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Samenvatting 

In dit verslag wordt de bouw en de automatisering van een fluxgate magnetometer 

opstelling beschreven. Het principe van een dergelijke magnetometer berust op de 

meting van de stroom die geïnduceerd wordt in een supergeleidende kring door de 

positie van een preparaat binnen die kring sinusvormig te moduleren. De geïnduceer

de stroom wordt gedetecteerd met behulp van een fluxgate galvanometer van het 

tweede-harmonische type. Het blijkt dat de gebouwde opstelling een gevoeligheid 

heeft van 6x 10-9 Arn 2, hetgeen een factor twee slechter is dan de gemeten gevoelig

heid van het prototype. Deze achteruitgang is geheel te wijten aan het, noodzakelij

ke, gebruik van oppikspoelen met een grotere diameter. De stabiliteit is echter wel 

verbeterd doordat de terugkoppeling van de fluxgate galvanometer voorzien is van 

een 5 Hz bandfilter, waardoor de rondgaande versterking kon worden vergroot. 

De opstelling is uitgerust met een flowcryostaat, waarmee de temperatuur van de 

experimenteerruimte tussen 1.6 en 300 K te regelen is in stappen van 0.1 K. Tevens 

zijn de Helrnholtz-spoelen van het prototype vervangen door een hoog veld superge

leidende magneet met een maximurn veld van 8 T. Doordat deze magneet hysterese 

vertoont zijn metingen bij laag veld niet mogelijk. Er is een meet- en besturingspro

gramma geschreven waarmee de metingen in de opstelling automatisch uitgevoerd 

worden, zodat de arbeid van de experimentator beperkt blijft tot het programmeren 

van de meetparameters en het inbrengen van de preparaten. Met het meet- en 

best uringsprograrnrna is het mogelijk de magnetisatie te meten als functie van het 

aangelegde veld, als functie van de temperatuur van het preparaat of als functie van 

de tijd na het aanleggen van het veld. 

Om de mogelijkheden van de opstelling te onderzoeken zijn enige hystereselussen 

gemeten van BiCaSrCuO-preparaten en zijn hiermee ook fluxcreepexperirnenten 

gedaan. Het blijkt zeer wel mogelijk met deze opstelling dergelijke metingen te 

doen. 
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1 Inleiding 

Het afstudeerwerk waarover dit verslag handelt heeft plaatsgevonden in de groep 

Coöperatieve Verschijnselen (CV) van de vakgroep Vaste Stof. In deze groep wordt 

vooral fundamenteel onderzoek verricht naar verschijnselen die het gevolg zijn van 

het coöperatieve gedrag van 'deeltjes' in die stof. Voorbeelden van dergelijke ver

schijnselen zijn ferro- en antiferromagnetisme, spinglazen en supergeleiding. Onder 

invloed van de interacties in het systeem zal er onder geschikte condities één of 

andere ordening optreden. In het geval van een ferromagneet betekent dit de orde

ning van de elektronenspins, de magnetische momenten, in de stof die zich- gemid

deld genomen - parallel richten. In het geval van supergeleiding betekent dit de 

ordening van een deel van de ladingsdragers in zogenaamde Cooper-paren. Het 

coöperatieve gedrag kan op meerdere manieren bestudeerd worden. Voorbeelden van 

experimentele technieken, die in de groep CV gebruikt worden, zijn dynamische 

susceptibiliteitsmetingen [LEN89], Hall-metingen [HOE88], NMR-metingen 

[PL088] en magnetisatiemetingen. 

Het meten van de magnetisatie kan op een groot aantal manieren plaatsvinden. 

Hieronder volgt een globale opsomming van de meetmethoden; voor een completer 

overzicht van de meetmethoden om de magnetisatie te bepalen wordt verwezen naar 

[BRA86] en (JIL91]. 

