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Samenvatting Vibrating Sample Magnetometer 

Samenvatting 
De bepaling van de magnetisatie speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar en de karakterisatie 
van magnetische structuren. In het gehele scala van technieken om de magnetisatie te bepalen neemt de 
Vibrating Sample Magnetometer (VSM) een unieke plaats in, door de hoge snelheid waarmee de vector
componenten van het magnetische moment van een sample met een redelijk grote gevoeligheid kunnen 
worden bepaald. De VSM is gebaseerd op het principe dat een bewegend magnetisch moment, in dit 
geval een sample, een spanning induceert in een stationaire oppikspoeL Deze geïnduceerde spanning is 
een maat voor het magnetische moment van het sample. 
In opdracht van de capaciteitsgroep Fysica van Nanostructuren is een VSM ontworpen waarbij het 
uitgangspunt was: het realiseren van een gebruiksvriendelijke en gemakkelijk te onderhouden biaxiale 
VSM met een gevoeligheid die minstens vergelijkbaar is met de oude Foner magnetometer en met een 
meetsnelheid die veel hoger is dan de reeds in de groep aanwezige SQUID-opstelling. 
De gerealiseerde biaxiale VSM maakt gebruik van 8 oppikspoelen voor een combinatie van een hoge 
gevoeligheid en een lage afbankelijkheid van de positie van het sample. Het sample wordt met behulp 
van een trilkop harmonisch op en neer bewogen met een frequentie van ongeveer 90 Hz. Een 
elektromagneet wordt gebruikt om een uniform magneetveld te produceren waarmee het sample 
homogeen gemagnetiseerd wordt. De aansturing van de opstelling en de data-acquisitie gebeuren 
volledig computergestuurd door gebruik te maken van een PhyDAS data-acquisitiesysteem in combinatie 
met in Lab Windows ontwikkelde software. 
De gevoeligheid van de aldus verkregen Vibrating Sample Magnetometer is in de orde van 10"8 Am2 bij 
een integratietijd van 10 seconden. De stabiliteit van het gehele systeem is beter dan 0.3 %. De 
reproduceerbaarbeid is volgens een eerste schatting 5 %, en wordt voornamelijk beperkt door de 
nauwkeurigheid waarmee het sample tussen de oppikspoelen kan worden gepositioneerd. De absolute 
gevoeligheid van de huidige VSM wordt voomarnelijk beperkt door vibratie van de oppikspoelen, die 
veroorzaakt blijkt te worden door de trilkop. Andere beperkende factoren, zoals de thermische en 
elektronische ruis, zijn ruwweg een factor 100 kleiner. 

Summary 
Measuring the magnetic moment is an important item in the research on and characterization of magnetic 
structures. Compared to other techniques available for measuring the magnetic moment, the Vibrating 
Sample Magnetometer (VSM) offers the possibility to deterrnine the components of the magnetic 
moment vector quickly and with a reasonably high sensitivity. The VSM is basedon the principle that a 
rnaving magnetic moment, in this case a sample, induces a voltage in a stationary pickup coil. This 
induced voltage is a measure of the magnetic moment of the sample. 
A VSM has been built to support the research in the group Physics of Nanostructures. The requirements 
were to construct a user friendly, easy to rnaintaio biaxial VSM with a sensitivity that equals or 
surpasses that of the old Foner magnetometer and which cao measure the magnetic moment faster than 
the SQUID-setup that is present in the group. 
The resulting biaxial VSM uses a set of 8 pickup coils to combine a high sensitivity and a low 
dependenee on the position of the sample. The sample position is varied harmonically using a transducer 
operating at a frequency of around 90 Hz. An electramagnet is used to generate a uniform magnetic field 
with which the sample is magnetized homogeneously. The entire setup is computer controlled by a 
PhyDAS data-acquisition system in conjunction with software developed in Lab Windows. 
The sensitivity of the realized VSM is of the order of 10·8 Am2 for an integration time of 10 seconds. The 
overall stabi1ity of the system is better than 0.3 %. According to first estimates the reproducibi1ity is 5 %, 
and is limited mainly by the accuracy with which the sample cao be positioned between the pickup coils. 
The absolute sensitivity of the current VSM is limited mainly by vibration of the pickup coils caused by 
the transducer. Other limiting factors, likethermal and electrical noise, are roughly 100 times smaller. 

- III-



Inhoud Vibrating Sample Magnetometer 

Inhoud 
1. Inleiding ....... .. ..... .. ..... ... ....... .... ............. ........ ... .... ... .. .... . ... ... .. ....... ..... .............. .. ..... .. .. ........ ... .... .... 1 

2. Ontwerpcriteria ... .... ........ .. ..................... .................... ............................... ..................................... 2 

3. Theorie ............ · ............................................................................................................................... 3 
3.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3.2 De geïnduceerde spanning in een oppikspoel ..................................................................... 4 
3. 3 Bi axiaal detecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 6 
3.4 Simulatie van een oppikspoelenstelsel ........... ...................... ...... ............ .. ..... ... .................. 8 
3.5 Ruis ............................ , ........................................ .... ......... ................................................. 10 

4. Realisatie van het ontwerp .. .......................................................................... ...................... ......... 13 
4.1 Het oppikspoelenstelsel ............................. .. .......................................................... .. .... .. ... 13 
4.2 Het externe magneetveld ......................... ....... .................................................... ...... .. ...... 18 
4.3 Transducer ....................................... .... ....... ........................................ .................. ...... .. .... 21 
4.4 Verplaatsingsopnemer .................................. ............... ... .......................... ...... .................. 24 
4.5 Acquisitiesysteem ...... ....... .... ........ ....... ........................ ..... ........ .......... ................ ....... ..... .. 25 
4.6 Software ..... ....... .... ................................... ................... ...................................................... 31 

5. Calibratie ................................ .......................... ............................................................................ 33 

6. Resultaten ..... ..... ............ .... .............................. ...... .... ..... ........ ................. ...... ...... ..... .................... 34 
6.1 Signaalsterkte & simulatie ............................................................................. ........... ........ 34 
6.2 Lineariteit ........ .. ... .......... ...... .. ..... ........ ....... ....... ................. ................ .... ......... .... ............. 35 
6.3 Stabiliteit ... .... ........ ........ ......... ...... ........ ...................... ......................... .... .. ... .... ...... .......... . 36 
6.4 Gevoeligheid ............................ ........................................... ...... ..... .......................... ........ . 37 
6.5 Achtergrondsignaal ........................................................................................................... 39 

7. Toepassingen .... ... ....... ......... ........ .. ....... ... ................. ...................................... ............... ... ........... . 43 
7.1 Exchange biasing ..................................... ......... .............................................. .................. 43 
7.2 Bikwadratische tussenlaagkoppeling ....... ......................... ............................... ................. 48 

8. Conclusies & aanbevelingen ..................... ........... .. ...... .. .................................... ......... ................ . 55 
8.1 Conclusies ......... .... ......................... ..... ................ ............................... ................ ........... .... 55 
8.2 Aanbevelingen ... .......................................... .... ............... ..... ............................................. 55 

9. Literatuur ..................... .......... ........ ........... ........ ....... .... .... .......................... ...... ...... ..................... .. 58 

Appendices: 

A. Reciprociteits theorema ........ ........... ..................... ..... .................................................................. 59 
B. Schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
C. VSM control (software manual) ...... .................... .......... ...................................................... .. ...... 64 
D. Coil simulation data ........................ ......... ...... ...................................... ............ ............................ 70 
E. Technica! drawings ..... ........ ............................. ..... ... ...... ..... ....... .............................. ........... .... ..... 74 
F. VSM software reference ................................................................................. ...... ....................... 81 
G. Coil si mulation . .. ... .. .. .. .. .... .... .. ........................... ... ... . .. .. .. .. .. .. ............ .... .......... ........ ... .. ... .. .. .. .. . .. 100 
H. Technology assessment ..... .. ................ ................ .. ................ .. ......................... ........ .. ..... ...... .. ... 107 

-IV-



1 - Inleiding Vibrating Sample Magnetometer 

1 - Inleiding 
In de capaciteitsgroep Fysica van Nanostructuren wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 
magnetische nanostructuren. Een van de methoden om de magnetische eigenschappen van dergelijke 
structuren te analyseren is het meten van de grootte en de richting van het magnetische moment als 
functie van het aangelegd magneetveld. De richting van het magnetische moment kan inzicht geven in de 
magnetische anisotropie van een structuur of aangeven wat de "easy axis" van de magnetisatie is. 
Anderzijds kunnen uit een hysterese curve materiaaleigenschappen zoals de magnetische susceptibiliteit, 
de verzadigingsmagnetisatie, het verzadigingsveld en de remanente magnetisatie worden bepaald. In het 
geval van "exchange biased" multilagen kan met behulp van de hysterese curve de grootte van de 
"switch" velden worden bepaald, waaruit informatie kan worden verkregen over de interactie tussen de 
verschillende magnetische lagen. 

Het magnetische moment van een sample kan op verschillende manieren gemeten worden. Deze 
meetmethoden kunnen in vier groepen worden verdeeld: kracht-, flux-, polarisatie- en inductiemethoden. 
Bij de krachtmet~oden wordt gebruik gemaakt van h~t feit dat een magnetisch moment in een 
inhomogeen veld B een kracht ondervindt. Deze kracht F is evenredig met de grootte van het moment 
iii: 

- -
F=m·VB ( 1 ) 

Een nadeel van deze methoden is dat de noodzakelijke veldgradiënt over het preparaat een homogene 
magnetisatie van het sample verstoort. Verder is de gevoeligheid van dergelijke methoden beperkt en 
veelal onvoldoende om de kleine magnetische momenten van multilagen te bepalen. 
Bij de fluxmethoden, zoals bijvoorbeeld metingen met behulp van een SQUID (Superconducting 
Quanturn Interterenee Device), wordt de magnetische flux van het preparaat rechtstreeks gemeten. Met 
een SQUID kan de grootste gevoeligheid gehaald worden. Het is echter ook een trage methode die veel 
aandacht vereist voor de afscherming van stoorvelden en de stabiliteit van de gebruikte magneetvelden. 
Een polarisatiemethode zoals de MOKE (Magneto Optica! Kerr Effect) meting maakt gebruik van de als 
functie van de magnetisatie veranderende optische eigenschappen van een sample. Een MOKE meting 
laat een snelle bepaling toe van de relatieve veranderingen van de locale magnetisatie, maar kan niet 
gebruikt worden om de absolute grootte van het magnetische moment te bepalen. 
De laatste groep van meetmethoden bestaat uit de inductiemethoden. Wanneer een gemagnetiseerd 
sample wordt verplaatst ten opzichte van een spoel, wordt er in deze spoel een spanning Vind 

geïnduceerd: 

V -- dcp 
ind - dt ( 2) 

Hierbij is cp de door de spoel omvatte flux afkomstig van het preparaat en Vind de spanning die 
geïnduceerd wordt in de spoel. De geïnduceerde spanning is dus een maat voor het magnetische moment 
van het preparaat. De VSM (Vibrating Sample Magnetometer) is op dit principe gebaseerd [FON59]. Bij 
een VSM wordt door een harmonisch bewegend magnetisch sample een spanning geïnduceerd in een 
stelsel van stationaire oppikspoelen. Het sample wordt gemagnetiseerd door een uniform magneetveld. 
Met een VSM is het mogelijk om snel de absolute grootte en, in het geval van biaxiale VSMs, de 
richting van de magnetisatie van een preparaat te bepalen. Hoewel de gevoeligheid van een SQUID
meting typisch enkele grootte-orden beter is, is de VSM, dankzij zijn veel grotere meetsnelheid, uiterst 
geschikt voor een snelle globale analyse van een sample. 
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2 - Ontwerpcriteria Vibrating Sample Magnetometer 

2 - Ontwerpcriteria 
Bij de aanvang van het ontwerp van de VSM zijn er geen exacte ontwerpcriteria opgesteld, ook niet wat 
betreft de vereiste gevoeligheid en nauwkeurigheid van het apparaat. De opdracht bestond uit het 
ontwerpen van een "bruikbare" opstelling, wat vertaald kan worden als een apparaat dat qua 
gevoeligheid op zijn minst vergelijkbaar is met de Foner waar de groep vroeger over beschikte. Verdere 
eisen en wensen zijn te destilleren uit de geplande toepassingen van de VSM. Dit geeft de volgende 
ontwerpcriteria: 

1- Een absolute gevoeligheid die ten minste vergelijkbaar is met de oude Foner: 10·7 Am2
• 

2- Metingen dienen vooral snel te zijn. Een SQUID is verreweg de gevoeligste methode om de 
magnetisatie te meten en qua gevoeligheid kan een VSM nooit een SQUID evenaren. Een van de 
grootste nadelen van een SQUID-meting is echter dat het een uiterst langzame methode is. Een 
snelle VSM kan een tijdsbesparende zinvolle aanvulling zijn op de aanwezige SQUID 
magnetometer, vooral voor metingen waarbij die uiterste gevoeligheid niet noodzakelijk is. 

3- Een biaxiaal spoelenstelseL De magnetisatie is een vectoriële grootheid en het is dan ook vaak 
wenselijk om alle componenten te meten die de magnetisatie volledig beschrijven, in plaats van 
slechts een enkele component. Hoewel het mogelijk is om een triaxiale VSM te ontwerpen is het 
voldoende om biaxiaal te meten indien de "easy magnetisation axis" evenwijdig is aan een van beide 
meetassen. Dit kan bijna altijd worden gerealiseerd. 

4- Metingen moeten goed reproduceerbaar zijn. Het heeft alleen zin om de absolute grootte van het 
magnetische moment te bepalen in combinatie met een betrouwbare calibratie en een grote algehele 
stabiliteit van het systeem. De absolute fout mag niet meer zijn dan 5 % à 10 %, waarbij fouten ten 
gevolge van de positionering zijn inbegrepen. 

5- De VSM moet geschikt zijn voor de "standaard" afmetingen van de samples die in de groep zelf 
worden gegroeid. Deze samples zijn doorgaans dunne lagen van 4 bij 12 mmmeteen dikte van 1 à 2 
mm. 

6- De software en hardware moeten makkelijk te onderhouden en goed gedocumenteerd zijn. 

7- De opstelling en de software moeten gebruiksvriendelijk zijn. Wanneer het van belang is om 
metingen te kunnen verrichten in een kort tijdsbestek dan is het ook belangrijk dat zowel de hard- als 
de software gemakkelijk te gebruiken zijn. 

8- Het sample moet onder verschillende hoeken ten opzichte van het externe veld geplaatst kunnen 
worden. Bij sommige metingen (bijvoorbeeld wanneer het sample een bepaalde anisotropie heeft) is 
de oriëntatie van het sample ten opzichte van het externe veld bepalend voor de waargenomen 
effecten. Het is dan ook van belang dat zowel de magnetisatie "in plane" als de magnetisatie "out of 
plane" kan worden gemeten. 

9- Tijdens de meting is rotatie niet vereist. Hoewel het sample handmatig onder bepaalde hoeken 
geplaatst moet kunnen worden is het (in eerste instantie) niet nodig om het sample gedurende de 
metingen te kunnen roteren. 

10- De VSM moet bij kamertemperatuur werken. Het grootste deel van het onderzoek van de 
capaciteitsgroep Fysica van Nanostructuren is gericht op effecten die zich afspelen bij 
kamertemperatuur. 

11- Om flexibel te zijn qua verdere verwerking wordt de meetdata opgeslagen als ASCII file. 
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3- Theorie Vibrating Sample Magnetometer 

3- Theorie 
3.1 - Inleiding 

In de VSM wordt onder invloed van een extern homogeen magneetveld een sample gemagnetiseerd. De 
magnetisatie, M, van het sample wordt gedefinieerd als de som van de magnetische momenten van alle 
atomen in het sample gedeeld door het volume van het sample: 

( 3) 

De magnetisatie van het sample veroorzaakt een inductieveld rondom het sample. Dit inductieveld kan in 
het algemeen worden voorgesteld door een multipooi ontwikkeling [JAC62]: 

Ë(r)=O+.&.[-~ + 3(M~r)rj+0(3) 
4n- r r 

( 4) 

Als de afstand tot het sample groot is ten opzichte van de afmetingen van het sample, overheerst, voor 
"redelijk" gevormde samples zoals bolvormige samples en dunne films, de dipoolterm. Het sample kan 
dan worden gezien als een enkele dipool met een magnetisch dipoolmoment iii : 

( 5) 

De grootte van het inductieveld is lineair evenredig met de grootte van het dipoolmoment en, uitgaand 
van de dipoolbenadering, dus een maat voor de magnetisatie van het sample. 

In de VSM wordt het sample sinus-vormig op en neer bewogen. Omdat het aangelegde magneetveld 
homogeen is over het gehele gebied waarin het sample trilt, heeft de beweging geen effect op de 
magnetisatie van het sample. Het inductieveld ten gevolge van de magnetisatie van het sample beweegt 
mee met het sample. De grootte van dit inductieveld, en dus het magnetische moment van het sample, 
kan worden gemeten met oppikspoelen. Deze oppikspoelen worden gefixeerd ten opzichte van het 
homogene veld. Een verandering van de door de oppikspoelen omvatte flux induceert een spanning in de 
oppikspoelen die recht evenredig is met de fluxverandering: 

df/J d ff U =-- =-- BdA 
md dt dt n 

( 6) 

In principe induceert alleen het veranderende inductieveld ten gevolge van het bewegende sample een 
spanning in de oppikspoelen. Het aangelegde homogene magneetveld levert geen bijdrage tot de 
flux verandering. 

Wanneer de verplaatsing van een magnetische dipool klein is ten opzichte van de afstand van deze 
dipool tot de oppikspoelen, en de beweging loodrecht staat op de richting van het dipoolmoment, dan 
kan de bewegende dipool in gedachten vervangen worden door een superpositie van een stationaire 
dipool in de uitgangspositie en een in sterkte variërende quadrupooi [ZD67] . Dit kan worden afgeleid uit 
het feit dat de sterkte van een magnetische quadrupool, naast de grootte van de beide dipolen waaruit de 
quadrupooi is opgebouwd, ook lineair evenredig is met de afstand tussen de dipolen. De grootte van het 
quadrupoolmoment kan dus gevarieerd worden door de afstand tussen beide dipolen te variëren. Dit is 
schematisch weergegeven in figuur 1. 
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3- Theorie Vibrating Sample Magnetometer 

stationaire 
Dipool 

+ = ; } ~z 
------------- -------

variërende 
Quadrupooi 

Bewegende 
Dipool 

Figuur 1: Superpositie van een stationaire dipool en een in sterkte toenemende quadrupooi resulteert in een 
verplaatste dipool. 

Het magneetveld ter plaatse van de oppikspoelen dat wordt veroorzaakt door een sinusvormig op en neer 
bewegende magnetische dipool is dus bij benadering gelijk aan een superpositie van het veld veroorzaakt 
door een stationaire dipool en het veld van een sinusvormig in sterkte variërende magnetische 
quadrupool. Deze laatste bijdrage is in figuur 2 geschetst. 
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Figuur 2: Vorm van het tijdsafhankelijke deel van het magnetische inductieveld van een in de z-richting trillende 
dipool met moment evenwijdig aan de x-as. 

3.2- De geïnduceerde spanning in een oppikspoel 

Met behulp van het reciprociteits-theorema is het mogelijk om een uitdrukking af te leiden voor de 
spanning die geïnduceerd wordt in een oppikspoeL Veronderstel twee willekeurige windingen C1 en C 2. 

Een stroom / 1 door winding C 1 veroorzaakt een magneetveld B1 ter plaatse van C 2. De flux ifJ21 omsloten 
door een winding C2 ten gevolge van het magneetveld B1 wordt gegeven door de integraal: 

( 7) 

( 8) 

De constante M 21 is de coëfficiënt van wederkerige inductie en n2 is de normaal loodrecht op het 
oppervlak van spoel C 2• Analoog geldt voor de flux ifJ12 omsloten door een winding C 1 ten gevolge van 
een stroom 12 door spoel C2: 

-4-



3 - Theorie Vibrating Sample Magnetometer 

(/>12 =I Ë2 · iildal = Jlo I H 2 • iildal = lzMl2 ( 9) 
Ct Ct 

Het reciprociteits-theorema (Appendix A) stelt: "De flux l/J12 door spoel C1 als gevolg van een stroom I 
door spoel C2 is gelijk aan de flux l/J21 omsloten door spoel C2 wanneer een gelijke stroom I door spoel C1 

loopt." Gebruik makend van dit theorema volgt uit vergelijking 7 en vergelijking 9 dat de coëfficiënten 
van wederkerige inductie voor de beide windingen gelijk zijn: 

( 10) 

Laat door oppikspoel C2 een willekeurige stroom /lopen. De coëfficiënt van wederkerige inductie volgt 
dan uit vergelijking 8. 

- -
M =Mlz = I~2 ·nldal =Jloi~2 ·nldal =Jloihz ·nldal 

Ct Ct Ct 

( 11 ) 

De grootheid h2 is hier het veld ten gevolge van een eenheids-stroom door spoel Cb en is onafhankelijk 
van de grootte van de stroom I door de spoel. De combinatie van vergelijking 10 en vergelijking 11 
levert een uitdrukking op voor de door de oppikpoel C2 omsloten flux ten gevolge van een stroom I door 
een klein spoeltje C1: 

( 12) 

Gaan we er verder van uit dat de afmeting van het spoeltje C1 veel kleiner is dan afstand tot de 
oppikspoel Cb dan is het genormaliseerde veld van de oppikspoel constant over het oppervlak van 
spoeltje C1 en kan h

2 
buiten de integraal van vergelijking 12 worden gehaald. Vervan~n we vervolgens 

het kleine spoeltje C1 door een klein sample met een homogene magnetisatie M dan wordt de 
oppervlakte-integraal in vergelijking 12 vervangen door een integraal over het volume van het sample. 

( 13 ) 

Invullen van vergelijking 13 in vergelijking 12 geeft een uitdrukking voor de door de oppikspoel 
omsloten flux (/Jder ten gevolge van het veld dat geïnduceerd wordt door het sample. h2 is de veldvector 
ter plaatse van het sample ten gevolge van een eenheids-stroom door de oppikspoeL 

( 14) 

Verplaatsen van het sample geeft een verandering in de totale omsloten flux en induceert een spanning in 
de oppikspoeL De geïnduceerde emk in één oppikspoel, met N windingen, ten gevolge van de 
fluxverandering is: 

d<P dh -U(t) = _.!:!..:!Jkl. = -NJ.L ~ · m 
dt 

0 
dt 

( 15) 
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Uitgeschreven wordt dit: 

U( ) _ N [(dhx dx dhx dy dhx dz J t -- J.lo --+--+-- m + 
dX dt êJy dt dZ dt x 

( 16) 

(
ah)' dx + êJh)' dy + êJh)' dz Îm + 
dX dt êJy dt dZ dt ) y 

(
dhz dx + êJhz dy + dhz dz lm ] 
dX dt dy dt dZ dt ) z 

De z-richting wordt gedefinieerd als de trilrichting van het sample. Als uitgegaan wordt van een sinus
vormige uitwijking van het sample in de z-richting, z(t) = z0sin( rot), geeft dat de volgende uitdrukking 
voor de geïnduceerde spanning in één oppikspoel van de VSM: 

( 17) 

Voor kleine uitwijkingen .({) en kleine samples volgt dat de geïnduceerde spanning recht evenredig is 
met de amplitude z0, de frequentie ro en een lineaire combinatie van de drie componenten van de 
magnetische moment vector nï . De afgeleide aïi I az bepaalt de gevoeligheid van het oppikspoel voor 
ieder van de componenten van het magnetische moment van het sample. 

3.3 - Biaxiaal detecteren 

Uit vergelijking 17 volgt dat een enkele oppikspoel gevoelig is voor alle drie de componenten van het 
magnetische moment. Om te onderzoeken hoe een oppikspoelenstelsel de verschillende componenten 
van de vector m afzonderlijk kan bepalen, bekijken we het vereenvoudigde geval van een 
oppikspoelenstelsel met 8 oppikspoelen die elk bestaan uit een enkele ideale winding, waarvan we alleen 
de dipoolbijdrage beschouwen. Laat het magnetische dipoolmoment van zo'n oppikspoel, wanneer er 
een eenheidsstroom door de oppikspoel loopt, gelijk zijn aan ,U= (.U x' 0,0). In dat geval geldt voor het 
magneetveld rond een oppikspoel: 

- - 1 [ ii 3(Ji. r)r) 3 r , 2 2 ) h(r)=-
4 

3- 5 =-
4 

5 \}lJ'Jr -x ),-J.lxXY,-J.lxXZ 
n r r nr 

( 18) 

Voor een situatie waarin de assen van de oppikspoelen evenwijdig staan aan het aangelegde veld, zoals 
geschetst in figuur 3, geeft partieel differentiëren naar z van de genormaliseerde veldvector: 

( 19) 

( 20) 

( 21 ) 
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Magnetic Field H 

1 

(8 (8 z z 
r. @ @ ® 7 
zo r. ~o 
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2z0 ® @ (8 ®Ä, 
2x0 

Figuur 3: Schematische weergave van een 8 spoelen Richter-configuratie. 

Uit figuur 3 volgt voor de positie van de 8 oppikspoelen: 

x1 = x 2 = x3 = x4 = -X0 ; x5 = x 6 = x7 = x8 = X0 

Y1 =y3=Ys=Y?=Yo; Y2 =y4 =y6 =Ys =-Yo ( 22) 

Z1 = Z2 = Z5 = Z6 = -4; Z3 = Z4 = Z7 = Z8 = Z0 

Invullen van de partiële afgeleiden van de veldvector en de positie m vergelijking 18 geeft 8 
uitdrukkingen voor het geïnduceerde signaal in de 8 oppikspoelen. 

U 7 (t) = -Np0 z0wcos(w t) 
311\ (Z0 (r 2

- 5X g)mx- 5X0Y0Z0m" +X 0 (r 2
- SZg)mJ ( 29) 

4n r · 

U 8 (t) = -Np0 z0wcos(W t) 
311

\ (Z0 (r
2

- 5X g )mx + 5X 0Y0Z0mv +X 0 (r 2
- szg )mJ ( 30) 

4n r -

Vervolgens is het mogelijk om drie lineaire combinaties van de bovenstaande 8 uitdrukkingen te vinden, 
zodanig dat iedere combinatie slechts afhangt van een enkele component van het magnetische moment 
van het sample. 
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x -detectie: 

y-detectie: 

z-detectie: 

-UI (t)- U2(t) + U3(t) + U4 (t)- U5(t)- U6(t) + U7 (t) + U8 (t) = 

Np0z0 mcos((J)t) 
311

'
7 

8Z0 (r2
- 5X~)mx 

4nr 

-UI(t) +U2 (t)+ [f:.(t)-U4(t)+ U5(t) -U6(t) -U7 (t)+ U8 (t) = 

]& 
Np0z0 mcos((J)t) 7 40X0:fo~m" 4nr · 

-UI (t)- U2(t)- U3(t)- U4 (t) + U5(t) + U6(t) + U/t) + U8 (t) = 

Np0z0mcos((J)t)
4
311

'
7 

8X0 (/ -5Z~)mz 
7rr 

Deze combinaties zijn in tabel 1 samengevat. 

