Als we de capaciteit C even verwaarlozen, dan kunnen we
twee manieren onderscheiden waarop de sensor te gebruiken is.

Normaal
L

H

dV
~« (r/R + 1 )Vudt

(2.1.2-2)

Voor sinusvormige signalen:

w L««r + H) (2.1.2-3)

In dit geval: dB.A /
V = (r/R + 1)

U dt
(2.1.2-4)

Andere gebruikswijze:
L dVu- -» (r/H + 1)V
R dt u

Voor sinusvormige signalen:
wL»)(r+R)

(2.1.2-5)

(2.1.2-6)

R dt dt

We krijgen dan:
L = dB. A

We hebben dan een zelfintegrerend systeem. Vergelijking
(2.1.2-1) is een tweede orde differentiaal vergelijking.
We zullen dus moeten oppassen voor opslingering in de
overdrachtskarakteristiek van Vu/ViC~~
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Bekljken we de responsie voor een sinusvormig ingangssignaal:
Vi = Vi exp(jwt)
Dan krljgen we als ui tgangssignaal: Vu= I~ \exp j (c.>t -+ ~ )
De overdracht wordt dan:

Vu R
-= 1 (2.1.2-8)
Vi (R + r - ~ RLC) + jw(L + rRC)

met als absolute waarde: . -tIVU ~WJ~ (Yl-Y r 2 R2
+ +--)2]---%-)+( 1Vi :B WI:) - We) (2- R2 -

R0 (2.1.2-9)
en als fase:

- ) CAl/~(r/RO + RO/R)
--- tan Cf(w = --~-...,;~-~-----

1 + r/R - (w/wo )2

met RO=(L/C)t en uJo =(LC)-t
Uit vergelljking (2.1.2-1) vinden we voor de dempingscon
stante

D
=

:L/R + rC
- I i

2(LC)~(r/R+1)~

ROIR + r/RO

2(r/R + 1)t

=---------
2(r/R + 1)

(2. 1.2-11 )

=

Bepalen we het maximum van IVu/vil uit (2.1.2-9) dan vinden
we dat dit is voorWr ( amplitude resonantie) ~

(1 - r2/2R6 - R6J2R2 )tuJ _ v~

r-
LC

wr=C
+ r/R

x( 1 - 2f) )
t

LC

(2.1.2-12a)

(2.1.2-12b)

*- Di t vinden we door IVu I Vi \ naar t.J te differentieren.
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We zien, dat de resonantiefrequentie nul wordt voer y==--t ~
Maken we (2.1.2-12a) nul, dan blijkt, dat dit geldt voor

rz ~ er (2.1.2-13)

We hebben dan een zo vlak rnogE:J1ijke amplitude karakteristiek
. en een tamelijk rechte fase karakteristiek.
We zullen nu met een op de juiste wijze afgesloten spoel
een goode responsie hebben als w« uJ r en als de
dernpingsconstante y ~ t Vi:'

Is ~., Q;{ IJil dan za'i cr I w ~ constant zijn.

l~)

F2.1.2-4.
AmJlitude en rase karakteristiek voor s oelsensor met
slnusvormlge excl a ie.
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We zullen bij de spoel als magneetveldopnemer te maken
hebben met faseverschuiving, verzwakking en signaalvervor
ming.

rel·1
ample

verzwakking

\

~,
\,
\
\.

(2.1.2-14)

Vervorming magneetveld-puls 1,2 is de gemeten puIs. F2.1.2-5

Voor een verdere beschouwing over de inductieve opnemer en
zijn vervorming wil ik verwijzen naar (Knoepfel 70 A) on
(Ferrari '69 S). Om een zo goed mogelijk resultaat te l~rijgen

met een probe is het noodzakelijk de natuurlijko resonantie
zo hoog mogelijk te leggen.

1

+ r/R ]7
LC

kunnen we

(2.1.2-15)IVA (.(.1

Dit kan door L zo klein mogelijk te maken, maar dan neemt
ook de gevoeligheid af.

Voor een sinusvor~ig signaal B(t)=B cos t
voor de gevoeligh~_~_?c~!:ijven

Vet) _ NAw B s i Ytwt.
ND -fS coS w£

Maken we 1 klein, d.w.z. b.v. N2A/I klein, dan moeten
we N en A klein maken of 4. groot. N en A klein wil zeggen,
kleine gevoeligheid. ~ groot wil zeggen: slecht ruimtelijk
(veld) oplossend vermogen. We zullen dus tot een compromis
moeten komen, afhankelijk van de oisen van het experiment.
Verdere vervormingen die kunnen optreden zijn gelegen in
de integrator, de kabel en de afscherming. V~or de integra
tor, waarvoor meestal een ~liller integrator wordt gebruikt,
kan ook een beschouwing opgezet wordn over do signaal ver
vorming, die bij het integreren optreedt. Dit is uitgebreid
gedaan in (Knoepfel 70 A).
Voor de kabel geldt, dat hij het signaal vervormt als
wL ~ R. Dit voIgt uit (2.1.2-2). De spoel gaat dan samen

met de karakteristieke impedantie R van de kabol het signaal
gedeeltelijk integreren. Dit geeft een extra faseverschuiving.

~ Integratie met TIC-integrator, LR integrator of na spanning
freq. omzetting of AID omzetting sommeren is ook mogelijk.
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Oak de afseherming tegen het elektriseh veld levert niet
aIleen signaalverzwakking op, maar ook faseversehuiving
(zie 1.16-4). Ondanks de moeilijkheden, die optreden in de
vertaling van het uitgangssignaal van de spoel als magneet
veldsensor, is hij toeh zeer bruikbaar. Omdat de spoel
zonder externe stroomtoevoer werkt, ondervindt hij bijna
geen meehanisehe kraeht van de magneetveldbron. Verstoring
van het te meten veld kan klein gehouden worden. De ruis,
waarmee we bij het gebruik van speelen te maken hebben, is
thermisehe ruis in de spoelweerstand en invloed van vreemde
magneetvelden in de spoel. De thermisehe ruis kunnen we
klein houden door r van de spoel klein te houden. Dit doen
we toeh al om een zo groot mogelijk uitgangssignaal te
houden. We moeten er eehter weI rekening mee houden, dat
deze weerstand frequentie-afhankelijk is door het skin-
en het nabijheidseffeet. Toepassing van spoelen met goede
hoogfrequent eigensehappen is dus noodzakelijk (Meinke
62 S).
Mogelijkheden stilstaande spoelen:
11et S1lstaande spoelen is het mogelijk metingen te verriehten
in een frequentiegebied van 10Hz-500 MHz (White 71 A).
Het meetbereik ligt tussen lo-!f Tc.s/l1- lo'1Tes{o..

(van /0-'/ Tesla tot /o-If Tesla is eeh ter een ferrictmag
neetveldeoneentrator noodzakelijk (Babenko '70 A) ).
De gevoeligheid is afhankelijk van het oppervlak van iedere
winding en is dus afhankelijk van de eonstruetie. Bovendien
stijgt de gevoeligheid met de frequentie.
Een nauwkeur~gheid van 0,1% kan worden bereikt (Germain 63A). y.
Het zal eehter nodig zijn de spoelen in een meetpositie
geregeld te ealibreren omdat de positie van de spoel t.o.v.
de bron veranderd kan zijn of omdat de spoelen door ther
misehe uitzetting van vorm veranderd zijn.

De maximale d8/Jldie kan worden gemeten is groter dan 106
Tesla/see. (Murray 64 A).
Gebieden waarin de spoel als magneetveldsonde worden gebruikt:
hoogspanningsteehniek; voor het meten van hoga stromen
(Rogowski spoel),
plasmafysiea; om grote en snel vari~rende stromen te meten
(Huddlestone 65 A),
elektro-magnetisehe pulsmeetmethoden; ten behoeve van het
elektro-magnetisehe interferentie onderzoek (Baum 78 S),
(White 71 A). Deze elektro-magnetisehe interferentie wordt
veroorzaakt door hUishoudelijke en industriele apparaten,
n:}.ar ook door l~ernexplosies.

~ Deze nauwkeurigheid is bereikt voor een methode, waarbij
gebruik werd gemaakt van een eompensatiespoel in een
bekend veld (Symonds 55 A) en door een elektro-magne

tisehe fluxmeter (Grivet 62 A).
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Ook het onderzoek naar de invloed van elektro-magnetisehe
straling op levend weefsel en het daarmee samenhangend
gezondheidssehade wordt met spoelen gedaan.
Materialen onderzoek. Hiervoor wordt vooral voor de studie
van permanente magneten een luehtspoel,gekoppeld aan een
fluxmeter gebruikt. (Cedighian 73 A).

Moqelijkheden bewegende spoelen.
BiJ bewegende spoelen kunnen we bij de thermisehe ruis in de
spoelweerstand r nog extra "ruis" optellen, die ongewenste
magneetvelden in de spoelen opwekken. Wordt het signaal bij
een roterende spoel afgenomen met borstels, dan moeten we
rekening houden met een minimaal ruisniveau van 10 )k Volt
bij 1.500 omwentelingen per minuut (Germain 63 A).
Bet frequentiebereik wordt beperkt door de rotatiesnelheid
of oseillatiefrequentie van draaiende spoelen en door de
trillingsfrequentie van vibrerende of translatie besehrijvende
spoelen. 9 2 ~
Het meetbereik loopt van 10- Tesla tot 10 Tesla.
Voor roterende spoelen gelden nauwkeurigheden tussen 2% en
0,01%, met een lineariteit van 0,001% en een stabilitict
van enkele delen per miljoen (Foner 67 A).
De gevoeligheden ~arieren tussen 10-8 Tesla tot 10 Tesla
voor versehillende spoelen (Foner 67 A).

Voor een trillende spoel met NA = 3 x 10-5 winding em2
met een trillingsfrequentie van 60 MHz, amplitude
+ 1,2 x 10-'7 em werd een gevoeligheid gehaald van
0,1 V/Tesla (Foner 67 A).
Toepassingsmogelijkheden voor roterende en trillende spoelen
liggen daar waar zwakke of sterke, eonstante of laagfrequente
magneetvelden moeten worden gemeten, of waar veldgradienten
bepaald moeten worden. Ze worden dan ook toegepast bij
Beta-tron en Synehroton-magneten.
Als bijzondere roterende spoel willen we hier de homopolaire
generator besehrijven. Hebben we een goed geleidende sehijf,
die snel roteert om zijn hoofdas in een magneetveld, even
wijdig aan de hoofdas, dan ontstaat er een elektrisehe
spanning tussen het middelpunt van de sehijf en de rand.
Deze spanning is een maat voor het magneetveld.
De gevoeligheid is eenter klein 40V/Tesla voor een sehijf
met 1 m diameter en een omwenteiingssnelheid van 3.000 omw./
min. (Mansfield 73 A).

~ Deze bovengrens komt voort uit de verwarming van een
elektrisehe geleider in een magneetveld. Volgens (Knoepfel

70 A) word t de temperatuur e~ ift Nrt)'/C v 0 Celeius. Voor
een koperen geleider zal het veraampingspunt bereikt worden
voor 150 - 200 Tesla.
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2.1.2-2. Spoelen met kern.
Bij magneetveldmeting met spoelen met ferromagnetische kern
maken w¢,gebruik van de niet lineariteit van de BH kromme.

BH kromme van een s oel met ferroma netische kern.
(geidealiseerd • ~2.1.2.2.-1.

Hiervoor zijn er vele mogelijkheden, zoals: de grondharmo
nische magneetveld detector, de tweede harmonische detector
(ook weI fluxgate of Forster sonde genoemd), de piek-uitgang
detector, de pUlsverschil detector en de "peaking-strip"
detector.
Uitgezonderd de "peaking-strip" detector worden ze allemaal
met een wisselend magneetveld gestuurd.
Ik zal hier enkele detectoren bespreken. Voor de andere wil
ik verwijzen naar het boek van Hine (Hine 68 A).

De grondharmonische detector is gebaseerd op twee identieke
spoelen met een kern van hoog permeable ferromagnetisch
materiaal met kleine hysteresis. Daze spoelen zijn zo aan
gesloten, dat normaal de in de zelfinducties opgewekte
spanningen elkaar opheffen.

,.--_---' y y v

~

-v y y '--__...,

V. "-' )H p
~ II'\,

~ ~'---------oV vi i t ~-----'

Schakeling grondharmonische magneetvelddetector.
J?2.1,2.2-2.
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De in de spoelen opgewekte
veldsterkte maken we zo
groot, dat np is Hs.
Is er geen uitwendig veld
aanwezig, dan zal de in
de spoelen opgewekte flux
elkaar opheffen.

zonder
uitwendig veld.

met
uitwendig veld.

Principe werking grondharmonische
detector. F2.1.2.2.-3.

De in de spoelen opgewekte spanning is - ~

Zodra de kern verzadigd raakt, dan wordt cJ.~/d.1: verwaarloos
baar klein.
Komt er een uitwendig magnetisch veld B dan verschuift het

t d " . xroomen van verza 19lng.
De twee fluxen in de spoelen heffen elkaar niet meer Ope
Dus ook de in de spoelen opgewekte spanningen-JE/Jf heffen
elkaar niet meer Ope
Bij het in figuur F2.1.2.2-3 getekende sinus excitatie,
wordt de uitgangsspanning gegeven door het zwart geroaakte
gedeelte.
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lIs tweede detector wil ik de op dit gebied meest belangrijk~
bespreken; de tweede harmonische detector (Forstersonde of
"fluxgate"). We zullen dit weer doen aan de hand van de

Ischakeling en een beeld van de signalen.,

e
i

7
\

\
\

Schakeling en signaal
verloop van de tweede
harmonische detector.
F2.1.2.2-4 •

kern'

l· - f r- --.., ,-
I II I I
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We hebben twee gelijke kernen met
zeer Grote permeabiliteit. Iedere
kern heeft een primaire en secon
daire ontwikkeling. Deze kernen
liggen ruimtelijk op een lijn of
parallel. De primaire wordt met
een wisselstroom met frequentie f 1gestuurd, die zo Groot is, dat de

kernen verzadigd worden. In verzadiging zal de flux nauwelijks
toenemen. De magnetische fluxen zijn tegengesteld gericht
en zullen elkaar ophoffen als er geen uitwendig veld is.
~s er echter een uitwendig veld, dan begint de verzadiging
In de kernen op een ander tijdstip. De flux en heffen elkaar
niet meer Ope We krijgen nu een V met frequentie 2f Ju ,
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We kunnen met de peaking strip
het moment bepalen, waarop het
magneetveld een bepaalde grens
waarde overschrijdt.
Met behulp van een extern
voorveld Bo kunnen we het

moment, waarop de spannings
pulsen verschijnen, verleggen.
(Symonds 55 A).
(Germain 63 A).

~

""""H peaking strip

De "peaking-strip" is de enige, niet gestuurde detector.
Bet bestaat uit een strip hoog permeabel, laag coercitief
ferromagnetisch materiaal, waar omheen een spoel is gewonden.

t-t

Opwekking spanningspulsen
in de opnamespoel door een
varierend veld H.
F 2.1.2.2-5.

Laten we nu de prestaties bekijkon van een aantal detectoren.
Bekijken we de tweede harmonische detectors. Daarvoor wordt
door het Forster instituut (Reutlingen/W.Dld.) een meetberoik
van 10-9 tot 10-2 Tesla gegeven. Dit is echtor onderverdeeld.
De meetfout is ongeveer 1%. De excitatiefrequenties liggen
tussen 1 RHz en 500 kHz. Door het omklappen van de Weiss
gebieden krijgen we ruis.

Voor good gemaakte sonden is 10- 10 Tesla als minimale ruis
waarde mogelijk, met een ruisspektrum van 2-20 Hz.
Nadat op de Forstersonde een veld van 10-4 Tesla hecft in
gewerkt, blijft er in de sondes 1 tot 5 • 10- 10 Tesla rema
nent magnetisme over.
Goed afgeregelde Forstersonden vertonen een restspanning,
die overeenkomt met 5 tot-50 10-9 Tesla. Volgens Luz is het
mogelijk deze spanning te compenseren.
De temperatuurafhankelijkheid is ongeveer 10- 10 Tesla/graad.
(Luz 68 A). Bekijken we het overzicht in (Irons 72 S), dat
handelt over ferromagnetische dunne films, dan blijken
bovenstaande gegevens over meetbereik en ruis ook voor
deze films te gelden.
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In de meeste gevallen is de bandbreedte beperkt tot 1 Hz,

De gevoeligheden lopen zeer uiteen van 102V/Tesla tot 2.106V/
Tesla. Geyer schrijft (Geyer 64 S), dat de nauwkeurigheid
voor deze tweede harmonische detectors 10-10 Tesla kan zijn.
De responsietijd van fluxgate magnetometers is 10 tot 50
m sec, maar kan door hogere excitatiefrequenties b.v.
1,5 MHz, teruggebracht worden tot 1 ~ sec.
Door Pellerin en Acuna is in opdracht van de NASA een
ringkern magnetometer gebouwd (Pellerin 70 S).

D: stuurspoel. DC: stuur-regelspoel.
51: signaalspoel. 52: signaalspoel.

S'l

Ringkern magnetometer van Pellerin.
F2.1.2.2-6.

Zij gebruiken een frequentie van 100 kHz en krijgen cen
gevoeligheid van IMVIY"lT
Voor het type MFM geven zij op:
meetbereik 0 + 0,06 Tesla
gevoeligheid 2,5 V ~ 100 mV per 0,06 Tesla
stabiliteit + 3%
lineairiteit-~ 1,5%
frequentieresponsie: recht tot 500 Hz
gebruiksomgevingtemperatuur: 0 tot 60° C.
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Bekijken we nu de toepassingsgebieden van de spoelen met
kern.
We kijken eerst naar de uitwendig bekrachtigde spoelen,
dus niet naar de "passieve" peakingstrip.
Al deze sondes worden vee I in het geofysisch onderzoek
gebruikt voor meting van variaties, zowel naar de plaats
als naar de tijd van het aardmagnetisch veld en zowel op
aarde als buiten het aardoppervlak. (Russell 785)
(Gordon 72 5).
In de navigatietechniek als kompas (Hine 68A).
Als metaaldetectors in de verkeerstechniek.
z In beveiligingsapparatuur (vliegvelden), in defensieve
legertaken (landmijnen detectie) en offensiele legertaken
(in wapens en voor detectie onderzeeboten).
In de materiaalkunde voor ~et bepalen van gradi~nten in
een materiaal.
In de mijnbouw voor detectie vanuit de lucht van ijzer
houdende ertslagen.
Toepassing van de "peaking-strip" is het bepalen van het
moment, waarop een varierend magneetveld een bepaalde
waarde overschrijdt. Dit kan in zeer nauwe spleten.
We kunnen ook constante magneetvelden meten met de
"peakin g-strip" door gebruik te maken van een wisselende
voormagnetisatie.

:f" De spijkers in een schoen veroorzaken een veldveran
dering in het aardmagnetisch veld van lnT op een afstand
van 5 feet ( 1,5 meter). (Geyer 64 5).
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2.2. Magnetische resonantie magneetveldmeters.

De magnetische resonantie kunnen we beschrijven als het
verschijnsel, dat bepaalde atomen energie absorber en uit
een aanwezig wisselend magneetveld, ~et een frequentie,
gelijk aan de Larmor frequentie van de spin- en of baan
impuls momenten.De frequenties van de wisselende magnetische
velden moeten dan gelijk zijn aan de resonantie frequ8nties
van de spinsystemen. De magnetische resonantie wordt ook
wel spin resonantie genoemd. Dit is Gchter niet altijd
correct, omdat we in veel gevallen niet alleen met het spin
impuls moment, maar ook met het baan impuls moment te doen
hebben. Het gebied van de magnetische resonantie is zeer
uitgebreid. Zonder volledig tewillen zijn, wil ik er een
aantal opsommen, waarbij er twee benaderingswijzen zijn.
Ben vanuit de magnetische eigenschappen van een materiaal
en een vanuit de atomaire of quantum-mechanische eigenschap
pen.
Vanuit de eerste benaderingswijze zijn er de diamagnetische
(cyclotron) resonantie, de paramagnetische (electron para
magnetische) resonantie, de ferro- en ferri magnetische
resonantie en de anti ferro maenetische resonantie.
Vanuit de tweede benaderingswijze zijn er de kern-spin
resonantie ("Nuclear l''';agnetic Resonance"-IW.i.H), electron
spin resonantie (ESH), de electronkern dubbel resonantie
("ilectron Nuclear Double Resonance"-ENDOH).

2.2. 1. 'rheorie.
De theorie van de magnetische resonantie zal hier op de
klassieke benaderingswijze behandeld worden, waarbij de
binding met de quantum-mechanica aangegeven wordt.
We beschouwen een kringstroompje I. Het magnetisch (dipool)
moment,veroorzaakt door een dergelijk kringstroompje I,
wordt gegeven door- - 2@-. m= fVr1n dA (Am )

n loodrecht op dA,het opp. omsloten dA I
door I . F E.~2.1-1 Kringstroom I.

De binding met de magnetisatie M wordt gegeven door het
aantal magnetische dipool momenten per m3.
(In = (m)/m&

Ii' 2.2.1-2. door een ladin
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(2.2.1-3)

(2.2.1-2)We krijgen dus:

Gaan we nu ui t van Pro = I
Aan de hand van F 2.2.1-2 leiden we nu het verband af tusBon
het magnetisch dipool mement i en het mechanisch impuls
moment 'b.
In de figuur zion we een massa me(kg), die oen cirkelvormige
baan met straal r (meter) en konstante hoekfrequentie
(rad/s) beschrijft. De lading van de massa me is q (coulomb).