1) De krachtmethode vindt zijn oorsprong in het feit dat een magnetisch moment m 
~ ~ 

een kracht F ondervindt ten gevolge van een inhomogeen veld B volgens: 

~ ~ -+ 
F=V(m·B) (1.1) 
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Een magnetometer die behoort tot deze groep is de Faraday-Balans [ZIJ67]. Deze 

magnetometer werd reeds in de 19de eeuw gebruikt en is daarmee een van de oudste 

magnetometers. Een nadeel van deze methode is dat het inhomogene veld vaak een 

inhomogene magnetisatie van het preparaat introduceert. Dit is het gevolg van de 

noodzakelijke veldgradiënt over het preparaat. Er wordt een absolute gevoeligheid 

van 1.5 x 10-6 Am2 gemeld voor deze magnetometer [DOM50]. 

2) De koppelmethode is gebaseerd op het feit dat een magnetisch moment m in een 
.... 

uitwendig veld H een koppel 7- ondervindt volgens: 

.... .... .... 
r =m x B (1.2) 

De torsiemagnetometer is een voorbeeld van een magnetometer die gebruik maakt 

van deze methode om de magnetisatie te bepalen. Dit type magnetometer wordt 

meestal gebruikt voor het bepalen van de magnetische anisotropie. De in de groep 

CV aanwezige capacitieve torsiemagnetometer heeft volgens Kannekens een gevoe

ligheid van 10-9 Am2 [KAN91 ]. Deze waarde wordt echter als te optimistisch 

beschouwd. Nieuwe metingen tonen een gevoeligheid van 10-8 Am2. 

3) De inductieve methode is gebaseerd op de wet van Faraday die zegt dat een EMF 

in een geleider geïnduceerd wordt ten gevolge van een met de tijd veranderende 

magnetische flux. Bij modulatie van de positie van een magnetisch moment ten 

opzichte van een spoelenstelsel zal er in dat spoelenstelsel een EMF opgewekt wor

den die evenredig is met de verandering van de omvattte flux c/J volgens: 

V--M - dt (1.3) 

waarin V de geïnduceerde EMF is. Omdat het geïnduceerde signaal evenredig is met 

de frequentie wordt de modulatie-frequentie vaak zo hoog mogelijk gekozen ( orde 

100 Hz bij een modulatie-amplitude in de orde van 1 mm ). Dit heeft echter als 

nadeel dat er hinderlijke effecten op kunnen treden ten gevolge van microfonie -dit 

is het resoneren van de magneet en de cryostaat -die de meetnauwkeurigheid beper

ken. Een voorbeeld van een magnetometer die gebruik maakt van de inductieve 

methode is de in de groep CV aanwezige Faner-magnetometer [FON59]. Deze mag

netometer heeft volgens de fabrikant een gevoeligheid van 10-8 Am2. In de praktijk 

daalt de gevoeligheid echter minstens een factor tien door gebruik in combinatie 
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met een superspoel en bijbehorende cryostaat. 

4) Bij de fluxmethode wordt direct de door een supergeleidend spoelenstelsel omvat

te flux gemeten. Een voorbeeld van een magnetometer die gebruik maakt van deze 

methode is de SQUID ( acroniem voor Superconducting QUanturn Interference 

Device ). Dit is een van de bekendste en tegelijkertijd meest gevoelige magnetome

ters. De werking van de SQUID is globaal gebaseerd op twee quanturnmechanische 

effecten, te weten quanturn interferentie in supergeleidende kringen [DEA61] en het 

Josephson effect (JOS62]. Het eerste effect beschrijft het gequantiseerd zijn van de 

door een supergeleidende kring omvatte hoeveelheid magnetische flux in eenheden 

van het flux-quant of fluxon ifJ0: 

<Po = h/2e = 2.067x 10-15 Wb (1.4) 

Het Josephson effect beschrijft de tunneling van Caoper-paren door een dunne isole

rende barrière, de zogenaamde Josephson junctie. Met de SQUID is het in principe 

mogelijk individuele fluxonen waar te nemen. De hoge gevoeligheid beperkt echter 

ook de mate van bruikbaarheid van de SQUID. Er moet namelijk veel aandacht 

besteed worden aan de afscherming van externe velden en aan de stabiliteit van de 

gebruikte magneet. Voor veel toepassingen bestaat een goed alternatief, dat gevoeli

ger is dan de Faner-magnetometer - in de literatuur wordt melding gemaakt van 

een in de praktijk gemeten gevoeligheid van 3x1Q-9 Am2 [PER81]- en minder aan

dacht vereist dan de SQUID, namelijk de fluxgate magnetometer. Dit is net als de 

Faner-magnetometer een Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ). De fluxgate 

magnetometer kan echter bedreven worden bij veel lagere modulatie-frequenties 

( orde 1 Hz ), omdat deze magnetometer gebruik maakt van de fluxmethode in 

plaats van de inductieve methode. Hierdoor worden storingen ten gevolge van 

microfonie gereduceerd. 