Coil 1 2 3 4 5 6 7 8 
x-Det - - + + - - + + 
y-Det - + + - + - - + 
z-Det - - - - + + + + 

Tabel i: De manier waarop de signalen van de 8 oppikspoelen moeten worden gecombineerd om de 
verschillende componenten van het magnetische moment afzonderlijk te meten. 

3.4 - Simulatie van een oppikspoelenstelsel 

( 31 ) 

( 32) 

( 33) 

Het oppikspoelenstelsel als geheel kan geschaald worden zonder dat de grootte van het signaal verandert 
[RIC92]. Het signaal van een oppikspoelenstelsel bij een dergelijke schaling hangt niet af van de 
absolute afmetingen maar alleen van de geometrie van het stelsel. 
Neem twee vereenvoudigde oppikspoelenstelsels, waarbij alle afmetingen van het tweede stelsel a maal 
zo groot zijn als van het eerste. De dikte van de wikkeldraad is bij beide stelsels gelijk. 

A 

x=ax A 

r =ar 
A 

A 

A 2 
N=a N ( 34) 

y= ay 

z =az 
Îlx = lfds = apx A 

Zo = a.zo 

De geïnduceerde spanningen voor beide spoelenstelsels, U(t) en Û(t), als functie van de magnetisatie van 
een willekeurig sample worden dan gegeven door: 

U(t) = -Np0z0mcos(u.t) 
311'7 (z(r2

- 5x2 )m - 5xyzm . + x(r2
- 5l)m ) 4nr x ) z 

( 35) 

( 36) 
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Uit invullen van vergelijking 34 in vergelijking 36 blijkt dat U(t) en Û(t) gelijk zijn. Om de optimale 
configuratie te vinden volstaat het om alle parameters te normaliseren op een "typische afmeting" en 
vervolgens de genormaliseerde parameters ten opzichte van elkaar te optimaliseren. 
Het vinden van een exacte oplossing voor de geïnduceerde spanning in het geval van eindige spoelen 
met een eindige dikte is omslachtig en niet eens altijd mogelijk [RIC92]. Daarom wordt gebruik gemaakt 
van een eindige elementen simulatie om de afzonderlijke parameters te optimaliseren (zie figuur 4). 

~ 

' 

Figuur 4: Schematische weergave van de eindige-elementen benadering van een oppikspoel. 

We gaan wederom uit van oppikspoelen die met hun as parallel staan aan het aangelegde veld. De flux 
11<p omsloten door één winding is in dat geval : 

( 37) 

A A )'Z 

Hierbij wordt de x-component van de magnetische inductie Bx, dus de component loodrecht op de 
windingen, gesommeerd in de y richting en de z richting over het totale oppervlak van de winding met 
stapgrootte D. Uit vergelijking 18 volgt dat Bx gelijk is aan: 

( 38) 

Voor eindig dikke spoelen met á = ND ll windingen per stap in de x -richting wordt de omsloten flux 
gegeven door: 

( 39) 
x )'Z 

De functie a(y,z) is een weging voor het aantal windingen dat een oppervlakte-element D x D omsluit. 
Voor een homogene verdeling van het aantal windingen geldt: 

1
" a voor r < r 

a(y,z)= &(r"-r)/(ra-~) voor~~~~r" 
0 voor r >ra 

( 40) 

De binnenstraal ri en de buitenstraal ra van een spoel zijn in figuur 3 afgebeeld. De in een oppikspoel 
geïnduceerde spanning is bij benadering gelijk aan: 
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difJ(t) (j)(t) + (j)(t + L1t) --:::::..;..__ _ ___;_ __ _ 
dt L1t 

( 41 ) 

Om de vibratie van het sample te simuleren wordt het geheel bekeken vanuit een coördinatenstelsel 
waarin het sample in rust is en worden de z-coördinaten van de oppikspoelen harmonisch gevariëerd met 
een amplitude A en een frequentie OJ. Voor de optimalisatie volstaat het om de flux voor twee z-posities 
te bepalen. De totale flux op de twee tijdstippen ten t+Llt kan worden berekend door in vergelijking 41 
de relatieve z-coördinaten te substitueren. 

z(t) = z0 - Asin(m t) 

z(t + L1t) = z0 - Asin(m (t + M)) 
( 42) 

Het totale signaal van een VSM wordt vervolgens gegeven door een sommatie van de geïnduceerde 
spanning overden oppikspoelen. 

U(t) = ÎP; difJ;(t) 
i=l dt 

( 43) 

De constante Pi is -1 of+ 1, afhankelijk van de manier waarop de oppikspoel moet worden aangesloten 
(zie tabel 1). 

3.5- Ruis 

Thermische ruis 

Thermische ruis, of Johnson ruis, is het gevolg van de Brownse beweging van de elektronen in de 
oppikspoelen en de versterker elektronica. Thermische ruis is witte ruis, wat wil zeggen dat het 
ruisvermogen gelijk is voor alle frequenties. 

V"2
(j)df = 4kTRdf ( 44) 

Thermische ruis is onafhankelijk van de oriëntatie van de spoel en ongecorreleerd aan de beweging van 
de trilkop. 

1/f Ruis 

1/f ruis is een fluctuatie in het geleidingsvermogen van onder andere halfgeleider-structuren en zeer 
dunne metaalfilms. Waar de fluctuaties vandaan komen is nog onbekend, maar de spectrale 
vermogensdichtheid is vrij nauwkeurig evenredig metF1

• Vooral het ruisgedrag van de voorversterker is 
bepalend. De "input voltage noise speetral density" van de gebruikte OPA27 is, voor frequenties boven 
60 Hz, nagenoeg constant. Bij de trilfrequentie van de transducer, rond 90 Hz, is de bijdrage van 1/f ruis 
dus verwaarloosbaar ten opzichte van de witte, thermische, ruis. 

- 10-
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Veldruis: Fluctuaties 

Door fluctuaties in het aangelegde uniforme veld verandert de door de oppikspoelen omsloten flux en 
wordt er een ongewenste spanning geïnduceerd. 

ff - - dq> dB 
q> = B · iida =BA cos( a)==:}-= -A cos( a) 

c dt dt 
( 45) 

Hier is a de hoek tussen de as van de spoel en de richting van het aangelegde veld. Een spoelenstelsel 
waarbij de oppikspoelen parallel staan aan de x-as, evenwijdig aan het aangelegd veld, is gevoeliger voor 
fluctuaties van het aangelegde homogene veld dan een spoelenstelsel waarbij de oppikspoelen loodrecht 
staan op de x-as. 

De spanning geïnduceerd door een niet locale veldfluctatie, bijvoorbeeld door instabiliteit van de 
magneetvoeding, zal in alle oppikspoelen hetzelfde teken hebben. Door paren oppikspoelen tegengesteld 
te schakelen heffen de stoorsignalen elkaar grotendeels op (tabel 1). De veldfluctuaties zijn 
ongecorreleerd met de frequentie waarmee het sample trilt. Deze ruisbijdrage kan dus venninderd 
worden door middeling of Fouriertransformatie. 

Veldruis: Vibratie "ruis" 

Een tweede ruisbijdrage die onder de noemer veldruis valt is vibratie "ruis". Deze "ruis" is het gevolg 
van vibraties van de oppikspoelen ten gevolge van microfonie. Vibratie "ruis" is eigenlijk geen echte 
ruis, aangezien het hier niet gaat om toevallige fluctuaties maar veelal om vibraties die gecorreleerd zijn 
met de beweging van de trilkop. Wanneer een oppikspoel door trillingen over een kleine hoek roteert, 
verandert de door de spoel omsloten flux ten gevolge van het homogene veld en wordt er een spanning 
geïnduceerd: 

ff - - d(j> - d cos( a) -
q> = B · iida =BA cos( a)==:}-= -BA = -BAsin(a)à 

c dt dt 
( 46) 

Figuur 5: Schematische weergave van een oppikspoel in een aangelegd magneetveld. 

Hier is a de hoek tussen de as van de spoel en het aangelegde magneetveld. Voor spoelen met hun as 
evenwijdig aan het aangelegde veld is de geïnduceerd spanning, voor kleine veranderingen en voor 
a<<l, bij benadering gelijk aan: 

d(j> = -BAsin(a)à z BA( a -ta3 + ... )à z BAaà 
dt 

- 11 -
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Voor spoelen met hun as loodrecht op het magneetveld, a ::::: n/2 , is de geïnduceerde spanning bij 
benadering, voor kleine veranderingen en voor {3 =a -n/2 << 1, gelijk aan: 

df/J = -ËAcos(/3)/3::::: ËA(l-1- {3 2 + ... )/3::::: ËA/3 
dt 

( 48) 

Uit vergelijking 47 en vergelijking 48 volgt dat het geïnduceerde signaal voor spoelen met hun as 
evenwijdig aan het magneetveld aanzienlijk kleiner is dan voor spoelen met een loodrechte oriëntatie. 
Aangenomen is dat de spoelen mechanisch zeer stijf zijn, zodat vervorming van de spoelen verwaarloosd 
kan worden. Vervormingen van het spoelenstelsel waarbij de spoelen niet roteren is buitenbeschouwing 
gelaten aangezien dergelijke vervormingen niet leiden tot een verandering van de door de spoelen 
omvatte flux . 

- 12-
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4 - Realisatie van het ontwerp 

Een blokschema van het ontwerp van de Vibrating Sample Magnetometer is weergegeven in figuur 6. 
Het te meten sample wordt bevestigd aan een samplehouder van perspex. Deze samplehouder is via een 
trilstaaf bevestigd aan de trilkop. Boven op de trilkop is een verplaatsingsopnemer gemonteerd waarmee 
de verplaatsing van de trilstaaf, en dus de verplaatsing van het sample, kan worden gemeten. De 
samplehouder is geplaatst tussen de magneetpolen van een elektromagneet waarmee een homogeen 
magneetveld kan worden gegenereerd om het sample te magnetiseren. De grootte van dit magneetveld 
kan worden gemeten met behulp van een Hall-probe. De oppikspoelen, waarmee het magnetische 
inductieveld van het bewegende sample wordt gedetecteerd, zijn symmetrisch om de samplehouder 
gepositioneerd. Het oppikspoelenstelsel is tussen de polen van de elektromagneet geklemd om trillingen 
in het oppikspoelenstelsel zo veel mogelijk te beperken. Het signaal van de oppikspoelen wordt gemeten 
met een computergestuurd PhyDAS data-acquisitiesysteem en verwerkt door een PC. Het data
acquisitiesysteem wordt ook gebruikt om de verplaatsing van de trilstaaf te meten, de grootte van het 
veld te meten, en om het veld en de trilkop aan te sturen. In de volgende paragrafen zullen de 
belangrijkste onderdelen van de VSM uitvoeriger besproken worden. 

Elektromagneet 

Oppikspoel 

Data-Acquisitiesysteem 

PhyDAS 

Figuur 6: Schematische weergave van de Vibrating Sample Magnetometer. 

4.1 - Het oppikspoelenstelsel 

Er is gekozen is voor een biaxiaal oppikspoelenstelsel met 8 spoelen. Hoewel er slechts 4 spoelen nodig 
zijn voor biaxiale detectie, kan met een configuratie met 8 spoelen een lagere afhankelijkheid van de 
positie van het sample en een hogere absolute gevoeligheid gerealiseerd worden [RIC92]. Een 12 
spoelen configuratie, zoals geïntroduceerd door Bemards et al. [BER93], heeft in het algemeen een nog 
lagere afhankelijkheid van de positie van het sample, maar geeft geen significante verbetering in 
signaalsterkte en signaal-ruisverhouding. Deze extra lage positieafhankelijkheid is van belang als het 
sample tijdens de metingen wordt geroteerd, omdat de rotatie extra afwijkingen in de positie van het 
sample ten opzichte van het midden van het oppikspoelenstelsel veroorzaakt. Voor toepassingen waarbij 
het sample gedurende de metingen niet geroteerd wordt, voldoet een eenvoudigere configuratie met 8 
spoelen (zie figuur 7). 
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z 

Je x 

Happlied 

2 3 

Figuur 7: Drie mogelijke oriëntaties van een 8 spoelen configuratie. 1. Oppikspoelen evenwijdig aan het 
aangelegde magneetveld. 2. Oppikspoelen loodrecht op het aangelegde veld en evenwijdig aan de 
vibratierichting. 3. Oppikspoelen loodrecht op het aangelegde veld en loodrecht op de vibratie richting. 

Bij de keuze van de oriëntatie van de 8 oppikspoelen ten opzichte van het aangelegde veld en de 
vibratierichting van het sample is voornamelijk gekeken naar de grootte van de verschillende 
ruisbijdragen. Omdat "ruis" ten gevolge van ongewenste trillingen van de spoelen verreweg de 
dominante bijdrage is [BER93], is gekozen voor een configuratie waarbij de spoelen evenwijdig staan op 
het aangelegde veld (figuur 7, configuratie 1). Een dergelijke configuratie heeft verder als voordeel dat 
het sample goed bereikbaar is. 
Het frame van het oppikspoelenstelsel waaraan de spoelen zijn bevestigd, is gemaakt van perspex. 
Perspex is makkelijk te bewerken en heeft een lage magnetische susceptibiliteit. Voor de houders van de 
oppikspoelen is gekozen voor PVC in plaats van perspex. De wanden van de spoelhouder zijn namelijk 
zo dun dat perspex zou barsten tijdens het maken van de spoelhouder. De oppikspoelen zijn aan het 
spoelenstelsel bevestigd met nylon schroeven. 

Om een optimale signaal-ruisverhouding te krijgen, zijn de op x0 genormaliseerde afmetingen van het 
oppikspoelenstelsel geoptimaliseerd. x0 is de halve afstand tussen twee spoelen in de x-richting. Deze 
optimalisatie is verricht met behulp van een eindige elementen simulatie van het hele 
oppikspoelenstelstel (zie paragraaf 4, hoofdstuk 3). Bij de optimalisatie is rekening gehouden met 
bepaalde praktische overwegingen die de absolute afmetingen van het oppikspoelenstelsel begrenzen: 

• Hoewel het bij deze optimalisatie vooral gaat om de optimalisatie van de signaal-ruisverhouding van 
het spoelenstelsel, is het voor de verdere verwerking van het signaal van belang dat de impedantie 
van het oppikspoelenstelsel een zodanige waarde heeft dat de voorversterker zo weinig mogelijk ruis 
toevoegt. Dit stelt een bepaalde beperking aan het aantal windingen van elke spoel. 

• De in hoofdstuk 3 afgeleide vergelijkingen voor de VSM zijn gebaseerd op een dipool benadering 
van het sample. Deze benadering is alleen geldig wanneer de afmetingen van het sample klein zijn 
ten opzichte van de afstand van het sample tot de oppikspoelen. 

• Verder worden de minimum afmetingen bepaald door de afhankelijkheid van het signaal van de 
positie van het sample. Deze positie-afhankelijkheid schaalt met de afmeting van de oppikspoelen. 
Hoe kleiner het oppikspoelenstelsel, hoe gevoeliger het wordt voor absolute afwijkingen van de 
positie van het sample. 

• De minimum afmetingen van het stelsel worden ook bepaald door de technische realiseerbaarheid 
van het ontwerp. 

• Voor de maximum toegestane afmetingen van het oppikspoelenstelsel geldt dat het stelsel tussen de 
magneetpolen moet passen. De afstand tussen de magneetpolen van de gebruikte Bruker magneet 
kan worden ingesteld van enkele millimeters tot enkele centimeters. Een grotere "gap" resulteert in 
een verlaging van het maximaal aan te leggen veld en vermindert de homogeniteit van het veld. 
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Concreet houdt dit voor de maximale afmetingen van het oppikspoelenstelsel in dat de ingenomen ruimte 
tussen de magneetpolen niet meer mag bedragen dan 50.0 mm. Het maximaal haalbare magneetveld 
bedraagt dan nog 685 kAlm. Na aftrek van de materiaaldikte van de ombouw van het spoelenstelsel 
blijft er nog maximaal 40 mm over voor de afstand tussen de spoelen en de lengte l van de spoelen: 
2(x0+l) < 40 mm. 

Om de signaal-ruisverhouding te kunnen simuleren zijn de volgende relaties gebruikt. De thermische 
ruisspanning in een oppikspoel wordt gegeven door: 

UTherm = ( 4kTR)l/2 ( 49) 

met T de temperatuur, R de weerstand van de spoel en k de constante van Boltzmann. Om een afschatting 
te maken van de veldruis is de volgende relatie gebruikt [RIC92]: 

( 50) 

N is het totaal aantal windingen, ra is de buitenstraal van de oppikspoel en ri is de binnenstraal van de 
oppikspoel. 
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Figuur 8: De simulatieresultaten voor een situatie waarbij de lengte van de oppikspoelen wordt gevarieerd en 
tegelijkertijd de overige afmetingen van het stelsel zo geschaald worden dat het hele 
oppikspoelenstelsel steeds even veel ruimte inneemt in de x-richting. 

De optimale afmetingen van het oppikspoelenstelsel kunnen worden bepaald door iteratief de 
verschillende parameters te optimaliseren. Allereerst worden de karakteristieke afmeting x0 en de 
spoellengte l geoptimaliseerd. De optimale verhouding tussen de lengte van de oppikspoelen en x0 kan 
worden gevonden door de lengte te variëren terwijl de rest van het oppikspoelenstelsel zó geschaald 
wordt dat x0+l constant blijft. Hierbij is voor de overige afmetingen van een oppikspoel in eerste 
instantie de geometrie gebruikt die beschreven is door Richter [RIC92] . Uit figuur 8 volgt dan dat er in 
het geval van thermische ruis een optimum is in de signaal-ruisverhouding wanneer de lengte van de 
spoel gelijk is aan x0, terwijl voor veldruis geldt dat de signaal-ruisverhouding toeneemt wanneer de 
spoellengte 1 wordt verkleind. De absolute grootte van de verschillende ruisbedragen was tijdens de 
ontwerpfase nog onbekend, maar omdat veldruis vaak de dominante ruisbijdrage blijkt te zijn [RIC92, 
BER93, BOW72] is gekozen voor een verhouding llx0 = 0.5, waarbij iets van de optimale signaal
ruisverhouding voor thermische ruis is ingeleverd voor een verbetering van de signaal-ruisverhouding 
voor veldruis. 
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Aangezien de lengte van een standaard sample 12.0 mm bedraagt is gekozen voor een 
oppikspoelenstelsel dat precies tussen de maximale poolafstand past. Dat komt neer op een x0 van 12 mm 
en een lengte l = 6 mm. 
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Figuur 9: Links: Simulatie resultaat voor de SNR als functie van de genormaliseerde buitenstraal van de 
oppikspoelen. Yo en Z0 zijn gelijk genomen aan r"; en r; is gelijk genomen aan een half r". Rechts: de 
signaal-ruisverhouding voor verschillende verhoudingen van de binnen- tot de buitenstraal van de 
oppikspoelen. 

Nu x0 en 1 in eerste orde vaststaan, kunnen vervolgens de binnenstraal r; en de buitenstraal r. van de 
oppikspoelen geoptimaliseerd worden, zie figuur 9. Voor een situatie waarin thermische ruis de 
dominante ruisbijdrage is, is de signaal-ruisverhouding maximaal wanneer de verhouding van de 
buitenstraal tot de karakteristieke afmeting x0 circa 0.8 is . Een kleinere buitenstraal geeft een betere 
signaal-ruisverhouding voor veldruis, maar resulteert al snel in onpraktisch kleine spoelen en in een 
verslechtering van de signaal-ruisverhouding voor thermische ruis. De binnenstraal van de oppikspoel is 
van beperkte invloed op de signaal-ruisverhoudingen, tenzij de binnenstraal de buitenstraal nadert. 
Vooral met het oog op de absolute grootte van het signaal en de technische haalbaarheid van het ontwerp 
is gekozen voor een zo groot mogelijke buitenstraal en zo klein mogelijke binnenstraal waarbij de 
signaal-ruisverhouding nog acceptabel is. Dit resulteert in een buiten- en binnenstraal van respectievelijk 
9.6 mrn en 3.8 mm. 
De laatste twee parameters die nog niet bepaald zijn, zijn de afstanden tussen de spoelen in de y- en z
richting, respectievelijk y0 en ZQ. Variatie van deze parameters heeft geen invloed op de absolute grootte 
van de ruis, omdat deze geen invloed heeft op de afmetingen van de oppikspoelen. y0 en zo hebben 
vooral invloed op de plaatsafhankelijkheid. Een vergroting van een van beide leidt naast een 
vermindering van het opgepikte signaal, en dus een verslechtering van de signaal-ruisverhouding, in het 
algemeen ook tot een verbetering in de plaatsafhankelijkheid. Uit simulaties is een compromis gevonden, 
voor y0 = 9.6 en zo = 14.4, met een lage plaatsafhankelijkheid voor zowel x- als y-detectie en een 
redelijke signaal-ruisverhouding. 
Voor verdere optimalisatie zou nu met de gevonden parameters de volgende iteratiestap genomen 
moeten worden. Gezien de onzekerheden ten aanzien van de verhouding van de verschillende 
ruisbijdragen en het feit dat de volgende iteratiestap binnen de eerder genoemde beperkingen slechts 
marginale verbeteringen opleverde is een verdere iteratieve bepaling van de parameters achterwege 
gelaten. De parameters van het ontworpen stelsel zijn in tabel 2 samengevat. 
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Positie van de spoel in x-richting Xo 12.0 mm 

Positie van de spoel in y-richting Yo 9.6 mm 
Positie van de spoel in z-richting Zo 14.4 mm 

Buitenstraal van de oppikspoel Ra 9.6mm 
Binnenstraal van de oppikspoel Ri 3.8mm 

Lengte van de oppikspoel I 6.0 mm 

Diameter van de wikkeldraad d lOOf.!m 
Aantal windingen per oppikspoel N 1380 
Totale weerstand van oppikspoelen 1, 3, 6 en 8 in serie RA 352.3±0.1 .n 
Totale weerstand van oppikspoelen 2, 4, 5, en 7 in serie Ra 345.1±0.1 .n 
Zelfinductie van één oppikspoel L 18mH 

Tabel2: Specificaties van het oppikspoelenstelseL 

Simultaan biaxial detecteren 

Om twee componenten van het magnetische moment te kunnen meten, moeten voor ieder meetpunt de 
signalen van de oppikspoelen op twee verschillende manieren gesommeerd worden (zie hoofdstuk 3, 
tabel 1). Het is mogelijk om dit te doen door tijdens de meting van ieder punt de aansluitingen van de 
oppikspoelen hardwarematig te schakelen met bijvoorbeeld relais. Deze methode heeft als nadeel dat 
ongewenste in- en uitschakelverschijnselen kunnen optreden die de meting kunnen verstoren of 
vertragen. Daarom is ervoor gekozen om de signalen gedeeltelijk softwarematig te combineren. De 
spoelen zijn hardwarematig per 4 in serie geschakeld. De signalen van de 2 groepen van 4 spoelen 
worden tegelijkertijd gesampled en softwarematig bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken. Op deze 
manier hoeft er niet geschakeld te worden, en worden de x- en de y-component van het magnetische 
moment berekend uit dezelfde meetdata. 
Twee signalen VA en V8 worden verkregen door een lineaire combinatie van de signalen van 4 spoelen: 

VA = -1{ + V:, - ~ + Vg 

VB = - v; + ~ - Vs + V? 
( 51 ) 

Uit tabel I in hoofdstuk 3 volgt dat uit de som en het verschil van de signalen V A en V 8 respectievelijk 
de x-component en dey-component van het magnetische moment kunnen worden bepaald: 

vx = ~ + VB 

Vy=VA-VB 
( 52) 

Deze aanpak heeft geen nadelige invloed op de signaal-ruisverhouding. De verhouding tussen het totale 
vermogen P coils.A+B en het ruisvermogen P coil.v,A+B is: 

SNR = p coils A+B 
A+B p 

noise, A+B 

( 53) 

Het signaal V A. dat door 4 van de 8 oppikspoelen wordt opgewekt, heeft vergeleken met de som van alle 
8 oppikspoelen de helft van het signaal en de helft van het ongecorreleerde ruisvermogen: 

V =l.V => P =.lp 
coi/s,A 2 coi1.1·, A+B coils,A 4 coils ,A+B ( 54) 
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4 - Realisatie van het Ontwerp Vibrating Sample Magnetometer 

P"oise,A = 1 p noise,A+B ( 55) 

De signaal-ruisverhouding voor een set van 4 spoelen is dus de helft van de signaal-ruisverhouding van 
het signaal afkomstig van de complete set van 8 spoelen. Echter, omdat de twee componenten nu niet 
meer na elkaar hoeven te worden gemeten, kan het aantal samples per meetpunt verdubbeld worden, wat 
het verlies in SNR compenseert: 

( 56 ) 

Er is hierbij verondersteld dat alle ruis in de oppikspoelen ontstaat. Dit is gerechtvaardigd omdat de ruis 
van de voorversterker, teruggerekend naar de ingang, circa 3 n V 1--.fHz bij I OOHz is, hetgeen veel kleiner 
is dan de theoretische thermische ruis van de 8 oppikspoelen (in de orde van 9 nV/--.fHz). 
Voor ongewenste bijdrage met dezelfde frequentie als de modulatie frequentie, zoals de bijdrage ten 
gevolge van vibratie van de oppikspoelen, heeft opsplitsing van het signaal geen nadelige invloed. 
Immers, zowel het door het sample geïnduceerde signaal als de amplitude van de ongewenste bijdrage 
worden gehalveerd. 

4.2 - Het externe magneetveld 

Voor het aanleggen van het homogene magneetveld wordt een watergekoelde Broker B-M4 precisie 
elektromagneet gebruikt, waarvan de specificaties in tabel 3 zijn weergegeven. De magneet wordt 
gevoed met een Delta Elektronica Power Supply SM 120-25D die wordt gebruikt als stroombron. Dit 
type Delta voeding kan een maximale stroom leveren van 25A. 

Pole Diameter IOOmm 

Air gap (fixed by pickup coil assembly) 50mm 

Short term current (B-winding) Max. 40A 

Continuous current Max. 30A 

Magnetic Induction (gap = 50 mm) 0.86 T@ 25 A 

Tabel]: Specificaties van de Bruker elektromagneet. 

De grootte van de stroom door de elektromagneet wordt geregeld met een DC spanning aan de 
programmeeringang van de Delta voeding. De stroom die de voeding door de windingen stuurt is recht 
evenredig met de aangelegde "control"-spanning. 