I= '} '2-~ (,,~
"'" = r w ( mls )

ofweI 1=
Het magnetisch dipool moment wordt nu:

m = £71~ 0 77r 2= ~ cy ~ r (A / fV?- ) (2 • 2. 1- 5)

Het mechanisch impuls moment is gelijk aan:
6= rXm'l.J-" (1\/,.,.5) (2.2.1-6)

oflive1: b:: j LV waarin J het traagheidsmomont is, met aI,s
eenheid kgm.~.

Het verband tussen het magnetisch dipoolmoment en het
mechanisch impul~moment wordt gegeven door:

. rn = ¥ b (2.2.1-7)
vlaarin Y ( ro..d ITs) de gyromagnetische verhouding is.
Bij rotatie van een lichaam of deeltje om een vaste as
met konstante hoeksnelheid W en een willekeurige verdeling
van massa en lading is r= ~ (critz. Y>') ) (2.2.1-8)

Hierin is g de Lande faktQr.
Quantum mechanisch geeft het de invloed van de vektoriele
verdeling van de baan- en spin impuls moment en op het
magnetisch dipoolmornent. Van belang is hierbij het Zeeman
effect, zie 1.8, dat de splitsing van spektraallijnen onder
invloed van de magnetische veldsterkte geeft. In bepaalde
boeken wordt de g faktor ook weI aangeduid als de spektrale
verdelingsfaktor (Poole 67 M).
We zullen nu een deeltje met een magnetisch moment m en een
daarmee evenredig impuls moment t in een uitwendig mag
neetveld met veldsterkte 'IT (Aim) bekijken. We doen dit aan
de hand van eon analogie, n.l. de beweging van een tol
onder invloed van de zwaartekracht.
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-

1

A <f : de hoek die hoort bJJ de
verplaa tsing van 'b, A '5 lange de
cirkel.

m: de massa van de tol

(2.2.1-10)

(2.2.1-11)

Precessie van een tol in het zwaartekrachtveld.
F 2.2.1-3A.

Op de tol vH:rk t do.:£ lwpp,:l T "" 11 x lIi 19. Di t koppel vergpoot
het iwpuls iHomcn t b niet, maar veroorzao.ld alleen een ver
plaatuing. 1\.13 f) de hoel\. is, die b r:laalct wet de verticaal,
dan geld t voor A ~ = b Sin e6. tf
Voor het koppel geld t T == ~b
iVeI'l~en we di t ui t in absolu\~ vlaarde, dan krijgen we:

bs',Yl fJ. :t _ h ~l~ sine

Hieruit kunnen we de processie hooksnelheid halen

W = .ll!:L = h~j$i~8 = ~~
[)t b sil1 ~

Op dezelfde wijze kunnen wo oen benadering opzetten veer
het magnetisch moment in eon [;IElGneetveld. In een magneet
veld TI wordt op een deeltje met magnetisch dipool moment
~ cen koppel T uitgeoefend. Dit wordt geschreven als:

T rr'\ X H (Ntv', ') (2.2.1-9)

lIilJrvooI' geJdt: T =# = O{ b X H)
Hiorui t vollSt: db = r (1 )(. ~ ) ot t
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Rotatie mechanisch en
magnetisch moment rond N.

F2. 2.1-3. B

(2.2.1-14)

~~
~

db staat loodrecht op b en H. Met andere woorden: b veran
dert niet van grootte, ma,:::,r aIleen v£n richting.
Bekijken we de absolute waarde van db, dan geldt hiervoor

db =K' bE sin e· dt (2.2. 1- 12 )
De hoekverdraaing d ~ van ~ in de tijd dt is

c1lf = --Sl.h...- = d=' b\1 .S; ne db = y H cit
bs\V\e bS\Vl9 0

(2.2.1-13)

Hierui t zien we, dat de impuIsvektor b filet een constante
hoeksnelheidwL rond de magnetische veldsterkte Hdraait.

WL - d~_ - v H_ WI H- ---err- - 0 - b
~L wordt de Larmorfrequentie genoemd.

Veronderstel nu, dat het deeltje een elektron is met een
baan impuls moment ter grootte -:tnV1.r.f+I)1
De spin wordt hierbij buite~ beschouwing gelaten.
Hierin is .l. het baan quantum getal. ~

Met dit baan impuls moment is een magnetisch moment verbon
den volgens

rt\ = Bo ~Lh. V~ (f) ~ I) i -= b v:e(e~ ( )/'-i71 Me... (. -t:.. re 2.2.1-15
~.Ve kunnen ook een veldor model beschouwen. We krijgen dan

een vektor l met lengte V..erf.tl) 1
(Poppema-E) •
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Hierin is Pe het Bohr magneton.
We hebben dus, zoals uit (2.2.1-14) blijkt, precessie van
ill en b rond IT met

W = v H=- mH -~ (6)o b - '1. me.. 2.2. 1-1

Velgens de quantum,echanica kan do hoek B tussen de vekter
richtingen van b en I en IT slechts een beperkt aantal
discreet verschillende waarden hebben en weI zo, dat de
component langs de richting H (z-as) slechts de waarden
m1 hebben, met

fYI-e = +1.J i-I) - - - - - -- . J - t (2.2. 1-1 ?)

Hierdoor kan het magnetisch dipool moment ook slechts een
component langs de z-as hebben met de waarden

m z = tnL P8 z: 0

De potenti~lo energie van de magnetische
rn~gnoetveld is ,

E p =- (vYl • H ) = - P8 HV.-e(f +-1 )

waarin CoS 1:3 gelijk is aan

C. 0 s e = -:;:::;;;;m::;£~=r-_
V.fnt I)'

Dus geld t voor j~p = -m
1

PBH
tz. ~s

(2.2.1-18)
dipool in een

(2.2.1-19)

(2.2.1-20)

(2.2.1-21 )

Pro'ectie van baan im uls moment vektor I,op de z-as.
F 2 •• 1-+.

Het verschil in energie /l Ef tussen opeenvolgende preces.sie
tOGstanclen van dit spinloze elektron is dus

~ E p = r8 H=~ w = /,;) (2.2. 1- 22 )

energieniveau Eo dat bij een bepaaldo waarde van 1
hoart, zou in cen magneetveld gesplitst worden in
2 1 + 1 deelniveaus met anergic .

E ( L..(\ E b 1---1 _- E ~o C} hH
I } = 0 r t'n1. rB ., 0 + ~ L; 71 me (2.2.1-23)

rn IJ =: +1 .e -( - -- ----- -"f
~ ) ) .
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Een dergelijk versehijnsel doet zieh ook voor voor de spin
van een elektron. We krijgen dan aehtereenvolgens voor het
spin impuls moment ~7t VS(5-f 1) ,

waarinshet spin quantum getal is:
het magnetiseh dipool moment

yYl =1. Pa Vs(s+,) \

We krijgen nu voor de hoek B tussen s en H sleehts twee
mogelijke waarden, n.l. zodanig, dat ill = + h/~~ (2.2.1-25)s

(2.2.1-31 )

(2.2.1-27)

(2.2.1-26)

het II
twee

JdL+s :totale imp~moment
s(s+l )-1(1+1 )

j (j+ 1)+

Cos e wordt dan
Co s e = m.- - ;t t _+ 1.. 117'1

3
VSCS+I) 'tVi1 - -.3 V:J

Voor de extra magnetisehc enrgie volgt dan
E p =-(M. H):: -ltYl H Cos f):=.. + Pe H

Het energieniveau (van b.v. de grondtoestand van
atoom) wordt dus in een magneetve1d gesp1itst in
energi,:lniveaus

E(H) = Eo ~ PBB (2.2.1-28)
Bet energieniveau tussen deze niveaus is dus

2 P13H ::: 1.1 () ( 2 •2. 1- 29 )
We zijn hiermee wcer bij het Zeeman effect. (Zie 1.6).
In het algemeen zullen we eehter baan- en spin impuls mo
menten naast elkaar hebben. Dit komt ook tot uitdrukking
in de Landefaetor g. ~

In het voorgaande zijn we uitgegaan van het ideale goval,
dat erpreeessie is en dat die ongedempt is.
In een constant magneetveld zullen de magnetische dipolen
zich uitriehten in de riehting van het constante magneet
veld, langs de z-as (zie F 2.2.1-3). Zo er al preeessie
aanwezig is, zal deze uitdempen doordat er een dompingsterm
aanwezig is (weliswaar zwakke demping). j'jet behulp van een
zwak H.E'. veld langs de x-as of y-as kunnen we de preeessie
gaande houden. Stel H=h sinwtx + H Z

x 000
(2.2.1-30)

De drie eomponenten van de
bewegingsvergelijkingen _
worden dan ui t b=d' b XH

Precessie magnetiseh dipool
moment door R.F. sturing.
Ii' 2.2.1-5.
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OiJ1dat b <:< b cl 62. - 0
~ z. mogen we orr- nemen

en b.!:l: = C C 05 w l vinden we als oplos-

(2.2.1-32). h~ S;"",w£

h'r c.oswLw'2._ W,-'1.

Dit geeft resonantie voor W= WL = Y;U- 11 0

Evenals bij gyroscopen kunnen we dit detecteren langs de
y-as. Brengen we de demping in rekening, dan krijgen we de
formule van Landau en Lifschitz (Anderson 68 M)

db - y b )( H+II )( (b x. H) (2.2.1-33)
-at- - a Ibl

Deze demping zorgt ervoor, dat we aIleen resonantie kunnen
krijgen als de resonantie frequentie hoger ligt dan ;'/C,.
waarbij~r de relaxatietijd is, dat wil zeggen de tijd, die
voor demping van de precessie nodig is. ~ -7 -10
Voor ferro rnagnetische stoffen is '[;r ~ 10 tot 10
seconden (Krupicka 73 r1).
Evenals formule (2.2.1-33), die ter volledigheid van dit
verhaal wordt gegeven, wil ik ook de gewijzigde formule
voor w£.:: 6" Bo geven, zoals die in een ferro magnetische
stof geldt.
Door vormafhankelijke demagnetisatie effecten en door inwen
dige anisotropievelden. Viord t vJL. =: rI H0 gewij zigd in:

w=o'[Ho+Ha+(Nx-Nz)Ms J*[Ho+Ha+(Njj-Nz)Msl t (2.• 2-.1-34)

Sierin is: H het aangelegdc constants magneetveld in
o z-richting (zie F 2.2.1-5)

II inwendige kristal anisotropieveld.
a

hs verzadigingsmagnetisatio van het materiaal.

Nx ' Ny' Nz vormdemagnetisatiefactoren langs
de coordinatie-assen.

Zie (Harriot 70 1<). •
Voor een bolletj e word t di t ~::. y ( Ho + HC\) aang8ziciJ
N" = N, + n = 1/3. Hoewel H «Ho heeft hot een zeer na-

A y Z a
dalige invloed, omdat Ha een snel met de temperatuur

veranderende term is. Dit kan weggewerkt worden door zorg
vu:tige uitlijning van de kri,stalD.ssen.

fi De relaxatietijd wordt quantum mechanisch beschreven als
de tijd, waarin baan- of spin-momenten van een hoger
(drukker bezet) energieniveau weer terugkeren uaar een
lager energie uiveau.



9pstelling YIn kristal met
in- en uitg£ggsspoelen in
het veld van ean hoogsp~

ningslijn h (t).
F 2.2.2-2.
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2.2.2 Praktische toepassing.

De magnetische resonantie wordt in diverse vormen toegepast
voor magneetveldmeting.
We zullen beginnen met de ferro magnetische resonantie in
YIG materiaal. YIG is "Yttrium Iron Garnet" ofweI Y

3
Fe5012 •

Belangrijke materiaaleigenschappen hierbij zijn de verzadi
gingsmagnetisatie en de resonantie lijnbreedte. De verzadi
gingsmagnetisatie bepaalt de laagste frequentie, waarbij we
het YIG materiaal nog kurmen gebruiken voor ferro magnetische
resonantie. Dit kan verlaagd worden, weliswaar ten koste
van de lijnbreedte, door toevoeging van verschillende
"dopes", zoals Ga.
De lijnbreed te!::J. H Vlord t gedefinieerd als de veldsterkte
variatie, die nodig is om op de resonantiekromme te bewegen
tussen de -3dB punten. De verliesfaktor van het materiaal
hangt af van A H.

~~
ff~
~ TH

o

±:!piscge opstelling YIG-bollet,je in cen magneetveld Ho lll.Sti.
in- en uitgangsspoel. F 2.2.2-1.

I'Jet het YIG materiaal is het mogelijk een verstembare
resonantieschakeling op te bouwen. De frequentie-variatie
wordt dan veroorzaakt door het veranderen van de magnetische
veldsterkte Ho • Nemen we zuiver YIG materiaal, dan kunnen we
een resonantie-kring krijgen met een kwaliteitsfactor
q = 1000 (onbelast) en die verstembaar is tussen 3,6 GHz
en 40 GHz. De maximale verstemmingssnelheid wordt vastgelegd
door de electromagneet. In (Ta~n-M) wordt een voorbeeld
gegeven waarin een YIG filter wordt verstemd van 8,0 GHz
tot 12,4 GHz in 5 m. sec.
Het principe van de verstembare YIG oscillator is toegepast
in een electro magnetische stroomsensor voor een hoogspan
.clingssysteem (rlzewuski 76 M).

Hoo~- ,~'\
9f.o.¥\~"

\I;i ~ " "
yIj-..

~ Uit
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• yrs

YIO afgestemde transistor oscillator. F 2.2.2-3.

De frequentie responsie van deze probe was recht tot 20 kHz,
het -3 dB punt lag bij 100 kHz. Door (RZ8wuski 76 N) word
eon dynamisch bereik gevonden van 50 tot 1400 A. Hierbij
dient aangetel~end te worden, dat daarbij gebruik werd
gemaakt van magneetveld (sterkte)-verzwakking door de
Hoogspanningslijn te splitsen in twee parallel lopende
geleiders.

Splitsing Hoogspanningslijn met iets uit hot midden
geplaatst YIG kristaI. 1<' 2.2.2-4.

Voordelen van deze sensor ZlJn: we krijgen een gevoelig
apparaat met een F.~i. gemoduleerde uitgang. Het signaal kan
via microgolven overgezonden worden van het Hoogspannings
deel naar grondnivoau en heeft dus eon uitstekende galva
nische schoiding tussen Hoogspanningsdoel en grondniveau.
De lineairiteit is goed (0,2%) en het apparaat heeft een
brede frequentie responsie, 100 kHz, d.w.z. een stijgtijd
van 3 microsenconden. Zoals ook uit de literatuurlijst blijkt
is er een ontwikkeling gaande om dunne film YIO elementon
te maken (~lectronics 77, 78 til. ~et normals ferro magne
tische dunne films zijn er reeds magnetometers ontworpen,
die werken volgens het principe van de magnotische
resonantie (Irons 72 S). In deze magnetometer is de
impedantie van een ferro magnetische dunne film ingesteld
in de buurt van de ferro magnetische resonantie, een maat
voor hat onbekende magneetveld Hu •
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De vergelijking voor de ferro magnetische resonantie is:
J..

W==y[B(HtHk)]7.. (2.2.2-1)
waarbij 6 /I J/-r-. 1l' = I) ~ x lora I e S /0.. . S

lIet aangebrachte veld H = HBias + Eu staat loodrecht op het

hoogfrequente excitatie veld, terwijl beide veld en in het
vlak van de film liggen. Het plus of min teken voor HK
(punt waarop de magnetisatie verzadigd is) is afhankelijk
van het feit of IT langs de gemal~elijke of moeilijke as van
de film valt. De prestaties zijn buitengewoon goed. Voor
een R.F. veld van 1,3 GHz kunnen velden tot 3,5 m Tesla
worden gemeten met een bandbreedte van 100 ~Hz. Met een
li.F. veld van 300 MHz kunnen velden gemeten worden van
10 n Tesla tot 0,5 m Tesla met een bandbreedte van 100 MHz.
Voor hat element, opgenomen in een versterker, geldt een
ruis van 10-8 Tesla (bij 100 ~Iz bandbreedte). De gevaelig
heid kan vergroot worden door de bandbreedte te begrenzen.
De geVGeligheid wordt aangegeven als 7500 Volt/Tesla en

een uitgangsvermogengevoeligheid 102 Watt/Tesla bij een
excitatievermogen van 1 Watt.
Laten we nu terugkeren naar de conventionele magnetische
resonantie magnetometers.
Als we de kerns pin resonantie (N~~) magnetometer bekijken,
dan is dit een van de nauwkeurigste meters voor velden van
enkele tienden Tesla. Laten we de werking bekijken (quantum
mechanisch). Als het proton in een magneetveld wordt cebracht
dan kan zijn spin slechts een komponent in de richtinG
van IT hebben, die parallel of antiparallel is. ;Iet omklappen
va~ de spin kost energie en Vlel: ~ E = 2l1JpH 'X
(ZlC 2.2.1-28).
De kans, protonen op hct hoger gelegen energieniveau te
vinden, is een faktor exp (-2rnpH/kT) kleiner dan de kans,

protonen op het lager gelegen energieniveau te vinden.
liet relatieve verschil in de bezettingskans ligt bij kamer
temperatuur en enkele tienden Tesla in de grootte orde van
10- 6•
Laten we nu loodrecht op Been wisselveld met frequentie D
op de protonen werken, dan kunnen ze energie opnemen of
~,f~~ven, . als aan de resonantie voorVlaarde h U='1. M pfoH
vola.aan lS.
Dan is een energiequant (h () ) groot genoeg om hat proton
van de ene in de andere toestand te brengen, wat Dct ener
gie absorptie of emissie gepaard moet gaan.
Er geldt: B= hJ/'l.m (2.2.2-2)

p

'X rop magn. dipool moment proton.



Resonantie kromme
N.E.}~. meter.
F 2.2.2-5.
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H.r=. osci 110..60""
ol"\t.vClP'\9S'~ sf'Joel

Opstelling N.h.R.
magnetometer.
F 2.2.2-6.

Een van de eenvoudigste N.M.R. magnetometers is dio, zoals
opgetekend in F 2.2.2-6.
De precessie wordt teweeggebracht door een H.F. oscillator
met een spoel om het sample, b.v. water. Loodrecht op de
spoelas bevindt zich het te meten veld H , dat homogeen

, tIt .. 0over ne samp e moe zlJn.
Om de resonantiekurve zichtbaar te maken, wordt het magneet
veld Ho zwak gemoduleerd met een L.F. magneetveld.

De signaalafname wordt loodrecht op de assen van de H.F.
spoel en de L.E'. spoelen in een derde spoel ~fgenomen.

De resonantiekromme, zoals in F 2.2.2-5 getekend, is niet
de meest gunstige om te bepalen.

( ~ ~I

Wordt nu de H.F. oscil
lator gemoduleerd met
een L.F. signaal met
freq • .!L dan krijgen
we een responcie kurve
als in F 2.2.2.-7.
(Hi.1.rtmcum 72 1'1)
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Voor de N.M.R. van protonen in water is de gyromagnetische
verhouding:

'ip /?"'71 = 4,257597 x 107 Hz/Tesla.
De nauwkeurigheid, die te bereiken is, hangt af van de
precisie waarmee 1p bepaald kan worden.
Dit is mogelijk op enkele delen van 106• r
De gevoeligheid bangt samen met de kleinst detecteerbare oHc :

.L
I ()-2.bHo = ~ 6.wo SiN (2.2.2-3)

waarin h W o de resonantie lijnbreedte is en (s/n) de
vermogenssignaal-ruis verhouding van het detectiesysteem.
We zien, dat maximale gevoeligheid een zeer kleine lijn
breed tel:::. Wo en een grote SiN vereist. Ook i' is van
belang. Bij grote velden (¥ groot) is & \-to ~ 0, 1 n 'resla.
Bij kleine veldsterkten ( y klein) is 'Ho slecht.
Als laatste vorm van magn~ische resonantie magnetorreters,
die ik hier wil bespreken, neem ik de optisch gepompte
magnetische resonantiemeter.
Ook hierbij wordt gewerkt met energie-overdracht bij overcang
tussen de energieniveaus.

x C.P.
LettS LenS

fot------------------J
90

I interferentiefilter
CP circulaire polarisator
G He dampcol
D de~ector (fotacel)
F 90 faseverschuiver
Su uitgangssignaal.

Zelfstandig oscillerende Rubidiurr magnetometer.
(Hartmann 72 M). F 2.2.2-8.