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

magnetometer opstelling. Door Pel wordt voor deze opstelling een gevoeligheid van 

5x 10-9 Am2 [PEL88] gemeld. Brentjens heeft deze opstelling vervolmaakt en een 

eerste aanzet gegeven tot een definitieve opstelling. Door hem is een gemeten gevoe

ligheid van 3.2x 10-9 Am2 en een theoretisch haalbare gevoeligheid van 1x 10-9 Am2 

gemeld [BRE89]. Tijdens het afstudeerwerk waarover dit verslag handelt is de defi

nitieve opstelling gemaakt en geautomatiseerd. 



Inleiding 7 

Het centrale onderdeel van de opstelling is een fluxgate galvanometer van het 'twee

de harmonische' type. Met deze galvanometer wordt de stroom gedetecteerd die 

wordt opgewekt door het moduleren van de positie van een gemagnetiseerd prepa

raat in een supergeleidend spoelenstelseL In hoofdstuk 2 zullen diverse aspecten van 

de fluxgate galvanometer besproken worden, waaronder de noodzakelijke theorie, de 

constructiegegevens, de signaal-ruis verhouding en de terugkoppeling. De flux af

komstig van het preparaat wordt gemeten met een supergeleidend spoelenstelsel, de 

zogenaamde fluxtransformator. De theorie van dit spoelenstelsel en de (meet)gege

vens van het ensemble van fluxgate galvanometer en fluxtransformator worden 

behandeld in hoofdstuk 3. De positie van het preparaat wordt sinusvormig gemodu

leerd met behulp van een transducer en het uitgangssignaal van de fluxgate galvancr 

meter wordt fasegevoelig gedetecteerd met een digitale lock-in versterker. De trans

ducer wordt beschreven in hoofdstuk 4. De meeste metingen zullen plaatsvinden bij 

temperaturen die aanzienlijk lager zijn dan kamertemperatuur. Bovendien is het 

noodzakelijk voor de fluxtransformator en de supergeleidende magneet dat hun 

temperatuur om en nabij die van vloeibaar helium is. Om aan die eisen te kunnen 

voldoen bevindt de opstelling zich in een cryostaat. De cryostaat en de insert, de 

supergeleidende magneet en de magneetvoeding, de flowcryostaat en de tempera

tuurregelaar, al deze onderdelen worden besproken in hoofdstuk 5. De opstelling is 

geautomatiseerd met behulp van een PhyDAS-systeem en een in EPEP geschreven 

programma. Het PhyDAS-systeem is bij uitstek geschikt voor het automatiseren 

van fysische opstellingen, terwijl EPEP een programmeeromgeving is die ten volle 

gebruik maakt van de mogelijkheden van het PhyDAS-systeem. Het programma 

dat geschreven is ten bate van de automatisering van de opstelling wordt behandeld 

in hoofdstuk 6. Vervolgens worden in hoofdstuk 7 de totale fluxgate magnetometer 

opstelling en de ijkmetingen en prestaties van deze opstelling beschreven. Om de 

prestaties en mogelijkheden van de opstelling nader te illustreren volgt in hoofdstuk 

8 een serie meetresultaten. Dit verslag wordt afgesloten door hoofdstuk 9 waarin 

enkele conclusies en aanbevelingen gegeven worden. 
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2.1 Inleiding 

De 
Fluxgate 
Galvanometer 

De meting van kleine stroompjes met behulp van de fluxgate galvanometer is geba

seerd op de symmetrische niet-lineaire relatie tussen het polariserend veld en de 

magnetisatie van ferromagnetische materialen, de zogenaamde hystereselus. De 

theorie van dit meetprincipe wordt besproken in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 

wordt vervolgens de geconstrueerde fluxgate onder de loep genomen. Vervolgens 

wordt in paragraaf 2.4 de signaal-ruis verhouding behandeld. De terugkoppeling 

wordt tenslotte besproken in paragraaf 2.5. 