J delta = 5 · Ü [ AN] * V C!mtro/ ( 57) 

De Delta voeding kan alleen pos1t1eve stromen en spanningen leveren. Om toch negatieve 
magneetvelden aan te kunnen leggen wordt de stroom door een computergestuurde schakeleenheid 
geleid . Deze kan de richting waarin de stroom door magneet loopt, en dus de richting van het veld, 
omschakelen. De schakeleenheid, figuur 10, bestaat uit 4 FETs die per twee (A 11 A2, B 1/B2) in geleiding 
staan of sperren, afhankelijk van de gewenste richting van het magneetveld. 

- 18-
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+ 

V+ 

Figuur JO: Schematische weergave van de schakeleenheid. 

De grootte van het aangelegde veld wordt tijdens de metingen gemeten met een Hall-probe. De Hall
spanning, een maat voor het magneetveld, wordt versterkt en vervolgens ingelezen met een bipolaire 
ADC. De Hall-probe is gecalibreerd in een NMR-opstelling [Pel, private communication] door bij een 
bekend veld de Hall-spanning te bepalen. Aangenomen wordt dat de spanning over de Hall-probe in 
goede benadering lineair verloopt als functie van het magneetveld. Volgens de specificaties is deprobe 
over het hele bereik van de Bruker magneet lineair binnen 1 %. De Hall-probe versterker is binnen 0.2% 
lineair, zie figuur 11. 

0.20"/o 

10 
V,.. = A • V, +B 

0.15% 
B = (-6.5 +1- 0.2) • 10·' V 
A = ( 57.599 +1- 0.002) 

,g 0.10% 

~ 

~ 
c 

0 ~ 0.05% .. 
>0 -:::~ 

5 0.00% 
-5 ~ 

. . .. . ... . . . 
-0.05% 

-10 

-0.10% 
-0 .2 -0.1 0 .0 0 .1 0.2 -0 .2 -0.1 0.0 0 .1 0 .2 

Vin (V) 

Figuur 11 : Ca libratie van de Hall-probe versterker. Links: de uitgangsspanning van de Hall-probe versterker als 
functie van de ingangsspanning. De meetpunten zijn weergegeven als dichte cirkels, de getrokken lijn is 
een regressie door deze punten. Rechts: Het residu van de fit. 

Het magneetveld heeft na een verandering van de "control" -spanning een bepaalde tijd nodig om de 
ingestelde waarde te bereiken. Direct na de verandering, in de software zit een wachttijd van 1 seconde 
ingebouwd, is het veld al binnen 1 % van de eindwaarde. Na relaxatie is de absolute nauwkeurigheid van 
het ingestelde veld beter dan 0.2 kAlm. In figuur 12 is te zien dat deze relaxatie ongeveer 5 seconden 
duurt wanneer het veld van 0 kAlm wordt verhoogd naar ruim 70 kAlm (10 % van het volle bereik). 
Gedurende VSM-metingen wordt het veld in het algemeen zeer geleidelijk veranderd, en zal de 
relexatietijd minder dan 5 seconden bedragen. 
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Figuur 12: Aangelegd magneetveld als functie van de tijd direct na dat het veld is ingesteld. In de routine om het 
veld in te stellen is al een wachttijd van 1 s ingebouwd. 

Images 

Het magnetische moment van een sample zal aan het oppervlak van de poolschoenen van de magneet een 
magnetisch moment induceren. De "potentiaal" ten gevolge van het sample en zijn "image" kunnen 
beschreven worden door twee magnetische "ladingen" Q0 en Q0 ' die gespiegeld zijn ten opzichte van het 
oppervlak van de poolschoenen [ZD67]. 

( 58) 

De totale flux omsloten door een spoel is gelijk aan de flux ten gevolge van het sample plus de flux ten 
gevolge van het "image". Voor poolschoenen, met een hoge permeabiliteit (!lr >> 1), heeft het "image" 
dezelfde sterkte als het origineel, maar een tegengesteld teken (zie figuur 13). 

(a) (b) 

/ / 

Figuur 13: Dipool met het bijbehorende image voor (a) eenferromagnetische wand en (b) een diamagnetische 
wand. 

De "images" hebben op de door de oppikspoelen omvatte flux een versterkend effect. Voor niet te hoge 
velden is dit effect onafhankelijk van het aangelegde veld. Pas bij hoge velden, wanneer de 
poolschoenen beginnen te verzadigen en de permeabiliteit van de poolschoenen daalt, neemt het effect 
van de images af. 

-20-



4 - Realisatie van het Ontwerp 

700 

600 

~ 500 

:. 400 

I 
300 

200 

100 

Vibrating Sample Magnetometer 

Veentrol (V) 

Figuur 14: Het magneetveld tegen de "control"-spanning (de stroom door de magneet verloopt lineair met de 
"control "-spanning). 

De magneetpolen van de Broker elektromagneet beginnen pas geleidelijk te verzadigen bij 600 kNm 
(zie figuur 14). Voor meting bij velden onder de 600 kNm hebben images een constant versterkend 
effect. Aangezien de calibratie van de VSM wordt uitgevoerd in dezelfde situatie, met de images 
aanwezig, is een correctie niet nodig. Boven de 600 kNm wordt het effect langzaam kleiner. In figuur 15 
is te zien dat voor het hele veldbereik van de VSM [ -685 kNm .. 685 kNm] het effect van de images 
echter constant is binnen 0.2 %. Een correctie is bij de huidige elektromagneet dus overbodig. 
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Figuur 15: Links: de hysterese-curve voor een nikkel sample gemeten over het volle veldbereik van de VSM. Op de 
meetpunten van 400 Wm tot het maximale veldbereik, het sample is hier volledig verzadigd, is een 
lineaire regressie toegepast. Rechts: Het residu van deze regressie. 

4.3 - Transducer 

De kern van de transducer wordt gevormd door een magneetsysteem uit een luidspreker, type AD 
1255/M7, fabrikaat Philips (zie [PEL88]) . In de luchtspleet van dit magneetsysteem is een cilindrische 
spoel aangebracht. Deze spoel is gewikkeld rond een messing spoelvorm. Hierdoor wordt een goede 
koeling van de spoel verkregen, de zelfinductie ervan verkleind en een zekere mate van elektrische 
demping bereikt. Om de spoel in het midden te houden zijn twee bladveren aangebracht. 
Van de zo verkregen transducer kan een eenvoudig model worden opgesteld. Bij verwaarlozing van de 
wrijving c.q. de elektrische demping van de spoelvorm krijgt men: 
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d2y 
Bil= m-2 +Cy-mg 

dt 
( 59) 

Hierin is B de magnetische inductie in de luchtspleet, I de stroom door de spoel, l de lengte van het 
gedeelte van de draad op de spoel dat zich in de magnetische inductie B bevindt, m de totale massa van 
de spoel en preparaathouder, y de uitwijking, C de totale veerconstante van de bladveren en g de 
versnelling van de zwaartekracht. Bij verwaarlozing van de zelfinductie van de spoel is de totale 
elektrische spanning over het circuit: 

. dy 
V:xr = zR +Bi

dt 
( 60) 

Hierin is Vexr de spanning die wordt aangeboden en R de weerstand van de spoel. Door eliminatie van I 
volgt uit vergelijking 59 en vergelijking 60: 

d2y B2z2 dy Bl 
m-+---+Cy -mg=-V 

dt2 R dt R ext 

De harmonische oplossing van deze differentiaalvergelijking wordt gegeven door: 

Bl ~ -v 
~- R ext 

y- B2z2 
-mm2 + j--m + C 

R 

Hierin zijn y en V;"'1 de amplitude van respectievelijk de uitwijking en de aangeboden spanning. 

( 61 ) 

( 62) 

De gebruikte transducer is oorspronkelijk ontworpen voor de fluxgate [PEL88]. De bladveren in deze 
transducer waren zo ontworpen dat de eigenfrequentie van het hele systeem rond 7 Hz lag met een 
werkamplitude van 0-4 mm. De VSM werkt bij een hogere frequentie van circa 90 Hz om de bijdrage 
van 1/f ruis te beperken en een voldoende hoge inductiespanning in de oppikspoelen te verkrijgen. Voor 
de in de voorversterker gebruikte operationele versterkers is, bij kamertemperatuur, de 1/f ruis boven 70 
Hz verwaarloosbaar ten opzichte van de thermische ruis. Het is van belang om de trilkop aan te sturen 
met zijn eigenfrequentie een zo perfect mogelijke sinus-vormige uitwijking met een zo groot mogelijke 
amplitude te bereiken. 
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Figuur 16: Overdracht van de transducer zoals gebruikt in de fluxgate. Er werden bladveren gebruikt met een 
dikte van 0.3 mm. 
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De eigenfrequentie m0 van de transducer wordt bepaald door de massa m van het systeem en de totale 
veerconstante C. 

( 63) 

Aan de massa van het systeem kan niet veel veranderd worden, zodat verhoging van de veerconstante 
overblijft als middel om de eigenfrequentie te verhogen. De veerconstante van het totale systeem kan 
worden veranderd door de veerconstant van de bladveren te veranderen, bijvoorbeeld door de bladveren 
dikker te maken. 
Voor een ideale veer geldt dat de door de veer uitgeoefende kracht F lineair afhangt van de uitwijking x: 

F=Cx ( 64) 

De buiging van een rechthoekig stuk materiaal onder invloed van een kracht is gelijk aan: 

( 65 ) 

Hierin is x de uitwijking, l de lengte van het stuk veer, F de kracht die werkt op het uiteinde van de veer, 
Ede elasticiteitsmodulus en lx het oppervlaktemoment. Voor een balk wordt lx gegeven door: 

I =-
1 

bh3 

x 12 

met b de breedte van de veer en h de dikte van de veer. 
Eliminatie van F in vergelijking 64 en vergelijking 65 en substitutie van 
volgende uitdrukking voor de veerconstante van een rechthoekige bladveer: 

( 66) 

vergelijking 66 geeft de 

( 67) 

Bij een gegeven eigenfrequentie ro01 een dikte h1 van de oorspronkelijke bladveren volgt uit 
vergelijking 63 en 67 de vereiste dikte h2 voor de bladveren om een eigenfrequentie m02 te krijgen: 

h =h(~)~ 
2 I (J) 

OI 

( 68) 

Naast het dikker maken van de bladveren kunnen ze ook stugger gemaakt worden door de veren in te 
korten. Bij de VSM is immers een minder grote amplitude vereist dan bij de fluxgate. Uiteindelijk is de 
eigenfrequentie van de trilkop verhoogd tot 90.42 Hz, door de bladveren korter en dikker te maken (zie 
appendix E) . De frequentieresponsie voor de trilkop met de nieuwe set bladveren is weergegeven in 
figuur 21. 
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4.4 - Verplaatsingsopnemer 

De uitwijking van de transducer wordt gemeten met een capacitieve verplaatsingsopnemer, die in figuur 
17 schematisch is weergegeven. Deze verplaatsingsopnemer bestaat uit twee cilindrische condensatoren 
met een gemeenschappelijke buitenplaat De binnenplaten zijn bevestigd aan de trilstaaf. Bij verplaatsing 
van de trilstaaf zal de capaciteit van de ene condensator toenemen, terwijl de capaciteit van de andere 
condensator zal afnemen. Om deze verandering te meten zijn de condensatoren in een brugschakeling 
opgenomen. 

Balans 
Transformator 

Buffer 
Versterker 

Figuur 17: Schematische weergave van de verplaatsingsopnemer 

V referentie 

37kHz 

Lock-in 

Het referentiesignaal van 37 kHz van een lock-in versterker wordt via een vermogensversterker 
toegevoerd aan een balanstransformator. Hierdoor ontstaan twee wisselspanningen van gelijke grootte 
maar met tegengestelde fase. Deze worden vervolgens aan de condensatoren C1 en C2 toegevoerd. De 
verschilspanning die ontstaat wordt eenmaal versterkt door een bufferversterker en vervolgens 
toegevoerd aan de lock-in versterker. De bufferversterker is vlak bij de condensator geplaatst om de 
capacitatieve invloed van de coax-kabels tussen de transduceren de lock-in versterker te elimineren. 
De spanning Vg op de buitenplaat in onbelaste toestand wordt gegeven door: 

~- cl-c2 
Yr cl+ c2 

( 69) 

Hierin is V, de secundaire spanning van de balanstransformator, en zijn C1 en C2 de capaciteiten van de 
twee condensatoren. Wanneer de uitwijking nul is zijn de capaciteiten van beide condensatoren gelijk. 
Verder verandert de capaciteit van de condensatoren lineair met de uitwijking ofwel de overlap tussen de 
buitenplaat en de binnenplaat 

Cl= C+~C 

c2 = c-~c 
( 70) 

Hierin is C de capaciteit als de uitwijking nul is en is 11C de verandering van de capaciteit ten gevolge 
van een uitwijking 11y. Uit vergelijking 69 en 70 volgt nu het volgende lineaire verband tussen de 
spanning op de buitenplaat en de uitwijking: 
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( 71 ) 

Hierbij is L de effectieve lengte van een condensator als y = 0. Verder is verondersteld dat de afstand 
tussen de binnenste en de buitenste condensatorplaten veel kleiner is dan de afmetingen van deze platen. 

De uitgangsspanning van de lock-in versterker is een gedemoduleerde spanning waarvan de momentane 
waarde lineair evenredig is met de uitwijking van de trilkop, dus die in feite sinusvormig variëert met 
een frequentie van circa 90 Hz. Daarnaast heeft de uitgangsspanning ook nog een DC-component ten 
gevolge van de statische verplaatsing van de trilstaaf onder invloed van de zwaartekracht. 

Het sinusvormige uitgangssignaal van de lock-in versterker wordt door een amplitudemeter omgezet in 
een DC-spanning. Deze amplitudemeter bestaat achtereenvolgens uit een high-pass filter, een 
gelijkrichter en een low-pass filter. Het le orde high-pass filter, met een afsnijfrequentie van 16 Hz, 
zorgt ervoor dat de DC component uit het signaal gefilterd wordt. Vervolgens wordt het negatieve deel 
van de periode van het signaal geïnverteerd door de gelijkrichter. Als laatste wordt het gelijkgerichte, 
positieve, signaal omgezet in een DC spanning met behulp van een 3e orde low-pass Butterworth filter 
met een afsnijfrequentie van 6 Hz. 
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Figuur 18: Links: de DC spanning aan de uitgang van de amplitudemeter als functie van de peak-peak spanning. 
De meetpunten zijn weergegeven als dichte cirkels, de getrokken lijn is een lineaire regressie door deze 
punten. Rechts: het residu van de lineaire regressie. 

De uitgangsspanning van de lock-in versterker als functie van de uitwijking is gemeten door Pel 
[PEL88], en over een bereik van [ -5 mm .. 5 mm] verloopt deze lineair binnen 1 % met de verplaatsing. Er 
kan dus worden aangenomen dat de verplaatsingsmeter lineair is voor de werkamplitude van de VSM 
van 0.5 mm. In figuur 18 is te zien dat de lineariteit van de amplitudemeter over het volledige 
amplitudebereik van de trilkop VSM beter is dan 0.5 %. (Een uitwijking van 0.5 mm komt ongeveer 
overeen met V p-p = 1.0 V) . 

4.5 - Acquisitiesysteem 

Het data-acquisitiesysteem bestaat uit een PhyDAS crate met een Mixed Signal Interface (MSI), een 
Direct Digital Synthesizer (DDS) en een Analog Signal Recorder (ASR) voor de acquisitie, en een PC 
met LabWindows voor de verwerking en aansturing. De PC is verbonden met de PhyDAS crate door 
middel van een PCI!PhyDAS converter. Een schematisch weergave van dit data-acquisitiesysteem is 
weergegeven in figuur 19. 
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Figuur 19: Schematische weergave van het data-acquisitie systeem. 
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De stroom door de elektromagneet, en daarmee de grootte van het veld, wordt geregeld door een DC 
spanning aan te leggen op de programmeeringang van de Delta voeding. Deze spanning is afkomstig van 
één van de "Digital to Analog Converter" uitgangen van het MSI interface. De range van de 
programmeerspanning die nodig is om de Delta voeding over zijn volle bereik aan te kunnen sturen is 
[OV .. 5V]. De instelprecisie van het magneetveld wordt bepaald door de resolutie en de range van de 12 
bits DAC. Voor de unipolaire DAC met een range van 0 V tot 5 V, resulteert dit in een 
instelnauwkeurigheid van de stroom van 6 mA. Bij een gap tussen de magneetpolen van 50 mm komt dat 
overeen met 0.17 kNm. 
De feitelijke grootte van het aangelegde veld wordt gemeten met een Hall-probe in plaats van berekend 
aan de hand van de ingestelde stroom, omdat door hysterese van de magneetpolen de ingestelde stroom 
geen goede maat voor het magneetveld is. De Hall-spanning vandeprobe wordt versterkt en vervolgens 
gemeten met een van de 12 bit "Analog to Digital Converter" ingangen op het MSI interface. De 
versterker is zo afgesteld dat een veld van 692.66 kNm overeenkomt met 10 V aan de uitgang. Wanneer 
de ADC ingesteld is op zijn grootste range, [-10V .. +10V], is de bijbehorende resolutie 0.34 kNm. Voor 
de kleinste range van de ADC, [ -1.25V .. + 1.25V], is de resolutie 0.042 kNm. 
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Trilkop 

De amplitude van de trilkop wordt bepaald uit de DC-spanning aan de uitgang van de amplitudemeter, 
die gemeten wordt met een van de Analog to Digital Converter kanalen van het MSI interface. Een 
uitwijking met een amplitude van 0.5 mm, ongeveer de huidige werkamplitude, komt overeen met een 
DC spanning van 3 V aan de uitgang van de amplitudemeter. Dit geeft voor de amplitudemeting met de 
12 bits ADC een resolutie van 2 Jlm, ofwel 0.04 %. Uit duurmetingen (figuur 20) blijkt dat de ruis van de 
amplitudemeter kleiner is dan de resolutie. Na een opwarmperiode van ruim een uur is de stabiliteit van 
de gemeten amplitude beter dan 0.3 %. 
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Figuur 20: De gemeten amplitude van de trilstaaf over een periode van ruim 16 uur. 

Uit hoofdstuk 3, vergelijking 17 volgt dat de geïnduceerde spanning in de oppikspoelen recht evenredig 
is met de modulatie amplitude van het sample. Om voor een verschil tussen de amplitude tijdens de 
metingen en de amplitude tijdens de calibratie te corrigeren, wordt voor ieder meetpunt de 
inductiespanning door de gemeten amplitude gedeeld. De aldus verkregen grootheid is onafhankelijk van 
de modulatie amplitude en recht evenredig met het magnetische moment van het sample. 
De gemeten veranderingen van de amplitude (zie figuur 20) kunnen, naast daadwerkelijke veranderingen 
van de modulatie-amplitude, tevens het gevolg zijn van effecten in de elektronische schakelingen, zoals 
het amplitudeverloop gedurende het eerste uur na inschakeling van de VSM doet vermoeden. We komen 
hier nog op terug in hoofdstuk 6. 
De trilkop van de VSM wordt aangestuurd met behulp van een DDS. Het uitgangssignaal van de DDS 
wordt versterkt met een vermogensversterker (appendix B.2) en aan de trilkop toegevoerd. De DDS 
genereert een sinus-vormig signaal met N discrete stappen per periode. De tijdsduur van deze stappen 
wordt afgeleid van de clock van de MSI. De programmabie clock (PCK) van de MSI heeft een interne 
kristaloscillator met een frequentie, fpck· van 20 MHz. Door middel van een "divider register" kan het 
doek-signaal worden gedeeld door een integer in de range van 1 tot 256. De frequentie van de sinus aan 
de uitgang van de DDS is dan gelijk aan: 

F _ fpck 
J transducer - Nn 

waarbij ftransducer de uiteindelijk verkregen frequentie is 
oscillatorfrequentie wordt gedeeld. Het interval tussen 
frequenties is : 

/1j = fpck 

Nn(n-1) 
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en n het gehele getal is waardoor de 
twee opeenvolgende discrete instelbare 

( 73) 
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Bij de keuze van N is het belangrijk dat de waarde van het divider register zo groot mogelijk is. Hoe 
groter n, des te kleiner wordt de stap tussen twee opeenvolgende discrete instelbare frequenties. Verder 
is het handig om voorN een macht van twee te nemen om een Fast Fourier Transfarm (FFT) van de ASR 
data te vergemakkelijken. Omdat de trilkop wordt aangestuurd met zijn eigenfrequentie leidt het discrete 
ingangssignaal niet tot stapvormige variaties in de als N voldoende groot is. 
VoorN is de waarde 1024 gekozen, zodat de frequentie van het door de DDS geproduceerde signaal, en 
dus de frequentie van de trilkop, kan worden ingesteld over een range van 76.3 Hz tot 19.5 kHz. Voor 
het gebied in de buurt van de werkfrequentie van de trilkop, f = 90.42 Hz, komt dat neer op een 
stapgrootte van 0.4 Hz. In figuur 21 is de amplitude van de uitwijking van de trilkop uitgezet als functie 
van de met de DDS gegenereerde frequentie. De breedte van de resonantie curve is vele malen groter dan 
de stapgrootte waarmee de frequentie kan worden ingesteld. De frequentieresolutie die op deze wijze 
behaald kan worden is dus voldoende. 
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Figuur 21 : Amplitude van de trilkop als functie van de digitaal ingestelde frequentie. 

Signalen van de oppikspoelen 

De signalen afkomstig van de oppikspoelen worden direct tot twee signalen gecombineerd, die elk aan 
een aparte voorversterker worden toegevoerd. Deze voorversterkers zijn zo dicht mogelijk bij de 
oppikspoelen geplaatst om extra storingen in de toevoerleidingen te beperken. Om de oppikspoelen niet 
te veel te belasten is het van belang dat de ingangsimpedantie van de voorversterkers zo hoog mogelijk 
is . Daarom is gekozen voor een niet-inverterende versterker (zie appendix B.1). Deingangsimpedantie 
van een niet-inverterende operationele versterker wordt in het voor de metingen relevante 
frequentiegebied gegeven door: 

r. = AdR; 
I l+R2/ RJ 

( 74) 

Hierin is Ad de versterkingsfactor van de op-amp, R; de ingangsimpedantie van de op-amp, R2 de 
terugkoppelweerstand tussen de uitgang en de inverterende ingang en R1 de weerstand tussen de 
inverterende ingang en aarde. Voor de gebruikte bipolaire, ruisarme op-amp is Ad in de orde van grootte 
van 105 en R; in de orde van 100 kQ. Bij een versterkingsfactor (l+Rz/R1) in de orde van 103 is de 
ingangsimpedantie van de versterker in de orde van 10 GQ. Deze ingangsimpedantie wordt in de praktijk 
begrensd door de "common mode" ingangsimpedantie. Voor de gebruikte op-amp is deze "common
mode" ingangsimpedantie 2 GO., dus ook zeer hoog ten opzichte van de impedantie van het 
oppikspoelenstelsel. 
Twee programmeerbare versterkers (appendix B.5) versterken de van beide voorversterkers afkomstige 
signalen nogmaals 1,1 0, 100 of 1000 keer, afhankelijk van de ingestelde gevoeligheid van de meting. 
Deze PGA modules bevatten achtereenvolgens een actief laag-doorlaatfilter, een passief hoog-
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doorlaatfilter, een programmeerbare operationele versterker en een line driver. Het actief laag
doorlaatfilter heeft een afsnijfrequentie van 250 Hz. Dit filter voorkomt aliasing effecten tijdens het 
uiteindelijk samplen van het uitgangssignaal van de PGA module. Het 1e orde passief hoog-doorlaatfilter 
heeft een afsnijfrequentie van 1.4 Hz en filtert de DC offset, die het gevolg is van de 
temperatuurafhankelijke offset-spanning van de op-amps in de voorversterker, uit het signaal. Zou deze 
DC component niet uit het signaal gefilterd worden, dan zou deze mee versterkt worden en uiteindelijk 
de ASR kunnen oversturen. Het versterken van het signaal gebeurt met een PGA204 programmeerbare 
versterker IC. Dit IC heeft twee TTL ingangen, waarmee één van de ingebouwde versterkingsfactoren, 1, 
10, 100 en 1000, kan worden geselecteerd. Om het versterkte signaal geschikt te maken voor de 50 .0 
ingang van de ASR gaat dit signaal als laatste nog door een line-driver. 
De uitgangssignalen van de twee PGAs worden tegelijkertijd gesampled met de twee kanalen van de 
ASR. Elk kanaal van de Analoge Signa! Recorder bevat een ADC die autonoom N maal het 
ingangssignaal bemonstert en deze samples opslaat in het interne geheugen van de ASR. De timing van 
deze bemonstering gebeurt door middel van een externe klok. Bij iedere klokpuls wordt een enkel 
sample genomen en naar het geheugen geschreven. De ASR kan voor M opeenvolgende "sample 
sequences" van N samples de corresponderende sample-waarden van deze sequences bij elkaar optellen. 
Door het resultaat naderhand door M te delen wordt een middeling van M opeenvolgende sequences 
verkregen. Na iedere "sequence", van een serie van M, wordt de "ready for trigger" uitgang van de ASR 
hoog, om aan te geven dat de sequence is afgelopen. De volgende sequence wordt vervolgens gestart 
door de "trigger" ingang van de ASR hoog te maken. Door de "ready for trigger" uitgang door te 
verbinden met de "trigger" ingang kunnen automatisch M van deze "sequences" worden gesommeerd 
(zie figuur 22) . De data kan later met behulp van een PC uit het interne geheugen van de ASR worden 
uitgelezen. 

. . 
. .. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1-++ · ·· · · ··· ··· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
123 N123 123 N 

I U _j 
Trigger Sequence 1 Sequence M 

Figuur 22: Illustratie van de betekenis vanNen M. 

Voor de ASR wordt dezelfde klok gebruikt als voor de DDS. Door het aantal samples per "sequence" N 
gelijk te nemen aan het aantal discrete stappen per periode van het sinusvormige uitgangssignaal van de 
DDS, past een periode van het in de oppikspoelen geïnduceerde signaal exact in één "sample sequence" 
van de ASR. Wanneer vervolgens M van deze "sequences" worden gemiddeld zullen alle ruis en 
storingsbijdragen, met een frequentie die niet gelijk is aan een veelvoud van de modulatiefrequentie, uit 
de meetdata worden uitgemiddeld. 

Gate-out 

DOS signa! >----t-----.Jclk 

Gate-in >---------+1 k 

Figuur 23: Blokschema van de Phase Locked Gate. 
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Naast de amplitude van het geïnduceerde signaal is ook de fase van dit signaal ten opzichte van de fase 
van de modulatie van de trilkop interessant. De DDS beschikt echter niet over een uitgang, die 
bijvoorbeeld de nuldoorgang aangeeft, waarmee de start van de eerste "sequence" van de ASR zou 
kunnen worden gesynchroniseerd. Om toch een bepaalde synchronisatie te krijgen wordt gebruik 
gemaakt van een "Phase Locked Gate". Een blokschema van deze PLG is geschetst in figuur 23. 