Als voorbeeld nernen we de Bb-magnetometer.
Oak hierbij is energie absorptie nodig om atomen van een
lager naar een hoger energieniveau te brengen. Absorptie
van de D lijn van 794,8 nm wekt de hogere encrgie toestand
op, als het licht gepolariseerd is.
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Door het aangebrachte magneetveld (evenwijdig aan de licht
weg) splitsen de energieniveaus op in meerdere subniveaus.
Hiertussen bestaat slechts een klein energieverschil. We
zullen nu met het circulair gepolariseerd licht cen bijna
100 % polarisatie van de Rb-atomen evenwijdig aan TI
bereiken. 0

Brengen we nu loodrecht op het te meten magneetveld ecn
magnetisch wisselveld van 300 kHz aan (met kleine amplitude)
dan krijgen de Rb atomen een precessie rret deze frequentie
rond het te meten veld. Heeft men een tweede lichtbron, die
circulair gepolariseerd licht met ~ = 794,8 nm door het gas
stuurt, dan wordt de lichtabsorptie met de frequentie van
het wisselveld gemoduleerd. Is de frequentie van het wissel
veld gelijk aan de Larmorfrequentie, dan is de Llodula.tie
diepte het grootst Cw L ::')"' I-l )
Doze modulatic wordt gem~enOmet een fotoccl.

l 1.. (>

s: spoel
C: Rubidium damp cel
D: Foto diode

L: Lens
I: Interferentie filter
P: Polarisatie filter

(c irculair )

F: fase detector
H : aangebracht magneetveld

o

mccgnetomcter.
2.2.2-9.
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Daartoe wordt de fase van het signaal van de fotocel verge
leken met de fase van de oscillator en het verschil ala
uitgallgssignaal weergegeven.
~et deze methode is de meting van het aardmagnetisch veld
(50~Tesla) met een fout van lOp Tesla mogelijk. Het meet
beroik is beperkt tot een minimum van .3 pico-'l'esla, door ae
signaal-ruis verhouding (Forgacs 66 J). Door Usher wordt
eon responsietijd gegeven van 5 ill sec. Voor zelf oscilleren
de magnetometers zal do rosponsietijd in de orda liggen van
de Larmorperiode.

Voor Rb87 is de veld/freq. verhouding 4,67 Hz/nT. Dus voor
kleino velden als 2n Tesla is de Larmorperiode ~ 0,11 sec.
Voor grotere veldstorkten, zoals het aardmagnetisch veld
(50,tU-'l'esla) is de "LarJiJorperiode ongeveer LI- ",u.-- sec.
(Forgacs 66 J). Volgens (Grivet 67 V) is bij oen zelfstandig
oscillerende magnetometer de bandbreedte gelijk aan de
halve lijnbreedte.

Toepassingon:
Het Y1G materiaal vindt men in de microgolftechniek. Het
vindt hier cen uitgebreide toepassing in oscillatoren en
filters. De toepassing door (Rzewuski 76 H) als magneet
veldsensor is uniek. Ben andere nieuwe toepassing is het
opBporen van metaalscheuren met bohulp van een Y1G oscil
lator (Electronics 78 M).
Von de dunne film ferro )~lagnetische resonantie sensor zijn
mij geen·toepassingsgebieden bakend.
De overige magnetische resonantie magnetometers habben
zaer uitgebreide toepassingsgebieden. In feite overal waar
nauvlkeurig kleino veldsterkten gemeten moeten worden.
Ze worden dan ook in het ruimte onderzoek (interplanetaire
magneetvelden), de geophysica, de chemie en de biochemie
(waar als resonantiestof de te onderzoeken stof gebruikt
kan worden), de physica, de materiaalkunde, gcbruikt als
Llagnetomater. Het hierbij behorende principe van de
lIagnctische Resonantie vind t,€chter ook to e'Pc:~3sing in
precisie oscillatoren en thermometers. Het-hiervoor
vermelde scala is zaer zoker niet volledig, maar wil dan
ook alloen oen richtlijn zijn voor de plaatsen in de
literatuur, waar men deze apparaten tegonko~t.
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2.3. Magneto optische magneetveld meters.

De magneto optische effecten kunnen we in het kort boschrij
ven als de beInvloeding van de lichttransmissie in cen
materiaal door oen magneetveld en de belnvloeding van do
lichtreflectie aan een materiaal door cen magneetveld.
Dit gebied van de magneto optische verschijnselen is zeer
uitgebreid (zie 1.1 tot 1.6). In de magneetveldsensors is
echter het Faraday effect het belangrijkste.

2.3.1. Theorie.
De voortplanting van de electro-magnetische straling door
een optisch isotrope isolator wordt beschreven door de
oplossing van de Maxwell vergelijkingcn.

(2.3.1-2)

(2.3.1-1)~=HtllH
D:;IIt.\\E

Rep:
L C p:

(7 X E = _ dB
at..

\7><H = - db. dL
\I£,I/ e rt ll,u.1I zijn ten,sors van de nulde orde.

We kunnen een medium optisch anisotroop maken, b.v. door
het aanbrengen van een electrisch of magnetisch veld.
Bij optische frequentieB~is,JA-bijna gelijk aan een en
zi tten de gyrotropische· en dubbelbrel~ingf3-eigensch2'PlJen

beslo ten in II e.1I • In het algemeen kunnen de afwijkend'3
eigenschappen van het materiaal, zoals de gyrotropische,
b.v. het polaire effect, magnetische circulaire dubbel
breking (Fa~iday rotatie) en magnetische circulaire
dichrolsme gekoppeld worden aan een element van de
tensor.
Sturen we door zoln gyrotropisch medium lineair gepolari
seerd licht, dan kunnen we deze lineaire gepolariseorde
lichtgolf ontbinden in een rechts circulair gepolariseerde
en een links circulair gepolariseerde golf.

_ j (l.Vt-k-z.)

E =t E (x 0 +J' U 'e .,. 1 + C.C.
_ 0 Jo J\.Wc.-kz)

E=tEo(X:o+jgo)e +-c.c.

Dit is voor een zich in de z-richting voortplantendo golf.
c.c. is de complex geconjugeerde van het eerste deel.

No. doorgang door het medium wordt dit een t.o.v. de in
kOffiende lineair gepolariseerde golf, een over oen hoeke verschoven lineair gepolariseerde lichtgolf.

* Gyrotropische eigenschap is een magneto optische anologie
van de gyratoreigenschappen van een Hall plaatje.

** Circulair dichroIsme: verschil tussen de absorptie
van rechts en links circulair gepolariseerde golven,
die zich voortplanten in cen medium in de richting
van het magnctisch veld.
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j (wt- 'l.Tf nr<'~o'

E.=tEo~io+-jYole . +
j (we - 2.71 n.t oz./ ~o) ]

(1: o -jgo)e
waarin nr en nl de brekingsindices zijn voor respectievelijk
de R.C.P. en L.C.P. lichtgolf. Dit kan ook herschreven
worden alp. I. I I~)
-.L JLwr;.-'l71n z.t" (- )
E::. 'Z. Eo e 0 )(oCosB,{ + Qosil1 fJA.

lIiorin is n' = -2- (nr + nl)

en 8::. 2.71 (n - n ) z~'i\ (2.3.1-5),.. 'i. 0

waarin ~ de golflengte van het licht in vacuum is.
Als het rfedium licht absorbeert, dan worden de brel>.ings
indices complex:
n := 1<f - JeI(r r r
De absorptie co~fficient wordt dan:

(2.3.1-6)

0< =4 n k /~r r 0
(2.3.1-7)

De absorptie co~fficiont is de reciproke waarde van de
afstand, waarin de licht intensiteit is afgenomcn tot
e- 1x de oorspronkelijke waarde, zoals voIgt uit
I - I e-O('z.

- 0

We zullen nu aangeven, dat er een verband bestaat tussen
de brekingsindices, de permeabiliteit van het medium en
de magnctische veldsterkte.

De brekingsindex wordt gegeven door

n= ~ =Ii A 8- VE. \ (2.3.1-5)
VI V;40 s. 0 rrr

lIierin is c de lichtslllheid en u dt-; voortplantingssnel
heid van licht in het medium.
'ile hebben 2,1 gesteld, dat we ~,. ~ I Imnnen nemen, dus

zal het verband tussen brekingsindex on magnotische veld
storide in Sr moeten zi tten.
Beschouwen we nu het elektron als een deeltje, dat lITac~t

verking ondervindt van de electro magnctische lichtgolf
en een statisch magneetveld.
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We kunnen hiervoor de volgende bewegingsvergelijking op
schrijven:..

me r + q ~ + 5 r ::: - cy E. - c:y (~ X e) (2 • 3. 1- 9)
Hierin is d de dempingsconstante en s de veerconstante.

Als we de dempingsconstante verwaarlozen t.o.v. -qr x B)
en uitgaan van een harmonische tijdsafhankelijkheid van
E, dan kunnen we (2.3.1-9) schr~jven als

- Me (,J r + S r = - '}-- E + j LV cy (r )( B) (2.3. 1-10)
Met een bewegonde lading in een medium is verbonden de
electrische polarisatie P volgens

15 = Nq r (2.3. 1-1 1)

tevens geldt: ¥> =: coXeE = E.o (Er -I ~ E

Hierbij is N het aantal ladingen per volume eonheid en
Xede electrische susceptibiliteit.

Uit (2.3.1-10) en (2.3.1-11) voIgt:

)c = N9:1. [Wo'&. _ W'1 ]

ell ""eEo lWo2.- W 'i)-WZ:WL

1

waarin wo=(s/me)2
X\( jYI'l. 0

-jXI 1. Y \\ 0

(!) 0 X 33

II xJI :::
Uit

B/ (Larmorfreq.)
en wL=q me

- 'd-
U~E=~ol _

- ~p "\I' dE
\I )(. \{ ::. £0~ + ~ = Eo Cit Jle ) n

voIgt de golfverg~tijking: d1 E
\]x(V X E) T~ ~t~ =-~ X.. (;)t~

Substitueren we hierin (2.3.1-3) dan krijgen we hieruit
het verband tussen de brekingsindices en Xe
'n r =VI+Y,,+)C'2.. I n-t=v,t)(\I-)(I2.'
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Hierin de component XI~ en XII gebracht, geeft voor de
specifieke rotatie van de lineair gepolariseerde golf
(rotatie per lengte eenheid):

~ ~ 71 N i:- r w WL
~ Me€o [(Wo"L - c..J 2. ) 2.

J

(2.3.1-16)

Verkort wordt dit weergegeven als:

~ = VB
of als Faraday rotatie.

8F = VB.l
waarin V de Verdet constante (booggraden/Tesla meten).
In wezen geeft het voorgaande een vereenvoudigd beeld.
De absorptie in de termen van de electrische susceptibili
teit is b.v. buiten beschauwing gebleven. Oe absorptie
houdt namelijk verband met het geleidtngsvermogen van de
stof. Wordt in de golfvergelijking (2.3.1-13) ook het
geleidingsvermogen in rekening gebracht, dan zullen de
brekingsindices complex worden en ook de absorptie deel
uitmaken van de berekeningen. Uitgebreide berekeningen
op dit gebied zijn te vinden in (Born 72 0), (Suits 68 0)
en in (Freiser 72 0).
Formule (2.3.1-16) geldt echter niet voor de toch zeer
belangrijke ferro magnetische lichtmodulatoren. In (Scott
76 0) en (Cooper 72 0) wordt voor deze materialen de
gewijzigde vorm gegeven.

8F = ~'l CoS P-d,
Hierin is ~ I de specifieke Fa;ada.y rotatie ( o/n1) , .t de
afgelegde weg in het medium, cos¢ geeft de correctie
voar het niet evenwijdig zijn van de lichtweg en de veld
richting IT, ~ geeft een correctie voar magnetische
anisotropie van het medium, terwijl Ms de verzadigings
magnetisatie van het medium is.

N'~ ~ H (AIM)
Afhankeli.ih:heid Faraday rotatie BF van de magnottsche
veldsterkte H. F 2.3.1-1.
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Wordt de magnetische veldsterkte groter dan ~n1 dan blijft
B
F

constant. s

AIle belangrijke grootheden, zoals brekingsindex, Faraday
rotatie en licht absorptie, hangen af van de golflengte
van het licht.

'Z. i c.h. t. bc..cv l"c h. t
~

..... I I
. ", .... "

I

IE-a(
I
I

V: Verdet constante
~: absorptie coefficient

Afhankelijkheid Verdet constante en absorntie coefficient vo~A
van diamagnetisch zwaar flint glas (Hebner 77 0).
-c'231 7.r _ •• -;;.

Dit geeft moeilijkheden, daar bij gebruik van deze Daterialen
eerst uitgezocht moet worden bij welke golflengte de D80St
gunstige verhouding ligt tUSGen de Verdet consSante en de
absorptie-coefficient. De verhouding Vlo(. (in IT.dB of
°/T) is dan ook zaer belangrijk, evenals de hierbijbe
horende golflengte. Ben ander belangrijk feit is, dat in
een magneetvold de spectraallijnen gesplitst worden. 0e
krijgen dan, zoals in F 2.3.1-2 to zien is, voor iedere
spectraallijn (b.v. 1

0
- A~ ) een afzonderlijke absorptie

en brekingsindexkromme. Evenals bij de magnetische resonan
tie is ook hier het Zeeman effect belangrijk.
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2.3.2. Praktische toepassing.
Bij de magneto-optische detectie van magneetvelden wordt
meestal gebruik gemaakt van het Faraday effect. Het magneto
optisch Kerr effect wordt vanwege de geringe kontrastwerking
hoofdzakelijk gebruikt voor materiaalstudie. Ook de andere
effecten 1.3 tot 1.6 worden incidenteel gebruikt (Symonds
55 A), (Knoepfel 70 A). De ontwikkeling van steeds nieuwe
materialen, geeft nieuwe toepassingen van dikwijls vrij
oude technieken. De toepassing van het Faraday effect,
dat vroeger aIleen met flintglas werd toegepast, krijgt
door toepassing van Y1G materiaal een nieuwe stimulans.

depolarisator fotodetectorHlicht- polarisator
bron

~ Faraday . Er- element o:J
[~}-0- -f ---- 3~-G--rn

~

Basisprincipe Faraday magneetveldmeter.
F 2.3.2-1.

Voor meting van sterke magneetvelden worden flintglas
Faraday elementen gebruikt (Saito 66 0), (Heroin 67 0)
en in enkele gevallen wordt melding gemaakt van de toepassing
van Y1G materiaal (Jaecklin 70 0) (Rzewuski 75 0) (Cooper
72 0).
Bij de metingen van sterke magneetvelden bieden magneto
optische methoden diverse voordelen, zoals:
1) Frequentie-responsie recht tot 100 ~illz mogelijk.
2) Optische technieken zijn betrekkelijk ruisarm.
3) Het magneetveld wordt door de sensor niet verstoord.
4) HUimtelijke veldverdelingen kunnen gemeten worden op

eenvoudige wijze.
5) Uitstekende galvanische scheiding sensor en verwerkings

eenheid.
6) In de meeste gevallen hoeft er geen energietoevoer te

zijn voor de sensor.
Natuurlijk zijn er ook nadelen en mogelijke moeilijkheden
verbonden met deze opnemers. Zo kan er in flintglas dubbel
breking (llbirefrigence ll ) optreden, die de lichtstraal
depolariseert (Hebner 77 ~). Dit wordt veroorzaakt door
mechanische spanning in het glas. Bekijken we nu F 2.3.2-1.
We hebben een lichtbron, die zowel in lichtsterkte als
frequentie goed constant moet zijn. We zullen dus voor de
lichtbron meestal een of meer lasers nemen. De lichtbundel
wordt door een polarisator gestuurd, die aIleen een lineair
gepolariseerde golf doorlaat. Het Faraday element draait
het polarisatievlak van de bundel over een hoek 8F
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LClser 2.

S!o.h-ThDI'Y\ PSO~l

pr-iSfY1CA

I

,(d
I

Voeren we nu de lichtbundel door een tweede polarisatie
filter (waa5van de polarisatierichting meestal onder een
hoek van 45 of 900 staat t.o.v. de eerste), dan is er
verzwakking van de lichtsterkte. Deze verzwakking Imnnen
we detecteren met een fotodetector. (De polarisators
kunnen we vergelijken met de glazen van een polaroid zonne
bril). Toepassing van de techniek, die hierboven genoemd
is, heeft geleid tot diverse soorten laboratorium modellen
van hoogspannings-stroomtransformatoren. Hierbij zijn ook
enkele modellen, die in plaats van met licht met micro
golven werken. (Rzewuski 75 0). In F 2.3.2-2 is cen
hoogspannings-stroomtransformator getekend volgens het
principe van Saito (Saito 66 0). In deze opstelling is
gebruik gemaakt van flintglas.

It
I (~L H003Sp?~n~'hgs l~ VI
\ \._...--' /

spie3e[ r, - - -':"-1 I~ - - - - - spiejel
Fl:nt~IQs ,

, I

I I
- - _. 1. . _ . _ . _ . _. _. _. -. _. --l . - . _. - 5 rC' Y\ d

I I poLenb i ,,-cd

: ~-~
I I

o D

D
1

,D2 :Fotodetectors
S : uitgangssignaal

u

ebruik wordt
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Door gebruik te maken van terugkoppeling kan de invloed
van lichtsterktevariaties verminderd worden. Hierdoor krijgt
men bovendien een aanzienlijke verbetering in de lineairi
teit. Saito claimt een gevoeligheid van 66 mV/100 A en
goede lineairiteit tot 500 A.
Een ander belangrijk systeem maakt gebruik van het principe,
dat LeCraw ontwierp voor een magneto optische lichtmodulator.
Hij maakte hiervoor gebruik van YIG materiaal (Smit 71 0).

I \-
Li ch£brol"\

Modulator van LeCraw.
F 2.3.2-3.

Hagnetisatie van
YIG. F 2.3.2-4.

LeCraw richtte de magnetisatie van het YIG materiaal met
een constant magneetveld in de moeilijke magnetisatie
richting, terwijl de makkelijke magnetisatierichting
langs de liehtweg viele E en H.P. eleetromagnetiseh veld
langs de gemakkelijke riehting veroorzaakt preeessie om
Ho en daarmee Faraday rotatie. Als resultaten voor
Ga-YIG (0,1 mm. diam., 1 em. lang) werd verkregen een
modulatie index van 40% bij een ingangsvermogen van 86m
Watt bij ~o = 1,52pmeter, bij een bandbreedte van
200 HHz. (Anderson 68 0) (Cooper '72 0). Jaeeklin paste
dit principe toe in zijn magneetveldopnemer.

///(/////f(/Ht/I 9 pie3eI

SJ rn ~\lc 1'4' p.r~4""{e
... ? ~tK~ ~4~".,et ~~

YIj A- - - - ~ -~- - -@-1.i
~ Li ch.t-c.1oppl'.... I : . Focodefec£or
y ~"o\o.r; sc..bu~ (:\ Iters

I I

D A~'
L~sev -i<J---

Fe-bo old:.ectOo'''

YIG magneetveld detector (Jaecklin 70 0). F 2.3.2-5.
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Het constante magneetveld Hc zorgt voor uitrichting van het
YIG materiaal in de moeilijke richting. Tevens wordt het
magnetisch materiaal bijna verzadigd, zodat de vorming van
magnetische domeinen vermeden wordt. Het onbekende veld Htlaat de magnetisatie M precesseren om H •
Na de fotocellen wordt het signaal gedemoduleerd met
synchrone detectie. Als grote voordelen worden door Jaecklin
genoemd:de korte lichtweg in het materiaal, wat mechanische
stabiliteit ten goede komt en zijn kleine afmeting, wat
een efficient gebruik van het aanwezige magneetveld mogelijk
maakt. Jaecklin geeft in zijn artikel geen meetprestaties.
In (Rzewuski 75 0) staat als dynamisch bereik echter ver
meld: van? tot 20 kA. De meting zou uitgevoerd kunnen
worden met een nauwkeurigheid ~ 1%. Dat artikel geeft tevens
een overzichtstabel van niet convertionele stroomdetec
toren voor hoogspanningsdoeleinden. Bijna aIle modellen
zijn laboratorium modellen. In de prestaties zitten grote
variaties. Als maxima worden er een dynamisch bereik van
? - 20 kA en 200 - 200.000 A genoemd, bandbreedte van
o - 2 MHz, een nauwkeurigheid van 0,3%.

Toepassingsgebieden van de magneto optica liggen niet
aIleen op de hoogspannings-meettechniek.
In de telecommunicatie kan ze gebruikt worden om licht
golven te moduleren of om microgolven te moduleren of te
roteren.
In de informatietechniek wordt het Faraday effect gebruikt
voor magnetische "bubble-domain" detectie. (Almasi 73 A).
(Scott 76 0).
Verdere toepassing zit in magneto optische "displays", in
de optische golfpijp magneto-optische modulator, magneto
optische massa geheugens en de Faraday effect licht af
buiger. (Scott 76 0).
De beperking bij het gebruik van de magneto optica zit in
de gevoeligheden en ruis van de detectoren en electronica
en in mindere mate in de optische delen. Ook de materiaal
eigenschappen van het Faraday rotatie materiaal spelen
een belangrijke role In de meeste artikelen werd door deze
beperking een minimaal detec teerbare BF = oJ I 0 gegeven.
De electronica en de detectoren worden steeds verbeterd,
terwijl er steeds nieuwe materialen en materiaal-eigen
schappen ontdekt worden. (Zie T 2.3.2-1).
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2.4. Cryogene magneetveld meettechnieken.

Bij bepaalde lage temperaturen vertonen sommige materialen
andere eigenschappen dan bij kamertemperatuur. Vooral in
halfgeleider materialen ~ treden dikwijls grote veranderin
gen Ope De meeste van deze effecten zijn practisch niet
bruikbaar. Veel informatie op het gebied van lage tempera
tuur effecten in halfgeleiders biedt het wetenschappelijk
tijdschrift "Solid-State Electronics". Soms worden Hall
plaatjes bij zeer lage temperaturen gebruikt, omdat hun
Hall coefficient dan groter is en onafhankelijker wordt
van de temperatuur (Wieder 71 G). Ook om ruiseigenschappen
te verbeteren wordt soms bij zeer lage temperaturen gewerkt.
Enkele bijzondere toepassingen zijn het gebruik van stan
daard silicium diodes als magneto meter sensors en het
gebruik van de magneto weerstand in koper beneden 30 Kelvin.
In (Aldridge 75 G) wordt een magnetometer beschreven, die
gebruik maakt van 1N4001-4005 silicium diodes beneden 15
Kelvin, daar een gevoeligheid van 8 Volt/Tesla haalt. De
koper magneto weerstand wordt in oen NASA rapport beschre
yen (Hudson '66 C). Dit onderzoek werd verricht om metingon
te kunnen verrichten in cryogene en supergeleidende
magneten bij grote veldsterkten. Boven een bepaalde magne
tische veldsterkte is de magneto weerstand van koper (bij
deze lage temperatuur) goed lineair. De weerstand blijft
binnen 1% constant bij temperatuurvariaties tussen
4,3 - 14 Kelvin.
Het belangrijkste cryogene effect is supergeleiding.
Ben bijzondere vorm hiervan is het Josephson effect, dat
echter in de vOlgende paragraaf afzonderlijk behandeld
wordt.