terug 

tank uitgang 

Ingang 

Figuur 2.1: De enkelvoudige fluxgate met wikkelingen. De namen van de wikkelingen worden in 
de tekst de eerste keer vet gedrukt. 
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2.2. Theorie 

Om een ringkern zijn een viertal wikkelingen aangebracht ( figuur 2.1 ). De wikke

ling met het label tank wordt gevoed met een wisselstroom die zo groot is dat het 

hoogpermeabele kernmateriaal van de ringkern periodiek in de verzadiging gedreven 

wordt. Voor een geïdealiseerde hystereselus ( figuur 2.2a ) wordt het verband tussen 

het magneetveld en de magnetische inductie gegeven door: 

B = J.loJ.LrHv 

= J.loJ.LrH 

= -J.LoJ.LrHv 

H 2::: Hv 

-Hv < H < Hv 
-H < H V-

(2.2.1) 

waarin J.lr de relatieve permeabiliteit van het materiaal van de ringkern is en Hv het 

magneetveld waarbij verzadiging optreedt. 

·VInd 

I r ® 
I I 

I I I 
I I I 
I I I 

I I I I t 
I I I i 
I I I i 
I I I I 

J ' I 

H 

Figuur 2.2: Het ontstaan van het signaal van een enkelvoudige fluxgate wanneer een geïdealiseer
de hystereselus beschouwd wordt. 

Uitgaande van een driehoekig tankveld - later in deze paragraaf zal het meer realis

tische, sinusvormig variërende, veld beschouwd worden - met frequentie fen ampli-
• A 

tude H zal, als H > Hv, de magnetische inductie een afgeknotte driehoeksvorm 

hebben ( figuur 2.2c ). Indien alle opgewekte flux binnen de toroïde blijft, dan geldt 

voor de inductiespanning Vind die opgewekt wordt over de uitgangs wikkeling: 

(2.2.2) 



De fluxgate galvanometer 10 

waarin Nu het aantal uitgangswindingen en A het oppervlak van de dwarsdoorsnede 

van de ringkern is. De inductiespanning heeft de vorm van een pulstrein met positie

ve en negatieve blokken, die equidistant over de tijdas verdeeld zijn ( figuur 2.2d) . 

De ingangsstroom mag als stationair beschouwd worden indien de frequentie f van 

het tankveld veel groter is dan de frequentie van de te meten stroom, die aangebo

den wordt op de ingangswikkeling. Als dit het geval is dan wordt het door de 

ingangsstroom opgewekte magneetveld Hi gegeven door: 

(2.2.3) 

waarin Ni het aantal ingangswindingen, i de ingangsstroom en 1 de omtrek van de 

ringkern is. 

Het totale in de ringkern opgewekte magneetveld is de som van het tankveld 

Htank ( t) en het (quasi-)stationaire ingangsveld Hi : 

(2.2.4) 

Door deze sommatie zullen de tijdstippen waarop het kernmateriaal in verzadiging 

treedt ten opzichte van elkaar verschuiven ( figuur 2.2d, stippelijn ). De positieve en 

negatieve blokken van de inductiespanning blijken over even grote maar tegengestel

de tijdsintervallen te verschuiven. Voor kleine ingangsvelden is deze verschuiving 

evenredig met Hi en dus ook met i. Voor de inductiespanning gedurende één periode 

van het tankveld is door Williams [WIL50] de volgende vergelijking afgeleid: 

4N u AJ.LoJLrÎH 
1 Hv+Hi 1 

Vind -u <t< -u 
4IÎ f 

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

4IÎ f 4Hf 
-Hv-Hi Hv-Hi 

(2.2.5) =- 4NuAJ.LoJ.LrHf <t< 
4IÎ f 4H f 

Hv-Hi -Hv+Hi 1 0 <t< +u 
4H f 4Hf 

-Hv+Hi 1 1 
= 4N u AJ.LoJLrHf +u<t<u 

4Hf 
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Door Fourier-analyse toe te passen op het periodieke uitgangssignaal kan het fre

quentiespectrum van de inductiespanning gevonden worden. Voor de inductiespan

ning geldt [KUF71 ]: 