DDS signaal 

Clock derived P---'-------+----'------t--....JLL
from DDS signal 

PLG gate-in 

PLG gate-out 

Figuur 24: Schematische weergave van de werking van de PLG. Van het gelijkgerichte DDS signaal wordt een 
blokgolf gemaakt die als klok voor een negative edge triggered I-K-flipflop wordt gebruikt. Het signaal 
aan de gate-in ingang van de PLG wordt dan bij één bepaalde fase van het DDS signaal doorgeklokt 
naar de gate-out uitgang. 

De PLG zet het sinusvormige DDS signaal om in een blokgolf met behulp van een inverterende Schmitt
trigger, zoals weergegeven in figuur 24. Deze blokgolf wordt vervolgens gebruikt als klok voor een 
"negative edge triggered" I-K-flipflop, die is geschakeld als buffer. Wanneer het DDS signaal boven het 
"trigger level" van de Schmitt trigger komt, treedt er een hoog-laag overgang op aan de klokingang. Dit 
treedt op bij een vaste fase van het DDS-signaal, en op dat moment wordt de j-ingang van de I-K-flipflop 
doorgeleid naar de uitgang. In alle andere situaties blijft de uitgang onveranderd. In tabel 4 is het 
schakelgedrag van de PLG weergegeven. 

qv gate-in elk qv+l qv gate-in elk qv+l 

0 x 0 0 1 x Î 1 
1 x 0 1 0 0 ,j, 0 
0 x 1 0 0 1 ,j, 1 

1 x 1 1 1 0 ,j, 0 
0 x Î 0 1 1 ,j, 1 

Tabel4: Waarheidstabel van de gerealiseerde schakeling met behulp van een negative edge triggered I-K
Flipflop. 

De uitgang van de PLG is verbonden met de gate ingang van de ASR. Wanneer de gate laag is worden 
alle klokpulsen door de ASR genegeerd, ook al is de ASR softwarematig gestart. Pas wanneer de gate 
hoog is begint de ASR samples te nemen. Door nu, na het starten van de ASR, de gate-in ingang van de 
PLG met behulp van een I/0 uitgang van de MSI hoog te maken, begint de ASR met samplen op het 
moment dat de fase van het DDS signaal zodanig is dat er een hoog-laagovergang optreedt aan de 
uitgang van de Schmitt-trigger. Op deze manier is de ASR gesynchroniseerd aan de fase van de het DDS 
signaal. Bij een goed gedefinieerd trigger level van de Schmitt-trigger zijn de beide fasen tot op 111024e 
periode nauwkeurig gesynchroniseerd. Op de nauwkeurigheid van de PLG komen we in hoofdstuk 6 nog 
terug. 
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4.6 - Software 

Het PhyDAS data-acquisitiesysteem wordt gebruikt in combinatie met de software ontwikkelomgeving 
LabWindows. Door middel van de PCI!PhyBUS converter en de bijbehorende low-level driver kunnen 
de PhyDAS interfaces, vanuit de in LabWindows geschreven software, direct worden aangestuurd en 
uitgelezen. 

Gedurende een meting wordt het magnetische moment van een sample bepaald als functie van het 
aangelegde veld. Een dergelijke meetserie kan autonoom door de software worden uitgevoerd op basis 
van een van te voren door de gebruiker gemaakt script. De meetdata wordt zowel op het scherm 
weergegeven als naar een ASCII file geschreven. Voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik 
van de VSM software is een gebruikershandleiding opgenomen in appendix C. Een gedetailleerde 
software reference met een beschrijving van alle routines in de software kan worden gevonden in 
appendix F. 

Digitale lock-in versterker 

Om het signaal afkomstig van de oppikspoelen uit de overige ruis en storingen te kunnen halen, wordt de 
ASR in combinatie met de software gebruikt als digitale lock-in versterker. Hiervoor voert de software 
gedurende een meting een Fast Fourier Transformatie uit op de meetdata van de ASR. De discrete 
Fourier getransformeerde van het signaal g wordt gegeven door: 

N-l .k2trn 

G[k]= L§[n]e_,-;:; ( 75 ) 
n=O 

Hierbij is N het aantal samples dat de ASR per "sample sequence" neemt. De DOS genereert, op basis 
van dezelfde klok als de ASR gebruikt, een sinus waarvan de periode precies past in een "sample 
sequence". De periode van het in de oppikspoelen geïnduceerde signaal past dus ook exact in een 
"sample sequence" van de ASR. De complexe representatie van het gesamplede N-punts sinusvormige 
signaal, g, kan dan geschreven worden als: 

. 2trn ,_ 
g[n]=ge N ( 76) 

met g de complexe amplitude van het signaal. Invullen van vergelijking 76 in vergelijking 75 geeft een 
uitdrukking voor dek-de Fouriercomponent: 

N -l ;lziz! -ik2m N-l ;2trn(l-k) 

G[k]= §Le N e N =§Le N (77) 
n=O n=O 

We bekijken nu twee situaties: de situatie dat k = 1 en de situatie dat k =f:. I. 

N-l 

k=l => G[R]=gLe0 =gN 
n=O ( 78) 

k;t:l => G[k]=O 

De vectoren in de k-ruimte zijn als k =f:. 1 gelijkmatig verdeeld over een cirkel met straal I g 1. Hun som is 
daarom gelijk aan nul. In het geval dat k = 1 zijn alle vectoren gelijk aan g . De bijdrage ten gevolge van 
het sample komt dus terug in één enkele Fouriercomponent, en wel in de eerste complexe component. 
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Met behulp van de PLG is de start van de reeks samples van de ASR gesynchroniseerd met de fase van 
het signaal van de DDS. Het signaal ten gevolge van het sample heeft dus een bekende fase op het 
moment dat de ASR begint met het nemen van zijn sample-reeks. Het is mogelijk om de data van de 
ASR, alvorens de FFT wordt uitgevoerd, in fase te verschuiven, zodanig dat het signaal precies een sinus 
wordt, met andere woorden, g zuiver imaginair wordt. De bijdrage van het sample beperkt zich dan 
uitsluitend tot het imaginaire deel van de eerste Fourier component. 
Tijdens de ontwikkeling van de VSM en het controleren van de werking ervan is het handig om de 
volledige FFT te berekenen, om op die manier de grootte van verschillende storingsbijdragen te kunnen 
analyseren. Voor meer routinematige metingen met de VSM is echter slechts één Fourier component van 
belang en kan de volledige FFT vervangen worden door een veel sneller digitaal filter dat gebruik maakt 
van een enkele sinus-tabel. 

Amplitude van de trilkop 

In de software wordt de uitwijking van de trilkop aangegeven in millimeters, door de uitgangsspanning 
van de amplitudemeter via een lineaire conversie om te rekenen naar de bijbehorende amplitude: 

L1y = c cal x ~mplitudemeter ( 79) 

De calibratie constante Ccat is bepaald door de top-top waarde van de spanning van de 
verplaatsingsopnemer te calibreren tegen de uitwijking van de trilkop gemeten met een meetklok. De 
resultaten van deze calibratie zijn weergegeven in figuur 25. De nauwkeurigheid is, vergeleken met de 
nauwkeurigheid van de verplaatsingopnemer [PEL88], relatief laag. Dit komt voornamelijk omdat een 
andere methode om de exacte uitwijking in millimeters te bepalen met dezelfde nauwkeurigheid niet 
voorhanden was. De calibratie dient dan ook alleen om de uitwijking in een voor de gebruiker goed te 
hanteren eenheid om te zetten. De relatieve afwijking in de amplitude ten gevolge van de calibratie heeft 
geen effect op de nauwkeurigheid waarmee het magnetische moment kan worden bepaald, want voor de 
bepaling van het magnetische moment is niet de absolute uitwijking van de trilkop van belang, maar de 
uitwijking relatief ten opzichte van de uitwijking van de trilkop tijdens de calibratie van de VSM. 
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Figuur 25: Amplitude van het uitgangssignaal van de verplaatsingsopnemer tegen de statische uitwijking (links) 
en tegen de uitwijking bij een modulatie frequentie van 1 Hz (rechts). De meetpunten zijn weergegeven 
als dichte blokjes, de getrokkenlijn is een lineaire regressie door deze punten. 
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5 - Calibratie 

Uit vergelijking 17, hoofdstuk 3 volgt dat de amplitude van het signaal afkomstig van de oppikspoelen 
recht evenredig is met de grootte van het magnetische moment van het sample. Van dit principe wordt 
gebruik gemaakt om de absolute grootte van het magnetische moment van een sample te bepalen, door 
de meetresulaten van dit sample te vergelijken met die van een ijksample met een bekend magnetisch 
moment. 
De amplitude van het geïnduceerde signaal is verder ook evenredig met de frequentie en de amplitude 
van de modulatie van de positie van het sample. Dankzij het met de DDS digitaal gegenereerde signaal, 
waarmee de trilkop wordt aangestuurd, is de modulatiefrequentie even stabiel als de frequentie van het 
kristal dat gebruikt is in de MSI. Veranderingen in de modulatiefrequentie zijn verwaarloosbaar en deze 
mag dus constant worden verondersteld. Voor de modulatieamplitude geldt dat niet. Deze kan van 
meting tot meting verschillen en kan zelfs tijdens één enkele meting verlopen, zoals blijkt uit figuur 20. 
Bij de klassieke Foner magnetometer werd het signaal van de oppikspoelen met behulp van analoge 
elektronica vergeleken met de uitwijking van de trilkop. Bij het huidige ontwerp is ervoor gekozen om 
tijdens de meting softwarematig voor verschillen in de amplitude te corrigeren. Het magnetische 
moment, m, wordt dan als volgt berekend uit de spanning, V, van de oppikspoelen: 

( 80) 

Hierbij is L\y de amplitude van de uitwijking van de trilkop tijdens de meting, L\yc de amplitude tijdens 
de calibratie, Vc de spanning geïnduceerd in de oppikspoelen tijdensdecalibratie en me het magnetische 
moment van het ijksample. 

Voor decalibratie van de x-component van de VSM kan als ijksample een sample gebruikt worden dat 
bij lage velden al verzadigd is en een bekende verzadigingsmagnetisatie heeft. Tijdens de calibratie 
wordt dan door middel van een voldoende groot magneetveld het ijksample verzadigd en de sterkte van 
het resulterende inductiesignaal gemeten. Wanneer het ijksample zo wordt gekozen dat het qua vorm en 
afmetingen overeenkomt met de te meten samples, dan hoeft er niet voor de vorm van het sample te 
worden gecorrigeerd. Is de vorm niet gelijk dan zal er in het algemeen een correctie van de calibratie 
nodig zijn. Dergelijke correctiefactoren kunnen experimenteel bepaald worden door het geïnduceerde 
signaal voor samples van verschillende vorm, maar van hetzelfde magnetisch materiaal, met elkaar te 
vergelijken. 

De y-component van de VSM kan niet op dezelfde manier gecalibreerd worden als de x-component, 
omdat het niet mogelijk is om een magneetveld in de y-richting aan te leggen. Voor de calibratie van de 
y-component is een sample met een hoge remanente magnetisatie nodig. De grootte van het remanente 
magnetisch moment kan eerst worden bepaald door het sample zo te draaien dat de magnetisatie langs de 
x-as gericht is. Vervolgens wordt de y-component van de VSM gecalibreerd door het sample 90° te 
draaien en het resulterende inductiesignaal te meten. 
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6 - Resultaten 

6.1 - Signaalsterkte & simulaties 

Tijdens het ontwerpen van de VSM is veelvuldig gebruik gemaakt van eindige elementen simulaties van 
het oppikspoelenstelseL Om de kwaliteit van deze simulaties te controleren is de absolute grootte van het 
met de simulatie berekende signaal vergeleken met de experimenteel verkregen signaalsterkte voor een 
doorsnee dunne film. De eerste orde bijdrage van eventuele images is apart gesimuleerd door aan te 
nemen dat de image sterkte gelijk is aan het originele moment, maar dat de afstand van het image tot de 
voorkant van de oppikspoelen twee maal de dikte van het frame en één maal de spoellengte groter is (zie 
figuur 26). De resultaten zijn weergegeven in tabel5. 

Experimenteel 4.07JlV 
Simulatie (zonder images) 3.18JlV 
Simulatie (met images, 19.25%) 3.79JlV 

Tabel 5: De in de oppikspoelen geïnduceerde spanning voor een verzadigde dunne film met een 
verzadigingsmagnetisatie van 8.2 mAm2

, bij een amplitude van 0.5 mm. 

Er is een goede overeenkomst tussen de simulatieresultaten en de werkelijkheid. De berekende invloed 
van de images, 19.5%, is in redelijke overeenstemming met de waarde gevonden door Bernards (28.5%) 
[BER93] . 

Magneetpool 

Oppikspoel 

?. x 
: 0 

Figuur 26: Posities van de in de magneetpolen geïnduceerde images. 

Verder is gekeken naar de relatieve signaalverandering ten gevolge van de verplaatsing van een sample in 
de y-richting, ofwel de richting loodrecht op zowel de vibratierichting als het aangelegde veld. De 
simulatieresultaten voor een dipool-sample zijn, samen met de experimentele resultaten voor een klein 
nikkelsample, 2 mm bij 3 mm, en een dunne film, 4 mm bij 12 mm, uitgezet in figuur 27. Er is een goede 
overeenkomst tussen de simulatieresultaten en de experimentele resultaten. Kennelijk is de 
plaatsafhankelijkheid voor dunne films, voor de hier beschouwde uitwijkingen in de y-richting, vrijwel 
gelijk aan de plaatsafhankelijkheid van kleinere samples. De simulatieresultaten voor een dipool-sample 
(zie appendix D) zijn dus ook bruikbaar voor doorsnee dunne films. 
Het iets steilere profiel van de experimentele curven ten opzichte van de simulatie kan verklaard worden 
door verschillen in de feitelijke positionering en afmetingen van de oppikspoelen ten opzichte van de 
simulatie. Een andere mogelijke oorzaak is dat naarmate het sample verder uit het midden wordt 
verplaatst, de afstand tot vier van de spoelen kleiner wordt, waardoor de in de simulatie gemaakte 
dipoolbenadering steeds minder goed overeenkomt met de werkelijkheid. Verder onderzoek zal nodig 
zijn om dit te verifiëren. 
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Figuur 27: De relatieve verandering van het geïnduceerde signaal bij een verplaatsing van het sample in de y
richting. Voor de experimentele bepaling van de curve is een klein nikkel sample gebruikt (weergegeven als dichte 
cirkels) en een dunnefilm van 4 mm bij 12 mm (weergegeven als kruisjes). 

6.2 - Lineariteit 

In vergelijking 17, hoofdstuk 3 is met behulp van een dipoolbenadering een vergelijking voor de 
geïnduceerde spanning in een oppikspoel afgeleid. Uit deze vergelijking volgt een lineair verband tussen 
het geïnduceerde signaal en het magnetisch moment van het sample. Een grondige controle van de 
lineariteit van de geïnduceerde spanning tegen de grootte van het magnetische moment is bij gebrek aan 
goede ijksamples nog niet uitgevoerd, maar dat dit verband zijn geldigheid lijkt te behouden voor dunne 
films volgt uit figuur 28. In deze figuur is het magnetische moment als functie van het aangelegde 
magneetveld weergegeven voor twee dunne films van gelijke vorm met respectievelijk ongeveer 500 Á 
(links) en 100 Á kobalt (rechts). 
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Figuur 28: De in de oppikspoelen geïnduceerde spanning als functie van het aangelegd veld voor twee samples van 
gelijke vorm met respectievelijk 500 A (links) en 100 A kobalt (rechts). 

Beide curven zijn gecorrigeerd voor de achtergrond en zijn bepaald met de VSM vóór de installatie van 
de rubberen dempers (zie paragraaf 6.5). De geïnduceerde spanning, na voorversterking, voor de 
verzadigde samples is respectievelijk 2.1 mV en 0.45 mV. De verhouding tussen deze beide spanningen, 
4.7, komt vrij goed overeen met de verhouding tussen de geschatte dikte van de beide lagen. 

In figuur 29 is de hysterese curve voor een FeSi sample gegeven dat bestaat uit 20 lagen Feo.75Sio.zs 
gescheiden door 50 Á silicium. De linker curve is bepaald met de ontworpen VSM en de rechter curve is 
bepaald met de VSM die in gebruik is op het Philips Nat. Lab. 
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Figuur 29: Hysterese curve voor een FeSi sample, (Fe07~i02/Si(50A))2~r Links de curve gemeten met de ontworpen 
VSM, rechts de curve gemeten met de VSM die in gebruik is op het Philips Nat. Lab. 

Duidelijk is te zien dat er qua vorm een goede overeenkomst is tussen beide curven. De absolute grootte 
van het magnetisch moment verschilt tussen beide metingen niet meer dan 5%. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat deze meting is gedaan voordat de rubberen dempers zijn geplaatst (zie paragraaf 6.5), 
waardoor de grootte van de achtergrond relatief groot is ten opzichte van het magnetisch moment van het 
gebruikte ijksample (enkele tientallen procenten) en de ijking niet optimaal is. 
Het geïnduceerde signaal verloopt, voor een dunne film, binnen 0.8% lineair met de amplitude van de 
trilstaaf (zie figuur 30) over het volle amplitudebereik. Onder normale omstandigheden werkt de VSM 
bij een nagenoeg constante amplitude en is slechts de lineairiteit over een veel kleiner amplitudebereik 
van belang. 
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Figuur 30: Links: het in de oppikspoelen geïnduceerde signaal ten gevolge van een doorsnee dunne film ( 4 mm bij 
12 mm) als functie van de amplitude van de trilstaaf De meetpunten zijn weergegeven als dichte 
vierkanten, de getrokken lijn is een lineaire regressie door deze punten. Rechts: het residu van de 
regressie. 

6.3 - Stabiliteit 

De stabiliteit van de VSM wordt bepaald door de stabiliteit van verschillende onderdelen ervan zoals 
bijvoorbeeld de verplaatsingsmeter, de PLG en de verschillende signaalversterkers. Hoewel het mogelijk 
is om de stabiliteit van al deze onderdelen afzonderlijk te bepalen, is het uiteindelijk van belang wat de 
stabiliteit van het totale systeem is. Daarom is gekeken naar het verloop van de geïnduceerde spanning 
ten gevolge van een sample over een periode van ruim 16 uur. Er is een sample met een groot magnetisch 
moment gebruikt, zodat eventuele achtergrondbijdragen verwaarloosbaar zijn. Dit zijn ongewenste 
bijdragen aan het geïnduceerde signaal ten gevolge van bijvoorbeeld vibratie van de oppikspoelen en de 

- 36-



6 - Resultaten Vibrating Sample Magnetometer 

diamagnetische bijdrage van de trilstaaf De metingen zijn verricht met een volledig verzadigd nikkel 
sample. Eventuele kleine veldfluctuaties zijn daardoor verwaarloosbaar en het magnetische moment van 
het sample mag constant verondersteld worden. De instellingen voor het externe veld en de amplitude 
van de trilstaaf zijn constant gehouden. Het resultaat van deze metingen is weergegeven in figuur 31 . 
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Figuur 31: 1000 opeenvolgende metingen, over een periode van ruim 16 uur, van de geïnduceerde spanning (links) 
en de geïnduceerde spanning gedeeld door de amplitude (rechts) bij een constant extern magneetveld. 
Er is 1 punt per minuut genomen met een integratietijd van 11 seconden per punt ( 1000 middelingen). 

Naast het verloop van de geïnduceerde spanning is ook het verloop van deze spanning gedeeld door de 
gemeten amplitude uitgezet. Deze verhouding geeft, op een ijkconstante na, het gemeten magnetische 
moment. Het verloop van de gemeten amplitude is weergeven in figuur 20, hoofdstuk 4. De serie 
metingen is vrijwel direct na het inschakelen van de elektronica gestart. De stijging in het gemeten 
magnetische moment in de eerste 100 tot 150 minuten is dan ook een vrijwel zeker het gevolg van 
opwarming van de elektronica. Voor de metingen na ongeveer 150 minuten bedraagt de absolute 
spreiding 2cr van de meetpunten minder dan 0.3 %. In deze 0.3 % zijn alle fouten ten gevolge van de 
mechanische en elektronische componenten van de VSM inbegrepen, waaronder: 
• Verloop en stabiliteit van de verplaatsingsopnemer en de verplaatsingsmeter. 
• Verloop en stabiliteit van de versterkingsfactoren van de voorversterkers en de programmeerbare 

eindversterkers. 
• Fouten in de synchronisatie van de ASR met de modulatie van de trilkop ten gevolge van jitter in de 

triggering door de PLG. 
• Onnauwkeurigheden door verandering van de positie van het sample ten opzichte van de 

oppikspoelen (zie appendix D). Hierbij moet worden opgemerkt dat, hoewel het gebruikte nikkel 
sample iets kleiner is (ongeveer 2 mm bij 4 mm) dan de doorsnee dunne film, de gemaakte fout naar 
verwachting niet significant anders zal zijn (zie figuur 27). Uit simulaties blijkt zelfs dat de 
plaatsafhankelijkheid voor een dunne film iets lager is dan de plaatsafhankelijkheid voor een klein 
sample (zie de simulatieresultaten in figuur 27). 

6.4 Gevoeligheid 

De gevoeligheid van de VSM, het oplossend vermogen, is de kleinste verandering van het magnetische 
moment die kan worden onderscheiden. We definiëren hier het oplossend vermogen als tweemaal de 
spreiding van de meetpunten. Deze spreiding wordt onder andere veroorzaakt door ruis in de spoelen en 
de elektronica, fluctuaties in de versterkingsfactoren en afwijkingen in de positie van het sample. 
Fluctuaties ten gevolge van ruis zijn onafhankelijk van de grootte van het magnetische moment en 
bepalen de uiterste absolute gevoeligheid van de VSM. De absolute grootte van fluctuaties in het 
gemeten magnetische moment ten gevolge van fluctuaties in de versterkingsfactoren en afwijkingen van 
de sample-positie zijn in het algemeen afhankelijk van de grootte van het magnetische moment; deze 
bepalen de best haalbare relatieve gevoeligheid van de VSM. 
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Figuur 32: Het resultaat van herhaaldelijk meten van het magnetische moment van een sample bij een constant veld 
van 239 Wm en een integratietijd r van 0.38 s. Uitgezet is het aantal meetpunten met een waarde in 
een bepaald interval. De data is gefit met een Gauss-curve. 

In figuur 32 is het resultaat te zien van herhaaldelijk meten van het magnetische moment van een dunne 
film bij een constant magneetveld. De resultaten voor verschillende integratietijden zijn weergegeven in 
tabel 6. Uit figuur 32 en tabel 6 volgt dat de meetpunten normaal verdeeld zijn en dat de relatieve 
gevoeligheid van de VSM, bij een integratietijd van 0.38 s, beter is dan 3%. 

Middelingen (N) Integratietijd ( -r) Spreiding (a) a-...JN 
16 0.19 s (5.32±0.09)·10·5 emu 2.1·10"4 

32 0.38 s ( 4.1 0±0.07)-10"5 emu 2.3·10-4 
64 0.75 s (3.11±0.05)·10·5 emu 2.5·10-4 

Tabel 6: De spreiding in de meting van het magnetisch moment voor een dunne film voor verschillende 
int eg ratietijden. 

Om een inschatting te maken van de kleinst haalbare absolute gevoeligheid van de VSM is gekeken naar 
de spreiding in de meetdata voor een meting zonder een sample in de samplehouder. De trilstaaf en de 
samplehouder zijn wel in de VSM gelaten. Het resultaat voor een integratietijd van 0.38 s is weergegeven 
in figuur 33. De spreiding van de meetdata voor verschillende integratietijden is weergegeven in tabel 7. 
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Figuur 33: Het resultaat van herhaaldelijk meten van het magnetische moment zonder sample bij een veld van 239 
Wm en een integratietijd r van 0.38 s. Uitgezet is het aantal meetpunten met een waarde in een 
bepaald interval. De data is gefit met een Gauss-curve. 
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Middelingen (N) Integratietijd ( r) Spreiding (er) er-...JN 
16 0.19 s ( 4.38±0.09)·10-5 emu 1.8·10-4 

32 0.38s (2.32±0.03)·10·5 emu 1.3-10-4 

64 0.75 s (1.77±0.02)·10"5 emu 1.4·10-4 

Tabel 7: De spreiding in de meting van het magnetisch moment zonder sample voor verschillende 
integratietijden bij een extern veld van 239 Wm. 

Dit geeft bij 239 kNm een absolute uiterste gevoeligheid van 3.2·10-5 emu~s. Bij een integratietijd van 
10 seconden is de gevoeligheid dan in de orde van 10·8 Am2

, een orde beter dan de gevoeligheid van de 
oude foner [PEL88]. De in tabel 6 en tabel 7 gegeven waarden voor ~N suggereren dat de gevoeligheid 
beperkt wordt door variaties in de signaalbijdrage ten gevolge van vibraties. Om dit aan te tonen is 
dezelfde meting herhaald, maar ditmaal met de trilkop uitgeschakeld door de verbinding tussen de trilkop 
en de vermogensversterker (transducer driver) te verbreken. Het resultaat is weergegeven in figuur 34 en 
tabel 8. 
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Figuur 34: Het resultaat van herhaaldelijk meten van het magnetische moment zonder sample en met 
uitgeschakelde trilkop bij een veld van 239 Wm en een integratietijd -r van 0.38 s. Uitgezet is het 
aantal meetpunten met een waarde in een bepaald interval. De data is gefit met een Gauss-curve. 

Magneetveld (H) Integratietijd ( r) Spreiding_( er} er-...JN 
OkNm 0.38 s (N=32) (2.8±0.5)·10·7 emu 1.6·10"6 

239 kNm. 0.38 s (N=32) (1.8±0.3)·10·7 emu 1.0·10"6 

557 kNm 0.38 s (N=32) (3 .3±0.5)·10·7 emu 1.9·10"6 

Tabel 8: De spreiding in de meting van het magnetische moment zonder sample en met uitgeschakelde trilkop 
voor verschillende externe magneetvelden. 

Na het uitschakelen van de trilkop blijkt de spreiding ruwweg een factor 100 te zijn afgenomen. Zowel 
veldruis, fluctuaties in het aangelegde magneetveld, als thermische ruis zijn in het huidige systeem dus 
verwaarloosbaar ten opzichte van de "vibratieruis". 

6.5 - Achtergrondsignaal 

De offset in het magnetische moment verdwijnt zodra de trilkop wordt uitgeschakeld (zie figuur 33 en 
34). Vibraties van de oppikspoelen resulteren dus in een ongewenst achtergrondsignaaL In figuur 35 is 
het achtergrondsignaal, zonder dat de trilstaaf en de samplehouder in de VSM geplaatst waren, uitgezet 
als functie van het aangelegde veld. Duidelijk is het lineaire verloop van de "vibratieruis" (zie 
vergelijking 48, hoofdstuk 3) te zien . 
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Figuur 35: Het achtergrondsignaal ten gevolge van trillingen. De trilstaaf is uit de VSM gehaald. De meetpunten 
zijn weergeven als plusjes en open rondjes, respectievelijk de x- en de y-component van het gemeten 
magnetische moment, en de getrokken lijn is een lineaire regressie door deze punten. 