2.4.1. Theorie.
De behandeling van de theorie voor deze paragraaf zal ik
kort houden. Bet belangrijkste effect in supergeleiders
is, dat ze een weerstand nul hebben. De stromen in zoln
geleider vloeien in een zeer dunne laag onder de opper
vlakte van de geleider. Hit de J'iiaxwell vergelijkingen
voIgt, dat een weerstand nul impliceert, dat er geen
veranderingen van de magnetische flux in de massa van een
supergeleider mogelijk zijn.

cie
\J X E. :=:. (; = - dt (2. 1+. 1-1 )

Supergeleiding blijft aIleen bestaan als aan drie voor
waarden voldaan is. De temperatuur moet onder Tc
(T critisch) liggen, het aanwezige magneetveld moet onder
Hc (H critisch) liggen en de stroom in de supergeleider

mag I c (I critisch) niet overschrijden.

'* :Negatieve magneto weerstand bij T = 4 Kelvin in 11 T",Sb
(Ishida 77 G).
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\1\ 0 rvY\o.. \-e
'3 el~\J\ V'l. J

----" T ( ke\ vi V\)
Critisch veld als functie van de tern eratuur voor een
supergelei ere F 2.4.1-1.

Het verband tussen de veldsterkte en de temperatuur is te
geven door ~

Hc = Ho (1 - ry""Tc2 ) 2.4. 1-2
Waarin Ho de magnetische veldsterkte is voor T = 0 Kelvin.
In een supergcleider wordt het magnetisch veld buitenge
sloten. Dit effect heet het Meissner effect. De uitsluiting
geldt echter niet volledig. Vanaf het oppervlak geldt er
een exponenti~le afval van het magneetveld in de super
geleider, volgens

B(z)=B(O) exp(-z/A)
2.4.1-3

) Normale geleiding
geldt voor T7Tc of
H7Hc

Supergeleiding
T<Tc ~n H<Hc

Doordringing van de
magnetlsche veldsterkte
Erin supergeleider.
F 2.4.1-2.

Meissner effect.
De rechtse figuur toont
buitensluiting veld H.
F 2.4.1-3.
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In 2.4.1-3 is ~ de London penetratiediepte. Deze ~ is
ongeveer 50 n meter. De afleiding van 2.4.1-3 volgt uit
de London vergelijkingen (Buckel 72 J). Een ander belang
rijk punt is de fluxquantisatie. Dit betekent, dat de enige
mogelijke waarden van magnetische flux in een dikke super
geleidende ring veelvouden van een bepaalde fluxwaarde
~o zijn.

2 wordt het fluxquantum genoemd en is gelijk aan
o h C;(2.o/)= 2X 10-/

5 Weber (Teslo. rn'2.)
Het koppelen van een nieuwe flux kan alleen gebeuren door
de supergeleiding op te heffen, Dit kan door plaatselijk
de critische temperatuur T of het critische magneetveld P
te overschrijden. c _lC

Hemen we deze belemmeriM \'Veer weg, dan is de nieuwe met de
ring gekoppelde flux n ~ ~

C)

~ De fluxquantisatie is vervat in de volgende vergelijking:
.:PC?. me f\j- +-2crA) d l = n h

waarin 2me de impuls van het electronenpaar is en

2qA de door het magneetveld veroorzaakte impuls (V)( A == B )
Verdere behandeling volgt in de volgende paragraaf 2.5.
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2.4.2. Praktische toepassing.

Een eenvoudige toepassing van de theorie in 2.4.' is te
vinden in de Meissner-effect magnetometer.
I - - - - --YVJ""t - "I
I I
I I
I A 8 I
I I
I T.

I
I.- -

W: verwarmingsspiralen
W.a.: warmte afvoer.

Meissner-effect magnetometer.

In spoel A wordt een flux opgepikt op het moment, dat
circuit A-B niet supergeleidend is (T, > Tc ). Dit wordt

veroorzaakt door verv18.rmingsspiraal WI' die de temperatuur
T, > Tc critisch maakt.
Wordt circuit A-B weer supergeleidend, doordat temperatuur
T, daalt, onder Tc dan gaat er een superstroom lopen in

kring AB. Circuit AB is zo opgebouwd, dat de fluxveran
deringen in AB even groot zijn, maar tegengesteld. Hier
door blijft de totale flux in circuit A-B onveranderd.
Onderbreken we periodiek circuit A-3 door verwarmen van
W" dan neemt iedere keer de stroom in A-B exponentieel
af. Laten we kring AD weer sluiten, dan krijgen we iedere
keer weer een nieuwe koppeling met de uitwendige flux.
Deze flux wordt via B met spoel C gekoppeld en weI
gemoduleerd met behulp van modulator P. Deze P is een
supergeleidende staaf of bUis, die met behulp van verwar
mingsspiraal W2 in en uit de supergeleiding wordt
geschakeld.
Hierdoor verandert de fluxkoppoling tusGen spool B en C
en wordt de stroom in circuit A-B naar C getransformeerd.

B~
r

Fluxverloop in modulator P afhankeliik van T2 •
F 2.4.2-2.



rGnB
,W

P : "pick-up" spoel.
S : veldcorrectie spoel.
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E,C:
E,F:
Pm
W

flux transformator
uitgangs tansformator
flux modulator

verwarmings spiraal

F 2.4.2-3.Praktische Heissner n!.agnetometer.
(Deaver 67 C).

In (Goree 68 J) wordt gezegd, dat de bandbreedte beperkt
is tot 1 KHz, vermoedelijk door wervelstroomdemping.
Als maximaal oplossend vermogen wordt 0,8 n Tesla opgegevcn,
bij een meetdrcmpel van 0~1 n Tesla. Als belangrijke
ruisbronnen geeft hij aan het ontstaan van wervelstrorncn
in de modulator en het koken van Helium langs do modulator.
In (Deaver 67 C) wordt een ruisniveau van 50 p Tosla en
in sommige gevallen 10 p Tesla gegeven.
l'Ju een.overzicht van enke~e belangrijke elementen.

n: windings aantal
A: oppervlakte van een winding

Fluxtransformator •
.l?242L- .. -- ~.

Het veld in L.!) kan door
verandering iH opporvlakte

rt'L. A
vergroot worden tot - . -'-

Y'\ , (i.. '2..

De fluxgradientmoter.
F 2.4.2-5.

Om ongevoelig te ZlJn voor constante
of bijna constante velden op afstand, worden deze verzwakt
door twee tegengesteld gewiY~~elde spoelen te gebruiken.
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Door Goree (Goree 75 C) wordt het gebruik van supergeleiden
de versterkers en bijbehorende modulatoren en sch~kelele

menten beschreven.
In F 2.4.2-6 wordt de superstroom onderbroken door over
schrijding van H in de Tantalium draad door sturing op s.

c

I
_ _ -J

r+-'-t-,+L, V'T0. - dro..cJ
I------t

" kv~ otTo...:!L _

(-----

I
I
I
I
I
I

Kryotron modulator (Buckel 72 J ) .__F~__~4_._2-_6_

I,t~

"clI,
Kryotron versterker ( versterking k=~ )._ F:.4~2-7
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In (Buckel 72 J) wordt ook een supergeleidende magnetisehe
versterker besehreven.
In (Goree 75 C) worden diverse vormen van weerstandsmodu
latie en zelfinduetie modulatie besehreven. 'Voor deze
vormen wil ik verwijzen naar de vermelde literatuur.
Interessant is eehter de toepassinggebieden, die door
Goree worden gegeven. Hij stelt, dat ze geschikt zijn
voor de bepaling van:
1) Thermische E.M.K.
2) Hallspanningen.
3) Meting van zeer kleine LIS en HIS (bepaling

A. L -= 10 -I "!l H e I"t ~ R = .5)(. 10 - IS.o.. """ 0 3e Ij k )
4) Eleetrisehe ruis in eomponenten.
5) Uitlezing van supergeleidende bolometers voor infra-

rood detectie.
6) Meting VI krommen van tunneljuncties.
7) Studie flux-stroom eigensehappen van supergeleiders.
8) Neting zeer kleine magneetvelden.



61

2.5. Magneetveldmeetmethodes, waarbij gebruik gemaakt
wordt van het Josephson effect.

Het Josephson effect kan in het kort beschreven worden als
het tunneleffect, dat electronenparen vertonen door een
zeer dunne isolerende grenslaag tussen twee supergeleidende
materialen. We kunnen dus in een ring, die onderbroken is
met een zeer dunne isolerende grenslaag, als hij in super
geleidende toestand is gebracht, ondanks de onderbreking,
toch een stroom krijgen. Deze stroom is afhankelijk van het
magneetveld parallel aan de grenslaag.

2.5.1. Theorie.
De theorie is bijzonder ingewikkeld en is verbonden met de
quantummechanica. De theorie wordt door mij nog niet in
alle details begrepen en wordt hier alleen als gereedschap
voor hen, die in dit onderwerp geinteresseerd zijn, aange
reikt.
In een supergeleider bevinden de electronen zich in paren,
de zgn. Cooper-paren, waarbij de electronen tegengestelde
spinmomenten hebben. Er is een binding tussen de electronen
in een paar, die we kunnen vergelijken met die tussen twee
H-atomen. Deze binding houdt:stand over grote afstanden,
100 nm tot 1000 nm. Vergeleken met de gemid~olde afstand
tussen geleidingselectronen, die enkele 10- meters is,
dus zeer groote In een supergeleider komen alle paren in
alle fysische grootheden overeen. Om sen Cooper-paar uit
het totaal van Cooper-paren te halen moe ten we het stuk
maken. De energie, die we daarvoor nodig hebben, is de
bindingsenergie van het paar. Hebben we deze energie niet
toegevoerd, dan kunnen de Cooper-paren geen wisselwerking
hebben met het rooster. Dit betekent niets anders dan het
bestaan van een weerstandsloos ladings transport door het
rooster. Voor dit weerstandsloos transport is stabiliteit
van een quantummechanische toestand vereist. Deze stabiliteit
is niet onbeperkt. Verhogen we de gemeenschappelijke impuls
van de Cooper-paren, dan zullen we een critische waarde
bereiken als de uit het electrische veld opgenomen kine
tische energie van een paar gelijk is aan zijn bindings
energie. Als de impuls nog groter wordt en daarmee de
kinetische energie, dan breekt het paar in tweeen.
Daardoor begint boven een critische impuls de wisselwerking
met het overige metaal weer. Het bestaan van een critische
impuls voor het systeem van Cooper-paren is gelijk aan
het bestaan van een critische stroomdichtheid voor de
supergeleider. Als quantummechanische d~eltjes moeten we
aan de Cooper-paren, als ze een impuls p hebben, een deeltjes
golfbeweging toevoegen met golflengte ~ =h/\p\ .
De hiervoor besproken eis van gelijke impuls voor alle
Cooper-paren is gelijk aan de eis gelijke golflengte voor
alle Cooper-paar golven. Natuurlijk moeten we ook gelijke
energie eisen. Dat betekent voor de deeltjesgolven:
gelijke frequentie.
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Door de sterke onderlinge correlatie van de Cooper-paren
wordt ook een grootheid vastgelegd, die in het algemeen
minder gebruikelijk is als de impuls en energie, namelijk
de fase. De quantummechanica stelt, dat de fase van een
quantummechanische golf met een toestand overeenkomt, die
des te nauwkeuriger gegeven kan worden, naarmate die toe
stand drukker bezet is. Als we dus zeer veel Cooper-paren
in een gelijke toestand hebben, dan kunnen we deze toestan
den beschrijven als een "klassieke" golf met goed .e:edefini
eerde fase. We kunnen alle Cooper-paren samen een golffunctie

geven. j cP (r
1
f ')

if (r) t ') :: I LV tr,t ) Ie (2. 5. 1-1 )

Laten we nu een stroom in een supergeleidende ring bekijken.
London stelde, dat deze stroom slechts waarden kan aannemen
die een geheel veelvoud zijn van: :!"o = hIcy h
De theorie van de Cooper-paren zegt, dat dit 2~~ ~~ =
2.10- 15 Weber (Tesla m2) moet zijn. Dus in een supergelei
dende ring kan een stroom lopen, die een flux opwekt gelijk
aan 11 ~o Voor het in de ring rondlopende Cooper-paar
moet een quantummechanische voorwaarde gelden en wel

n:::0,1,2, •••••
De impuls van het Cooper-paar p over een omloop geinte
greerd, moet een geheel aantal galen h zijn. We moeten nu
een verband leggen met de magnetische flux door de super
geleidende ring. Dit gebeurt door gebruik te maken van een
algemene quantummechanische regel, die geldt voor geladen
deeltjes in een magneetveld. Deze regel stelt, dat men bij
zulke bewegingen twee impulsvormen kan onderscheiden, een
die ~e golflengte van de materiegolf bepaalt A= h/lpl
en mv de kinetische impuls genoemd. De regels van de quantum
mechanica kunnen voor een deeltje in een magneetveld blijven
gelden, als we er op letten, dat p en mV op de volgende
manier met elkaar samenhangen:

p ::: m v~ qA (2.5.1-3)q

Hierin is m massa d~eltje met lading q en A de vektor
potentiaal q V x A = B.
We kunnen nu het verband leggen tussen de materiegolf en
het magneetveld

£ In het golfbeeld moeten de golven na een omloop in zich
zelf overgaan. Voor het speciale geval van een cirkelbaan

1... Tl r- = n? Me £ 'A == h / \ P\ k ~ j gel1 we- 2. 71 r tp) =n h
In het algemene geval...f pcJ s = l'\ h
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(2.5.1-6)

(2.5.1-7)
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Voor de stroomdichtheid in de ring geldt

j =n q Vss q

nq is de ladingsdichtheid.

s indiceert de supergeleiding.

0/-1 n:/kf T. dS T j Ads =n h
..fA cis =Jjr", AJS =jjB dS;:~F

gfF noemen we de fluxoid.

Uit (2.5.1-6) en (2.5.1-7) voIgt:
m -:-

§ n!ey'l. j sols t q;- F = nh/ cy
In een supergel~ider gaat de stroom door een zeer dunne laag
(dikte ~ 10- meter) aan de oppervlakte van de geleider.
Kiezen we een gesloten integratieweg binnen door de super-
geleider (dieper dan 10-8 m.) dan wordt de kring integraal
over 1s nul.

Bekijken we nu twee supergeleiders, gescheiden door een
dunne isolatielaag van 1 nm tot 10 nm dike

o
Ring met twee Josephson
juncties.
F 2.5.1-1.

o
9y'mbolische weergave
ring met Josephson
juncties. F.2.5.1-2.

De twee supergeleiders zlJn, hoewel van elkaar geisoleerd,
toch energetisch verbonden met elkaar (Clarke 73 J)
volgens:

F = -I P /2n-c. c Cl
(2.5.1-10
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Als Ee groot is t.o.v. de thermisehe fluetuatie-energie kT,
dan blijft het faseverband bestaan over de grenslaag en een
tijdsonafhankelijke superstroom kan de isolatielaag passeren
tot een bepaalde maximum stroom Ie' de eritisehe stroom.
Het versehil tussen de fasen van de twee supergeleiders

~t hoort bij de uitwendig aangelegde stroom I, volgens

I = Ie sin ( ~ 4 )
D.. 1> == 1.- 1f cy ""¥.-F / h
(2.5.1-11)

stroomsturing door
Josephson junetie.
F"2":"5. 1- 3 •

Als er een stroom, groter dan Ie door de junetie gaat, dan
komt er over de isolatielaag een spanning V te staan. Het
faseversehil verandert met de tijd en de superstroom
oseulleert met een frequentie V

() _I dAep V'I
t .:: 'L71 elt = 2.ey I h= ~o (2.5.1-12)

De vergelijkingen (2.5.1 - 10 tot 12) worden de Josephson
vergelijkingen genoemd. Een uitgebreide afleiding is te
vinden in (Petley 71 J) en in (Buckel 72 J). In (Buckel 72 J)
is een uitgebreide behandeling van het tunneleffeet in
supergeleiders isolator (super) geleider overgangen te
vinden middels energiebanden besehouwingen.

I
v

.....
"-

.......

"

stroom-spannings karakteristiek voor een dunne film
Josephson Junetie (I x vastgelegd door R).
F 2.5.1-4.
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o 20 40 60 80 100
FLUX DENSITY ,microtesla. --7 B

Afhankelijkheid van I critisch van het aangelegde magneet
veld voor een bepaald Josephson kontakt.
F 2.5.1-5.

Is er een uitwendig magneetveld aanwezig met veldrichting
in het vlak van de isolatielaag, loodrecht op de stroom
richting, dan geldt:

I - I (0). sin71I/.iQ

CMo.)(. - C 7T~/~o (2.5.1-13)

hierin is I c (0) de critische stroom voor B ; 0 en i
de door het veld B in de tunneljunctie gestuurde flux.
Het effect hiervan is te zien in F 2.5.1-5.

2.5.2. Praktische toepassing.
Het Josephson effect vindt steeds bredere toepassing.
Op het gebied van de magnetometrie opent het ongekende
mogelijkheden. am een idee te geven van de gevieligheid
doen we dit in de vorm van het oplossend vermogen voor
energietoevoer. D.w.z. de minimum energie, die toegevoerd
aan een squid((Superconducting Quantum (Undulatory)
Interference Device )), nog een meetbaar uitgangssignaal
geeft.
Dit is momenteel 10-30 Joule energie oplossend vermogen bij
1Hz bandbreedte (Falco 78 J). Dit is gelijk aan de kine
tische energie, die een enkel waterstofatoom zou krijgen,
als het 0,1 mm. in het aardgravitatieveld viele

:c

D.C. Squid element. F 2.5.2-1.
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DC-Squid systeem met terugkoppeling (Clarke 73 J).
F 2.5.2-2.

Voor de detectie van magnetische flux gebruiken we een
supergeleidende ring, onderbroken door een of meer Josephson
juncties. De crittsche stroom voor de D.C. Squid is een
oscillerende functie van de uitwendige flux (loodrecht
op het vlak van de ring), met periode

---'" ~/~o
De critische stroom als functie van de uitwendige flux ~
voor de D.C. Squid. F 2.5.2-3.

Het effect wordt gewoonlijk onderzocht door de juncties
met een stroom 1

0
te sturen, groter dan de critische stroom

I c •
De s~nning over de junctie is dan een oscillerende functie
van ~ • Dit voIgt uit (2.5.1-11 en 12). We kunnen nu de
D.C.-Squid gebruiken om het magneetveld te meten door het
aantal oscillaties te bepalen. Telsnelheden van meer dan
2000 quantalsec. zijn gehaald (Clarke 73 J). Meestal wordt
de D.C. Squid gebruikt met tegenkoppeling. Hierbij wordt
de fluxverandering in"£ gedetecteerd en via tegenkoppe
ling weer teniet gedaan. (Zie F 2.5.2-2).
Een andere gebruikele vorm is de R.F. Squid.
Deze "R.F." Squid komt in verschillende vormen voor.
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"
"~"-'"

Fundamenteel detectiecircuit voor een R.F. Squid.
F 2.5.2-4.

We hebben b.v. een supergeleidende ring met een Josephson
junctie met weerstand R en critische stroom i •
De ring heeft een zelfinductie L. c
De squid is zwak gekoppeld met de spoel LT van een R.F.
resonantiekring.
Een R.F. stroom i g stuurt het "tank" circuit met de reso-
nantiefrequentie. De sturing van de resonantiekring is
zodanig, dat de geinduceerde stroom in de squid de critische
stroom I c overschrijdt. Nu is de piekamplitude van de R.F.

spanning over het "tank" circuit Vrp een oscillerende functie

van de in de squid gestuurde uitwe~dige flux ~e
Deze oscillatie heeft een periodelengte ~o

De flux die door de squid gaat is

I::: Ie T L ~ = ~Q +L ~csi.,(~4)

Hierin is L de zelfinductie van de squid.
(2.5.2-1) kunnen we ook schrijven als:

L . ( 2.n:P: \
2 =~ e + /vI iT + 0c- S i rt ~ 0 )

waarin we middels M tevens de koppeling met het "tank"
circuit tot uitdrukking hebben gebracht.

iA r Vr
o f\J\N b

a: ~ extern is nul
b: 1:. extern'? nul

Omsloten flux in RtF t squid als een funtie van de externe
flux ~e.. met bijbehorende responsie (Catier 75 J).

F 2.5.2.-5.
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We zullen nu in een figuur een R.F. squid teruggekoppeld
systeem laten zien en daarna de prestaties bespreken van
zowel de D.C. squid en de ~.F. SClll:id.

Q
M

--
ilL I.' II

oC 111.' l/l
>---l .>.....-r-~----i Vel" _

9te~l<er

LS : H.F. smoorspoel.