00 

Vind = !a0 + L an cos (2rnft) + bn sin (2rnft) 
n = 1 

waarbij de Fourierce>ëfficiënten gegeven worden door: 

11'" 

ak = ~ I Vind cos (27rkft) d(27rkt) 

-11'" 

7r 

bk = ~ I Vind sin (21rkft) d(27rkt) 

-11'" 

(2.2.6) 

Uitwerken van deze integralen door het splitsen van het inductiesignaal in een posi

tieve en een negatieve pulstrein levert : 

ak = 0 k = 0,2,4, .. 

16 • [hH,] [hHv] k = 1,3,5, .. ak = -k Nu AJ.LoJ.Lrffi cos - -.- sin - -.-
11'" 2 H 2 H 

(2.2.8) 

bk - 0 k = 1,3,5, .. 

bk 
16 • [hH'] [hHvl k = 2,4,6, .. k Nu AJ.LoJ.Lrffi sin - -.- sin - -.-
11'" 2 H 2 H 

De oneven harmonischen geven de grootste bijdrage aan het signaal voor kleine Hi, 

maar ze bevatten nauwelijks informatie over de te meten stroom( alleen tweede orde 

termen leveren informatie) . De even harmonischen daarentegen hebben amplitudes 

die voor Hi ( Hv recht evenredig zijn met Hi. De vorm van de formules 2.2.8 doet 

vermoeden dat de invloed van de oneven harmonische componenten sterk geredu

ceerd kan worden door twee identieke ringkernen te gebruiken, die gestuurd worden 

door even grote maar tegengestelde tankvelden. Wanneer gebruik wordt gemaakt 

van gemeenschappelijke in- en uitgangswindingen blijkt het uitgangssignaal bijna 

alleen even harmonische componenten te bevatten: 
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00 
32 . [(2n) 1rHil [(2n) 7rHvl 

Vind = l 1r(2n) NuA floflr f H sin ---.- sin ---.- x 

n=l 2 H 2 H 
sin[27r(2n)ft] (2.2.9) 

In de praktijk wordt de tweede harmonische component gebruikt. Omdat Hi ( ÎI 

kan de eerste sinusterm in vergelijking 2.2.9 benaderd worden door n?rHi/ÎI, zodat 

voor de amplitude V2f van de tweede harmonische geldt: 

(2.2.10) 

Uit formule 2.1.9 blijkt dat iedere hogere even harmonische ook gebruikt zou kun

nen worden voor het bepalen van de ingangsstroom. Het blijkt echter dat voor een 

meer realistische - open en afgeronde - hystereselus (figuur 2.3) de amplitudes van 

de hogere harmonischen kleiner zijn, zodat de tweede harmonische overheerst. 

H 

Figuur 2.3: Een realistisch model van de hystereselus van het kernmateriaal van de ringkern. 

Een analoge beschouwing voor het in de praktijk gebruikte sinusvormige tankveld 

levert voor Hi « H en H > Hv : 

(2.2.11) 

Voor een wat meer realistische, open hystereselus ( figuur 2.4 ) wordt de amplitude 

V 2f gegeven door formule 2.2.11, maar nu met een extra fasefactor die afhankelijk is 

van de amplitude ÎI van het tankveld: 
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(2.2.12) 

Figuur 2.4: Een model van een open hystereselus. Hn is het magneetveld waarbij de magnetische 
inductie nul wordt. 

Aan de terugkoppelwikkeling wordt de terugkoppelstroom aangeboden. Deze is 

echter buiten de beschouwing gelaten omdat de terugkoppeling niet van belang is 

voor de theorie van het meetprincipe. In paragraaf 2.5 wordt nader op de terugkop

peling ingegaan. 

2.3 De geconstrueerde tweevoudige fluxgate galvanometer 

De ringkernen( type ZKK 10/5) van de tweevoudige fluxgate zijn gefabriceerd door 

de firma Vacuumschmelze GmbH ( Hanau, Duitsland). Elke ringkern bestaat uit 

120 lagen 0.006 mm dunne magnetische band ( Ultraperm-Z) met hoge magnetische 

permeabiliteit. De hystereselus is zeer smal, zodat de ongewenste vermogensdissipa

tie tijdens het periodiek doorlopen van deze hystereselus zo gering mogelijk is. 