Wanneer de trilstaaf en de samplehouder wel in de VSM zijn geplaatst, verwachten we naast de 
vibratieruis ook nog een andere bijdrage aan de achtergrond ten gevolge van de diamagnetische 
eigenschappen van de trilstaaf en de samplehoudeL De grootte van deze bijdrage is sterk afhankelijk van 
de positie van de samplehouder tussen de oppikspoelen. 
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Samplehouder 
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D 
D 

Figuur 36: Schematische weergave van de trilstaaf en de samplehouder. 

Door de asymmetrische ophanging van de trilstaaf ten opzichte van de oppikspoelen (zie figuur 36) kan 
deze diamagnetische bijdrage zowel in-fase als 180° uit-fase zijn, ten opzichte van het door een sample 
geïnduceerde signaal, afhankelijk van de positie van de samplehoudeL Het totale geïnduceerde 
achtergrondsignaal voor de VSM met trilstaaf en samplehouder is weergegeven in figuur 37. 

s 
E 

2 .0x10~ Gl m 
y 

.e, 1.0x10... • • •. 
ë . . •j; •• 

. ·. .. 
Q,) • •• • • • • •• • ... • • ... : • • • • + • 

~ 0.0 ,_._-........... ~.~.::.~~-.;...J, .. ~.-"' •• .=... o'i< ........... -::-:""·· '!-.:;: ,......,.... • ..,. ............ "·.:-=:-i 
:::; . :·.· . 
iS -1 .0x10'

4 ., 
c 
Ol 
~ -2.0x1o·' 

-300 

.· ... 

-200 -100 100 200 300 

H (kAlm) 

Figuur 37: Het achtergrondsignaal ten gevolge van trillingen. De trilstaaf is in de VSM aanwezig. 
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Door figuur 35 en figuur 37 met elkaar te vergelijken volgt direct dat de diamagnetische bijdrage ten 
gevolge van de trilstaaf, in de bij deze meting gebruikte situatie, vrijwel dezelfde grootte heeft en 
tegengesteld gericht is aan de vibratiebijdrage. De exacte grootte van het totale achtergrondsignaal hangt 
af van tenminste twee factoren, die van meting tot meting kunnen verschillen. Het is daarom moeilijk om 
voor deze achtergrond te corrigeren, wat nauwkeurig calibreren van de VSM lastig maakt. Dit beperkt de 
nauwkeurigheid waarmee de absolute grootte van het magnetisch moment bepaald kan worden tot de 
orde van grootte van deze achtergrondbijdrage. Voor een optimale reproduceerbaarheid en absolute 
nauwkeurigheid is het dan ook essentieel om de twee genoemde achtergrondbijdragen te minimaliseren. 

Naast de vibratiebijdrage en de diamagnetische bijdrage ten gevolge van de trilstaaf en de samplehouder 
is er nog een derde bijdrage aan het achtergrondsignaal gevonden die het gevolg is van verontreiniging 
van de samplehouder (zie figuur 38). De vorm van deze bijdrage is nog niet goed begrepen, aangezien de 
exacte samenstelling en vorm van de verontreiniging niet bekend zijn en het hier gaat om een heel groot 
"sample", groter dan de afmetingen van de spoelen, dat asymmetrisch tussen de oppikspoelen is 
geplaatst. Deze verontreiniging ontstaat doordat resten van de gemeten samples achterblijven op de 
samplehouder. Het is dan ook aan te bevelen om de samplehouder regelmatig te reinigen in een 
zuuroplossing. 
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Figuur 38: Het achtergrondsignaal ten gevolge van een vervuilde samplehouder. 

In een eerste poging om vibraties in het oppikspoelenstelsel, en dus de achtergrondbijdrage, te 
minimaliseren is geprobeerd de oppikspoelen zo goed mogelijk te scheiden van de trilkop. Er is een 
aparte tafel voor de trilkop ontworpen (zie appendix E) die over het magneetjuk met het 
oppikspoelenstelsel is geplaatst, zodat er nog nauwelijks direct contact tussen de trilkop en de 
oppikspoelen is. Verder zijn er tussen de trilkop en deze tafelrubberen dempers gemonteerd die fungeren 
als een eerste orde laagdoorlaat filter om vibraties naar de tafel te onderdrukken. In figuur 39 is het 
"vermogen" van het achtergrondsignaal uitgezet tegen het aangelegde veld, voor de situaties met en 
zonder de dempers. De dempers resulteren in ruim 10 dB verzwakking van de vibratieruis. Plaatsing van 
de dempers heeft geen meetbare invloed gehad op de amplitude van de trilstaaf, en heeft dus geen 
invloed gehad op het geïnduceerde signaal ten gevolge van een sample. De in dit hoofdstuk beschreven 
resultaten zijn verkregen nadat dat deze aanpassing is gemaakt, tenzij anders vermeld. 
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Figuur 39: Het "vermogen" van het achtergrondsignaal als functie van het aangelegde veld voor en na het 
plaatsen van de dempers. 

Er zijn ook dempers onder de tafelpoten en onder het magneetjuk geplaatst, maar dat heeft niet 
geresulteerd in meetbare verbeteringen van de signaal-ruisverhouding. Vermoedelijk worden de vibraties 
in de oppikspoelen veroorzaakt door akoestische golven geproduceerd door het trillen van het tafelblad . 
We komen hier nog op terug in hoofdstuk 8. 
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7 - Toepassingen 
Om de bruikbaarheid en de biaxiale mogelijkheden van de VSM te demonstreren volgen er nu twee 
voorbeelden van VSM-metingen aan dunne films. Deze voorbeelden geven meer inzicht in de 
gevoeligheid en de nauwkeurigheid van de opstelling. 

7.1 - Exchange Biasing 

Inleiding 

Ten gevolge van spin-afhankelijke verstrooiing hangt de weerstand van multilagen bestaande uit twee 
ferromagnetische lagen gescheiden door een diamagnetische laag, bijvoorbeeld koper, sterk af van de 
relatieve magnetisatierichtingen van beide ferromagnetische lagen. Dit effect wordt het GMR-effect 
(giant magnetoresistance effect) genoemd, en werd in 1988 onafhankelijk van elkaar ontdekt door zowel 
Albert Fert van de universiteit van Paris-Sud [BAI88] als Peter Grünberg van het Forschungszentrum 
Jülich [BIN89]. Het GMR-effect kan onder andere gebruikt worden in magneetveld-sensoren en 
leeskoppen voor magnetische informatiedragers. Wanneer de magnetisaties in beide multilagen 
evenwijdig gericht zijn, zullen elektronen met een parallelle spin nauwelijks verstrooid worden, wat 
resulteert in een lage weerstand van de structuur. Wanneer echter de magnetisaties van beide lagen anti
parallel gericht zijn, zullen zowel elektronen met spin up als spin down verstrooid worden, wat resulteert 
in een hoge weerstand. 

Parallel Anti-Parallel 

Co 

Cu 
~Spin Up 

-- ->- Spin Down 

Co 

Figuur 40: Schematische weergave van het GMR effect. In de parallelle situatie worden elektronen, met een spin 
down, ten gevolge van spin afhankelijke verstrooiing, in beide lagen verstrooid, terwijl elektronen met 
spin up vrijwel zonder te verstrooien de structuur passeren. In de anti-parallelle situatie worden 
elektronen met zowel spin up als spin down verstrooid. De totale weerstand is daardoor hoger in de 
anti-parallelle situatie dan in de parallelle situatie. 

Voor de structuur getekend in figuur 40 met twee gelijke ferromagnetische lagen komt de anti-parallelle 
toestand echter niet of nauwelijks voor, aangezien beide magnetische lagen een identieke hysterese curve 
hebben. Dit is niet het geval wanneer twee verschillende materialen genomen worden met elk een 
verschillende ferromagnetische hysterese curve, zodat er een eindig veldgebied ontstaat waarin de lagen 
anti-parallel georiënteerd staan. Een meergangbare methode om dit effect te verkrijgen, mede met het 
oog op de toepassing, is met behulp van zogenaamde "exchange biasing" van een van beide magnetische 
lagen met een extra antiferromagnetische laag (zie figuur 41). 
Exchange biasing is het gevolg van een ferromagnetische grenslaag interactie, de exchange interactie, 
tussen een ferromagnetische laag en een antiferromagnetische laag. Deze wordt verkregen door het 
sample in een statisch magneetveld af te koelen vanaf een temperatuur boven de Néeltemperatuur, dit is 
de magnetische ordeningstemperatuur van de anti-ferromagnetische laag. Tijdens het afkoelen zullen de 
antiferromagnetische spins aan het grensvlak zich richten aan de geordende ferromagnetische spins. De 
andere "spinvlakken" in de anti-ferromagnetische laag zullen zich vervolgens volgens een 
antiferromagnetische ordening orrienteren en verder niet bijdragen tot de magnetisatie. Door de 
koppeling aan de grenslaag is er in de ferromagnetisch laag als het ware een extra intern veld met een 
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welbepaalde richting en grootte. Dit veld wordt "exchange bias", Hw genoemd, en is evenwijdig aan de 
richting van de spins in de grenslaag van de antiferromagneet. Deze koppeling manifesteert zich in de 
hysterese curve, wanneer het externe veld evenwijdig is aan Hw door een verschuiving van het veld 
waarbij het magnetisch moment omslaat. De grootte van Hex hangt vooral samen met de sterkte van de 
exchange interactie en de dikte van de ferromagnetische laag. We komen hier later nog op terug. 

M --
--' 

~ H 

' Hex 

~· ' 
F 

' A ' - : 
F -

Figuur 41 : Het effect van exchange biasing op een GMR structuur. 

Theorie 

Neem een vereenvoudigd systeem zonder hysterese en met slechts twee soorten interactie, de interactie 
tussen de ferromagnetische laag en een extern veld en de exchange interactie tussen de ferromagnetische 
en de antiferromagnetische spins in de grenslaag. De ferromagnetische laag wordt beschouwd als een 
enkel domein met een uniforme magnetisatie. Een magnetisch domein is een gebiedje waarbinnen de 
atomaire magnetische momenten gelijkgericht zijn en als één geheel roteren onder invloeden van buiten 
af. Vanwege de vormanisotropie van de ferromagnetische laag, het gaat hier om een dunne laag, wordt 
alleen rotatie van de magnetisatie in het xy-vlak toegestaan. De totale energie per oppervlakte eenheid 
van dit vereenvoudigde 2-dimensionale systeem wordt gegeven door de som van een extern magneetveld 
term en een exchange term ten gevolge van de ferromagnetisch koppeling tussen de ferromagneet en de 
antiferromagneet. 

( 81 ) 

Hierbij is M., de verzadigingsmagnetisatie per volume eenheid van de ferromagnetische laag, t de dikte 
van de ferromagnetische laag, H de grootte van het langs de x-as gerichte extern magneetveld en lex de 
koppelingssterkte (voor een ferromagnetische koppeling: lex > 0 ). De hoeken em en 81 zijn, 
respectievelijk, de hoek tussen de positieve richting van het veld en de richting van het magnetische 
moment en de hoek tussen de x-as en de anisotropie-as van de antiferromagnetische laag (figuur 42). 

z ! 
F 

AF 

Figuur 42: Schematische weergave van het exchange biased sample in de VSM. Het sample wordt zo in de VSM 
geplaatst dat beide componenten van het magnetische moment in-plane kunnen worden gemeten. 
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De richting van de magnetisatie ten opzichte van het externe veld, em, kan nu gevonden worden door 
voor een gegeven extern magneetveld de totale energie van vergelijking 81 te minimaliseren. Met het 
oog op de latere experimenten gaan we echter twee eenvoudige gevallen bekijken waarbij het externe 
veld (1) langs de bias richting staat en (2) loodrecht op de bias richting staat. 
(1) Wanneer de anisotropie van het exchange biased sample evenwijdig is aan het externe veld, de x
richting, dan is de hoek 81 gelijk aan nul en vereenvoudigt vergelijking 81 tot: 

( 82) 

Hierbij is de "exchange bias", Hw gedefinieerd als: 

( 83) 

De sterkte van het "exchange bias" veld hangt dus recht evenredig af van de koppelingssterkte, en is 
omgekeerd evenredig met de verzadigingsmagnetisatie en de laagdikte van de ferromagnetische laag. Dit 
laatste is het gevolg van het feit dat de exchange interactie een grenslaag effect is. 
Uit minimalisatie van vergelijking 82 volgt: 

M 
' 
' H 
' 
' ' 
' ' 
' 
' H ~- -
:H x 
' 
' 
' 

H<-H,x :::::}em =7r:::::}Mx =-M" 

H> -H,x :::::} em = 0:::::} Mx = M .,. 
( 84) 

Figuur 43: Verloop van de magnetisatie wanneer het exchange veld evenwijdig staat aan het aangelegde veld. De 
hysterese, zoals hier getekend, is in dit eenvoudige model verwaarloosd. 

De hysterese-curve van het exchange biased sample zal dus dezelfde vorm hebben als wanneer er geen 
sprake was van exchange biasing, met dat verschil dat de hele curve over de grootte van het "exchange 
bias" veld verschoven is. 
(2) Wanneer de anisotropie-as van het sample niet evenwijdig is aan het aangelegd veld maar loodrecht 
staat op het veld, 81 = n/2, vereenvoudigt vergelijking 81 tot: 

Wederom kan de richting van de magnetisatie gevonden worden door vergelijking 85 te minimaliseren 
voor verschillende waarden van het magneetveld H: 

M 

M H 
x 

H 

Mx =-Ms 
H-7-oo~B=n:::::} M =0 

)' 

n Mx=O 
H=0~8=--~ 

2 My=-M, 

Mx=M, 
H-7oo:::::}8=0~ · 

My=O 

Figuur 44: Verloop van de magnetisatie wanneer het exchange veld loodrecht staat op het aangelegd veld. 
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Onder invloed van een heel groot extern veld, IH1 >> Hw zal de magnetisatie van het sample zich richten 
in de x-richting, langs het aangelegde veld. Wanneer het magneetveld wordt verkleind zal onder invloed 
van het exchange veld de magnetisatie van het sample in het vlak gaan roteren, en wel zodanig dat bij 
afwezigheid van een extern veld de magnetisatie evenwijdig is aan de bias richting. 

Resultaten 

Er is een exchange biased sample geprepareerd dat bestaat uit Co, als ferromagnetische laag, en FeMn, 
als anti-ferromagnetische laag. De exacte samenstelling van het sample is weergegeven in figuur 45. Om 
de gewenste exchange interactie te verkrijgen is het sample ongeveer 30 minuten lang op 200°C 
gebracht, waarna het geleidelijk is afgekoeld bij aanwezigheid van een constant uniform magneetveld. 
Dit veld legt de richting van het biasveld vast tijdens het koelen door de Néeltemperatuur van FeMn, 
welke ongeveer 152°C bedraagt. 

3SA Ta 

100A FeMn 

?OACo 

3SA Ta 

Si02 

Si 

Figuur 45: Schematische weergave van het gebruikte "exchange biased" sample. Het sample is gegroeid op een 
Si-substraat. Allereerst is Ta gedeponeerd om voor een vlakke ondergrond te zorgen. Na de Ta laag 
komen de kobalt en de ijzermangaan lagen. Het geheel is afgesloten met een laag Ta ter bescherming. 

De hystereselus van het exchange biased sample is gemeten met de VSM, om te beginnen met het extern 
magneetveld evenwijdig aan het exchange veld (zie figuur 46). Duidelijk is de verschoven hystereselus 
van het ferromagnetische Co te zien, hetgeen een directe aanwijzing is voor biasing. Er is ook gekeken 
naar de hystereselus nadat het sample 180° gedraaid is, hetgeen volgens verwachting een even grote 
verschuiving oplevert, maar in de andere richting. Tijdens de abrupte verandering van de magnetisatie 
bij het coërcitief veld is te zien dat er een lichte toename is van de y-component van het magnetische 
moment, terwijl de x-component eerst licht afneemt alvorens volledig om te slaan. Dit duidt op een niet 
instantane rotatie van het magnetsiche moment, in plaats van de instantane omslag die het eenvoudige 
model beschrijft. 

6 . 0x1 0~ 

~ ~2 .0x10_. 
Q) 
c: 
C> 
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.;~cJ'f~ ~· 
·6.0x10"' • 
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Figuur 46: De hysterese curve voor een Co!FeMn sample, ongecorrigeerd voor achtergrond bijdragen, en het 
berekende theoretische verloop (doorgetrokken lijn)_ Het exchange veld van het sample is parallel aan 
het magneetveld en gericht langs de positieve veld richting. 
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De meetdata voor mx zijn gefit aan de hand van het eenvoudige model van vergelijking 82 en 
vergelijking 85. De twee fitparameters, de verzadigingsmagnetisate m,~ en het exchange bias veld Hex 
zijn: m.,. = (0.50 ± 0.05)·1 o-6 kAm2 en Hex = 7.3 ± 0.2 kAlm. De waarde voor het gevonden exchange veld 
is vergelijkbaar met eerder gevonden waarden voor soortgelijke structuren met vergelijkbare laagdikten 
[DUC99]. Het gevonden verzadigingsmoment komt goed overeen met de verwachte waarde op grond 
van gerapporteerde waarden voor de verzadigingsmagnetisatie van Co: M,~ (300K) = 1.76 T. Voor een 
sample met een afmeting van 4 mm bij 12 mm en met een magnetische laag van 70 Á kobalt 
correspondeert dit met: 

( 87) 

s.ox1o•,--------,--------, 6.0x1 0 .. r-------,-------, 
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Figuur 47: De hysterese curve (links) en de polaire grafiek (rechts) voor een Co/FeMn sample, ongecorrigeerd 
voor achtergrond bijdragen, en het berekende theoretische verloop (doorgetrokken lijn). Het exchange 
veld van het sample staat loodrecht op het veld en is gericht langs de negatieve y-as. 

In figuur 47 zijn de resultaten weergeven voor een sample waarvan het exchange veld loodrecht staat op 
het aangelegde magneetveld. De linker curve is de "hysterese curve" van het sample en in de rechter 
curve zijn de absolute grootte en de orriëntatie van het magnetische moment in het xy-vlak uitgezet. Uit 
de figuur blijkt dat het magnetische moment voor afnemend extern magneetveld geleidelijk roteert van 
de richting van het aangelegde veld naar de richting van het exchange veld. Dat de ferromagnetische laag 
zich hierbij gedraagt als een enkel domein met een uniforme magnetisatie blijkt uit het feit dat de 
absolute grootte van het magnetische moment (zie figuur 47, rechts) ruwweg onafhankelijk is van de 
grootte van het extern aangelegde veld. De meetdata zijn vervolgens gefit met het eenvoudige model 
(vergelijking 85). De overeenkomst met de meetgegevens is bevredigend, waarbij opgemerkt moet 
worden dat voor het fitten van de curven in figuur 4 7 dezelfde parameters zijn gebruikt als voor de 
meetdata in figuur 46. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de nauwkeurigheid van de VSM aan de hand van de verkregen 
resultaten die zijn weergegeven in figuur 46 en figuur 47. De spreiding in de meetdata komt overeen met 
de in hoofdstuk 6 beschreven spreiding voor een integratie tijd van 2.8 s. Er is duidelijk te zien dat de 
spreiding toeneemt met een toename van het aangelegde veld. Dit is consistent met het idee dat 
vibratieruis de dominante ruisbijdrage is. 
Opvallend is dat bij de meetresultaten in figuur 46 en figuur 47 er sprake is van een bepaalde offset en 
van een asymmetrie. Zoals blijkt uit figuur 38, hoofdstuk 6 is het aannemelijk dat dit gedeeltelijk het 
gevolg is van een extra bijdrage van de huidige samplestok De offset en het asymmetrische gedrag 
kunnen ook het gevolg zijn van cross-talk, vooral wanneer de asymmetrie zich voordoet in de kleinste 
van de twee componenten. Door de inherente cross-talk van het oppikspoelenstelsel en vooral de slechte 
mismatch van het huidige oppikspoelenstelsel (tabel 2) kan deze cross-talk oplopen tot enkele procenten. 
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Zo kan bijvoorbeeld het asymmetrische verloop zoals te zien is in de y-component in de linker grafiek 
van figuur 47 gedeeltelijk verklaard worden doordat de cross-talk bijdrage van teken wisselt wanneer de 
x-component van de magnetisatie van teken wisselt. 
In figuur 47 is te zien datdey-component van de magnetisatie systematisch kleiner is dan verwacht. De 
reden hiervoor is dat de y-component van de VSM nog niet apart gecalibreerd is en dat voor de bepaling 
vandey-component dezelfde calibratie constante is gebruikt als voor de x-component, wederom doordat 
een goed calibratie sample nog niet voorhanden was. Uit simulaties is gebleken dat de gevoeligheid van 
de VSM in de y-richting naar verwachting ongeveer 8% lager is dan voor de x-richting, hetgeen 
consistent is met de resultaten in figuur 47. 

7.2 - Bi kwadratische tussenlaagkoppeling 

Inleiding 

In 1986 is ontdekt dat in twee magnetische lagen die gescheiden zij door een niet magnetische 
tussenlaag, een spontane antiparallelle ordening kan ontstaan [GRU86]. De ontdekking van deze 
antiferromagnetische interlayer exchange koppeling wordt beschouwd als een grote doorbraak in het 
onderzoek aan dunne films, en heeft onder andere geleid tot de ontdekking van het GMR effect (zie 
paragraaf 7.1). Door gebruik te maken van deze antiferromagnetische koppeling kan immers een eindig 
veldgebied verkregen worden waarbij de beide magnetische lagen anti-parallel georiënteerd zijn (zie 
figuur 48), een van de essentiële ingrediënten voor GMR. 

R M 

.____ Co 

A•"--~{ Cu H 
koppeling ____.. Co 

H 

Figuur 48: Een schematische weergave van een GMR structuur waarbij gebruik gemaakt is van 
antiferromagnetische koppeling om een anti-parallelle oriëntatie van de twee magnetische lagen 
mogelijk te maken. 

Theorie 

We bekijken nu een trilaag, twee magnetische lagen gescheiden door een niet magnetische laag, met 
antiferromagnetische koppeling in een vereenvoudigd systeem zonder hysterese. De twee 
ferromagnetische lagen worden beschouwd als twee domeinen met een uniforme magnetisatie. Vanwege 
de vormanisotropie van deze dunne lagen wordt alleen rotatie van de magnetisatie in het xy-vlak 
toegestaan (zie figuur 49). 

z 

L::. 

F 

tussenlaag 

F 

Figuur 49: Schematische weergave van een sample bestaande uit twee magnetische lagen gescheiden door een 
niet magnetische tussenlaag. 
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In eerste instantie bekijken we slechts twee soorten interactie, (1) de interactie tussen de 
ferromagnetische lagen en een extern veld, en (2) de antiferromagnetische koppeling tussen de beide 
ferromagnetische lagen. In een dergelijk eenvoudig model wordt de totale energiedichtheid per 
oppervlakte-eenheid gegeven door: 

( 88) 

Hierin is M" de verzadigingsmagnetisatie per volume-eenheid van de magnetische lagen, H het externe 
veld en zijn </J1 en </J2 de hoeken tussen de momenten van de beide magnetische lagen en de richting van 
het externe magneetveld (zie figuur 49). t1 en t2 zijn de diktes van de respectievelijke magnetische lagen. 
11 is de bilineaire koppelingssterkte, die in het algemeen oscilleert tussen antiferromagnetisch (11 < 0) en 
ferromagnetisch (11 > 0) als functie van de dikte t van de tussenlaag, en waarvan de amplitude afneemt 
met llt2 [STR99]. 
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Figuur 50: Theoretische verloop van de hystereselus van een sample met antiferromagnetische interlayer 
exchange koppeling bestaande uit twee ferromagnetische lagen van gelijke dikte gescheiden door een 
niet magnetische tussenlaag. 

In figuur 50 is het resultaat weergegeven van een berekening waarbij de totale energie (vergelijking 88) 
voor een trilaag met antiferromagnetische koppeling als functie van het veld is geminimaliseerd. Bij 
afwezigheid van een extern veld zijn de beide magnetische momenten onder invloed van de 
antiferromagnetische koppeling tegengesteld gericht. De precieze richting van de momenten staat bij H = 
0 niet vast. Zodra er een klein extern magneetveld wordt aangelegd worden de beide momenten onder 
invloed van de Zeeman-term in de richting van het extern veld "getrokken", waarbij het netto 
magnetische moment gericht is in de richting van het externe veld. Voor grote velden overheerst de 
Zeeman-term en zijn de beide momenten evenwijdig langs het veld gericht. De grootte van het veld 
waarbij de magnetisatie volledig verzadigt, hangt af van de koppelingssterkte h 

In Fe/Si multilagen is een uitzonderlijk sterke antiferromagnetische interlayer exchange koppeling 
ontdekt, waarvan de koppelingssterkte niet oscilleert met t, maar exponentieel varieert met de dikte van 
de Si laag. Deze koppeling is het gevolg van de vorming van ijzer-silicium door de diffusie van Fe naar 
de Si "spacer" laag. Naast de bilineaire exchange koppeling kan in dergelijke multilagen ook een 
bikwadratische koppeling 12 tussen de magnetische lagen voorkomen die varieert met cos2 

</J. Deze 
koppeling kan aanleiding geven tot situaties waarbij de energie minimaal is wanneer de magnetisaties 
van beide magnetische lagen loodrecht op elkaar staan (12 < 0 voor 90° koppeling). Volgens Strijkers 
[STR99] kan deze koppeling begrepen worden in termen van "loose spins", dit zijn paramagnetische 
atomen of paramagnetische clusters van atomen in de Si laag tussen de twee magnetische lagen. De 
additionele bikwadratische koppeling kan worden opgenomen in de totale energiedichtheid per 
oppervlakte eenheid met de volgende extra term: 

( 89) 
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met 12 de bikwadratische koppelingsconstante. Voor epitaxiaal gegroeide samples moet nog een extra 
energieterm aan de totale energiedichtheid worden toegevoegd, die de kubische anisotropie van elke 
magnetische laag beschrijft. Deze anisotropie is het gevolg van de kristalstructuur van het Fe. De sterkte 
van deze anisotropie wordt gelijk verondersteld voor beide lagen en beschreven met de kubische 
anisotropieconstante K. De totale energiedichtheid per oppervlakte-eenheid voor een dergelijk epitaxiaal 
gegroeid systeem met twee magnetische lagen met zowel bilineaire als bikwadratische koppeling wordt 
dan gegeven door: 

E = - J.l0M sH[t1 cos(l/J1 -<PH)+ t2 cos(l/J2 -<PH)] 

+ Kt1 cos\l/J1 )sin 2 (l/J1) + Kt2 cos2 (l/J2)sin 2 (l/J2) 

- J I cos( <PI -l/J2) - J 2 cos 2 (<PI -l/J2) 

( 90) 

In deze vergelijking zijn (jl1 en (jl2 gedefinieerd ten opzichte van de "easy-axis" van het sample, die 
evenwijdig is aan de [100] as van het epitaxiaal gegroeide Fe. (j)H is de hoek tussen het externe veldHen 
deze "easy-axis". 
In figuur 51 is de berekende magnetisatiecurve van een sample met kubische anisotropie, bilineaire 
koppeling en bikwadratische koppeling geschetst. De beide magnetische lagen zijn even dik genomen. 
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Figuur 51 : Gesimuleerde magnetisatiecurven voor een sample met kubische anisotropie, bilineaire koppeling 11 en 
bikwadratische koppeling ]2• Voor de linker curve is een sample met een kleinere bikwadratische 
koppeling ]2 dan voor de rechter curve. Beide magnetische lagen zijn even dik genomen. Het externe 
veld is evenwijdig aan de "easy-axis" van het sample. De "hard-axis " staat onder een hoek van 45° 
met het externe veld. 