LT : tankcircuitspoel.

R.F. squid teruggekoppeld systeem. (Clarke 73 J). F 2.5.2-6.

Voor een D.C. squid gelden als gangbare eigenschappen:
Ringoppervlak (V 10-6 2

IV m •
Zelfinductie L~ 10-9 Henry.

Junctieweerstand R ; 10-20 Ohm.

Critische stroom I c :5 - 50;UA.

Met een dergelijke squid kan een fluxverandering van 10-4

tot 10-3 ~o(10-18 Weber) bij 1 Hz bandbreedte nog worden
gedetecteerd. . -6 2
Dit komt voor bovenstaande squld (A = 10 m) overeen met
2 x 10-13 tot 2 x 10-12 T/Hz t. Hiermee correspondeert een

gedetecteerde spanningsverandering over de juncties van
10-9 tot 10-8 Volt/Hz t.
Om een zo goed mogelijk oplossend vermogen te krijgen,
moeten we de squid zo goed mogelijk afschermen voor uitwen-
dige ruis. (Omgevingsruis, gewoonlijk in de buurt van
l~Tesla). (Brenner 77 J) (WiksWo 77 J) (Clarke 73 J)
(Grivet 67 M) en (Geyer 64 S) wijzen allen op de moeilijk
heden, die optreden bij gevoelige magneetveldmetingen door
externe storingsbronnen. (Geyer 64 S) geeft als voorbeeld
de spijker in een schoen, die op een afstand van 5 feet
( ~1,7 meter) een verandering in het aardmagnetisch veld
tweeg brengt van 1 n Tesla. Volgens Clarke geldt de Nyquist
ruis als ondergrens van de ruis en is de werkelijke ruis
bron nog niet begrepen.
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Hij vermoedt, dat de koppeling aan de kamertemperatuur
versterker een oorzaak van de hogere ruis kan zijn. Hierdoor L

komt het oplossend vermogen nog niet onder 10-4 tot 10-3~~/Hz~

Voor een R.F. squid gelden als gangbare eigenschappen:
Zelfinductie spoel L = 4 x 10-10 H.
Zelfinductie "tank" spoel LT = 1,4 x 10-7 H.
Koppelingsfactor k = 0,2.
Oppervlak 10-6 m2 voor L ~
Oplossend vermogen 3 x 10-4~o/H:

13 1Dit komt overeen met 3 x 10- T/Hz2 •

Gevoeligheid 10-4 tot 10-3 /Hzt .
. -13 -12T/ tDlt komt overeen met 10 tot 10 Hz

Door hogere H.F. frequenties te gebruiken verbetert SiN.
Door (Kamper 72 J) wordt een breedbandige squid magneto
meter beschreven met een bandbreedte van dc tot 400 MHz,
en voor transient metingen een stijgtijd van 1 nanosec.
Hij komt tot een telsnelheid van fluxquanta van 107/sec.
(Pierce 74 J) geeft een fluxgevoeligheid van 10-5 ~o

rms/Hzt , bij een energiegevoeligheid van 2 x 10-30 Joule/
Hz. Dit komt voor een 10 cm diameterwinding op een magneet-
veldgevoeligheid van 3 x 10-16T/ Hzt.
Bandbreedtes tot 100 MHz zijn door hem gemeten.
Voorgaande gegevens betreffen hoofdzakelijk laboratorium
werk. In (Elektronik 78 J) is echter sprake van een
verkrijgbaar meetinstrument bandbreedte 0 tot enkele kHz.

14 1Oplossend vermogen 10- T/Hz2 •

De toepassingsgebieden van het Josephson effect zijn zeer
uitgebreid en er komen er nog steeds bij.
Ret wordt gebruikt voor het vastleggen van de standaard-
spanning, stroom en zelfinductie (nauwkeurigheid 10-13H).

Voor de meting van spanning, stroom, zelfinductie, weerstand,
als thermometer voor milligraden en als ruisthermometer.
(Witt 75 J) (Pascal 75 J).
Als logisch schakelelement.
Negatieve weerstandversterker.
Parametrische versterker.
Oscillator.
Frequentievermenigvuldiger en deler.
H.F. spectrometer.
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In de Squid en SLUG (Superconducting Low Inductance
Undulating Galvanometer van Clarke), in magnetometers ten
behoeve van materialenonderzoek~ geologie, geofysica,
defensie (opsporing onderzeeers) in de geneeskunde voor
magnetocardiografie en magneto encefallografie en zelfs
voor het bepalen van het hartvolume (P.T-E 78 J).
In de telecommunicatie voor ELF communicatie (Extremely
Low Frequency<100 Hz) ten behoeve van de communicatie
met onderzeeboten. (Fawcette 78 J) (Niemeyer 76 J).
Voor supergeleidende magnetometers haalbare gevoeligheid.
Magnetische inductie 10-14 Tesla (bij bandbreedte van 1 Hz
(Catier 75 J).
Gradient 10-13 Tesla per meter (Catier 75 J), brengen we
de ruis in rekening, dan komen we tot 10-13 Tesla/meter R}~

1

per Hz2 •

Voor het oplossend vermogen krijgen we dan 2 x 10- 13T/Hzt .
Het meest bruikbare gebied voor supergeleidende magneto
meters ligt onder de nano Tesla. Het is echter tot enkele
10-1 Tesla te gebruiken. (Gordon 72 A).
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2.6 Galvanomagnetische elementen.

Het gebied van de galvanomagnetische element en is zeer
uitgebreid. Het bestaat uit het Hallelement en magneto
weerstand van halfgeleider materiaal, maar omvat 001:;: 11lclg
netodiode,ilallrichtings element,Hallstroom element, ~~g

nistor of Ivlagnetotransistor, Hall l\los of l'~osfet element, DAIiS
(Differentiaal Amplification Magnetic Sensor). Ook in niet
halfgcleidende materialen kon:t het Iialleffec t tot ui ting,
hiervan wordt slcchts sporadisch gebruik gemaakt. In Ferro
magnetische materialen komt het "buitengewone" of "spon
tane" Halleffect voor en een bijzonderc vorm van de mag
netoweerstand. Deze laatsten wil ik iu Den afzonderlUke
paragraaf (2.7) bchandelen.

2.6.1 Theorie
Dc basis van het gedrag van galvano-magnetische elementen
is de werking van de Lorentz kraGht op bewegende ladingcn,
volgens

p= '"1 ( r + -vx"0 )l' '-:L -, .u (2.6.1-1)

In een gcleider of halfgeleider hebben geladen deeltjes.
19aten of clektronen) die zich in een elektrisch veld ~
bevinden, eon driftsnelheid i in de richting van ~ • Be
vinden deze deeltjes zich bovcndien in een mugneetveld,
dan ondervinden ze bovendten no een kracht F = CJ. (vxB).
De combinatie van deze twee krachten is de oorzaak van
twee complementaire galvanomagnetischo vcrschUnselen, het
Hall effect en de magnetoweerstand.

I

met de gebruikte assen. F 2.6.1-1

In het rechthoekig plaatje F2.6.1-1 kr~gen de elektronen
(waartoe we ons voorlopig toe zullen beperken) een afbuig
ing loodrecht op de elektrischo en magnetische veldvcktoren.
Het Hallvel.d!~i' dat hiercJ.oor veroorzD.o.kt VJord t, conipenseert.. -J
de ij component van de kro.cht r .LateD we uu verbanden leggen
tussen de elektrische- en D~gnetische veldsterkte en de
stomen in het Hallplaatje. Voor de driftsnelheid geldt

v = yeO) e-t/r::.
Eiorin is ~ de gerniddelde tUd tussen 2 botsingen v.h. alcktrJ



72

lTu geldt voor (2.6.1-1)

(2.6.1-2)

Uu definieren we de beweogl~jkheid als

A..J., = C}-"[:,
/ l"'I'\e

We kunnen nu (2.6.1-2)
elktronensnelheid

(2.6.1-3)

uitschrijven in componenten van de

)
( 2. t. t - 5 ')

)

vx=' ,.,u(Ex-vjjBz )
v.:.= M. (.:.!;..+v-vB )

.;J I JJ ,,<', z
V z= ,..u-Sz =0

lIierin is~ eigenlijk)ln( de gatenbeweeGlijkheid). Er is in dit
geval slechts een magnetische veldcomponent nl. Bz •

De VJet van Ohm J=c::r"E geeft het lineair verband tussen '3': en
de stroQi;: dichtheid vektor J=nqv • I'iet n"Zals de Volu;;le
dichtheid van de elektronen(elektronen/r:r)), die £oor een
oppervlak gaan loodrecht op de snelheids vektor v.
De cDmponenten van J zjjn

N = h q" I')J" = c:::r ( E'1e -~ Bz. E~
J ~ r ';t'. I +r 2. 5:
fJ,\ = ., Q, 1J: = cs- ( E~ 1-P Bz. E~
~ r ~ It)LL 13:

Als een homogene,isotrope,rechthoekige Hallplaat(F2.6.1-1)
voor .J ..=0 (open Hallspannings klemn:en), word t gekarakteri
soord ~oor de skalaire geloidinga-=n(~ dan goldt

(2.6.1-6)

het de wet van Ohm J=cs-E ( ofl,;vel J=nqv) krijgen we voor ::<:;.;;
"J

E
1
.
J
.=-~ J B 1_ J B -- l~TIJ' 13

~ x z- nq x z- ~ x z (2.6.1-7)

Jo ~-lE~ll coefficient n1'T=-:-- is l10gectief voor elektronen
.~ nq

en positief voor gaten.
De stuurstroom I kunnen we schrtven als I=Jxbd. Voor ~e

IIallspanning krjjg~}~ we dem

VI_> VW -VI-I2=jEijdij =- RH(IBz/d) (2.6.1-8)
_'hI,..

Jet verband tussen V en het produkt IB is van grote beteke
nis voor een zeer ui~gebreid toepassings gebied,zoals we
later zullen zien.
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We gaan nu over tot de beschrijving van het magneto weer
standseffect. De magneto-weerstand is te danken aan gedeel
telijke of gehele kortsluiting van Eij. Een volledige kort-
sluiting vindt men bij de Corbinoschijf.

doosnede Y:>=o e,;f.o

EB®
(orb i no sc~j r mef

':::,6.,.00 WI bo.hen

Corbinoschijf in beeld gebracht. F 2.6.1-2.

e(B) = ExfJx

en voor de Hallstroom Jij ~~BJx

ofweI ~(B) = ~ (0) (1 x F2B2) (2.6.1-9)

Hier!n =_ e{o ~ = I fa- de skalaire soortelijke weerstand
als B = o.
We kunnen de magnetoweerstand ook schrijven als:

De ronde electroden zorgen ervoor, dat EH = o.
Het loodrecht op de schijf staande magneetveld Bz veroor
zaakt een stroomverloop volgens logaritmische spiralen.
De afgelegde weg in het materiaal neemt toe en daarmee de
weerstand. (Noemen we Bz voorlopig B).

Bekijken we nu (2.6.1-5) en maken we hierin Eij = nul. dan
voIgt voor de magneetveld afhankelijke soortelijke weer
stand e(B)

(2.6.1-10)

Zoals we reeds eerder gezegd hebben, zijn het Hall effect
en de magneto-weerstandseffect complementaire galvano
magnetische verschijnselen.
We zien dan oOk, dat een gedeeltelijke kortslui ting van E.. ,
die toestaat, dat er een deel van de totaal mogelijke ~
Hall stroom in een Hall plaatje loopt, een magneto-weerstand
veroorzaakt, die het lineaire verloop van VH (B) verandert.
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Omgekeerd: een onvolledige kortsluiting van E~ reduceert
de effectieve t:> ~ / ero ) voor een gegeven B en verandert de
kwadratische afhankelijkheid van B in de vergelijking

b:,. e Ie (0) -~'t (3 'L

Beide voorgaande gevallen zijn transversale verschijnselen,
waarbij de term transversaal slaat op de richting van het
magneetveld t.o.v. de stroom. Er bestaan ook planaire
effecten. Deze volgen echter uit een tweede orde benadering
van het electrisch veld als functie van de magnetische
inductie en stroomdichtheid.

E::~J+RHBxJ+~,B2J+ 1b2,(J.B)B

ofwel

(2.6.1-11)

(2.6.1-13)

(2.6.1-12)

-
E ::; RH (3 )( 5t- f.L5 +~ II - f .l-') ( g.b') b

'2.f 1:= fo + fJ, B z
( n, \ n b- = t3/Br: /1 = f 0 t- ~ I T /V'l) D

Hierin zijn f.>, en f!>1- materiaalconstanten.
(Strauss 71 G) (Beer 63 G).
Ligt de magnetische inductie B in het vlak van het Hall
element en maakt hij een hoek ~ met de stroomdichtheid J
dan volgt uit (2.6.1-11) r

Ez =[ ~l.. +(fl/-~.1.)COS?.~J q..e -=

[ eo + (t:> I +- r> 2. Cos 2 ~ ) BJj~
E j = (e,,-f..L ')~~Sih ~ CO$~ ==

~2. t3'2.t;'if.Sih~Cos1>

Z

-~/'--'J-~--tidB~~ f-Z_~T_r
/ ~ /

Hall plaatje met B in vlak (x,~) F 2.6.1-3.

Vergelijking (2.6.1-12) geeft de magneto weerstand en
(2.6.1-13) het pseudo of planaire Hall effect.
Kiezen we in (2.6.1-11) J = J x en B = Bz dan krijgen we
het normale Hall effect.
In het algemeen zullen we te maken hebben met het normale
Hall effect en zullen voorgaande tweede orde effecten
niet van belang zijn.

* Vanwege de eenvoud e(o) = ~o
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In ferromagnetische materialen spelen twee bijzondere
effecten een rol, n.l. het spontane of anomale Hall effect
en de anisotrope magnetoweerstand. (Jan 57 G).
Laten we nu terug gaan naar het gewone Hall effect en mag
netoweerstand.
Bekijken we het geval, dat er zowel electronen als gaten-
geleiding is, dan wordt in (2.6.1-5)

(2.6.1-14)

(2.6.1-15)

0-= cs-; 1- Of> = cr(~n n yp p)
en (2.6.1-5) wordt:

~ f\~ ~ n t/~ E re - h til: f
J

Bz.
jhlj = hcr~Y1 E~ + nrr;u~ EtX B-z.
'J f ~;;;: r cy )-l p E~ -t r cy,ft~2 E~ 137-
1r ~::: pcy )-tp E~ -- f ev- /A." Etjlf'. 18"Z--

In stationaire toestand Jn~ en Jp~ = o.
In (2.6.1-15) zijn n en p electronen, resp. gaten,
volume-eenheid en q is de lading van een electron.

per

(2.6.1-19)

J=crE +o-RH(JXB)

Wordt deze vergelijking van_rechtsaf vektorieel met B
vermenigvuldigd, dan wordt J

J= t!>'Erc)'2.R H CE.·x.B)
I + c:s-2. R~ B'Z.

Opsplitsing naar gaten en electronengeleiding levert op:

Hieruit voIgt voor RH
P A-l.? n u "1-R ::: / -P - Lt1

\-\ q,- (f;-p+ nji-n)'2. (2.6.1-16)

Voor overwegend n geleidend halfgeleider materiaal geldt
n >7 p

RH= l/(nq) (2.6.1-17)

(2.6.1-16) en (2.6.1-17) gelden aIleen voor zwakke velden.
Om een korrekte, algemeen geldende oplossing voor RH te
krijgen, moeten we (2.6.1-5) voor kleine B en met J = nqv

in de vektorvorm schrijven als (Kuhrt 68 G ):

(2.6.1-18)

(2.6.1-20) 0.
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2. -

~~,.= t rfl p E + cy P'2.rp (E" 0) (2.6.1-20) b

r I +?p t6
We krijgen dan een magneetveldafhankelijke RH•

I - nip

(2.6.1-21 )

R Co) =
H

met

en A == ~
'#p

Dit ter illustratie, dat ~ en RH niet magneetveld
onafhankelijk zijn.
We kunnen dit effect onderdrukken door een overwegende
electronengeleiding te nemen. n» p, dan wordt RH gewoon

RH= l/nq

Daarbij komt het voordeel, dat de beweeglijkheid van
electronen groter is dan van gaten.

Vermenigvuldigen we vergelijking (2.6.1-18) van rechts
vektorieel met E, met B loodrecht op E dan krijgen we:

(2.6.1-22)

Is de hoek tussen J en E de Hall hoek BH
dan geldt: IJIIEIsin8 H =-RH!JIIEIB cos f) H

Hieruit volgt: tan GlH=c:rRHB

Dit is een belangrijk gegeven. Een magneetveld loodrecht
op een stroomvoerende plaat veroorzaakt een hoek 6 H tussen
de richting van het electrisch veld en de stroom in die
plaat.

Hall hoek in stroom
voerende plaat.
F 2.6.1-4.

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

0..
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In het voorgaande is aangenomen dat het plaatje oneindig lang
was. In de praktljk spelen echter de afmetingen voor zowel het
Hall effect als de magnetoweerstand een belangrljke role Be
kljken we bljvoobeeld de invloed van de stuurstroom electroden.
Deze zitten meestal over de hele breedte van het Hallplaatje
en sluiten daar de Hallspanning kort. Dit veroorzaakt een
sterk magneto-weerstands effect in de omgeving van de eletro
den. Dit wordt zwakker naarmate men meer naar het midden van
het plaatje gaat. We zien dus dat hoe korter het Hallplaatje
is, de invloed van de stuurstroom electroden groter zal z~n.

We moeten dus in VH een correctie aanbrengen,
RHVHG- d IsBG(a/b,B) = VH·G(a/b,B) (2.6.1-23)

Voor de magneto-weerstand geldt dat het effect versterkt
wordt door de eindige afmetingen.De magneto weerstand is in
hoofdzaak een geometrisch effectdat veroorzaakt wordt door
de afbuiging van de stroombanen.( in (Kataoka74G) wordt onder
scheid gemaakt tussen de f.ysische manetoweerstand\ "magneto
resistivity" en de geometinsche magnetoweerstand "Geometrical
magnetoresistance ll )

F2.6.1-5
(kuhrt 68 G)

Auu. 56. Strom~ uuu AlJ.uillotelltinllillil'H ciner HaltJldtcrJllaltc wit <ll'W "'/'itt::Ilvl'tldiltlii::- u lJ ~.4
bci CillC11L ll"UwiuJ,cl f-)l1 co :1;40 Sac!l [~i;J.

F2.6.1-6

~--Er
a alb:! Oaib o0'57

~,/a-

alb: 2
xla-

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

a
o

o,z

t 1,0

B 0,8
~

..::.. 0,6r-·f--
H
-;, 0,";;

Ath. 57. lIallspaUlllLll:2:sH'r!alll iilH'J' d<'1' Koonlinu1p ill Sb'lH'I':..;tWIJll'i('lltllll!! Ii'll' dJ"'i \',']'",;,"L,l'dt'!ll'

SdteHvcrlJiiltnb,-;(' lwi HlJ - :1,':{. Xadll:!7J.

stroom- en equipotentiaallljnen ~_~_~~__~a~~:plaatje F2.6.1-5

Halls~~?~ings verloop in de stuurstroom richting F2.6.1-6
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Bij de magnetoweerstand lopen de stroombanen niet meer volgens
de kortste, rechte weg, maar worden door het magneetveld af
gebogen. Deze afbuiging is afhankelijk van de grootte van B.
Voor het geometrisch-weerstands effect geldt nu. e(B)
R(B)= R(O) f (0) GR(a/b,B) (2.6.1-24)

Voor de Corbinoschijf wordt dit

R( \ ~ \ e(B) [I + '2. I'l '2. ]
6}=i\.(bI·e(o~ /n I:>

(2.6.1-25)

We zullen nu met enkele figuren met bijbehorende formules dit
stuk over de invloed van de vorm op de Hallspanning en de mag
neto weerstand afronden.

3,02,52,07,5

alb-
1,0

-- ------------ -----------

D,So

C8~
J :

A hlJ. ;)~). (~t'ullli'trjdll11htj/Jn JeI' Halb;pulJl1ung fiir rechtcckfOrmigc lluILlcHtrplatt.cn. !\ach l:!G].

vormfuctie voor de Hallspanning

Voor een grote Hallhoek geldt voor GH
C ( °1b e \ = I-.£. e - -r:. 7; Cot /)J H ) H) T7 DH
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F 2.6.1-8
(Kuhrt 68 G )

I

.1-... ---. ;.- .... _.- .--- _

75 -

5 --- t- -t----+--·--

Z,-----t---~~~

"
J - -

77 --

76 -

73 f--+----~-----

72-

t 77 - I
~70 

~' 9
,~ i

" :I··_,l--_,---+---It-

o 0,5 7,0 7,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
tun BH ; IJRHB--

AI,u, 08, cJeometril'fllllktion liir die magnetisehe WideJ'stund.,erh6hung
rechteekiger HulbleiterJ,iutten. Nueh [24 J.

vormfunctie voor de magnet~~~e~~stand

Voor kleine magneetvelden g81dt

GR ( a/b, eH)= 1+e~. f ( a/b ) (2.6.1-28)

met f(a/b)=1-0,544a/b

met f(a/b)=1-0,544b/a

voor 0.$ a/b~ 0,35

voor 1.:$ a/b, o<:l

Vaar grote magneetvelden en eindige alb

GR(a/b, fJ H)""tan8H

Ben speci~le toepassing van de vorm afhankel~kheid is het
lineairiseren van de Hallspanning door middel van de kruis
vorm of klaverblad vorm(Haeusler 68 G).
We komen nu aan de frequentie afhankel~kheid van Hallgenera
toren. Belangrljk hierb~ z~n de gemiddelde botsingst~d ~

(2.6.1-2),de dielektrische relaxatie t~dZ::rel,waarmee een
uen ladingsophoping in een halfgeleider wegstroomt en r; np
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z:: np is de recombinatietjjd, d. w. z. de gemiddelde levensduur" van
van een elektron-gat paar. Een ander effect dat bepalend is
voor het hoogfrequent gedrag van Hallelementen is het skin
effect ten gevolge van een HF stuurstroom of HF magneetveld.
(Kuhrt 59 G). De opgesomde tjjdconstanten worden pas van be
lang bjj golflengtes in het centimeter gebied, (Kuhrt 68 G)
Voor InSb beginnen ze pas een rol te spelen bjj 34 GHz.
De recombinatie tjjd z::: np begint een rol te spelen als d groot

is t.o.v. b (F2.6.1-1). We krjjgen dan volgens (Kuhrt 68 G)
een extra elektronen-gaten gradient in de jj richting. Nor
maal is ~ np echter niet van belang. ( Ze is echter weI van
belang bjj de magneto-diodes, daar,' geld t kleine b groot fre
quentie bereik,lage gevoeligheid en visa versa ,Michio Arai

70 G ) I~et skin e.ffec t kan echter de ui tsturing van een
Hallgenerator al vanaf enkele MHz aanzienljjk verminderen.
(Kuhrt 59,68 G).