Met behulp van een viertal in serie geschakelde tankwikkelingen (figuur 2.5) wordt 

in beide ringkernen een tegengesteld tankveld opgewekt. De te meten stroom wordt 

door de gemeenschappelijke ingangswikkeling gevoerd. Het inductiesignaal, dat een 

maat is voor de te meten stroom (zie 2.2.11) wordt opgepikt door een tweetal in 

serie geschakelde uitgangswikkelingen. 
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t t tank : 41C10 

uit : 21C12 

m : 3 

terug f :2 

u u 0 = 3 IC 10-6m2 

1 = 3.52 IC 10-2 m 

t f t 

Figuur 2.5: Het bedradingsschema van de tweevoudige fluxgate. De cirkels geven de orientatie 
van de wikkelingen aan. 

Op analoge wijze als in paragraaf 2.2 kan nu de vorm van het uitgangssignaal van 

de tweevoudige fluxgate voor een meer realistische hystereselus ( figuur 2.6a ) en een 

sinusvormig variërend tankveld ( figuur 2.6b ) worden afgeleid. Doordat de hystere

selus open is vertoont de magnetische inductie een faseverschuiving ten opzichte van 

het tankveld ( figuur 2.6c ). In figuur 2.6d is het uitgangssignaal U 1 van één ringkern 

geschetst. Zolang Hi = 0 geldt voor de andere ringkern U 2 = -U b in het ideale 

H 

® @) 

~ 

® 
u2-u1 I I 1-1 I I 

I I I I I I t 
I I I I 

I I \"1 

H 
Figuur 2.6: Het ontstaan van het uitgangssignaal van de tweevoudige fluxgate voor ringkernen 
met een realistische hystereselus en een sinusvormig tankveld. 
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geval. Wanneer Hi * 0 zal de magnetische inductie veranderen, waardoor de induc

tiespanning zal veranderen. Dan ontstaat een van nul verschillend uitgangssignaal 

U 1-U 2, zoals figuur 2.6e toont, dat slechts uit even harmonischen bestaat. Doordat 

de twee fluxgates niet volledig identiek zijn en de tankwindingen niet perfect sym

metrisch liggen worden de oneven harmonischen echter niet volledig geëlimineerd. 

Dit heeft tot gevolg dat het theoretisch verwachte signaal volgens figuur 2.6d over

gaat in het signaal dat in figuur 2. 7 is weergegeven. Deze curve is verkregen door bij 

Hi = 0 het inductiesignaal met een digitale oscilloscoop te bemonsteren. Wanneer 

Hi i 0 dan is de vorm van het inductiesignaal een superpositie van de curve's die in 

de figuren 2.6e en 2. 7 zijn gepresenteerd. Het extra signaal is echter in de praktijk zo 

gering dat op de oscilloscoop het verschil tussen de beide situaties niet waarneem

baar is. 
I 5 \' 

IJ 5 \' 

t 

Figuur 2.7: Het verschilsignaal van de fluxgate zonder ingangssignaal. 

Zelfs als Hi = 0 blijkt er een tweede harmonische component in het inductiesignaal 

aanwezig te zijn. Het feit dat externe velden de ringkernen magnetiseren, waardoor 

een niet reproduceerbaar nulsignaal ontstaat, zou een van de oorzaken kunnen zijn. 

Om dit te voorkomen, is rondom de fluxgate een loden kastje geplaatst. Wanneer 

het externe veld kleiner is dan het kritische veld van lood ( bij T = 0 K is 

Be = 803 Gauss) dan wordt de fluxgate volledig afgeschermd. Lood is namelijk een 

type-I supergeleider en een dergelijke supergeleider is beneden het kritische veld een 

perfecte diamagneet. 