Voor kleine velden zorgt de bilineaire koppeling samen met de kubische anisotropie ervoor dat beide 
magnetische momenten tegengesteld en vrijwellangs de "easy-axis" gericht zijn. Voor een toenemend 
extern veld roteren de beide magnetische momenten onder invloed van de Zeeman-term geleidelijk in de 
richting van het externe veld. Wanneer beide magnetische momenten in de buurt van de "hard-axis" 
komen, verspringen beide momenten plots onder invloed van de bikwadratische koppeling, zodanig dat 
de momenten vrijwel loodrecht op elkaar staan. Verdere verhoging van het magneetveld leidt dan 
wederom tot een geleidelijke rotatie in de richting van het externe veld, totdat het externe magneetveld 
zo groot is dat de Zeeman-term samen met de kubische anisotropie de bikwadratische koppelingsterm 
overheerst en de beide momenten zich plots evenwijdig aan het externe veld richten. 
De breedte van het "plateau" tussen de twee abrupte overgangen (in figuur 51 aangegeven met de 
verticale stippellijnen) wordt onder andere bepaald door de sterkte van de bikwadratische koppeling. 
Samen met het feit dat de bikwadratische koppeling, in tegenstelling tot de bilineaire koppeling, sterk 
afhangt van de temperatuur [STR99], kan dit gebruikt worden om de aanwezigheid van bikwadratische 
koppeling experimenteel aan te tonen. 
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Figuur 52: Simulatieresultaten voor het gemeten sample. Links: de "easy-axis" magnetisatiecurve (het externe 
veld is dan evenwijdig aan de [100] as van het kristallijne Fe). Rechts: de "hard-axis" 
magnetisatiecurve (het externe veld evenwijdig aan de [1 JO] as van het kristallijne Fe). De x
component van de het magnetische moment is weergegeven door een doorgetrokkenlijn en de y
componenent van het magnetische moment is weergegeven door een stippellijn. 

In figuur 52 zijn berekende magnetisatiecurven weergegeven voor een trilaag waarbij de beide 
magnetische lagen een verschillende dikte hebben, zoals bij het sample dat is gebruikt bij de nog te 
bespreken experimenteel bepaalde magnetisatiecurven. Bij deze simulatie is de totale energiedichtheid 
per oppervlakte-eenheid (vergelijking 90) geminimaliseerd als functie van het externe magneetveld. De 
gebruikte parameters (h 12 en K) zijn gebaseerd op waarden uit de literatuur voor een Fe/Si/Fe trilaag 
[STR99]. 
De linker curve van figuur 52 is de "easy-axis" magnetisatiecurve, dit is de curve waarbij het externe 
magneetveld evenwijdig is aan de anisotropierichting van het sample. Bij een klein extern veld zijn de 
beide magnetische momenten wederom tegengesteld gericht. Door het verschil in dikte van de beide 
lagen, en dus het magnetische moment, is er echter een netto magnetisch moment dat, onder invloed van 
de Zeeman-term, gericht zal zijn langs het externe veld. Wanneer het veld geleidelijk groter wordt zullen 
de beide momenten zich plots ongeveer 90° draaien. Deze omslag leidt, door het verschil in laagdikte, tot 
een netto magnetisch moment in dey-richting (zie de gestippelde curve in figuur 52). Verdere toename 
van het externe veld leidt wederom tot de reeds besproken (zie figuur 51) plotselinge omslag naar een 
situatie waarbij de momenten vrijwel loodrecht op elkaar staan. Doordat echter de magnetische lagen 
een verschillende dikte hebben, zal onder invloed van de Zeeman-term, deze is immers afhankelijk van 
de grootte van het magnetische moment van de individuele lagen, het magnetische moment van de 
dikkere laag zich meer langs het externe veld richten. Dit resulteert in een netto magnetisch moment met 
een y-component die ongelijk is aan nul. Bij een heel groot extern veld zullen beide magnetische 
momenten zich uiteindelijk langs het veld richten. 
De rechter curve van figuur 52 is de "hard-axis" hysteresecurve. Bij een heel klein veld zijn de beide 
magnetische momenten weer tegengesteld gericht langs de "easy-magnetization" richting. Doordat het 
sample over een hoek van 45° is gedraaid, resulteert dit in een netto magnetisch moment met een y
component die ongelijk is aan nul (bij afwezigheid van een extern veld zijn mx en my gelijk), waarbij de 
grootste van beide magnetische momenten zich het meest naar het externe veld zal richten. Wanneer het 
veld toeneemt, roteert het andere magnetische moment geleidelijk in de richting van het aangelegde veld, 
tot het plotseling, onder invloed van de bikwadratische koppeling en de vormanisotropie, omslaat naar 
een situatie waarbij de beide magnetische momenten loodrecht staan. Verdere verhoging van het veld 
leidt tot een geleidelijke rotatie van beide magnetische momenten in de richting van het externe veld. 

Resultaten 

Met behulp van de VSM is gekeken naar een multilaag die sterke overeenkomsten heeft met de in figuur 
52 gesimuleerde trilaag. Deze multilaag bestaat uit twee Fe lagen met verschillende dikte gescheiden 
door silicium op een (100) substraat van Ge: 62ÀFe/15ÀSi/47ÀFe/30ÀSi. De hysteresecurve voor de 
"easy-axis' van het sample is bepaald met de VSM en weergegeven in figuur 53 . Rond H = 0 is de 
abrupte overgang te herkennen, die het gevolg is van het plots samen omslaan van de twee anti-parallel 
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gerichte magnetische momenten van verschillende grootte. Voor grote velden is een meer geleidelijke 
verzadiging te zien dan in figuur 52. Dit is het gevolg van een relatief grote bilineaire koppeling J 1• Aan 
de hand van de experimentele hysteresecurve is een schatting gemaakt van de parameters K, J 1 en h Dit 
resulteert in K = 2.0·104 Jm-3, J1 = -0.52·10-3 Jm-2 en J2 = -0.085·10·3 Jm-2

• De met deze parameters 
gesimuleerde magnetisatiecurve is weergegeven in figuur 53. Bij de simulatie is wederom de energie 
dichtheid per oppervlakte-eenheid (vergelijking 90) geminimaliseerd als functie van het veld. 
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Figuur 53: Links: de voor de achtergrond gecorrigeerde "easy-axis" hystereselus gemeten met de VSM 
(integratietijd 1 min. 50) Rechts: de gesimuleerde magnetisatiecurve op basis van de parameters 
verkregen uit de experimenteel bepaalde curve. 

In de gesimuleerde hysteresecurve zijn rond H = 0 kAlm twee "plateaus" herkenbaar (in figuur 53 
aangegeven met P1 en P2). In de experimenteel bepaalde curve is slechts één "plateau" terug te vinden. 
Dit is het gevolg van de in de simulatie verwaarloosde hysterese. 
Ook de "hard-axis" hysteresecurve van het Fe/Si/Fe sample is bepaald met de VSM. Deze is samen met 
de gesimuleerde magnetisatiecurve weergegeven in figuur 54. Bij de simulatie is gebruik gemaakt van de 
uit de "easy-axis" curve verkregen parameters (K, J 1 en J2). Er is een goede overeenkomst tussen de 
experimenteel bepaalde curve en de gesimuleerde curve. Het verloop van het magnetische moment is 
vrijwel equivalent aan de op pagina 51 besproken situatie. Het voornaamste verschil is dat de 
bikwadratische koppeling nu minder sterk is dan voor het in figuur 52 gesimuleerde sample, waardoor de 
overgang van een parallelle oriëntatie van de magnetische moment naar een loodrechte oriëntatie minder 
abrupt is. 
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Figuur 54: Links: de voor de achtergrond gecorrigeerde "hard-axis" hystereselus bepaald met de VSM 
( integratietijd 1 min. 50) Rechts: de gesimuleerde "hard-axis" hystereselus. 

De "easy-axis" en "hard-axis" hysteresecurven voor hetzelfde sample zijn tevens bepaald met behulp van 
een optische MOKE-meting (Magneto Optica! Kerr Effect). Beide curven zijn weergegeven in de figuur 
55. De met de VSM bepaalde hysteresecurven komen kwalitatief zeer goed overeen met de curven 
bepaald met de MOKE. De verschillen in relatieve veranderingen van het magnetische moment zijn het 
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gevolg van de beperkte indringdiepte van het bij de MOKE gebruikte laserlicht. Deze is kleiner dan de 
dikte van de multilaag waardoor de magnetisatie van de onderste magnetische laag minder bijdraagt aan 
het magneta-optische signaal. 
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Figuur 55: Links: de "hard-axis" hystereselus bepaald met de MOKE. Rechts: de "easy-axis" hystereselus 
bepaald met de MOKE. 

Met de biaxiale VSM zijn naast de magnetisatiecurven voor de x-component van het magnetische 
moment tegelijkertijd ook de y-component van het magnetische moment bepaald. De resultaten voor 
zowel de "easy-axis" als de "hard-axis" hysteresecurve zijn weergegeven in figuur 56. De gesimuleerde 
magnetisatiecurven voor de y-component van het magnetische moment zijn weergegeven in figuur 57. 
Bij deze simulaties zijn dezelfde parameters gebruikt als voor de simulaties voor de x-component. 
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Figuur 56: Links: de heengaande (van -200 Wm naar 200 Wm) tak van de "easy-axis" hystereselus voor de y
component van het magnetische moment. Rechts: de heengaande tak van de "hard-axis" hystereselus 
voor de y-component van het magnetische moment. Beide curven zijn bepaald met de VSM bij een 
integratietijd van I min. 50. Er is niet gecorrigeerd voor eventuele achtergrondbijdragen 
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Figuur 57: De gesimuleerde magnetisatiecurven voor dey-component van het magnetische moment. Links: de 
"easy-axis" magnetisatiecurve. Rechts: de "hard-axis" magnetisatiecurve. 

Er is wederom qua vorm een goede overeenkomst tussen de experimenteel bepaalde curven en de 
simulatieresultaten. De verschillende sprongen en overgangen zijn duidelijk herkenbaar (zie figuur 52) 
en er is een goede overeenkomst tussen de grootte van het externe veld waarbij deze optreden. Bij de 
"easy-axis" loop is zowel in figuur 56 als in figuur 57 duidelijk de geleidelijk toe- en vervolgens 
afnemendey-component te zijn tussen ruwweg H = 40 kAlm en H = 140 kAlm. De twee kleine scherpe 
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piekjes in de gesimuleerde curve bij IHI = 40 kNm zijn het gevolg van het abrupt samen roteren van de 
beide magnetische moment (zie figuur 52). De piek aan rechterkant (H = 40 kNm) in de experimenteel 
bepaalde curve is duidelijk te zien maar is vele malen groter dan aan de hand van de simulatie verwacht. 
De rede hiervoor is nog niet duidelijk maar hangt waarschijnlijk samen met de in de simulatie 
verwaarloosde hysterese. Aan de linker kant van de curve is rond H = -40 kNm een vergroting van de 
spreiding van de meetpunten te zien. Het is hooguit aannemelijk dat dit het verwachte piekje is. De 
absolute grootte van het piekjes is volgens de simulatie immers niet veel groter dan de gevoeligheid van 
de VSM. 
De experimenteel bepaalde "hard-axis" loop voor my komt niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief 
zeer goed overeen met de simulatieresultaten. Duidelijk is de "driehoekige" piek rond H = 0 te zien. Wel 
is er, net als overigens bij de "easy-axis" loop, duidelijk sprake van een achtergrond bijdrage. Deze 
wordt naast de achtergrondbijdragen van de samplehouder en de achtergrond ten gevolge van trillingen, 
tevens veroorzaakt door cross-talk (zie hoofdstuk 6). De cross-talk speelt bij de bepaling van de y
component van het magnetische moment een veel grotere rol dan bij de bepaling van de x-component 
omdat bij de hier besproken experimenten de x-component overheerst. De cross-talk kan bovendien van 
meting tot meting verschillen, het sample is immers na het bepalen van de "easy-axis" gedraaid om de 
"hard-axis" curve te bepalen. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de VSM aan de hand van de in dit hoofstuk beschreven 
resultaten. De spreiding in de meetpunten, ongeveer 5·10·8 Am2--./s, is consistent met de resultaten van 
hoofdstuk 6. Wederom is duidelijk te zien dat de spreiding toeneemt bij een toename van het aangelegd 
veld wat bevestigd dat vibratieruis de dominante ruisbijdrage is. 
De asymmetrie in de x-component van het magnetische moment bij de magnetisatiecurven van paragraaf 
7.1 is bij de hier beschreven resultaten niet aanwezig. Dit bevestigd het vermoeden dat deze 
voornamelijk veroorzaakt werd door vervuiling van de samplehouder. Voor de in deze paragraaf 
beschreven resultaten is de samplehouder grondig schoongemaakt door hem enkele uren in een 
zuuroplossing uit te koken. 
Het is een lastig en tijdrovend werk om het sample precies zo te draaien dat het met zijn "easy-axis" of 
"hard-axis" evenwijdig is aan het externe veld. Automatisering van dit proces met behulp van 
stappenmotoren kan hier wellicht uitkomst bieden. We komen hier nog op terug in hoofdstuk 8. 
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8 - Conclusies & aanbevelingen 

8.1 - Conclusies 

Er is een Vibrating Sample Magnetometer gerealiseerd met een gevoeligheid in de orde van 10-8 Am2 bij 
een integratietijd van 10 seconden per meetpunt De algehele stabiliteit van de VSM is beter dan 0.3 %. 
Daarmee is ruimschoots voldaan aan de gestelde ontwerpcriteria ten aanzien van de gevoeligheid en de 
snelheid van de VSM. De gevoeligheid van de gerealiseerde VSM wordt voornamelijk beperkt door 
vibratie van de oppikspoelen veroorzaakt door de trilkop. Deze vibraties worden hoogstwaarschijnlijk 
akoestisch via het tafelblad aan de oppikspoelen doorgegeven. 
Het biaxiale oppikspoelenstelsel maakt het mogelijk om twee componenten van het magnetische moment 
te gelijkertijd te detecteren. 
Uit de eerste experimentele resultaten voor hysteresecurven van dunne films, en uit metingen en 
simulaties van de plaatsafhankelijkheid volgt dat de reproduceerbaarheid in de buurt van de 5 % ligt 
Deze wordt in de huidige opstelling voomarnelijk beperkt door de nauwkeurigheid waarmee het sample 
en het ijksample tussen de oppikspoelen kunnen worden gepositioneerd. 
De software en de hardware zijn, met het oog op de onderhoudbaarheid, vrijwel volledig modulair 
opgebouwd en uitgebreid gedocumenteerd. 
Bij het ontwerp van de software is gekozen voor een "command line" structuur met de mogelijkheid om 
een verzameling van commando's te combineren tot een script en deze sequentieel te laten uitvoeren. Op 
deze manier is gebruiksvriendelijkheid (in de vorm van standaard scripts) gecombineerd met een hoge 
mate van flexibiliteit (in de vorm van directe commando' s) . 
De hardware is bijna volledig computergestuurd voor optimaal gebruiksgemak. Alleen de positionering 
van het sample tussen de oppikspoelen gebeurt nu nog met de hand. Dit is een betrekkelijk onhandige en 
vooral onnauwkeurig methode waarbij de positionering op het oog wordt gedaan, wat de nauwkeurigheid 
beperkt tot 1 à 2 millimeter. 
De hoek tussen het sample en het externe veld kan handmatig worden ingesteld door de trilstaaf te 
draaien. De nauwkeurigheid waarmee de hoek kan worden ingesteld is echter relatief laag en het draaien 
van de trilstaaf leidt tot een oogwenste verplaatsing van het sample doordat dit niet precies op de as van 
de trilstaaf is gemonteerd en de trilstaaf niet helemaal recht is. Dit gaat ten koste van de 
reproduceerbaarheid. 
De huidige trilstaaf en samplehouder zijn gemaakt van perspex. Perspex kan leiden tot een relatief grote 
diamagnetische bijdrage aan het opgepikte signaal en raakt, doordat het een relatief zacht materiaal is, 
makkelijk vervuild met magnetische materialen. 
Er is een goede overeenkomst tussen het vereenvoudigde dipool-model voor de in de oppikspoelen 
geïnduceerde spanning en de verkregen meetresultaten, niet alleen voor kleine samples maar ook voor 
dunne films . Ook de, tijdens de ontwerpfase, ontwikkelde simulatie van het oppikspoelenstelsel geeft 
een goede beschrijving van de experimenten. 
Gebleken is dat bij de gebruikte Broker magneet het effect van images voor het hele veldbereik vrijwel 
constant is en er dus geen correctie voor deze "images" nodig is. 

8.2 - Aanbevelingen 

De positionering van het sample tussen de oppikspoelen zou verbeterd kunnen worden door de trilkop op 
een computergestuurde translatietafel te monteren . Met behulp van het te meten sample of een ijksample 
is het dan mogelijk om, op basis van het geïnduceerde signaal, het sample met grotere nauwkeurigheid 
tussen de oppikspoelen te positioneren. Ook de nauwkeurigheid waarmee het sample rond de z-as 
(modulatierichting) kan worden geroteerd zou sterk verbeterd kunnen worden door toepassing van 
stappenmotoren. 
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De simulatieresultaten voor samples met eindige afmetingen zouden nog verbeterd kunnen worden door 
het sample te beschrijven als een ruimtelijke verzameling van een aantal kleine magnetische dipolen (zie 
figuur 58), in plaats van één enkele magnetische dipool. Een dergelijke verbeterde simulatie zou in de 
VSM software kunnen worden gebruikt om de calibratieconstante, bepaald voor een ijksample met een 
bepaalde vorm en afmetingen, om te rekenenen naar calibratieconstanten voor samples met een andere 
geometrie. Aan de hand van een dergelijke simulatie is het ook mogelijk om voor sample met een 
willekeurige vorm de crosstalk (het verschijnsel dat een magnetisch moment in de ene richting een 
bijdrage levert aan het gedetecteerde signaal van de andere component) te bepalen en in de VSM 
software realtime voor deze fout te corrigeren. 
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Figuur 58: Opdelen van een sample in een eindig aantal kleinere samples met hetzelfde totale magnetische 
moment. 

Het huidige oppikspoelenstelsel was ontworpen als "test" oppikspoelenstelsel, waarbij de positie van de 
oppikspoelen instelbaar is, doordat deze geschroefd zijn aan de binnenkant van een frame dat tussen de 
magneetpolen is geklemd. Deze instelbaarheid van het stelsel gaat ten kostte van de rigiditeit, waardoor 
het stelsel gevoelig is voor vibraties. Om vibraties van de oppikspoelen te minimaliseren is het belangrijk 
om de oppikspoelen direct tussen de magneetpolen te klemmen. In figuur 59 zijn twee oppikspoelen
stelsels geschetst waarbij dit gerealiseerd is. 
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Figuur 59: Concepten voor nieuwe oppikspoelenstelsels. De nadruk ligt op het direct inklemmen van de 
oppikspoelen tussen de magneetpolen in plaats van het inklemmen van een frame waaraan de 
oppikspoelen bevestigd zijn. 

Een grotere rigiditeit van het stelsel kan ook verkregen worden door in plaats van perspex hardere, 
stuggere materialen zoals bijvoorbeeld glas of keramische materialen te gebruiken. 
De vibraties kunnen verder verminderd worden door de rubberen dempers tussen de trilkop en de tafel 
beter af te stemmen op het gewicht van de trilkop, of door met behulp van twee rubberen dempers en een 
massa in serie een tweede orde laag-doorlaatfilter te creëren. 
De akoestische overdracht van de vibraties kan verminderd worden door het tafelblad zwaarder en 
stugger te maken door bijvoorbeeld de huidige aluminiumplaat te vervangen door een dikke staalplaat. 
Verdere vermindering van de akoestische overdracht zou bereikt kunnen worden door de oppikspoelen 
akoestisch af te schermen, maar dit belemmert de toegang tot het sample. 
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Om het effect van "images" te beperken is bij het huidige ontwerp bewust een perspex plaat geplaatst 
tussen de magneetpool en de oppikspoelen. Het effect van images is echter voor het hele veldbereik 
vrijwel constant en kan dan juist gebruikt worden voor extra versterking van het signaal door de 
oppikspoelen direct tegen de magneetpolen te plaatsen. Door de perspex plaat te verwijderen komt er 
ook meer ruimte vrij tussen de magneetpolen. Deze ruimte kan worden gebruikt om de oppikspoelen 
verder uit elkaar te plaatsen of groter te maken, of om de magneetpolen dichter bij elkaar te plaatsen, wat 
resulteert in een groter veldbereik. 

De diamagnetische bijdrage van de trilstaaf en de samplehouder zijn bij de huidige VSM nog geen groot 
probleem, omdat deze bijdrage van dezelfde orde van grootte is als bijvoorbeeld de vibratiebijdrage. 
Wanneer de gevoeligheid van de VSM echter verder verbeterd wordt, doordat bijvoorbeeld de vibraties 
in de oppikspoelen worden verminderd, is het aan te bevelen over te gaan op een samplehouder van 
bijvoorbeeld kwartsglas of kel-F. De bijdrage van de trilstaaf met de samplehouder kan ook verminderd 
worden door de trilstaaf niet asymmetrisch tussen de spoelen te plaatsen, zoals in de huidige VSM het 
geval is, maar de trilstaaf aan beide kanten uit het oppikspoelenstelsel te laten steken. Wanneer de 
trilstaaf aan beide kanten veel verder uit het oppikspoelenstelsel steekt dan de typische afmetingen van 
het oppikspoelenstelsel, zal tijdens het op en neer bewegen van de trilstaaf de door de oppikspoelen 
omsloten flux ten gevolge van de trilstaaf niet veranderen. De trilstaaf levert dan geen bijdrage aan het 
opgepikte signaal. 
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Appendix A - Reciprociteits theorema 
Het reciprociteits theorema [PUR85] stelt: 

De flux 1/!12 door spoel C1 als gevolg van een stroom I door spoel C2 is gelijk aan de flux 1/!
21 

opsloten door 
spoel C2 wanneer een gelijke stroom I door spoel C1 loopt. 

-
Het reciprociteits theorema kan worden bewezen met behulp van de vectorpotentiaal A behorende bij 
het magnetische veld B . Gebruik makend van de relatie van Stokes wordt de volgende relatie tussen de 
flux en de vectorpotentiaal verkregen: 

if>= ffs·iida= fÄ·ás ( A.l) 
0 c 

Cis decontour die het oppervlak 0 imsluit. 
Voor de vectorpotentiaal van het magneetveld ten gevolge van een stroom I door een winding C2 op een 
bepaald punt op winding cl geldt: 

( A .2) 

Eenzelfde relatie bestaat voor de vectorpotentiaal op een bepaald punt op winding C2 ten gevolge van 
een stroom I door winding CJ . 

Invullen van vergelijking A.2 in vergelijking A.l geeft: 

( A.3) 

Aangezien de absolute afstand r1 2 gelijk is aan r21 volgt het reciproque theorema direct uit deze 
vergelijking. 
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Appendix C - VSM Control 

About the Software 

VSM Control is software (developed in LabWindows CVI) to control the "Room Temperature Vibrating 
Sample Magnetometer". The software uses the PhyDAS interface libraries and PhyDAS driver to 
communicate with PhyDAS interfaces. 

Main Panel 

The VSM Control software allows you to view the measurement data in two different ways: the "Curve" 
view or the "ASR" view. It is possible to switch between the two views by clicking either the "Curve" 
button or the "ASR" button below the graphs at the right side of screen. 
The "Curve" view (figure B.l) shows the measured magnetic moment of the sample in two directionsas 
a function of the applied field for all measured points. The x and the y component of the magnetic 
moment are plottedingreen and yellow, respectively . 

• •·• ~ancel I 

' C~~~ .. J Tr~ •• ·~;..':"'n 

s .••• I '}I 

Figure B.l : Screenshot ofthe main panel in "Curve" view. 

The "ASR" view (figure B.2) shows only the data from the last point. The two graphs on the left show 
the raw ASR (Analog Signal Recorder) data as it was read from the ASR data register. Next to each of 
these graphs are two other graphs, one with the power spectrum of the ASR data and one showing the 
real and imaginary part of this data in blue and green, respectively. The ASR data is phase shifted in 
such a way that the signal generated by the sample yields a sine wave, making the imaginary part, the 
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green signal, the signal of interest. The blue, out of phase, signal is due to vibration and other sourees of 
interference. 

In the top leftof the main panel (figure B.l) there are three analog meters for monitoring: the transducer 
frequency, the transducer amplitude, and the strength of the applied magnetic field. The LED array just 
below the applied field meter indicates the "field" or ADC range. The ADC used by the VSM to 
measure the applied field, has 4 digitally selectable ranges. Changing the range changes the input 
voltage range of this 12-bit ADC and hence the resolution with which it measures the strength of the 
applied field. Using a smaller range increases the resolution with which the field is measured but lowers 
the maximum field that can be recorded. 

Figure B.2: Screenshot ofthe main panel in "ASR" view. 