2.6.2. Praktische toepassing.
In de vorm van een dun plaatje of dunne film, soms recht
streeks geintegreerd in een schakeling in I.C. vorm, wordt
het Hall plaatje gebruikt als magneetveld detector. Dit
gebeurt echter in hoofdzaak laagfrequent (tot 50 Hz).
In het algemeen wordt voor de;Hall plaatjes InAs en InSb
gebruikt, vanwege de grote beweeglijkheid van de lading
dragers in deze materialen. Zie Tabel T 2.6.2-1.
Wordt het Hall plaatje gintegreerd in een schakeling, dan
is Si het basismateriaal.

--:., B
(Test .....)

Ideaal verloop Hall spanning_
als functie van B.

i' 2.6.2-1

Verloop magneto-weerstand
als functie van B.

F 2.6.2-2 ..

~en andere belangrijke komponent is de magnetoweerstand.
~it bestaat uit een lang plaatje InSb, waarin loodrecht op
de stroomrichting kortsluitnaadjes liggen van BiSb en op
die manier het plaatje tot een verzameling zeer korte (a)
Hallplaatjes maken (zie F 2.6.1-8). Als volgend element wil
ik een combinatie van Hall plaatje en magneto weerstand
noemen; het magnetorichtings-element.
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b

ohms contact
-.-/E;-

VtJ
/~ ?

r
V

..-.,~..vM~

.,

Is

Vierklems
magneto
richtings
element

Drie klems
element

Magnetorichtings-element
is Is de stuurstroom,_Vu
weerstandspanningsval en

72 G +74 G).

met bijbehorende grafiek. Hierin
de uitgangsspanning,__VMR de magneto-
VH de Hallspanning. (Kataoka

F 2.6.2-3. Q I b! C

grafiek.

I
;:

Een ander "richtingstt element is de pn junctie Hall genera
tor. Als materiaal wordt n gedoopt halfgeleider materiaal
gebruikt. De stuurstroomcontacten worden uitgevoerd als
Ohmse contacten, terwijl de Hall spanningsuitgangen als
p-n )unctie worden uitgevoerd. iV1CVc:>/6)

'Is 'eI 1-
, I f3 I

.,
Is

~ebaseerd op inwendige en opp.
elektr.-gaten recombinatie.

p'n-junctie Hall generator met bijbehorende
(Wieder 71 G). F 2.6.2-4.
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I

rVlt

VIA.-

LS

Dubbele pll-junctie Hall generator met bijbehorende grafiek.
(Wieder 71 G). F 2.6.2-5.

----7 B
b

IGlad opper
vlak

IO°r-Wl'..

Gaan we nu over tot een bijzonder interessant en gevoelig
magneetveldgevoelig element, de magneto diode. Dit element
berust op afbuiging van ladingsdragers in een magneetveld.
Hierbij kan de afbuiging gericht zijn naar een gebied, waar
extra recombinatie plaats vindt of naar de andere zijde,
waar dit niet het geval is. Het recombinatiegebied is afge
schuurd (dus ruw gemaakt) of verontreinigd met goud om de
geinjecteerde ladingsdragers een zeer korte levensduurm
geven. De andere zijde is echter geetst om een schoon en
perfect kristaloppervlak te krijgen.

p+ t / ;+ 5iO isolatie
" \\ 'UJsss::s:., s,Dt:Y' SS E:- 2 laag

, ® ~ I &intrinsiek 5i

Ruw opper
vlak,extra
recombinatie

c...
structuur en werking 5ilicium magneto-diode voor B is de
richting genomen, die de stroom doet afnemen). LeeuW;rl 6'3 S
(Michio Arai 70 G)-: F 2.6.2-6. a., b)c
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Voor de Silicium magneto-diode wordt een gevoeligheid van
10V/Tesla en een frequentiebereik recht tot 1 Mz gegeven.
Het lineair werkgebied is echter beperkt en loopt van

-2 -2-2.10 Tesla tot 2.10 Tesla. Het element he~ft e~n

kleine weerstandstemperatuurscoefficient van 1 /00/ C.
We gaan nu over naar de combinaties van bestaande half
geleiderelementen met magneetveldgevoelige eigenschappen
of geintegreerde Hall elementen. Zo is door (Davies 70 G)
het Hall stroomelement ontwikkeld. Hij maakt daarbij gebruik
van de afbuiding van stroomstromingslijnen, die er voor
zorgen, dat het mogelijk is bij verdeelde stuurstroom
contacten een stroomverschil te detecteren.

Gevoeligheid 0,5V/Tesla
(voor een voedingsspanning
van 12 Volt).

Vo Voor de gevoeligheid geldt

~~-r-v.-re-~ a= --it (¥i j(~c - LV(l E)

Het gebruikt materiaal
hierbij is Silicium.

I-·-f~
. ]~

Geintegreerd circuit met
Hall stroom element.
F 2.6.2-6.

Magnistor.
F 2.6.2-7.q,bBOos i5

Er bestaan Mos of Fet Hall spanningselementen, waarbij het
grote kanaal gebruikt is als Hall plaatje. Hierin zijn dan
de Hall spanningscontacten aangebracht. Deze elementen met
hun gevoeligheden geef ik in tabel T 2.6.2-2.
Als volgend element komt de magnistor. Deze door Hudson
ontworpen magnetische transistor gebruikt de afbuiging van
ladingsdragers in het basisgebied. Deze afbuiging wordt
dan gedetecteerd met twee collectoren.

II L ",,,,,.-Her
~ ec~oren ....

Q
b
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Volgens de maker heeft dit element een gevoeligheid van
5 Volt/Tesla, een hoge uitgangsimpedantie. De lineairiteit
is 1% tot 0,15 Tesla.
De meetdrempel zou liggen bij 10-7 Tesla.
(Elektronik 69 G). (Cushman 69 G).

Een ander bijzonder element is de madistor (Melngailis
62 G). Dit element wordt beschreven als een magnetisch
gestuurd halfgeleider plasma element.

t~

Madistor.
F 2.6.2-8.

_tG-"l. 0 (0·1. 1.IO-Z. --t8
(leslG\, ~

Geleiding van de madistor
als functie van het magneet-
veld. F 2.6.2-9.

~e,

(Tes\~

De madistor wordt gebruikt onder de 100 Kelvin en vertoont
een negatieve weerstand. Als materiaal wordt hiervoor +
gebruikt lnSb. Met een madistor met een, twee of meer p
contacten kan een schakelaar worden gemaakt.

+ Ts T2-I,\ T s :3.= /5M A
I"j (W\f\' IS

'2.

..\-5 \,---

Dubbele basis
.madistor.
F 2.6.2-10.

Basisstroom verschil 1211 als
functie van de magnetische
veldsterkte. F 2.6.2-11.

Madistor stap.::
schakelaar. F 2.6.2-12.
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I
t

------=-.a, /;
stroomtijdsbeeld voor een tak van de madistor stap?chakelaar.
F 2.6.2-13.

Voor figuur F 2.6.2-10 volgt uit 2.6.2-11 een gevoeligheid
van 10 mA/10-2 Tesla bij een stuurstroom van 10 rnA.

Bij F 2.6.2-12 hebben we een frequentie-magneetveldrelatie
gekregen. Boven een bepaalde magneetveldsterkte wordt het
plasma in het element van de ene tak naar de volgende afge
bogen. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van
de sterkte van het magneetveld (b.v. 60 sec. voor een
veld van 65.10-2 Tesla).
Een laatste vorm, die we hier niet zullen beschrijven, is
de transistor madistor. Voor een uitvoerige beschrijving
wilik verwijzen naar (Melngailis 62 G).

~---f-'F!:,Q.s;.s I

o E m;tLer

O 0 Co 1/ ec lore r'\

"
BClS is '1.

De vOlgende magneetveld
gevoelige transistor is de
magneto-transistor. Dit is
een "laterale" transistor, *
waarin het uitgangssignaal
gemoduleerd wordt door de
afbuiging van de ladings
dragers in een magneetveld.

Magnetotransistor. (Davies 20 G).
F 2.6.2-13.,

Door een dergelijke magneetveldgevoelige transistor wordt
een gevoeligheid bereikt van 10V/Tesla. Volgens de gegevens
van (Davies 70 G) is het element gevoelig voor wisselvelden
tot een frequentie van 10 MHz. Een uitgebreide beschrijving
van de magneto transistor wordt gegeven in (Davies 71 G).

* Voor opbouw laterale transistor zie (Camenzind 71 G)
F 7.3-7.6.
Later~al: zijdelings.
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Een zeer interessant element is de DAMS. Ik wil een korte
beschrijving geven van de DAMS (Differential Amplification
Magnetic Sensor).

-- .-------,---,-- -_. =-- ---H:i'-;-e bied

Structuur van de DAMS. F 2.6.2-14.

Het element bestaat uit een transistor-verschilversterker,
waarvan beide basiscontacten rechtstreeks verbonden zijn met
het Hall gebied. Het Hall gebied is dus het gemeenschappelijk
basisgebied van de twee transistoren.Door de ontwerpers
wordt een vervangingsschema gegeven, waarin de beide basis
kontakten zijn verbonden met de Hall spanningskontaktenvan
het Hall gebied (Takamiya 72 G).

pnp type DAMS. F 2.6.2-15.
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De prestatie van het element zlJn buitengewoon goed. Er
wordt een gevoeligheid opgegeven van 100 V/Tesla en een
ruis equivalente magnetische inductie van minder dan
10-8T/Hzt . Voor de bandbreedte wordt opgegeven 1 MHz.

Voor een magnetische inductie van 10-4 Tesla geldt een
signaalruisverhouding SiN = 20 dB. Er wordt opgegeven, dat
de gevoeligheid van de DAMS een grootte orde beter is dan
de Magnistor, maar dat de magnistor een betere responsie
snelheid heeft en een betere lineairiteit. Een bijzonder
vreemd element is de Si pnpn of pnipn magneetveld detector
van (Bartelink 74 G). Zij claimen een 10 tot 100 maal
gevoeliger element dan een gewoon Hall element.
Dat het aantal toepassingen zeer groot is, blijkt weI uit
de "applicatieboom" van Kataoka.

Fig.58. App11cation of magnetores1stive devices

Applicatieboom magneto-weerstand elementen. F 2.6.2-16.

Een dergelijk beeld laat zich ook schetsen voor het Hall
element en de verdere in deze paragraaf besproken elementen.
We zullen hier aIleen een korte opsomming geven voor het
Hall element. De Hall generator kan toegepast worden voor:
magneetveldmeting, stuurstroomregeling, magneetveldregeling,
verplaatsingsopnemers, hoekmeting, magneetbandaftasting,
schakelaars, kollektorlose gelijkstroommotoren, trillings
opnemers, galvanisch gescheiden gelijkstroomomzetters,
analoge verminigvuldigers, vermogensmeters, gyrators en
kompassen.
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Gezien het uitgebreid aantal toepassingen, is ook het toe
passingsgebied zeer groote Ik wil er hier geen opsomming van
geven, aangezien het merendeel automatisch volgt uit de
toepassingen.
Een nieuw ontwerp van een magneto~gevoelig element is het
Hall-stroom Mosfet element. Dit is gebaseerd op het Hall
stroom element. Het Mosfet element heeft een vierkante
"gate" oppervlak, een enkele "source" en twee gescheiden
"drains"

JrQiVl I 01.,.0.; h '2.\ ,. il::::=:==::::::::J

Hallstroom-Mosfet element
F2.6.2-17

Het is uit te voeren met silicium, waarbij de "gate" niet
van aluminium, maar van polykristallijn silicium wordt
gemaakt. Dit om wervelstromen in de aluminiumlaag te voor
komen. Een beter materiaal voor deze Mosfet is GaAs.
Dit materiaal zal het element een grotere gevoeligheid
geven vanwege de grotere beweeglijkheid van zijn ladings
dragers.
Uit de literatuur (Kassabov 74 G) blijkt, dat de gevoelig
heid afhangt van de dikte van de oxide isolatielaag.
Door die zeer dun te maken, kunnen we de gevoeligheid
groter maken.
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2.7. Ferro magnetische dunne film, anisotroop magneto
weerstandseffect en spontaan Hall effect.

In de paragrafen 2.1 Spoelen en 2.2 t1agnetische resonantie,
zijn we de ferromagnetische dunne film reeds tegengekomen.
De hier behandelde effecten zijn galvano-magnetische ver
schijnselen, maar vallen niet onder de gewone, die in 2.6
behandeld zijn en worden daarom afzonderlijk behandeld.
De gewone galvano magnetische verschijnselen zijn in metalen
en dus ook in ferro magnetische materialen, heel klein.
Dit komt door de lage beweeglijkheid in metal en, b.v.

Cu )"= 35 x 10-4, terwijl voor InAs dit 2,3 mL/vs is.

Toch bestaan er in ferro magnetische materia~en bruikbare
effecten en weI de anisotrope magneto-weerstand en het
spontane of anomale Hall effect. Het eerste is praktisch
bruikbaar en zal uitgebreid behandeld worden. Het spontane
Hall effect wil ik slechts in het kort beschrijven.

2.7.1 Theorie.
De basis van het ferro magnetisch weerstandseffect is, dat
er verschil is tussen de weerstand die een stroom onder
vindt parallel (of anti-parallel) aan de magnetisatie
richting en de weestand voor een stroom loodrecht op de
magnetisatierichting. Dit leidt tot een tensor soortelijke
weerstand in de wet van Ohm, met belangrijke termen buiten
de diagonaal. AIle termen buiten de diagonaal verdwijnen
echter als het coordinatiesysteem langs een van de assen
evenwijdig aan de magnetisatie vektor Mgekozen kan worden.
In het nu volgend verhaal denken we de strip zo opgebouwd,
dat Muniform is en definieren we de soortelijke weerstand

PI/' als de f' in de richting y'an 17:, p.L als de e in een
van de richtingen loodr~cht op }1, en 8 de hoek tus~en de
stroomdichtheidsvektor J en de magnetisatievektor M.

Gekozen richtingen in dunne ferro magnetis~~_~ilm.

F 2.7.1-1.
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De spanning tussen de punten 1 en 2 (F 7.2.1-1) is een maat
voor de weerstand van de strip, en houdt verband met de
magneto-weerstand V12 = ~xd (7.2.1-1)

De spanning V = E d is een maat voor het elektrisch dwars
veld. Dit kom~4door~at ~ en J niet altijd evenwijdig zijn,
maar een hoek Cf maken (Hall hoek).
V

34
wordt planaire of pseudo Hall spanning genoemd.

Veronderstel, dat bij bovenstaande dunne film een uitwendig
magneetveld wordt aangelegd, zodat de film verzadigd wordt
en zijn magnetisatie richting in het vlak van de film
varieert, zodat de hoek a tussen Men J varieert. Voordeel
hierbij is, dat ferro-magnetische materialen een grote
spontane, inwendige magnetisatie kunnen hebben, die in
legeringen met hoge permeabiliteit gestuurd kan worden door
een 3 tot 4 grootte ordes kleiner uitwendig veld.

( M=XMH=(,Mr--I)\-\ ')
We kunnen, zoals we in F7.2.1-1 zien, E en J ontbinden in
een component tl aan en.L op vektor B.
iNe krijgen dan:

E'Z =Ell C. 0:5 f:J + E1.. sin B
11 e (7•2. 1-2 )

f2 Ii ...J//cosf) + ~1. ~ J.S'h
1 . '2. e)

=: J ( flleo s e+ E'.LS , n
Ez/~ = ~(e)= e/lc.os

2 EJ+ ('1. S \y\'le (7.2.1-3)
We kunnen (7.2.1-2) schrijven als:

f'T ( ~I/ - t'L 2. 8)E Z = ..J ~ I + \' .L Cos (7•2. 1-4 )

Stellen we ~ II - e.l. =: 6 e
vie kunnen nu v;- 2. bepalen •

. d " 1:1(( 2
~:L oJ E,~d '£ = J e.Ld (I + ~.L CoS e) (7,2.1-5)

Bij kamertemperatuur in permalloy (8, Ni) /!JFe) is
~1I-f'.J../eJ.. ~ 0,02 tot 0,03. .

Bet erfect is nag groter in ~o Nv) '0 Fe h I. ~o,os
Om het gedrag te kunnen begrijpen, moeten we de afhankelijk
heid van N van het aangelegde veld H kennen. Voor de meest
gevaelige componenten worden eenassige films zoals permalloy
gebruikt.

~ Als algemene formule: - )

E = ~.L'5 + ex (5". o()( ~/I- e.J + f::'r/ ex )( J
(Me- S4ire.1SF )
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He. -71-/

~ moei (~keo.s

Voor deze films geldt een makkelijke asrichting in het vlak
van de film met een rechthoekige M-H kromme met een coerci
tieve magneti~che veldsterkte Hc en een moeilijke as lood-
recht op de makkelijke ("soft") as, ook in het vlak van de
film met een lineaire M-H kromme tot verzadiging, met een
orelatieve permeabili tei t"Mr = M s / H

K
in de orde van duizend.

t M 1M

Richting assen in
dunne magnetische film.
F 2.7.1-2.

M-H kromme
langs de
zachte as.
F 2.7.1-3.

M-H kromme
lange de
moeilijke as.
F 2.7.1-4.'

Ben belangrijk gegeven is, dat 1M \=VM~ + M~\ plaatselijk
constant is (binnen een magnetisch domein). Er zijn ook
slechts €len of twee stabiele magnetische toestanden mogelijk
voor ieder uitwendig aangelegd veld, ongeacht grootte of
richting. We moeten ook nog rekening houden met het demag
netisatieveld van het element. De materiaaleigenschappen
van de componenten gelden alleen voor het totale veld II, wat
de som is van het extern aangelegd magneetveld en het
demagnetiserend veld ED' afkomstig van inhomogeniteiten en
discontinuiteiten in M (zoals aan de rand van de film).
Gewoonlijk is Hnniet uniform verdeeld, behalve voor enkele
geometrische vo~men. Om de indruk van de grootte te krijgen,
kan men het veld in het centrum van een gelijkmatig
gemagnetiseerde strip met breedte W en dikte t nemen:

H - -.2.....Ms t-
O- - 71,Mo -W--=--- (7.2.1-6)

»oor een permalloy film van 20 nm dikte* wordt het demag
netisatieveld groter dan het eigen anisotroop veld, als de
strip smaller is dan 50)-'- m.

~ 20 nm is tevens de vrije weglengte van de elektronen in
deze films.
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Voor zeer smalle componenten kunnen de door de vorm vast
gelegde demagnetisatie velden zoveel groter worden dan de
veiden nodig om de magnetisatie om te schakelen, dat de
eigenschappen van de film onbelangrijk worden.

_
_ Ms __MS __~n~Iw
"\Tfrb,.Af'!~ U

F 7.2.1-5.

Magneto weerstand met 1» w.
J langs de makkelijke as. H lange de moeilijke
(Thompson 75 F).

as.

Bekijken we de magneto-weerstand uit F 7.2.1-5 met lengte
1» breedte vV en de richting van de stroom langs de
gemakkelijke as. Leggen we een uitwendig magneetveld aan in
de moeilijke richting, dan zal de magnetisatie in de domeinen
roteren volgens.F 2.7.1-4.

(liier worden de demagnetisatie velden verwaarloosd)
In ieder domein M blijft een vector met grootte Ms en
richting (7.2.1-8)

My = H,Y _ sin e voor -Hk.~ \\~~ \-\"
De ~terkin~ k.l»W zorgt ervoor, dat J, behalve bij de
elektrische contacten, parallel_blijft aan de gemakkelijke
as van de strip. Daarom krijgt E een ui tvrijking als 8
varieert.
De weerstand van de dunne film kan nu worden geschreven als:
R= ~.1.~ (I + E>II - e..L. c.. S'2. e)

wI:.. ".1. 0 ()\, 7.2.1-9

=et {I + (~ ele.L) cos'1.B}
of met 2. (/)'2..

C C 5'1e= I - 5 i n e= I - H~ \-\ K (7.2. 1-1 0)

'2.