Het feit dat er domeinen in het ringkern-materiaal zijn die niet in de verzadiging 

gedreven worden zou een andere oorzaak van het nulsignaal kunnen zijn. Dit effect 

kan gereduceerd worden door metingen te doen bij tankvelden met grotere ampli

tudes. 
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2.4 De meetruis 

Een maat voor de gevoeligheid van de fluxgate is de transimpedantie, die gedefi

niëerd is als het quotiënt van V 2r en de ingangsstroom. Uit de formules 2.2.3 en 

2.2.11 volgt: 

{2.4.1) 

Uit deze vergelijking blijkt dat R2r recht evenredig is met de frequentie van het 

tankveld. Uit door de Groote verrichte metingen [GR088] blijkt dat tot 5 kHz de 

transimpedantie inderdaad lineair toeneemt, om daarna snel af te vallen, zie figuur 

2.8. Als reden voor deze daling bij hogere frequenties werd de frequentie-afhanke

lijkheid van de magnetische permeabiliteit opgegeven. Op grond van zijn metingen 

is een vaste tankveldfrequentie van 5 kHz gekozen. Brentjens [BRE89] meldt echter 

dat de argumenten van de Groote om een tankveldfrequentie van 5 kHz te gebrui

ken, niet correct waren. De Groote zou tankwikkelingen met een te groot aantal 

windingen gebruikt hebben. Hierdoor moet de zelfinductie van de tankwikkeling te 

groot zijn geweest, zodat er bij hogere frequenties geen effectieve stroomsturing kan 

hebben plaatsgevonden. 
~ \;' (: 

! I .. 

0/ 0 1 I 0 
L 8.0 I 0 l I 0 

~ 1 
~ 60 0 ~ c 

t 
~ 

0 ';; I ei 4.0 -- I a:: 

2.0 

0.0 

QO 2.0 4.0 6.0 8.0 

f (kHz) 

Figuur 2.8: De genormeerde transimpedantie van de tweevoudige fluxgate als functie van de 
frequentie f van het tankveld [GR088]. 

De tweevoudige fluxgate is ingebouwd m een opstelling zoals weergegeven is in 

figuur 2.9. De interne oscillator van een Princeton Applied Research (PAR) 128A 

lock-in versterker wordt gebruikt om een sinusvormig signaal van 5 kHz te genere-



De fluxgate galvanometer 17 

ren. Dit signaal wordt toegevoerd aan een ILP vermogensversterker, waarna het via 

een 220 Ohm weerstand aan de tankwikkelingen van de fluxgate wordt toegevoerd. 

Deze weerstand is toegevoegd om onder alle condities nog enige mate van stroom

sturing mogelijk te maken. Bij de werktemperatuur van de fluxgate ( 4.2 K) zijn de 

tankwindingen namelijk supergeleidend. Met een digitale lock-in versterker( hoofd

stuk 6) wordt een sinusvormig signaal (0.25< f< 5 Hz) opgewekt dat via een grote 

weerstand (100 kO) aan deingangswikkeling van de fluxgate wordt aangeboden. De 

stroom door deze weerstand is dan bekend. Het gemoduleerde uitgangssignaal van 

de fluxgate wordt via een 10 kHz bandfilter toegevoerd aan de ingang van de PAR 

lock-in versterker die in de 2f detectie mode staat. Het uitgangssignaal van de PAR 

lock-in versterker wordt via een 1 kHz laagdoorlaat filter aan de digitale lock-in 

versterker aangeboden. Deze lock-in versterker kan vervolgens het signaal verwer

ken. 

In 

Terug 

Figuur 2.9: Schematische weergave van de fluxgate galvanometer opstelling. 

Metingen van Brentjens tonen aan dat de transimpedantie zo groot is dat deze niet 

een beperkende factor voor de metingen is. De signaal-ruis-verhouding (SNR) blijkt 

daarentegen van doorslaggevend belang te zijn. Metingen van het frequentiespec

trum van het ruisvermogen van de fluxgate bij 300 K tonen een f-a ( a< 1 ) afhanke

lijkheid. Dit verloop is kenmerkend voor de Barkhausen-ruis van de ringkern zelf. 