The "Scope" button in the lower left corner causes the software to start sampling the signal from the 
pickup coils by means of the ASR. Aftereach measurement the ASR data graphs are updated (see figure 
B.2). While the scope mode is running some controls, including the "Scope", "Calibrate" and 
"Amplification" controls, will be dimmed. To cancel the "Scope" mode, press the "Cancel" button. 
Although the ASR data is plotted in the "ASR Signal I Power spectrum" graphs, no data is actually 
saved to disk. The scope mode is mainly for diagnostics . It can be used to analyze the VSM's 
performance of the VSM, or for positioning a sample between the pickup coils. 
Directly above the "Scope" button the "Calibrate" button is located, which will start the calibration of 
the VSM. The calibration is performed by measuring the pickup coil voltage using a sample with a 
known magnetic moment. The software will guide the user through the process by means of dialog 
box es. 
The VSM Control software is largely command-driven. To start executing a predefined script, choose 
the script from "Script" pull-down menu, or choose "Open Script" from the "File" menu and select the 
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script from the standard file selection dialog. To start executing the script press the "Start" button. The 
VSM Control software will execute the script by interpreting each line in the text file. While a script is 
running some controls, including the "Scope", "Calibrate" en "Amplification" controls, will be dimmed. 
The "Amplification" dial and the "Transducer" switch are both shortcuts for, respectively, setting the 
amplification factor of the programmabie gain amplifier and tuming the transducer on or off. In most 
cases the VSM script will perfarm these tasks. However, when using the scope mode, it's necessary to 
manually start the transducer and select an amplification factor. Next to the "Amplification" dial, two 
LED controts indicate the logic levels of the two programming inputs of the programmabie gain 
amplifiers, which amplify the signal from the pickup coils befare it is fed to the ASR. 
At the bottorn of the screen a message text box is present for showing the progress and the state of the 
software, and a cammand line box. The cammand line box gives the user a possibility to enter a single 
VSM cammand without having to create a script. 

VSM Commands 

The VSM Control software is almast entirely command-driven. The cammand parser takes commands 
from the cammand line box, a script, or even a button. It then parses the cammand and calls the correct 
routines to complete the action. A cammand takes the form: CMD_NAME fpl fp2 fp3 fp4] fp5] fp6]]]] 
[string], and can have up to 6 numerical parameters or a single string parameter. The following VSM 
commands are currently implemented: 

GET _FIELD [''file name"] 

SET_FREQUENCY frequency 

This command sets the applied magnetic field to the value passed as 
parameter. If this value exceeds the maximum value for the current field 

the maximum value is used without further 
This command prints the applied magnetic field as measured by the Hall 
probe in the message list box. 
If a filename is passed, the magnetic field is appended to that file 
together with the control voltage. This allows you to analyze magnetic 

. field npr·tnrm<~nrP 

This command sets the transducer frequency to the ciosest 
approximation of the value passed. 

I The transducer frequency can only be set to discrete values with, at the • 
I regular operating frequency, an accuracy of approximately 0.4 Hz. . 

I 
GET _AMPLITUDE [''file name"] l Th is command prints the transducer amplitude in the message list box. 

1 If a filename is provided, the amplitude is appended to that file together 
I with the corresponding transducer frequency. This allows you to analyze 
i the transducer's .. ···· ··························· ..... ... . ..... 

MEASURE_MOMENT M R I This command measures the magnetic moment in both directions. The 
I 
1 data is written to the data file, opened with OPEN_DAT AFILE, and 
I plotted on the main panel. 
I The first parameter is the total number of periods of the sample 
l movement that have to be averaged. Increasing this number wil! increase 
i the measurement' s accuracy by averaging out all unwanted frequency 
I components. 
! The second parameter is the number of speetral components that wil! be 
l plotted in the power spectrum and the FFT graph of the ASR data. This 
I setting has no effect on the accuracy of the measurement. Displaying 
I more speetral components wil! slow down the FFT and thus the 

measurement. This for 
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r········-···--········-·---·-·······--··-····------··-----------··-···-· 
' MEASURE_SEQUENCE fromField This cammand measures the magnetic moment at n values of the field 

toField n M R from fromField to toField. M is the total number of periods of the 
sample movement that have to be averaged. R is the number of speetral 
components that will be plotted in the power spectrum and the FFf 
graph of the ASR data. The data is written to the open data file and 

-----·-··········-·····--- ···-----· plotted on the main panel. 
SCOPE [M R] This cammand repeatedly samples the coil signals with the ASR and 

plots the data in the ASR graphs on the main panel until the user presses 
the Cancel button. This cammand is mainly for diagnostic purposes. No 
data is written to disk. 
The two parameters are optional. When ornitted, default values are used. 
The first parameter is the number of periods of the sample movement 
that have to be averaged. The second parameter is the number of 
speetral components that will be plotted in the power spectrum and the 
FFf graph. 

OPEN_DA T AFILE ffilename] This cammand creates and opens a file to which the measurement data 
of the magnetic moment measurements is written. 
If no file name is provided as parameter, a standard save file dialog is 
open ed. 

CLOSE DATAFILE This cammand closes the data file. 
SET _PGA mode This cammand sets the amplification factor of the programmabie gain 

amplifiers. Both PGA's are set simultaneously. 
Valid PGA modes are 0, 1, 2 or 3 for an approximate gain of 1, 10, 100 
or 1000, l""J.l"l'u ,dy. 

DELA Y seconds This cammand suspencts the application for a specified number of 
seconds. 

SET_FIELD_RANGE range This cammand sets the range of the ADC used to measure the field 
strength of the applied magnetic field. 
The ADC has four digitally selectable ranges. A smaller range increases 
the resolution with which the applied field can be measured but 
decreases the usabie field range. 
Valid parameter values, with the corresponding approximate field range 
and resolution, are: 

Range Field Range Resolution 
0 -85 kAlm < H < 85 kAlm 0.042 kAlm 
1 -170 kAlm< H < 170 kAlm 0.083 kAlm 
2 -340 kAlm < H < 340 kAlm 0.17 kAlm 
3 -680 kAlm < H < 680 kAlm 0.34 kAlm 

CALIBRATE This cammand starts the calibration of the VSM. 
RESET. _GRAPHS This cammand resets all graphs on the mam panel. 

Scripts 

A sequence of commands, like measuring a magnetization curve, can be saved in a script. Pre-made 
scripts can be selected from the pull-down menu or by choosing "Open Script" from the "File" menu. To 
start executing the script, press the "Start" button or choose "Run Script" from the "File" menu. Scripts 
can be created with a regular text editor orthebuilt-in Script Builder script generator. 
To create a new script with the Script Builder, select "New Script" from the "File" menu. This will open 
the Script Builder panel (Figure B.3). To add a script cammand to the script, double-click the cammand 
in the "Commands" list. If the cammand requires one or more parameters, a popup dialog will be 
opened. Enter the parameter(s) and press "Ok". The cammand with its parameter(s) will be added to the 
bottorn of the "Body" text box. To make the script easier to re-use and modify, it is possible to add a 
camment to the header or to manually add comments to the script by adding a line of camment preeerled 
by two forward slashes. All three text boxes, Header, Body, and Footer, can be edited manually. Once 
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the script is ready, press the "Save" buttontosave the scriptand close the panel. Pressing "Discard" will 
close the panel without saving and pressing "Reset" will reset the script without closing the panel. 

cy1 Scupt l1u1lder Ei 

~ 
fSetFr 

. / 

' 
!_y--· ... AA' 

Script 8uilderv1 .1 

Figure BJ· Script Builder panel. 

Options 

To customize the VSM Control software, the settings in the "Options" panel can be changed. To open 
the "Options" panel, choose "Options" from the "Edit" menu. 

•:.sr Ophons f3 

, .•. Jnteir~:;;,: . :·r·,.;{·; 

I :n:v:::(~t. > 
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Figure 8.4: Screenshot ofthe "Options" panel. 

Interface: 
Play Sounds: With this option enabled, the VSM Control software will play a sound when the software 
first Iaunches or when an error or waming occurs. The default soundscan be set by replacing the .wav 
files in the "wavs" directory. 
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Min Curve Scale: With the vertical slider, next to the graph in the "Curve" view, it is possible to change 

the range of the graph' s vertical axis. This value determines the full range of the vertical axis when the 
vertical slider is at its minimum setting. 
Remember Messages: This value determines the number of lines the message textbox can hold. If the 
number of messages exceeds this value the oldest lines are deleted. 

VSM Settings: 
PLG Phase Shift: The VSM Control software measures both the in-phase and out-of-phase components 
the magnetic moment. To compensate for undesired phase differences the phase of the ASR data is 
shifted by this setting. 
Calibration: There is a linear relation between the signal amplitude and the moment of the sample. This 
setting gives the proportionality constant. When calibrating the VSM this value will be updated 
automatically. 
Calibr. Amplitude: The transducer amplitude during the calibration. 
Sy/Sx: The ratio of the sensitivities of the piek up coils for the y-component and those for the x
component of the magnetic moment. This value is used to calculate the magnitude of the y-component 
from the calibration performed for the x-component. 

PGA: 
The amplification factors of both PGAs in all four modes. 

Pre-Amp: 
The amplification factors of the pre-amplifiers of the signals from the piek-up coils. 

Directories: 
Script Files: The default directory for the VSM scripts . This directory is used to create the script pull 
down menu. 
Measurements: The default directory for storing measurement data files . 

-69-



Appendix D - Coil Si mulation Data Vibrating Sample Magnetometer 

Appendix D - Coil Simulation Data 

D.l - Relative signal change vs. sample displacement 

The simulated relative change in voltage induced in the pielcup coils, when detecting the x-component of 
the magnetic moment, as function of the displacement of a dipole sample from the center of the pielcup 
coil assembly. The magnetic moment of the sample is directed along the applied magnetic field (i.e., in 
the x-direction). 
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0.2 - Cross Talk Cxy 

The simulated relative change in voltage induced in the pielcup coils, when detecting the x-component of 
the magnetic moment, as function of the displacement of a dipale sample from the center of the pielcup 
coil assembly. The magnetic moment of the sample is directed perpendicular to the applied magnetic 
field (i.e., in the y-direction). 
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0.3 - Relative signal change vs. sample displacement 

The simulated relative change in voltage induced in the pickup coils, when detecting the y-component of 
the magnetic moment, as function of the displacement of a dipole sample from the center of the pickup 
coil assembly. The magnetic moment of the sample is directed perpendicular to the applied magnetic 
field (i.e., in the y-direction). 
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0.4 - Cross Talk Cyx 

The simulated relative change in voltage induced in the pickup coils, when detecting the y-component of 
the magnetic moment, as function of the displacement of a dipole sample from the center of the pickup 
coil assembly. The magnetic moment of the sample is directed along the applied magnetic field (i.e. , in 
the x-direction) . 
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Appendix E - Technical Drawings 

E.1 - Coil Assembly 
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E.2 - Transducer Leaf Spring 
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E.3 - Transducer Table 
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Appendix F: VSM Software Reference 

General structure 

The Vibrating Sample Magnetometer is operated by a computer and uses PhyDAS interfaces for data 
acquisition and for control of the VSM hardware (e.g. the transducer). The VSM software (developed in 
C using CVI LabWindows) controls the PhyDAS interfaces through a parallel conneetion between the 
PhyBUS on the interface crate and a PhyBUS-PCI converter PCI card in the computer. 
The PhyDAS driverand a set of interface specific libraries (readily available from the BLN group) take 
care of the !ow-level communication between the PC and the PhyDAS system. The VSM software 
communicates with the interfaces through these interface libraries and never directly via the driver. This 
ensures that the VSM can easily be upgraded with different or improved PhyDAS interfaces and I or 
interface libraries with a minimum of software maintenance. 
The VSM software itself is also constructed as a set of libraries. These libraries can be split into the 
main VSM library, the user interface libraries, the command parser, the hardware libraries, and some 
utility libraries. 
The main VSM library forms the care of the application. It contains the main function that first verifies 
that all required PhyDAS interfaces are available, initializes the PhyDAS environment and the PhyDAS 
driver and then starts the user interface. The main function does not return until after the user has 
chosen to exit the application. 
The user interface libraries consist of LabWindows .uir files descrihing the graphical user interface and 
the associated souree files. These souree files contain the different CVI Callback functions and all 
functions related to the user interface, like a function for platting data to a graph controL 
The design goals for the VSM software were to create an easy to use and straightforward application, 
which had to be flexible and easy to maintain. Therefore a command parser was added, to act as a 
common interface for the hardware libraries. By adding the command parser the hardware libraries and 
the user interface become less dependent, which results in easier software maintenance. It also allows for 
a high degree of flexibility and ease. The command line interpreter allows for easy control by allowing 
the user to issue direct commands, while user-defined scripts allow for complex or large sequences of 
commands to be processed automatically. 
The hardware libraries contain all routines related to cantrolling the PhyDAS interfaces and the data 
acquisition. They use the PhyDAS libraries for low level communication with the PhyDAS driver to 
ensure compatibility with future upgrades of the PhyDAS interfaces. 
The utility libraries contain common routines like delay which are used throughout the rest of the 
application, and routines for handling errors. The general way to deal with an error is to inform the user 
of the problem by displaying a dialog popup and aborting the running operation or script. 

The update "event" 

All communication to and from the hardware libraries goes through the command parser. The only time 
the hardware libraries bypass the cammand parser is the vsmUpdate routine. Updating the user interface 
is best initiated in the hardware libraries to prevent serious lag and wrong dial positions. If, for example, 
the update would be initiated in the command parser instead, and the user changes the applied field the 
dial which indicates the applied field would not change until the field change is complete, even if the 
change takes a couple of seconds. 
Normally this "updating" would be implemented as a user defined event which would be queued by the 
hardware libraries and could be retrieved and acted upon by any, or none, of the user interface panels . 
Unfortunately, LabWindows does not provide an elegant and reliable way to implement user defined 
events in a Callback driven application. 
To rnaintaio the independenee between the user interface and the hardware libraries, an update interface 
function is added to the main VSM library. Whenever the state of the VSM is modified (e.g. the 
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transducer frequency is changed) the hardware library calls the vsmUpdate routine. The vsmUpdate 
routine then calls the appropriate routines for updating the user interface. With the VSM software 
structured this way a modification of the user interface at worst results in a modification of a single 
routine in the VSM main library. 

Cooperative Multithreading 

The VSM software is not multithreaded because, as stated in the Lab Windows/CV! Pro grammer 
Reference Manual pag. 3-23, " ... the LabWindows/CVI development environment (version 5.0) is not 
designed to handle multiple threads." lt is possible to use the Windows SDK Functions to create multiple 
threads in a Lab Windows/CV! Program but doing so poses some design problems. The 
Lab Windows/CV! libraries are not multithread safe when called from a program linked in 
Lab Windows/CV! and, when using multithreads, the debugger can not be used. In a straightforward 
sequentia! application it is possible to work without multithreading. However to maintain a responsive 
user interface, during certain time consuming code routines, the software has to relinquish control to the 
system every now and then, so the interface can be redrawn and events can be processed. This so called 
cooperative multitasking is achieved by regularly calling the two Lab Windows routines 
ProcessDrawEvents() and ProcessSystemEvents(). 

Conventiens 

The following naming conventions have been used throughout the VSM software. 
• Function narnes start with the library name. E.g. LibraryFunctionName() 
• Parameter narnes start with in, out or io to indicate whether they are used as to pass data to or from 

the function or both. 
• Pointer variabie narnes end with Ptr to make a clear distinction between a variabie and a pointer to a 

variable. 
• Error code narnes are proceeded bye. (E.g. eNotEnoughMemory) 
• External global variables start with the letter g. (E.g. gVariableName) 
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F.l - vsm.c 

Description 

This library farms the care of the VSM software. It contains the main 
function, which starts with initializing the PhyDAS system and loading 
the user interface and then handles all events until the user quits the 
application. Since the application is callback driven instead of event 
driven, the function main does nat contain an event loop but uses the 
LabWindows function runUserlnterface() to handleevents instead. 

Global Functions 

Static Functions 



F.2 - vsmPanel.c 

Description: 

The library "vsmPanel.c" contains all functions related to the 
vsmPanel.uir user interface file (the main panel). This includes a 
function to open and close the panel, callback functions for the panel' s 
controls and menus, and functions for drawing the panel's graphs and 
updating control values. 

Global Functions: 

control: 

event: 

caiiBackData: 

eventOatal: 

eventData2: 

theevent 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

DESCRIPTION 

PARAMETERS panel : 

event: 

caiiBackData: 

eventOatal: 

eventData2: 

handle to the menu bar 

handle to the menu item 

handle to the 

theevent 

changes the user interface, 
whether or nol the 

TRUE if the application is busy, FALSE if the 
application is not busy. 

TRUE ifthe cancel button should be disabled, 
FALSE if the cancel button should be enabled. 



00 
VI 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

Static Functions: 

PARAMETERS 

This function scales the horizontal axes of the ASR data graph to 
match the number of periods shown by the graph to the setting of its 
horizontal slider. 

inControl: 
inGraph: 

handle to the slider control 

handle to the ASR data graph which has to be 



PARAMETERS 

Unit used for the applied field . 0: kNm; I: Alm; 2: 
Gauss ; 3: Tesla 



F.3 - aboutPanel.c 

Description 

Routines for opening and closing the about panel. 

Global Functions 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

commit event from the 

panel: handle to the panel 

event: 
caliBackData: 
eventData I: 

eventData2: 

theevent 

F.4 - parse.c 

Description 

This library contains a cornmand parser for the VSM software. A 
command is given by calling the function parse with a command string 
as parameter. The string is parsed and the correct routine from the 
"cmd.c" library for handling the command is called. 
The parse function does not return an error code. Instead the parse 
function or the routines it calls handle all errors. 

Global Functions 

Static Functions: 

command and its 
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F.S- cmd.c 

Description 

These are the emumand routines for the command Parser. A command is 
a series of calls to routines from the hardware libraries and interface 
libraries that forma single action (e.g. setting the transducer frequency) . 
These functions do not return an error code but instead handle all errors 
intemally. 

Global Functions 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

This function handles the command to set the applied field. The 
amplification of the programmabie gain amplifier is set to its minimum 
and the functionjieldSet() is called. Once the field has been changed 
the is retumed to its 

inCmdPtr: 

the structure containing the command 

the structure containing the command 



DESCRIPTION 

PARAMETERS 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

This function handles the command to measure the transducer 
amplitude. The vsmUpdate() function is called to display the new 
value. If a filename is provided the transducer amplitude and frequency 
are to that file. 

inCmdPtr: structure containing the command 

This function handles the command to measures the applied magnetic 
field. The vsmUpdate() function is called to display the new value. If a 
filename is provided the field vs. applied control voltage is appended 
to that file . 

inCmdPtr: the structure containing the command 
PARAMETERS 

structure containing the command 

Th is function handles the command to measure the magnetic moment 
as a function of the magnetic field. The measurement data is plotted 
and, if a data file was opened, written to file . This command is in fact a 
small script itself. It calls other commands by calling the par se() 
function. 

inCmdPtr: the structure containing the command 



\0 
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F.6 - coils.c 

Description 

This library contains all routines for cantrolling the PhyDAS interfaces 
involved in measuring the output voltage from the pickup coils. The 
voltage from the pickup coils is sampled using an ASR with an extemal 
clock and gate bath provided by an MSI. 

Global Functions 

outDOPtr: 

outDIPtr: 

Pointer to the buffer in which the data read from 
channel 0 of the ASR is retumed 
Pointer to the buffer in which the data read from 
channel I of the ASR is retumed 



F.7 - field.c 

Description 

This file contains all routines related to cantrolling and measuring the 
applied magnetic field. A single magnet powered by a computer 
controlled Delta power supply generates this field. An analog voltage 
applied to the programming port of the Delta power supply regulates the 
current through the coils and thus the strength of the applied field. The 
control voltage is supplied by one of the DAC outputs on the MSI 
interface. The Delta power supply is lirnited to positive voltages only, so 
to change the direction of the magnetic field the direction of the current 
is reversed using a computer controlled switch unit. 
The applied field is measured using a Hall probe placed between the 
poles. The Hall voltage over the probe is measured with one of the ADC 
inputs on the MSI interface. 

Global Functions 

Th is function changes !he applied field to match !he requested field as 
close as possible. If the field has to change direction the current is first 
decreased to zero, !he current direction is reversed, and then the current 
is increased untilthe correct field has been reached. 
Near zero current the rale at which !he current is changed is decreased 
to prevent large negative induction voltages thatthe power supply can 
nol compensate. 
If the requested field exceeds the maximum allowed field, the 
maximum field is used without further waming. All measurement 
routines should therefore measure !he field inslead of relying on !he 
value setthe field to. 

Static Functions 



F.S - transducer.c 

Description 

This file contains all routines for controlling and monitoring the 
transducer of the Vibrating Sample Magnetometer. This includes 
routines for setting and reading the transducer frequency and for 
measuring the vibration amplitude. 
The power amplifier driving the transducer gets its sinusoirlal input from 
the Direct Digital Synthesizer. The DOS generates an approximation of 
a sine using a predefined number of discrete steps timed by the MSI 
clock. The frequency of the DOS and thus of the transducer is controlled 
by modifying the MSI clock divider register. 
The displacement of the transducer is measured using a capacitive 
displacement meter and an analog lock-in amplifier. The sinusoirlal 
displacement signa! from the lock-in amplifier is converted to a oe 
voltage and measured with and ADC. 

Global Functions 



F.9 - calibration.c 

Description 

This file contains routines for converting the voltage to a moment. 

Global Functions 

PROTOTYPE 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

PROTOTYPE 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

ULONG calibrationSave(double inAmplitude, double in Voltage, 
double inField) 

to 

inAmplitude: 
in Voltage: 

in Voltage: 

in Field: 

the new cal i bration constants and writes them 

Transducer amplitude during calibration 
Combined pickup coil voltage for the x-component 
of the magnetic moment. 

~o.nn,oti~ field 

Combined coil voltage for the y-component of the 
magnetic moment 

Applied magnetic field during the cal i bration 

calibration 



F.lO - probe.c 

Description 

This library contains a routine for converting the measured Hall probe 
voltage to a magnetic field. The conversion is a linear relation: 

B=(V -PROBE_ OFFSET)*PROBE_ CONVERSION ( F.l) 

The Hall Probe and its amplifier are treated as a single unit. The 
constants have been obtained for the output of the Hall probe amplifier, 
so the amplification has been taken into account in both the conversion 
factor and the offset. 

Global Functions 

F.ll- pga.c 

Description 

This library contains a routine for converting the output voltage of the 
PGA to its corresponding input voltage by dividing the output voltage by 
the PGA amplification. 

Global Functions 

PARAMETERS inChan: 

inAmpl: 
ioVoltPtr: 

PGA channel 

The PGA amplification mode (0, I, 2 or 3) 
Pointer to the variabie holding the output voltage. 
This variabie is also used to return the result 



F.12 - utils.c 

Description 

This library contains a number of useful functions used throughout the 
VSM software. 

Global Functions 

the interface to be redrawn and events to be 
tasks. 

DESCRIPTION 

PARAMETERS 

RETURNS 

This function rotates the data in an array of long over a certain number 
of positions. Entering a negative value wiH cause the data to be rotated 
to the 

ioDataPtr: Pointer to the array of long words 

inLength: Length of the array in elements 

inRotateOver: Number of the data has to be rotated 

NO_ERR on succes, a non-zero error code if not enough memory is 
available or when inRotateOver is out of 



F.13 - measure.c 

Description 

This library contains a function that performs a single measurement of 
the magnetic moment at one setting of the magnetic field. The result is 
returned in an ASR data structure containing the raw ASR data, the FFf, 
and the power spectrum. 

Global Functions 

Local Functions 

PROTOTYPE 

DESCRIPTION 

PARAMETERS inR: 

inM: 
outAsrOPtr: 

outAsriPtr: 

Number of periods of the output signa! have to fit 
into a single Asr measurement sequence 

Number of averages 

Pointer to a ASR data structure used to return the 
data from ASR 0 

Pointer to a ASR data structure used to return the 
data from ASR I 

otherwise FALSE 



F.14- scriptPanel.c 

Description 

Together with the scriptPanel.uir file this library forms a script 
generator. 

Global Functions 

panel: 
con trol : 
event: 
callbackData: 
eventOatal: 

Local Functions 

handle to the panel 
handle to the control 
the even! 



F.lS - optionPanel.c 

Description 

This library contains routines for setting, loading, and saving the users 
preferences for the VSM software. 

Global Functions 

control: 
even!: 
callbackData: 
eventOatal: 
eventData2: 

handle to the control 
the even! 



F.16 - errorPanel.c 

Description 

Regular popup panels halt the progress of the program until the user 
closes the panel. Since the VSM software has to be able to power down 
the VSM hardware in case of an error, a panel is used to display errors 
instead. Once an instanee of the errorPanel is opened it stays open until 
the panel is discarded by the panel's callback function, while the 
program continues. 

Global Functions 

con trol : 
event: 
callbackData: 
eventOatal: 

handle to the control 

theevent 

This function displays an error message by opening the error panel and 
sets the global value abort to TRUE to abort the currently running 

vsm error code. 
PhyDAS error code. 0 if no PhyDAS error 
occurred. 

Static Functions 
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Appendix G Coil Simulation 
Coil_class.h 
11 ======================================================== ================== ====== 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
I I 
11 
11 

class coil 

Thi s is a generic coil class. 
z_coil classes which describe 
applied field and a coil with 
respectively. 