R== RJ I + ~ ~ /~.L- f:!. ~ 11(.1- ( 1-\/ \-\k) ]
(7.2.1-11)
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De spanning over de magneto-weerstand, afhankelijk van de
magnetische veldsterkte links met demagne~isatie effecten,
rechts zonder. F 7.2.1-6.

Bovenstaande krommen zijn niet lineair. Bij Philips (Gestel
77 Ii') heeft men daar iets op gevonden, de Itbarberpole".
GenormAliseerd kan 7.2.1-11 geschreven worden als:

A R/,t.Rmax=1- ( HiHK)2 (7.2.1-12)

Brengt men nu korts~uitstrips aan OlJ ae magneto weerstand,
die een hoek van 45 maken met de makkelijke magnetisatie
richting, dan kan 7.2.1-12 geschreven worden als:

.4R/ARmax= 1- sin2 (8 +8B) (7.2.1-13)

met sin9 =HijI'HK en eB=45°

we kr~gen dan ~ 2 2 1

R/ R ::: t - H (l-H ../HK")2 (7.2.1-14)max K JJ
Vie krijgen nu een gebied - 0/1 < HJ /1-11«011 waar een lineaire
relatie geld t tussen H en Ll R. / ~R

Y t'l'\Q.l<.

.....A R../A. Rft'\o.x

" "

Oorspronkelijke (gestippelde) relatie tussen Hy en ~R

en de gelineairiseerde (get::c.;~~l..en) F 7.2.1-7.
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stappen we nu over naar het spontane Hall effect.
Hiervoor geldt:

(7.2.1-15)

liierin is Ro de gewone Hall coefficient, H1 de "buitengewone"

Hall coefficient en ~H de Hall soortelijke weerstand.
(Jan 57 G).

t~H
(Sl.c

~0oM.,-

Bet verband tussen ~ H en B gemeten aan een ferro-magnetisch

Hall plaatje. Ms is de spontane magnetisatie. F 7.2.1-8.
Door (Haas 69 A) wordt het spontane Hall effect verklaart
door een speciale vorm van scheef ventrooien van ladings
dragers.

8<25i
niet I'V\Clj n. i 0 .,

Scheve verstrooing in sen magnetisch kristal. F 7.2.1-9.

Voor de volledige verklaring, die hij relateert aan de
bewegingsvergelijking van ladingsdragers in een magneetveld
wil ik verwijzen naar zijn artikel, pag. 492.
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2.7.2 Praktische toepassing.
Het buitengewone of anisotrope magneto weerstandseffect
wordt moment eel toegepast in magnetische schakelaars
(Yoshimi Makino 75 F), maar ook in versterkers (Gordon 77 F).
Philips gebruikt zijn "barberpole" element in een taperecor
derkop (Gestel 77 F). Verder wordt het in diverse vormen
gebruikt voor "bubble" domein detec tie ('rhompson 75 F).
Door (ALI 78 F) is een nabijheidtransducer beschreven met een
lineair werkgebied van 0,025 meter en een frequentie respon
sie tot 1 MHz. Hij geeft als dynamisch bereik van 5,2 tot
7,8 em. en hierbinnen is de opnemer binnen 3% lineair.
Door (Hebbert 66 F) wordt een magnetometer beschreven met
een rechte frequentieresponsie tot 65 NEz en een mogelijk
heid om pulsen te meten met 4n sec. stijgtijd, met een fout
kleiner dan 5%.
Door IB1'l wordt de magneto-weerstand gebruikt als detector
in automatische kasregisters (Bajorek 74 F).

magneto-weerstand
van

signaalvermogen
ingangsvermogen.

bij

Ps =
p. =

("

De prestaties van de ferromagnetische film
worden gegeven door een vermogensrendement

~ - _' (M)'2. 100)(, 10-
6

p. - ~ R
u

Di t is 30 maal bater dan van een InS b Hall detector,
waarvoor geldt:

~ - (~B\'2. "1 'J<. 10- 6
p. - l.f) ;;J

v
en voor r h 56 magnetoweerstand

£!.... = _,_ ( AR \'2. - o} 3 " I c- b
Pi., '1 Ro)

(Thompson 75 F). -10
Volgens (Irons 72 F) is de onderste detectiegrens 10
Tesla met een gevoeligheid, ui teenlopend van 1 tot 800 VI", T

De maximaal haalbare bandbreedte is 100 11Hz. (Wordt vast
gelegd door de ferromagnetische resonantie).
Volgens (Gordon 72 A) ligt het meest bruikbar~ogebeid beneden
1 L 'resla; met een oplossend vermogen van 10- r:Pesla.
Doze magnetische dunne film weerstanden bieden nog de volgende
voordelen. Ze meten B, hun elekt~ische impedantie is laag r

(tussen 10 Bn 100SL). Ze kunnen zeer kleine constructies xin
ondergebracht'worden en ze hebben lage wervelstroo~verliezen.
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Van de prestaties van het spontane Hall effect is nog
weinig te zeggen.
(McGuire 77 F) geeft voor b.v. GdO,2FeO,8.

Een Rs = 1~.1l. M.e£e~ I T eS IQ.

+v

v=-+ ~ V
U - r<

o

1'1agnetometerschakeling van (Hebbert 66 F) en Schwee,
bestaande uit een brug, die met 300 MHz gestuurd wordt.
F 2.7.2-1.
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2.8 Magneetveld meetmethoden met elektronenbuizen.

Het principe is gebaseerd op de krachtwerking van het
magneetveld op door een kathode uitgezonden ladingdragers.
Onder invloed van het magneetveld worden de elektronen
dan afgebogen. Deze afbuiging kan op diverse wijzen gedetec
teerd worden, zoals met een oscilloscoop scherm, zoals in
oude kompassen (Hine 68 A) of met behulp van een gedeelde
anode.

2.8.1. De theorie.
Hierover zullen we vrij kort ZlJn. In feite is dit een
herhaling van het galvano magnetisch principe. Hier wordt
echter het elektron niet afgeremd door botsingen in het
rooster. Onder invloed van de anode-kathode veldsterkte
krijgt het elektron een snelheid in de richting van de
anode. Laten we nu loodrecht op de elektronenbaan een
magneetveld werken, dan wordt door

FL= q( E + vXB ) (2.8.1-1)
de baan afgebogen. Dit kunnen we detecteren

2.8.2. Praktische toepassing.
In de literatuur ben ik drie method en tegengekomen, waarin
elektronenbuizen worden gebruikt voor het meten van magneet
velden.
In (Hine 68 A) wordt de kathodestraalbuis gebruikt als
kompas. Hierbij wordt ook een vorm getoond waarin gebruik
wordt gemaakt van vier-kwadranten-detectie.
In (German 63 A) wordt de toepassing getoond van een mag
netron als magneetvelddetector. Deze vacuumbuis bestaat
uit een cilindrische kathode met daaromheen een cilin
drische anode. Brengen we nu een magneetveld aan, parallel
aan de anode as, dan bewegen de elektronen zich niet meer
recht van de anod~naar de kathode, maar via een spiraal.
De banen kunnen zelfs zo afgebogen worden, dat de elektronen
de anode niet meer kunnen bereiken. De afsnijfrequentie is
gelijk aan Bc = (6,72 V }/ra) x 10-6 Tesla.
Hierin is Bc (Tesla) de critische magnetische inductie,
V de anode-kathode spanning (Volt) en ra de straal van de
anodetmeter)

I~l@7

Kurven I = f (V) voor een magnetron bij diverse waarden
van de magnetische inductie B.
F2.8.2-1.
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Als we een constante stroom 10 toevoeren, dan vinden we in
VaK een maat voor de magnetische inductie B.

We nemen 10 zodanig, dat ~ ter plaatse groot is; dus in
het steile gebied van de B kurven. Volgens (Germain 63A)
kan een nauwkeurigheid van 0,1% bereikt worden. De buis
dient geregeld gecalibreerd te wo~den, daar hij een lang
zame spanningsdrift heeft van 10- per dag. Over het dyna
misch bereik is men het niet eens. Vermoedelijk ligt dit
tussen 10-3 Tesla tot 10- 1 Tesla.
(Symonds 55 A) (Mansfield 73 A).

De derde methode gaat uit van een diode met twee anodes.
De afbuigende invloed van het magneetveld zorgt ervoor,
dat de stroomverdeling over de anode ongelijk wordt.
Het stroomverschil tussen de twee anodes is dan een maat
voor de magnetische veldsterkte. Door (Vliet 76 E)
(Kessel 78 E) worden de resultaten van zo'n buis de E 80 till
als voIgt gegeven:
De gevoeligheid 1 A/Tesla.
Bereik, waarbinnen de uitgang binnen 2% lineair is:
- 80~T tot 80~T.
Frequentiebereikt: recht to~ 1 MHz.
De meetfout B = 0,125 x 10- Tesla. Dit legt de begrenzing
op de meting.
De ruis is 20nAtt ,; dit komt overeen met 20 n Tesla.
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2.9. Bijzondere magneetvelddetectorsl

In deze paragraaf wil ik enkele materialen beschrijven, die
gemeen hebben, dat ze prettige eigenschappen hebben en in
het algemeen vrij nieuw zijn.
Ik wil beginnen met een bij Philips ontwikkeld composiet
materiaal, dat momenteel ook in ons bezit is. Een belangrijkc
eigenschap van een composiet materiaal is, dat het op micros
copische schaal opgebouwd is uit twee of meer materialen, die
innig met elkaar verbonden zijn. Macroscopisch gezien kan het
gezien worden als homogeen materiaal (Suchtelen 72 B). Deze
materialen zullen in sommige gevallen de som van de oorspron
kelijke afzonderlijke eigenschappen hebben en in sommige
gevallen het produkt. Het voor ons interessante materiaal,
magnetostrictief-pi~zoelektrisch, heeft produkteigenschap
pen. We hebben twee sUbmaterialen, die gekoppeld zijn via
de Y parameter, zodat de uitgang Y van het XY effekt in
submateriaal 1, als ingangsparameter kan dienen voor het
YZ effekt in submateriaal 4l. Door Van den Boomgaard wordt
een magneto-elektrisch composiet materiaal beschreven, dat
bestaat uit BaTi0

3
- CoPe20

4
' een eutektische stof. 1{

De beschrijving is hoofdzakelijk materiaalkundig (Boomgaard
74 B) (Run 74 B) (Boomgaard 76 B) 2 x (Boomgaard 78 B).
In een gemeenschappelijk stuk van Van den Boomgaard en Run
en in het stuk van Van Run worden de physische aspecten
beschreven. Dit materiaal bevat een pi~zo-magnetische fase,
die onder invloed van een magneetveld vervorming veroorzaakt.
Is deze pi~zo-magnetische fase mechanisch goed gekoppeld
met de pi~zo-elektrische fase, dan zal de pi~zo-elektrische

fase een elektrische spanning opwekken. Bet hele proces is
omkeerbaar. Een belangrijk aspect bij deze materialen is,
dat ze na vervaardiging eerst elektrisch gepoold moeten
worden. Dit gebeurt door het materiaal op een temperatuur
boven zijn Curietemperatuur te brengen en tegelijk in een
elektrisch veld van 500 V/cm. Bierna wordt het materiaal
geleidelijk afgekoeld. Een belangrijk aspect bij dit materiaal
is, dat het mechanische resonantie vertoont.

bEl t
7Ml

~Hoc

I1agneetveld-afhankelijkheid van het magneto-elektrisch
effect. (Run 74 B) F2.9-1.

~ Eutecticum: legering van een zodanige samenstelling, dat
zij, evenals een zuiver materiaal, bij een bepaalde tempe
ratuur stolt, zonder dat zich een vasm stof naast een
vloeistof vormt en waarbij de stoltemperatuur een
minimaal is.
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De resultaten zlJn: ~ 15./II ~ = ('-'1)( 10
4 V/cn, IT

Relatieve elektrische constante: er- = If 00 b ~' I k liz
Relatieve magnetische permeabiliteit:~r=2

Curietemperatuur : ferromagnetisch 130~ C
ferro-elektrisch 60 C.

B = 0,04 tot 0,06 Tesla.max
De breedte van de hysteresiskromme is 0,015 Tesla.
De best verkregen resultaten zijn:

I1E/t;,.B= S/ox/o2. V/cvn/T
De theorie van het beschreven materiaal wil ik beperken
tot het geven van de hierbij behorende formules.
Voor het materiaal geldt:

dEIJ If -= (d f;d f.{) )( (d7ci f) (2.9-1 )

HAc =. 10 Oe
f=lkHz.

-n--
-7 ~

l-I II'Y\ I'V1

(dE d H
JdHo

{50

50

100

'2.. ~ -~ H(l<Oe)
H

Totaal opgewekt elektrisch veld. ~(d~l-I)d~ (, De == ~j,6 A£')
lQeze figuur correspondeert met F2.9-1 ).
F2.9-2.
Er bestaat nog een ander magneto-elektrisch materiaal, n.l.
e r 2- 03 dit haalt slechts een

dE!d l3 ~ 'L. I D 'L VIe WI IT
Een ander bijzonder effect is het photo-Hall effect. ~

* ir bestaat ook een photo magneto-thermal effect, dat te
detecteren is met thermokoppels (Vonsovskii 74 A).
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+
+ Viii
+

Photomagnatisch effect. De door het licht vrijgs2uakte
ladingsdra~ers bouwen ondor invloed van het ma~neetvclJ
".) ',r, ITr] l~'D··'rlnl'T' 0" oy) 11'2 '-::1 'Z 'JOI1""'OVS·,lK1'l' '7' '\ -----
~ .'::.~.i..~._._.. l~.:_ 01 ,-J~ ,11 0 _1:._-__-)-"/ .0 ,,-.:.. ~+.r-...

uit effect ~ordt soms ook het Kikoin-Noskov effect geno
:Joor (Lr etsu 75 G)~'ierd in Cd Te/ BeO filnl8 eon bij zO[l:i or
"'roto c-"Von1l' "'°101'd 'bPre1'lrt n ] 2 f

) 'v/ rI'001'" ·')'..co V·"r1' 'T 1-1' ",b ......, w ..... l ..... _ b 1 J 'oJ. 1':>.., • ~. ~ ....) CA... ,1__ 'A '--.~ \of ',,~

in de lnagncc"tvcldgevoelighoicJ. ten gevolge van d.e tely;per:l-
t . ',~ Ii L //'1 -,-, 1 ' ". T', . .,. . ' t,.· "'" }.,,' ,1 l' o,·t " ,., ,', tuuY" 1,.:> ~ ,J, I(OC~ V1u. J"O oru1n.Oo,o.r,LC_,1~, 16 11" He;

gabied van °- 0,2 Tasla. ~en opnemer met gevoeligheid
lV/fasla kan gebruikt worden voor het bereik van 0,2 tot
4 fesla. Bovenstaandc benaming bij figuur P2.9-3 is eigen
lijk nir::t correct, ciear clit eigcnlijl" d:c; invloed Vi:.n

licht op de magnetische eigenschappen van de stof goeft.
InAe literatuurlijst behorend bij dit hoofdstul;: worGen
nog een aantal hic:r niet beschrevcm technieb.m gcgevcIl,
z,oals b.v. de "carrier doma.in rotation detector", die,; asn
frequcntie geeft, ovenr8dig met de magrwetveldstcrktc.
I)C beschri jvingen zi jn ech ter summi er. Ii\:: \uil dan oo;?~ nCiDr
de desbetreffende stukken zelf verwijzen.



2.10. Uivers8n.

It.'lgnctO:Jeter, gebaseerc1 op het Skin eff(::ct.
Door (Butterworth 47 D) wordt een magnetometer beschreven,
die ~ebaseerd is op de weerstandsverandering in cen um metaal
draad, afhankelijk van cen uitwendig wagneetveld. De weer
stand verandert, doordat de perrneabiliteit vcrandert, afhanke
lijk van het rnagnootveld. Dit ko~t omdat de ~eerstand VRn de
dread voor sen wisselstroom wordt bepaald door het Skin
effL-'ct. Dit Sldn effect is evonrodig met v;41"
De fuagl1ctometer is bruikbaar tUBson 6m Tosla - 20 Tesla en
heeft een gevoeligheid van 2n Tesla bij cen stuurfrequentie
van I .000 Hz. (Hine 68 II.).

Permeabiliteit
t
l~r

"\

o

i Z_

;+\,
I I '
/

I

/
.-/

o ---+H

Afhankelij~heid van de
permeabiliteit van de
veldsterkte H. F2.10-1.

Afhankelijkheid van de
weastand van de veldsterkte
H. F 2.10-2. --------

;~gnetowcarstand in bismuth.
Vroeger werd veel gebruik gOKaakt van de magnetoweerstand
in bisuuth. Oit materiaal hoeft oen wecrstandstocnace van
Jo naar 1,5 Ro in 1,2 Tesla veld. (Gordon 72 A).
Hij de temperatuur van vloeibaar He geldt voor
B = 0, H = 45.1lE:::n B = 1,8 'I'e,sla, P = 2000 ohn-.
(GermaL1 6.5 A).

;,':~.CD_C Ii t\verl~irlg.
<01,- llldt be hulp van and erlingc aan trekl-:ing en afc totj.nz Zl In
~S_bnoetvc:lcl-r.18e tmethod en on tVJOrpen. (Eermcmn 64 A) spreeLt

van magnetische weegschalen. Hij gceft 80n precisie va~
_ C)

10 / Tesla, waar~ee het aardmagnotische veld kan worden
b8pu9.ld.
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Luchanische oscillatie.
8en s@alle staaf magneet wordt opgehangen aan een dunne
zijden draad. De magncet wordt in trilling gebracht (max.
1 1 ,- 0 ) - . 11 t' . 1 d (' '\noe~) • Ue OSCl a leperloc e wor t bepaald. Consiaine 74A;.

Zwevende draad methode.
'He zullen hierbij de tekening voor zich laten sprol\.on.
i~en be.schrijving word t geguven in (Germain 63, A) (Cylrlonds
j5A) •

Zwcvende draad methode. f2.10-3

h.E.D. principe als magnetometer.
Door (Sy~onds 55 A) wordt een instrument beschrevcn, waorin
l:wikzilver door cen sn;alle buiE; vlord t gepo((Jpt. Stat1 t or E:en
ul&gneotveld loodrecht op de voortplantingsrichting d2n is
Jit te detecteren met twee contacten aan weerszijden van Let
l::.anac}.l. j,ot di t systeem is het magneetveld te meten ];lUt f;;C:n

nauwkeurigheid van 2%. In (~ansfield 73 A) wordt zelfs sen
nE~uwl;:eurigheid va.n 0, .5;; ge ~t\:aind. :?requcntieboreik to t enl:c 1c
kHz en fllectbere.H:. vanaf 10 ;Tec,la.

,jeoiila.l1 effect.
Het splitsen van de spectrumlijnen in een IT2gneetveld l:an
gebruikt worden om d.e veldsterkte te belJc~len. (.SY)i!ondi":3 55 !~)

(Knoapfel 70 A). De afstand tot de normale golflangte (bij
het normalo Zeeman effect) is:

/1 A= '1, bf X r0 -13 t H
( ') i h A°'=- lo-t0 rYl e V\ \-1 iv', Oe "- ~gl t A/ I'YI

Gl')IYlurl~i{lg :
CD referenties te hebben Horden d.ikVIijJ.s weerstumL3l;;etingen
in ilOt vcldopwu.kJ:end stroomcirc ui t ui tgevoerd. Di t v'lOrd t
voora.l toegcpast in de Hoagspanningstcchniek. I:ierbij prob!2(O'rt
8~ gabruik to makon van capacitoits- en inductiviteito

,::'i.:; wcorstcmc1.en (l~noepfel 70 A).



3. Problernen b~ het meten van magneetvelden.

De problemen b~ het meten van magneetvelden zUn in het alge
meen groot.Gaat het om constante rnagnoetvelden met een
sterkte tussen een micro-Tesla en een Tesla, dan is ditnog
op eenvoudige w~ze te verwezel~ken met Hallgeneratoren.
I:aar ook deze moeten geregeld geijkt worden en om het
onderste meetbereik te halen moet men al over bUzonder goede
Hallgeneratoren beschikken.Ook temperatuur effecten spelen
een belangrijke rol bjj Hallplaatjes di.wr zowel l~TI als 0

fA \

(de soortel~ke weerstand) temperatuur afhankel~k zUn. Een
verbetering hierin kan het gebruik van GaAs brengen. Dit
materiaal is eehter nog steeds ffioeil~k to verwerkon. ~en

Gnder belangr~k punt is het aanwezig zUn van stoorvelden. 1
Komen we in de buurt van het aard-magnetisch veld 0, 6x1 0--+
'resla dan zullen we di t veld moeten compenseren. Hiervoor
bestaan speciale constructies met een Groot aantal
EeJ.mholtz spoelen. Ook Vlorden weI "veldvrIje" ruimtes ge-
maakt met behulp van ferromagneti3ch malariaal. Hierb~ gaat
men als voIgt tewerk. Als buitenmantel van de afscherming
gobruikt men laag permeabel materiaal, dat heeft een hoge ver
zadigings magnetisatie. Als binnenmantel komt er dan hoog
permeabel materiaal, dit haeft een tamelUk lage verzadigs
ings magnotiGatie.~:en andere worlnvijze is het gebruik van
oen suporgeleidend schild. ~il men juist gevoeliger meten
dan kan dit b~ Hallgeneratoren met behulp van een fluxcon
centrator. Hen kan dan een gevoeligheid bereiken vanO,lnT.
bU een signaal-ruis verhouding van 10 dB (Grivet 67 h).
homt men onder :1,ltLTesla dan krijgt men te rnaken met vi;\ria
Lief3 in IW t aard-l{lagnetisch veld ler groo t te van5 nrresla.
~~hter ook de omgeving begint dan een rol te spelen. 20
heeft de verplaatsing van een lift invloed op het aard
magnet:isch veld. 'l/illen we wisselende rnagneetvelden met8n
dan worden de problernen nog groter. Dit kunnen we ook weer
het eenvoudigst zien aan de hand van de halldetector. Jat
z~n mogel~kheden betrft(fysisch),ishet mogel~k tot aan enkele
honderden hega-Herz te meten. De opbouw en aansluitingen
zullen dit in het algemeen verhinderen.