This class is used to derive the x_coil a nd 
a coil with its axis alo ng parallel to the 
its axi s parallel to the modulation direct i on 

NOTE: the point (xO,yO,zO} is defined as the CENTER o f the coil!!! 

class c o il{ 

) ; 

prot e cted: 
11 Coi l parameters 
double xO; 
double yO; 
double zO; 
d ouble 1; 
double ra; 
double ri; 
d ouble alfa; 

11 Coil displacement relative to sample 
double dx; 
double dy; 
d ouble dz; 

11 Metbod used t o calculate the resistance of the coil 
double calcCoilResistance(void); 

11 Metbod used to calculates alfa; used to weigb the contribution to 
11 the flux of each element DX*DX 
double calcAlfa(void); 

11 Methode used to calculates the induction of the coil (rougb es timate) 
double calcinduction(void); 

public : 
11 Coil characteristics 
double resistance; 
double induction; 

11 Methode used to create a new coil 
coi l (void); 

11 Methode used t o resize the coil and recalculate the resistance 
void resize(doubl e XO , double YO, double ZO, d ouble Ra , 

double Ri, double L) ; 

11 Methode used to displace the sample. This is equivalent to a 
11 displacement o f the coil in the eppesi te direc tion! 
v o id displace(double dX, double dY , double dZ); 

11 =================== ========== ==== === ======================================== ==== 
11 class x_coi l (derived from class coi l) 
11 
11 Coil with axis in the x-direcion 
11 ================================================================================ 

class x_coil: public coil 
{ public' 

11 eenstructor 
x _ coi l (void) ; 

); 

x_coi l(double XO, double YO, double ZO, double Ra, double Ri, double L); 

11 Methad used to calculate the field noise induced in the coil in 
11 arbitrary untis 
double calcFieldNoise(void); 

1/ Methad used to calculates the emk induced in the coil 
double emk(double phase); 

11 Methad for calculating the magnetic flux through the coil 
double flux (void); 
double s_x(double x, d ouble y, double z); 

11 ============================= =================================================== 
/1 class z_coil (derived fro m class coil) 
11 
/1 Coil with axis in the z-direcion 
11 ================================================================================ 
class z_coil: public coil 
{ public : 

); 

I I eens tructor 
z_coil (void}; 
z_coil(doubl e XO, double YO, double zo, double Ra , double Ri , double L); 

11 Metbod used t o calculates tbe emk induced in tbe coil 
double e mk(double pbase); 

11 Metbod for calculating tbe magnetic flux through the coil 
double flux(void) ; 
double s_z(double x, d ouble y, double z); 

Coil_class.cpp 
tinclude <iostream.h> 
linclude •coil_class. h • 
linclude ·vsMc on s tants.h• 

11 ====================== ========================================================== 
11 coil 
I I 
11 This i s a generic coil class. This class is used to derive the x_coil and z_coil 
11 classes which describe a coil with its axis along parallel to the applied field 
11 and a coi l with its axis parallel to the modulation direction respectively . 
11 
11 ================================================================================ 

11 -------- ---- - ---- ----------------------- ---- ----------------------------- -------
11 eenstructor 
I I 
11 Thi s metbod creates a new coil. After crea tion the coil has n o dimensions . 
11 You need to resize the coil befere using it . 
11 - - ------------------------------------------------------------------------------

coil: : coil (void) 
{ xO 0.0 

yO 0.0 
zO 0.0 
1 0.0 
ra 0 . 0 
ri 0.0 

dx 0.0 
dy 0.0 
dz 0.0 



-0 

resistance 0.0 
alfa 0.0 
induction 0.0 

11 ------------------------------------------------ ------------- ------------ -------
1/ resize 
11 
11 This methad sets or resets the dimensions of the coil and recalculates alf a 
/1 and the resistance 
11 ----------- ---- ------------------------------------------- ---- --- ------------- --

void coil: :resize(double XO, double YO, double ZO, double Ra, double Ri,double L) 
{ xO XO; 

yO YO; 
zO ZO; 
1 L; 
ra Ra; 
ri Ri; 

dx 0. 0; 
dy 0. 0; 
dz 0. 0; 

resistance 
alfa 
induction 

calcCoilResistance(); 
calcAl fa (); 
calcinduction (); 

11 --------------------------------------------------- - ---------------- ----------- -
11 displace 
11 
11 This method displaces the sample an amount dX, dY and dZ, resp. in the x,y and 
/1 z direction. 
11 
/I (NOTE: A displacement of the sample is equal toa displacement of the coil in the 
11 opposite direction) 
11 --------------------------------------------------------------------------------

void coil: :displace(doubl e dX, double dY, double dZ) 
{ dx dX; 

dy dY; 
dz = dZ; 

11 ----------- --------------------- ----- ------------------ ----------- --------------
11 calcCoilResistance 
11 
11 This methad returns the total resistance of the coil (Ohm] 
11 --------------------------------------------------------------------------------

double coil::calcCoilResistance(voidl 
{ double V; 

V= PI • 1 • (ra • ra- ri • ril; 
return (RhoEl • V • W * W) I VULFAC; // Total Resistance of Coil 

11 --------------------------------------------------------------------------------
11 calcAlfa 
11 
11 This method calculates the weigh factor 
11 --- ------------- ------------ ------------------------------------ ------ ----------

double coil::calcAlfa(void) 
{ return W*DX*(ra-ri); 
) 

11 --- -- ---------------------------------------------------------------------------
11 calcinduction 
11 
IJ This methad calculates a rough estimate of the cail's induction 
11 --------------------------------------------------------------------------------

double coil: :cal cinduction(void) 
{ double N, A; 

N = W * 1 • (ra- ril; 
A = PI * ra * ra; 
return MU_O * N * N * A I l; 

11 =============== == =============================================================== 
11 x_coil 
11 
11 This class is derived from the coil class and describes a coil with its axis 
11 paralle l to the applied field. 
I I 
11 ================================================== ============================== 

11 --------------------------------------------------------------------------------
// eenstructor 
11 
11 This methad creates a coil withits axis in the x direction. 
11 --------------------------------------------------------------------------------

x_ coil : :x_coil(void) 
{ resize(O, 0, 0, 0, 0, 0); 
) 

11 --------------------------------------------------------------------------------
1/ eenstructor 
11 
11 This method creates a coil with its axis in the x direction and with the given 
IJ measurements . 
11 --------------------------------------------------------------------------------

x_coil::x_coil(double XO, double YO, double ZO, double Ra, double Ri, double L) 
{ resize(XO, YO, ZO, Ra, Ri,L); 
) 

11 --------------------------------------------------------------------------------
1 I emk 
I I 
11 Thi s method calculates the emk induced in the coil for the conditions defined 
11 in VSMconstants. 
11 --------------------------------------------------------------------------------

double x_coil : : emk(double phase) 
{ double emk; 

double flux_t_min_delta_z 
double flux_t_pls_delta_z 
double save_dz; 

11 Save the old displacement 
save_dz = dz; 

11 Calculate the flux 1 /2 OT secondes prior to z=O 
dz -= AMPL*(sin(phase)-sin(phase-DT*FREQ*PI)); //de lta_z; 
flux_t_min_delta_z = flux(); 

11 Calculate the flux 1/2 OT secondes after z=O 
dz = save_dz; 
dz += AMPL*(sin(phase+OT*FREQ*PI)-sin(phase)}; // delta_z; 
flux_t_pls_delta_z =flux(); 

11 calculate EMK 
emk = -Cflux_t_pls_delta_z-flux_t_min_delta_z)*(l/DT) 



11 Restere sample displacement 
d z = save_dz; 

r e turn emk; 

11 ------------------------------------------------ -- --------- - --------------------
11 calcFieldNoise 
11 
11 This method calculate the Field n o ise in arbitrary units 
11 -------------------------------------------------------- -- --- ---------------- - --

double x_coil::calcFieldNoise(void) 
( double V; 

V = PI • 1 • ( ra • ra - ri • ri) ; 
return W • (ra - ril • V; 

11 -------------------------------------------------------------- --- ----------- -- - -
1 I flux 
I I 
11 This method calculates the total flux through the coil 
11 --------------------------------------------------------------------------------

double x_coil::flux (void) 
{ double ra_sqr, ri_sqr, OX_sqr; 

double yy , zz; 
double x, y, z, r, XO; 
double s_x_sum = 0.0 ; 
double s_x_sub; 

xo 
ra_sqr 
ri_sqr 
ox_sqr 

xO - dx; 
ra • ra; 
ri * ri; 
DX*DX; 

11 integrate over z = zO-r ... zO+r 
for (zz = -ra+O.S*OX ; zz < ra ; zz += DX) 
{ 11 integrate over y = yO-r ... yO+r 

for (yy = -ra+O.S*DX ; yy < ra ; yy += DX) 
{ 11 check if line (parallel to x-axi s ) is within coil 

if (yy•yy + zz*zz > ra_sqr) continue; 

11 calculate y and z 
y = yO-dy + yy; 
z = zO-dz + zz; 

11 Initialize sommation variable 
s_x_sub = 0.0; 

/1 integrate over x= xO- 1/2*l .. . x0 + 112*1 
for (x= X0-0.5*1-0.S*DX ; x< X0+0.5*1 ; x+= OX) 
{ S_x_sub += S_x(x, y, z)*DX_sqr; 
} 

11 We igh with enclosing turns 
if (yy*yy + zz* zz < ri_sqr) 
{ S_x_sum += alfa*S_x_sub ; 
} else 
{ r = sqrt (yy*yy + zz*zz); 

s_x_sum += alfa*(ra-r)/(ra-ri)*S_x_sub; 

11 return sum 
return ( BETA * s_x_sum) ; 

11 ------------- - ------------------------------------------------------------------
11 s_x 
11 
11 This method calculates the coils's sensitivity: 
11 S_ x(x ,y,z) = 4*PII(MU_0) * H_x(x,y,z) 
11 - -- --------- - ------------------------- - -------------- - ----------- - --------------

double x_coil::S_x(double x, double y, doubl e z) 
{ double r_sqr ; 

double x_ sqr; 

x_sqr = x•x; 
r_s qr = x_sqr + y*y + z*z; 
r e turn (MX*r_sqr-3*(MX*x_sqr+MY*y*x+MZ*z*x)) I pow(r_sqr,2.5); 

11 ================================================================================ 
11 z_coil 
11 
11 This class is derived from the coil class and describes a coil withits a x is 
11 paralle l t o the modulation direction. 
11 
11 ================================================================================ 

11 ------------------------------------------------ - -------------------------------
11 Constructor 
I I 
11 This method creates a coil withits axis in the z direction. 
11 --------------------------------------------------------------------------------

z_coil: :z_coil(void) 
( resize(O, 0, 0, 0 , 0 , 0); 
} 

11 --------------------------------------------------------------------------------
11 eenstructor 
11 
11 This method creates a coil withits axis in the z direction and with the given 
11 measurements. 
11 --------------------------------------------------------------------------------

z_coil: :z_coil(double XO, double YO, double ZO, double Ra, double Ri, double L) 
{ r es ize(XO , YO, ZO, Ra, Ri,L); 
} 

11 --------------------------------------------------------------------------------
11 emk 
I I 
111 Thi s method calculates the emk induced in the coil for the conditions defined 
11 in VSMconstants . 
11 --------------------------------------------------------------------- - ----------

double z_coil: :emk(double phase) 
{ double emk; 

double flux_t_min_delta_z ; 
d ouble flux_t_pls _delta_z ; 
double save_dz; 

11 Save the old displacement 
save_dz = dz; 

11 Calculate the flux 112 OT secondes prior to z=O 
dz -= AMPL*(sin(phase)-sin(phase-DT*FREQ*PI)); /ldelta_z; 
flux_t_min_delta_z = flux(); 



11 Calculate the flux 1 / 2 DT secondes after z=O 
dz = save_dz; 
dz += AMPL*(sin(phase+DT*FREQ*PI)-sin(phase)); //delta_z; 
flux_t_pls_delta_z = flux(); 

11 calculate EMK 
ernk = -(flux_t_pls_delta_z- flux_t_min_delta_z)*(l /DT) 

11 Restere sample displacement 
dz = save_dz; 

return emk; 

11 ------------------------------------- --- -------------------------- - -------------
11 flux 
11 
11 This metbod calculates the total flux through the coil 
11 ---- - ------------ ---- ------------ ---- -- ---------------------------------------- -

double z_coil: :flux(void) 
{ double ra_sqr, ri_sqr, DX_sqr; 

double yy, xx; 
double x, y, z, r, ZO; 
double s_z_sum = 0.0; 
double s_z_sub; 

zo zO - dz; 
ra_sqr 
ri_sqr 
DX_sqr 

ra * ra; 
ri * ri; 
DX*DX; 

/I integrate over x= xO-r ... xO+r 
for (XX= -ra+O.S*DX ; XX< ra ; XX+= DX) 
( // integrate over y = yO-r ... yO+r 

for (yy = -ra+O.S*DX ; yy < ra ; yy += DX) 
{ // check if line (parallel to x-axis) is within coil 

if (yy*yy + xx*xx > ra_sqr) continue; 

11 calculate y and z 
y = yO-dy + yy; 
x = x0-dx + XX; 

/I Initialize swrunation variable 
s_z_sub = 0.0; 

I/ integrate over z =zO- 1/2*1 ... zO+ 1 / 2*1 
for (z = Z0-0.5*1-0.S*DX ; z < Z0+0.5*1 ; z += DX) 
( S_z_sub += S_z(x, y, z)*DX_sqr; 
} 

11 Weigh with enclosing turns 
if (yy*yy + xx*xx < ri_sqr) 
{ S_z_sum += alfa*S_z_sub; 
) else 
{ r = sqrt (yy*yy + x..x*xx:); 

S_z_sum += alfa*(ra-r)/(ra-ri)*S_z_sub; 

/I return sum 
return (BETA * S_z_sum); 

11 --------------------------------------------------------------------------------
11 s_z 
11 
11 This method calculates the coils's sensitivity: 

11 S_z(x,y,z) = 4*PI / (MU_0) * H_z(x,y,z) 
11 --------------- ------ ------------------- -- --------------- ------------------ -----

double z_coil: :S_z(double x, double y, double z) 
{ double r_sqr; 

double z_sqr; 

z_ sqr = z*z; 
r _ sqr = x•x + y*y + z_sqr; 
return (MZ*r_sqr- )*(MX*x* z+MY*y*z+MZ*z_sqr)) I pow( r_sqr,2.5); 

Coil_arrangements_class.h 
Jinclude <iostream.h> 
*include "coil_class.h" 

11 ======================= ========================================================= 
11 class richter_arrangement 
11 
11 Thi s class descrives a pickup coil assembly with 8 coils. All coi l s have 
11 their axis parallel to the applied field. 
11 ================================================================================ 

class richter_arrangement 
( private: 

x_coil* coils; 
int number_coils ; 

public: 
11 Displace the sample in the Richter contiguration 
vo id displace(double dx, double dy, double dz); 

11 Returns the amplitude of the johnson noise generated in the coils 
double johnson_noise(vo id); 

11 Total resistance (sum) o f the 8 coils 
d ouble total_resistance(void); 

11 Print parameters to screen 
void display_config_params(void); 

11 Create a Richter contiguration consisting of 
11 8 coils with their axis along the x direction 
richter_arrangement(double xO, doubl e yO, double zO, double ra, 

double ri, double 1); 

11 Resize the coils in the Richter contiguration 
11 (NOTE: the point (xO,yO,zO) is defined as the middle of the 
/I front of the coil! !) 
vo id resize(double xO, double yO, double zO, double ra, double ri, 

double 1); 

11 Returns the total emk for 
double emk_a(double phase); 

/I Returns the total emk for 
double emk_b(double phase); 

of the 

of the 

11 Returns the total emk for x_detection 
double emk_xdet( double phase); 

11 Returns the total emk for y_detection 
double emk_ydet(double phase); 

11 Returns the total emk for z_detection 
double emk_zdet (double phase) ; 

coils 

coils 

11 Returns the amplitude of the field noise generated in the coils 
11 in arbitrary units 
double field_noise(void); 



); 

11 ===================================================== =========================== 
11 c lass foner_arr angement 
/I 
/I This class descrives a pickup coil assembly with 2 coils. Bath coils 
/1 with their axis parallel t o the modulation direction. 
11 ================================================================================ 

class foner_arrangement 
{ private: 

}; 

z_coil * coils; 
int number_coils; 

public: 
11 Displace the sample in the Richte r contiguration 
void displace(double dx, double dy , double dz); 

11 Retu rns the amplitude of the johnson noise generated in the coils 
double johnson_noi se(void) ; 

11 Tota l res i s tance (sum) of the 8 coils 
double total_resistance(void); 

/1 Print parameters to screen 
void di splay_config_params(void); 

/1 Create a Foner contiguration consisting of 
11 2 coils with their axis along the z direction 
foner_arrangement (double xO, double yO, double zO, double ra, 

double ri, double 1); 

11 Resize the coils in the Foner contiguration 
/I (NOTE: the point (xO,yO,zO) is defined as the middle of the 
I/ front o f the coil! !) 
vo id resize(double xO, double yO, double zO, double ra , double ri, 

double 1) ; 

11 Returns the total emk 
double emk_det(double phase); 

Coil_arrangments_class.cpp 
tinclude •coil_arrangements_class.b• 
tinclude •vsMconstants.h" 

11 ================================================================================ 
/1 Richter Arrangement 
/I 
11 This class describes a pickup coil assembly with 8 coils . All coils have their 
/1 Axis parallel t o the applied field. 
/I 
11 ================= ======================= ============================= =========== 

11 ------------------------------------- -- -----------------------------------------
// displace 
/I 
11 This metbod displaces the sample in the Richter configuration. 
11 ------------------------------------------ ------------------- -- -----------------

void richter_arrangement: : displace(double dx , double dy,double dz) 
{ for (int i=O; i<number_coils; i++) coils[i).displace(dx,dy,dz); 
} 

11 ------------------ ------ ------------------------------------------ - -------------
// johnson_noise 
/I 
11 This methad returns the amplitude of the Johnso n noise generated in the coils 
11 --------------------------------------------------------------------------------

double richter_arrangernent::johnson_noise(void) 
( return sqrt((number_coils) * (4*k*T*total_resistance())); 
} 

11 --------------- ---- ------------- ------- -----------------------------------------
// total_resi s tance 
11 
11 This methad returns the total_resistance of the 8 coils 
1/ ------------ - -------------------------------------------------------------------

double richter_arrangement::total_resistance(void) 
( double R = 0; 

for (int i=O; i <number_coils; i++) 
R += coils [i] .resistance; 

return R; 

11 --------------------------------------------------------------------------------
// display_config_params 
/I 
/I Thi s metbod prints the parameters of the coil contiguration to the screen 
11 --------------------------------------------------------------------------------

void ri c hter_arrangement::display_config_params(void) 
{ cout · -- 8 coil Richter Contiguration -------------\n•; 

cout "R = • << total_resistance() << • Ohm\n•; 
cout "L = • << 8*coils[O].induction << • H\n " ; 
cout · ---------------------------------------------\n\n•; 

11 --------------------------------------------------------------------------------
// eenstructor 
/I 
11 This metbod creates a set of 8 coils positioned in the Richter configuration. 
11 --------------------------------------------------------------------------------

richter_arrangement::richter_arrangement(double xO, double yO, double zO, 
double ra, double ri, double 1) 
/1 Position the coils 
coils = new x_coil{8]; 
number_coils = 8 ; 

resize(xO,yO ,zO, ra,ri , l); 

11 --------------------------------------------------------------------------------
// resize 
11 
11 This metbod sets or resets the p os ition and dimensions o f the 8 coils 
/I 
/I (NOTE: the point CxO,yO,zO) i s defined as the middle of the front of the coil! ! ) 
11 -------------- -- - ---- -----------------------------------------------------------

void richter_arrangement::resize(double xO, double yO, double zO, double ra, 
double ri, double 1) 
/1 Position the coils 
co l s (0] .resize ( (xO+O . 5*1), -yO, -zO, ra, ri.l); 
co l s [l] .resize( -(x0+0.5*1) , -yO,-zO , ra,ri,l); 
co ls[2] .resize(( xO +O .S* l),-yO , zO,ra,ri,l); 
co l s ( 3 ].resize(- (x0+0.5*1) , -yO,zO,ra,ri,l); 
co l s [4] .resize( (x0+0.5*1) ,yO,-zO,ra,ri,l); 
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coils(S).res ze(-(xO+O.S*l),yû,-zO,ra,ri,l); 
coils(6].res ze((x0+0.5*l),yO,zO,ra,ri,l); 
c o ils[7).res ze(-(x0+0.5*l),y0,z0,ra,ri,l); 

11 --------------------------------- --- --- -- ---------------------------------------
// emk_xdet 
11 
/1 This methad returns the amplitude of the signa! induced in the 8 coils 
IJ contigured for x-detect ion mode. 
11 --------------------- -- ------------------------------- --------- - - -- --- --- -- -----

double richter_ arrangement: :emk_xdet(double phase) 
{ double emk = 0; 

ernk coils(O).emk(phase); 
emk coils[l).emk(phase); 
emk coils [ 2) . emk(phase); 
emk coils[3).emk(phase); 
emk coils [4). emk(phase); 
emk coils(5) . emk(phase); 
emk coils[6].emk(phasel; 
emk coils[7).emk(phase); 

return emk; 

11 ------------ --- ------------------ ---- ------- --- -------------- -- -----------------
/I emk_a 
11 
11 This metbod returns the amplitude of the signa l induced in 4 of the 8 coils. 
11 ------- ---- --------------------------------------- ----- -------- ----- ------------

double richter_arrangement: :emk_a(double phase) 
{ double emk = 0; 

emk coils[O ) .emk(phase); 
11 emk coils(l] .emk.(phase); 

emk coi ls[2). emk(phase) ; 
/1 emk coils [ 3 ) .emk.(phase ) ; 
11 emk coils[4).emk{phase); 

emk coils [5) .emk(phase); 
11 emk coi l s [6) .emk(phase); 

emk coils[7).emk.(phase); 

return emk; 

11 -------------------------------------------------- ------------ ---- --------------
11 emk_b 
11 
11 Thi s metbod returns the amplitude of the signa! induced in 4 of the 8 coils. 
11 --------------- ---- ----- - -------------------------------------------------------

double richter_arrangement: :emk_b(double phase) 
{ double emk = 0; 

11 emk coils(O).emk(phase); 
emk coi l s[l).emk(phase); 

11 emk coils(2].emk(phase); 
emk coi l s(3].emk(phase); 
emk - coi l s [ 4 ] .emk.(phasel; 

11 emk coils [ 5 ] .emk(phase); 
emk coils [ 6] . emk (phase l ; 

11 emk coils[7] .emk (phase); 

return emk; 

11 ------------ - --------- - - -- - ---- --- --- ------------- - ----------------------- -- --- -

11 emk_ydet 
11 
11 This metha d returns the amplitude of the signa! induced in the 8 coils 
11 contigured for y-detection mode. 
11 --------- --------- ------- ----- --- - -- -------- -- ------ ------ ------------- ------- --

double richter_arrangement : :emk_ydet(double phase) 
{ double emk = 0; 

emk -
emk 
emk 
emk -
emk 
emk -
emk 
emk 

coils{O].emk(phase); 
coils( l}.emk(phase); 
coils [2] .emk(phase); 
coils[3] .emk(phasel; 
coils[4] .emklphase); 
coils[S] .emklphase); 
coils[6] .emk(phasel; 
coils(7].emk(phase); 

return emk; 

11 --- -- ------------------------------- ---- ------------------- ------- ---- -- --------
// emk_zdet 
11 
11 This metbod returns the amplitude of the signa! induced in the 8 coils 
/I configured for z-detection mode. 

11 -------- --- ---------- -- ------- - ---------------- ---- -- -- ---- ------------ --- -- ----

double richter_ arrangement::emk_zdet(double phase) 
{ double emk = 0; 

emk coils[O J .emk(phase); 
emk. coils( l) .emk.(phase); 
emk coils [2) .ernk(phase); 
e mk coils [ 3 ) .emk.(phase); 
emk coils ( 4 J . emk. {phase) ; 
emk. coils[5 ) .emk.(phase); 
emk. coi ls(6) .emk(phase); 
emk. coils [ 7 ] . emk(phase); 

return emk; 

11 ---- ---- --- ----- ----------- - ------------- --------------------------- ---------- --
// field_noise 
11 
11 returns the amplitude of the total Field No ise generated in the coi ls 
/1 in arbitrary units 

11 -------- ------- -----------------------------------------------------------------

double richter_arrangement::field_noise(void) 
( double n = 0; 

for ( int i=O; i<number_coils; i++) 
n += ( coils [iJ . calcFieldNoise () • coils [i] . cal cFieldNoise () ) ; 

n=sqrt (n); 

return n; 

11 === ======== ====== =============================================================== 
/1 Foner Arrangement 
11 
11 This class describes a pickup coil assembly with 2 coils. Both coils have their 
11 axis parallel to the modulation direction. 
11 
11 ==== == ============================================= ============================= 

11 -------- ---- --- -- ----------------------------------------- --- ----- - -------------



11 displace 
!I 
11 This metbod displaces the sample in the Foner configuration. 
11 --------------------------------------------------------------------------------

void foner_arrangement::displace(double dx,double dy,double dz) 
( for (int i=O; i<numbe r_coils; i++) coils(i].displace(dx ,dy, dz); 
} 

11 --------------------------------------------------------------------------------
11 johnson_noise 
11 
11 This metbod returns the ampli tude of the Johnson noise generated in the coils 
11 in arbitrairy units. 
11 --------------------------------- ----------- ------- --------------------------- --

double foner_arrangement::johnson_noise(void) 
( return sqrt((number_coils) • (4*k*T*total_resistance())); 
} 

11 ----------------------------------------------------- ------ ---------------------
11 total_resistance 
!I 
11 This metbod returns the t o tal_resistance of the 2 coils 
11 --------------------------------------------------------------------------------

double foner_arrangement::total_resistance(void) 
{ double R = 0; 

for (int i=O; i <number_coi ls ; i++) 
R += coils[i].resistance; 

return R; 

11 --------------------------------------------------------- - ---------------- - -----
11 display_config_params 
!I 
11 This metbod prints the parameters of the coil contiguration to the screen 
11 --------------------------------------------------------------------------------

void foner_arrangement::display_config_params{void) 
( cout ·-- 2 coil Foner Contiguration -------- ----- \ n•; 

cout •R = • << total_resistance() << • Ohm\n•; 
cout •L = • << 2*coils[O] .induction << • H\n•; 
cout •--- ------- ----------------------------------- \n\n•; 

11 --------------------------------------------------------------------------------
11 eenstructor 
11 
11 This method creates a set o f 2 coils positioned in the Foner configuration. 

11 --------------------------------------------------------------------------------

foner_arrangement::foner_arrangement(double xO, double yO, double zO, double ra, 
double ri, double 1) 
11 Position the coils 
coils = new z_coil(2]; 
number_coils = 2; 

resize(xO,yO,zO,ra,ri,l); 

11 --------------------------------------------------------------------------------
11 resize 
11 
11 This metbod sets or resets the position and dimensions of the 2 coils 
!I 

11 (NOTE: the point (xO,yO,zO) is defined as the middle of the front of the coil!) 
11 -------- ---- --------------------------------------------------------------------

vo id foner_arrangement: :resize(double xO, double yO, double zO, double ra, 
double ri, double 1) 
11 Position the coils 
coils(O] .resize(-xO,yO,zO,ra,ri, l) ; 
coils(l] .resize(xO,yO,zO,ra,ri, l) ; 

11 ----- ------- --------------------------------------------------------------------
11 emk_det 
!I 
11 This method returns the amplitude of the s igna! induced in the 2 coils. 
11 --------------------------------------------------------------------------------

double foner_arrangement: :emk_det(double phase) 
( double emk = 0; 

emk- coils[O] .emk(phase); 
emk += coils[l] . emk(phase); 

return emk; 



Appendix H - Technology assesment Vibrating Sample Magnetometer 

Appendix H - Technology assessment 

Onderzoek naar magnetische nanostructuren speelt een belangrijke rol in de steeds verdere 
miniaturisering van magnetische opslagmedia. Deze is essentieel om te kunnen blijven voldoen aan de 
vraag naar steeds grotere en snellere data-opslagsystemen, die onder meer een gevolg is van het 
toenemende gebruik van de digitale media en de exponentiële groei van het Internet. Magnetische 
nanostructuren kunnen worden toegepast in zowel informatiedragers (magnetische disks, RAM 
geheugens, etc.) als in de sensoren die de data schrijven dan wel lezen. Een goed voorbeeld hiervan is de 
leeskop in de nieuwste generatie harde schijven van ffiM waarbij gebruik wordt gemaakt van het Giant 
Magnetoresistance effect. 
Bij het onderzoek naar magnetische nanostructuren is de bepaling van de magnetisatie een belangrijk 
hulpmiddel voor zowel de karakterisatie van de structuren, als voor het onderzoek naar de verschillende 
magnetische verschijnselen die uniek zijn voor dergelijke structuren (GMR, Tunneling 
Magnetoresistance, etc.). Binnen het gehele scala van beschikbare meettechnieken voor de bepaling van 
de magnetistatie, neemt de VSM een unieke plaats in door de combinatie van een hoge meetsnelheid en 
een hoge gevoeligheid. 
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