Hall generator met
£ ..lussen.
F 3-1.

Hall generator met 1 g~comp~n

seerde Ius. De beide weerstand?ll
~ijn.- aangebra_ch.-i! om de sP2_~.:!:._- _
werking van de nieuwe Ius te
onaerdrukk-en. ---
F 3-2.
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0e aansluitdraden vormen spoolen. Oit is vooral erg, o~dat

de afsluitweerstenclen laagohmig zijn (R~~lO OhD) on zo
doondo de gelnduceerde stoorspanninc nauwelijks onderdukt
wOl'dt (zi2 2.1.2-1+). Andere problernen zijn de mogulijl:e
vorming van wervelstrolYteD. Doze kunnen vooral in de liJag
oh~ige InAs en InSb HallgoncraLors vrij ernstigc vorGon
aanD%len U1i ~ 10 ...n.... ). .Nemen we daaren t egen GaI'u:~, dan
loopt de inwendige weerstand op tot ~ 5k ohm.
(thanailakis 69 G).
l:obben Vfe dUG elenlenton li1St weinig toe- en afvoerdrc.:.d c;l1,
dan is dat uitermate gunstig. Nemen we de magnetodiodcs,
dan 11ebben we nog slechta twee dradon in de omgeving van
het veld nodig. Doze kunnon we twisten om hiorin het
gelnduceerde veld te onderdrukken. Dit zal vooral in een
homogeen veld goede resultuten hebben. In een circulair
veld b. v. krij gen we een restspi..mning. Bekijken we nu i:;.an
de hand van sen praktijk voorbeeld de r:logelijl;:llt';ckn en
meoilijkhcden, namelijk het uitschakelvorschijnsel in cen
hoogspanningsschakelaar, die 20.000 A moet onderbreken.

Uitschakelverschijnsel van een
hoog.?p.5Pning~_§.chak.§!l~~F-~_.If_3-::-3.

B;: o,o2T~sJq
B= &O)A Tes}Q.
B =8 jA-Teslq

voor r~5c.VVl

2.2._ _

§Hcli=I (3-/)

3,2 I (AIfYl ')

H.:: t 4. 000 A/ fYl

f-I -= b4 A/ WI

H:; 6, '-f A / rn

H= T
'LIT r

I :: '2..okA

T ::: 2cJ A
T= 2. A

Bekijken we nu wat or gebeurt, als we op 5 em. uit het
hart van de hoofspanningslijn Ben detector plaatsen, b.v.
de YIG detector uit
,)e l:r ijgen dan met
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Uaar we een sterk ui tslingerend verschijnsel hebben, zal d.<:
permanente magneet, die het Y18 materiaal in verzadiging
stuurt, gedeeltelijk gedemagnetiseerd worden, wat oen onbe
trouwbaro meting inhoudt. Jel is het YIG materiaal bruikbaar
am op de wijze, getekend in F2.2.2-4 het totale verochijnsel
to bOGtuderen. Jammer genoeg is niet het totalc dynaIJLisci::
bereil>. van dit eler!lcmt bekend. Jet hecft ccbter het nad8eJ,
dat we tor plaatse mooten voeden, wat betekent eenbatterij ill

de buurt van de hoogspanningslijn. Tijdens het schakelver
schijnsel kunnen hier wervelstromen opgewakt worden, d.ie het
magneetveld kunnen verstoren wat de meting onbetrouwbaar kan
Jral"-en. Voeding van de grond af it., mogelijk, maD.r het ver
kregen voordeel van goede galvanische scheiding g8at d&D weer
verloren. Je kunnen een veldvrije ruimte cree~rf)n bet behulp
van splitsing van de hoogspanningslijn en daar kwetsbare
delen, zoals batterijen, versterkers en eventuele zanders
plaatscn. 00 veldvrijc rui~te ligt op de as (streeplijn)
van de gesplitste hoogspanningslijn.

_]1 1-
11'"---------1 r

Voor doze meting Imnnen we ooh: gebruil>. rnakE:'m van ferrOfnDg
neti~3ch8 dunne filn:. iJit zal in de toeh:on:st ook net YIG
lliateriaEd. e;ae31. Zie litfsratuurlijst 2.2. Prooeren we de
nul-doorgangen te moten, dan zullen we vermoedelijk niot
verdeI' kunnon kamen clem tot 1~ 'I'esla.Di t door hot storend
magneetveld in de amgeving, dat in een normale omgoving
ongeveer 1 fL' 'resla iJedr[,~agt (Bronner 77 eJ). x
(Grivet 6'7 i.).
iventuele .storende verwegveldon kunnen verwijderd worden
met behulp van gradiometer spoolen. F2.4.2-5. Is het gewcnsL
het mocneetveld met grote precisie to meten, dan ~oet zo
dLcht jiloG()lijk oij de sensor 'net f3i.gnaal omgezet worden in
~cn digitao.l signaal of in een F.E. 8igno.o..l. Ook elektrischc
velden l-wnnen de meting bc-;derven. J;;en goode afGcLernd.r~c ,
ook Viotrl de signc:uJ.llijnsn, is noodzukelijl-',. Deze [~fGchc)ruing

mag echter geen kortsluitcircuit vormen voor wervGIGtro~len.

~ (Grivet 67 0~. Storende ~agneetvelcigradi~ntenvan 10-7
tot 'j x 10 I 'rim zijn in g()\,/ono labora Loria hoel gE:VJoun.
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Het prettigst zal een element zijn, waar we geen voeding
voor nodig hebben en dat aIleen een hoogohmige signaal
afvocr nodig heeft. Ons nieuwe element, dat piezo magnetisch
piezo elektrisch is, voldoet aan deze voorwaarden. Je sig
nualleiding kan eventueel uitgevoerd worden, zoals door de
NASA gebeurd is, met hoogohmige laiding (Greene 75 s).
Deze hoogohmige leiding bestaat uit cen speciale, in plastic
gcgoten grafietleiding.
In de toekomst zal het werkgebied van het Josephson effect
zich met sprongen uitbreiden, zoals ook uit de literatuur
blijkt, en zal het mogelijk worden eon zeer hoogfrequente
en gevoelige meting uit te voeren aan voornoomde boogspan
ningsschakelaar.
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Canclusie.

In dit verslag is een uitgebreid scala van ~aGneetveld

gevoclige clementcn opgesomd. Allen hebben voorde1en en
nadelen. In iedere situutie zal opnieuw bekeken moe ten
worden wolke elementon economisch en technisch, en in
sommige gevallen ook ergonomisch gezien, het beste toege
past kunnen worden. Jammer genoeg blijvcn de beste clementon
in de laboratoriurnfase staken of verdwijnen na een korte
periode weer van de markt, zoals de magnistor VO.Tl IIuo.f30n
en de magnetodiode van Telefunken.
Ik hoop, dat dit verslag zijn nut zal bewijzen als e8n
inzichtverschaffend werk in de magnectveldsensorcn en boven
dien cen 88nzet kan Gaven aan eventuole ontwikke1ing van
nieuwe, moderne sensoren. De grote toekomst op het gabied
van de magneetveldsensoren ligt volgens rnij bij het Josephson
effect, hoewel die natuurlijk de beperking hebben, dat ze
door hun koeling niet overal to grbuiken zijn.
Vnrdere ontvlil'>.kGlingen komen oak ui t de hock van de rilrl teria.e.1
kundigen. Door hen worden dikwijls materialen ontwikkeld of
ontdekt met verbluffende eigenschappen, zoals met het doar
ODS van bet Philips Natuurkunde Laboratorium verh:regen
~ateriaal het geval is. Verdere samenwerking met dit 1a'oo
ratoriuD (industrieel) en tussen de diverse groepeD binnen
ae T.H. is echter nodig om bepaalde rnaterialen te krijgen
of te kunnen laten maken.
Om op mod erne wetenschappelijke wijze bezig te zijn en te
blijven is het noodzakelijk, gebruik te makon van het enorme
potentiaal, dat de wetenschappelijke bibliotheken to bieden
hobben. Ret starten of op peil brengen van een onderzoek
diont dan ook met een literatuurondorzoek begonnen te worden.
Op deze wijze worden contacten ge1egd met eon wereldwijde
ontwikkeling en worden doublures of achterhaaldo onderzoekingen
voorko;-;lcn. In Amerika word t de zo noad zaak onder}:end on VIor~lcn

or regelmatig dergelijlw studies verri.cl-;.t en gepuoliBeerd.
Dihwij1s worden doze studies voor ~~n of twee jaar gesubsi
diecrd door grote onderzookscentra of wetonschappelijko
stichtingen.
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sDoelen met of zander kern_ J.: _._.~ ",_~ ~ .__,__ "••_,_",_, ...._._. ._ .._,,' ... ~

luchtspoel luchtGpoel luchtspoel llfluxgate "peaking-strip

dB/dt

Gtils taEU:ld

meetbcreik 10-7-102 '1' (1,2)

nauwkeurigh. 0,1~ (3,8)

frequentieber. 10Hz

500LlIz (4)
>106rr/s(8)

roterend
-I ,~\-0 11',2'11 (1 c: ').v - \./ ~ ,;)

O,Oli~ (5)

trillond
10-9-10-2 '1'(6) 10-6-10-21'(8)

0,1;£ (8)

:t.2P 'I'

0-500Hz(9)

1ineairiteit

ruis

gevoeligheid

stabiliteit

iileetfout

temperatuurafh.

0, 001 /'6 ( 5 )

1O~ V min.

(sleepring) (3)
10-8-101'(5)

enh..ele ppni (:;)

0, 1V/ 'I' ( 5)

+"I/S (6)

- 10- 10'1'/0 C(6)

o

rcferenties:(l ) (hansfeld73A) (2) (Babenk070A) (3)~Germain63A) (4)(0hite71A) (5) (Foner67A)

(6)(Luz68}~) (7)(lrons72S) (8) (;,urray64A) (9) (Pellerin70S)



500rt magneto
meter

Rb-type

Rb-"Auto
oscillating"

gevoelig- frequentie meet- ruis, ljjn- abs. nauw-
t

,'" " ~-,

heid S bereik bereik SiN breedte keurigheid

0, 1pT 1Hz 1 nT- 20Hz,3nT 12ppm 7GHz/T
1O~lT B=O,05mT

3 pT 1Hz b:j S 10 nT- 600 100Hz,14nT
is lpT

ref.

(1)

(1)

Helium-4

Ce-damp

Ce-damp
"Auto-osc."

10pT

10p'r

lOp'l'

1Hz 0 f 10kHz "pT- 0./ • 600
afh. van S O,lnT
5Hz

0,05nT
50Hz

0,05nT

,70nT

10ppm

280GHz ( 1 , E)

( 1 )

(1)

O,ll''lHz
(-3dB)
100IvlHz7500V/T

YIG

10nT
0,5X10-4T
(f =
10811Hz)
-3,5rnT
(f =
1,3GHz)

Ref. (1) (Grivet 67 1;1) (2) (Slocum 73) (3) (Hzewuski 76 IV;) (4) (Irons 725)
(Hartmann72 11) (Weiss 67 A)

Ferromagn.
dunne film

Tabel 2.2.2-1
Magnetische Resonantie Magnetometer~
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Tabel 2.3.2.-1 Magneto-optische materialen

r'lo. teriaal "(nm) 1J'f!,/l(o/cm)cJ...(cm
-1 ,

0, 23 ~/d. II Iv1 ('r) rr
C

(I~)")
(V/dB ) 0 s

Fe 546 3,5x105 7,6x105 0, 11 2

Co 546 3,6x105 3,6x105 0,09

Ni 400 7,2x105 ?,2x105 0,79

YIG 1200 240 0,069 800 0,1'75

GdIG 600 2500 3000 0,28 0,73

CrBr
3 493 2x105 2000 23 32

EuSe 755 1 ,4x1 05 45 720 1,32 4,6

Pcc;rmalloy 500 1,2X105 3x105 0,58 1,6

EuG 12000 2x105 10O 460 2,37 70

:SuS 560 5,5X105 1,4 16

linBi 630 5,3x105 3,8x105 0,32 0,72

1<eferentiesj(Freiser6&o) (Hunt"69 O)(Chen "'13 0) (SuitE; 72-0)
(wojtowicz 72 0)

Tabel 2.3.2-2 Mo.gneto-optische materialen(Glas)

l'la t erio.al 'A (nm) V( °1 rresla/cm)

Sl" 58 700 70,4
SF' 58 650 15
C"'"" 5901· 546 22
iIoya J.i'D 4 630. "' 17
SF 59-P 633 15

Referenties: (Thompson 78 0) (Jaecklin 70 0)
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In tabel 232-1 en 232-2 z~n de volgende notaties gebruikt

is de golflengte van het licht waarvoor de gegevens

gelden( en zijn afhankelijk van )

is de faraday hoekverdraaiing
is de weglengte in het materiaal
is de licht absorptie

1'-ls is de verzadigings magnetisatie

'r is de Curie temperatuurc
V is de Verdet constante

Opmerking: volgens(Machado Gama 75 0) is met Flintglas
meting tot 0,01 Tesla mogelijk.

Volgens (Alers 62 0) is met EuS en EuF
2

meting tot 5 x 10 -4 Tesla mogelijk.
(hierb~ is uitgegaan van een de kleinste
detecteerbare hoek van 0,1 graad)



Tabel 2.5.2-1

Supergeleiders

f~ateriaal T "t" h H "t" hcrl lSC crl lSC
(Kelvin) ( Aim )

Sn 3,72 243 (T = ? )

Nb 9,26 1560 (T = ? )

Nb:zSn 18,5 1,6x107 (T = 4,2 K )
..J

1 ,3x1 07 (T = 4,2 K )
V

3
Al 17,0

V'ZGa 16,8 2,8x107 (T = 4,2 K )
..J

Nb
3

Al ;,8 ,) 20,7
,-;; ,'"-

koper-
chloridex 140

Bronnen:(Rose 70 A) (~uddelhoek 76 A) (Bucke172 J)

x Microwave Systems News Sept 1978 p.33



Tabel 2.6.2-1

0,39(T/300)-1,66 -0,135(a)-2,6

0,19(a)-2,33 0,048(a)-2,3

2,32 5,4xl0-4

1,04xl025 2,8xl025

6,lxl024 1,02xl025

2,4xl019 1,45xl016

fL n (m2/Vs)

;U-p(m
2/vs)

~i(l~m)

Nc

Nv
n.

1

Egap(eV)

Ge

0,66

Si

1 ,09

GaAs

-0,85(a)-1

0,04 (a) -2, 1

1,6xl0-6

4,7x1 023

7,Oxl024

1 , 1xl 0 13

1 ,43

InAs

_3,3(a)-1,2

0,046(a)-2,3

5780 £

0,33

InSb

_7,8(a)-1,6

0,075(a)-2,1

20000 £

0, 17

\Jl

( a )=(T/300 )

Een uitgebreide tabel is te vinden in ( Giacoletto 77 A) £ =(Paul 74 G)
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Tabel 2.6.;~-2 vergel~kingstabel voor 3 materiaalconstanten_._--- .._.p...,-_...__._.........•... , -.-'" .._------

Hateriaal RH(m3/As) ~ (ohm.m) fUn (m2/Vs)

eu _5,3x10- 11 1,75x10-8 3x10-3

Ag - 11 1,6x10-8 5,6x10-3-8,9x10

~1etaal 10- 10 10-8 10-3
"non-ferro"

10-3Magn. Halfge-
leider

103_106 10-7-10-8Ferriten en
granaten

6x10-6 10-6Bi 0,5

Si 10-3 10-2 0,19

Ge 4X10-3 10-2 0,39

InSb 5,6x10-4 3x10-5 7,0

InAs -4 10-4 2,32,2x10

GaAs 62,5x10-4 2x10-4 0,85

Referenties: (Rose 70 A,Beer 66 G,Wieder 71 G, Nalecz 74 G

Thanailakis 69 G, Stauss 71 G)



1 . "I (

Tabel 2.6.2-3

~le@onten gebaseerd op het Hall-effect

olenlCn t
GaAs Hall plaatje

"
II

gevoeligheid

1560 V/ A/T
980 V/ A/II'

170 V/A/'l'

referantie

(Thanailakis 69 G )

(Niehaus 71 G )

('1'aro1:1 Inado 78 G )

800 V/A/'I'

30 V/ A/'r
'75 V/ A/'I'

0, 75V/A/lr
162 V/ A/T:

95 'J/A/T

Dunne film Hall

plaatje, In,sb
InAs

ipitaxial GaAs

[-{all plaatje

Ilall pla.atje

Sl.W 595
.)K:JP1 o-~o

·,-,n 70· 1on

l~ii 22 e

Hall plaatjes,

temp. 4,2 K

75
10

V/A/T

V/A/T

(Frollor 66 G)

(Akir!:ichi rIojo '1.50)

(siomens )

(Halecz 74 0 )

"
"
"

(Ifalltron- Ollio

1";[3 InAs
:i;ll'U InSb

CPL-S Gc1ii.£3

Eall plac.d j e
'T') ·z:::> c
.l.l ;;.:--7

iIP 330

,;013 Hall elorn.

Lall Ie
i):Lferen tial Hagn.

0, o,?v/ A/II'

0, 12V/ A/T

0, o2V/ A/T

o,olV/A/'r

8V/A/ rr
6V/A/T

9V/ A/T

60'1/ il./'l'

(Sample 76 G )

"
"
"

Semi tronic,s

(Callagtlsr 66

(T30sch 68 G )

)

G )

T)ri e klerns Hall

l'jCtL,'netische Fet

rIall stoom alem.

l~agnetotransistor

•.0.11 elew. Hg'l'e

100 V/T

1OOV/A/'r

30 V/ A/'I'

0,5v/'r
10V/T

150V/A/er

(Saburo Takamiya 72G)

(Kataoka rJ? rt ){~ lJ

(hohan Hoa '(1 G)

(Davies 70 G \
J

(Davies '70 G )

(Y.obus 66 G



j·;adis tor

hagnctodiodes

Ge
GC:U1S

Ge

h:J30SA-SONY

Si

;-.agnistor

hagneto\'leerst.

Cor bino schi.if

1n50

Veldplaatjc

rnSb-ld~)D
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gevoeligheid

111./'1' bjj 1=10mA

104V/ li/T

8x1 05V/ A/'I'

32x102A/T

10 V/T

6V/'1'

A~/~o =38 -olj l'l'esla

b.f>/('o = 15 blj 1'resla

referentie

(Kelngailis 62 G )

(strauss 71 G )
(struaus 71 G )

(Giacoletto 77A)

O..ECl_io Arai 70G)

(Elektroni.k 69 G

Cushmann 69 G )

(Giacoletto 77 A)

(Giacoletto 77 A)



Component Gevoelig- Frequen- Lineairi- Bereik. Ruis. Temp. Ref.
heid. tiebereik. teit. invloed.

Magneto- 10V/T 10 MHz Binnen 5% 5 x 10-7T -0,7%/oC
transistor. tot 0,3T. (68 Hzband)

Geintegreerd 0,5V/T DC tot
Hall stroom microgolf

element.
SiMagneto 10V/T 1MHz Linea!~ van _O,l%/oC. 2

pin diode. -2.10_2 -
D.A.M.S. 100V/T 1 MHz V-2. 1° T.!l 3

GaAs magneto- 800V/mAT 4
diode.

Madistor. 1A/l OmAT ::;

Carrier domainrot. 14kHz/T 0,3T 6
Mos Hall trons. 31 mV/T 7 '-0

Mosfet Hall gen. {g~,V1d=lmA) 8
Magistor. 5V/T 10 MHz Binnen 1% 10-7T 9
Hall IC TCA450A 0,4V/T tot 0,15T. 9

(Philips)

Referenties: 1 - Davies'70 G.
2 - JlJichio Ara 70 G
3 - Saburo Takamiya 72 G
4 - strauss' 71 G
5 - Melngailis 62 G

Tabel 2.6.2-4

6 - Manley 76 G
7 - Hemmert 74 G
8 - Callagher 66 G
9 - Cushman 69 G
9 - Elektronik 69 G

galvano-magnetische elementen
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Literatuurlijst.

De literatuurlijst is ingedeeeld in de volgende delen:

A: Algemeen.
S: Spoelen. Sluit aan bij 2. 1
M: Magnetische Resonantie. " " " 2.2
0: Magneto-Optica. !l " " 2.3
C: Cryogene Magneetveldmeters. " " " 2.4
J: Josephson effect. " " " 2.5
G: Galvanomagnetische elementen. " " " 2.6
F: Feeromagnetische dunne film. " " " 2.7
E: Elektronen buizen. " " " 2.8
B: Bijzondere magneetveld detectors. " " " 2.9
D: Diversen. " " " 2.10
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b.v. (Gise D 77) wil zeggen: schrijver Gise, terug te
vinden onder Diversen, gepubliceerd in 1977.
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