Deze ruis is inherent aan de in het ferromagnetische materiaal van de ringkernen 

aanwezige domeinen [WIL50], [BEL85]. De magnetisatie van een ferromagneet is een 

discreet proces doordat de spins zich niet afzonderlijk richten, maar met hele domei

nen tegelijk. De domeinen zijn echter niet alle even groot noch is hun verde-
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Figuur 2.10: Frequentiespectrum van het ruisvermogen van de fluxgate bij 300K voor :A:= 18.4 en 
22.1 A/m [BRE89]. 

ling overal gelijk. Hierdoor vertoont de magnetisatie van de kern sprongen, die niet 

alle gelijk in grootte of reversibel zijn; dit door defecten en interacties met korrel

grenzen. Er ontstaat hagelruis. Deze ruis in het inductiesignaal treedt vooral op 

wanneer de kernen niet verzadigd zijn, zodat er een zekere localisatie in de tijd is. 

Bij hogere frequenties is de ruis meer gelocaliseerd en daardoor kleiner, vandaar de 

f-<Lafhankelijkheid. Die localisatie in de tijd is ook te verkrijgen door grotere tank

veldamplitudes te gebruiken. 

H 

Hv 

N 

Figuur 2.11: Localisatie van de Barkhausen-ruis in de tijd. 
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Voor de ruis N kan kwalitatief geschreven worden: 

Hv 
NN-.

H 

19 

(2.4.2) 

Uit (2.2.11) volgt de afhankelijkheid van de tweede harmonische van het inductie

signaal: 

(2.4.3) 

Uit deze twee formules kan een schatting gemaakt worden voor de SNR: 

(2.4.4) 

Dit blijkt goed overeen te komen met het in de praktijk gevonden verloop 

(figuur 2.12). Op grond van deze resultaten moet de amplitude van het tankveld 

groter dan 40 A/m gemaakt worden, wanneer de gevoeligheid van de meting dat 

vereist 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

15 25 35 45 . 
H (A/m) 

Figuur 2.12: Signaal-ruis verhouding als functie van de amplitude van het tankveld. De getrok
ken lijn is een aanpassing volgens (2.4.4) met Hv= 20 A/m en een maximale signaal-ruis verhou
ding van 50 [BRE89]. 
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2.5 De terugkoppeling 

Met behulp van de terugkoppeling wordt het nulsignaal, geïntroduceerd in paragraaf 

2.3, verder gereduceerd. Daarnaast is het de taak van de terugkoppeling de fluxgate 

langer in zijn lineaire werkgebied te houden. Het ingangssignaal van de betreffende 

schakeling is de gedemoduleerde tweede harmonische component van de inductie

spanning. Het uitgangssignaal van de schakeling wordt aan de twee gemeenschappe

lijke terugkoppelwindingen toegevoerd (zie figuur 2.5 ) . De schakeling bevat een 

integrator om het nulsignaal weg te regelen. Deze heeft een tijdconstante van 10 s, 

zodat het dynamische gedrag van de fluxgate bij de gebruikte meetfrequenties ( tus

sen 0.25 en 5 Hz ) niet noemenswaardig beïnvloed wordt. Daarnaast bevat de 

schakeling een proportionele versterker, die veranderingen in de tweede harmonische 

component van het inductiesignaal wegregelt. Het uitgangssignaal van de proporti

onele versterker is dus een goede maat voor de ingangsstroom van de fluxgate, 

omdat dit uitgangssignaal evenredig is met variaties in de ingangsstroom. 

Tank 

l 
~ 

In PAR 
Lock-In 

Versterker 

Terug 

Terugkoppelcircuit 

Figuur 2.13: Schematische weergave van het terugkoppelcicuit van de fluxgate galvanometer, 
inclusief het 5 Hz bandfilter. 

Uit metingen van het uitgangssignaal als funktie van de temperatuur van de flux

gate is gebleken dat er nog een kleine temperatuursafhankelijkheid (1%) bestaat. 

Dit heeft tot gevolg dat het uitgangssignaal verandert als het helium-niveau 
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verandert. Om deze afhankelijkheid te reduceren is parallel aan de PI-regeling een 

tweede orde bandfilter gekoppeld met een centrale frequentie van 5 Hz, zie figuur 

2.13. Door de overdrachtsfunctie van de teruggekoppelde fluxgate te bepalen voor 

filters met verschillende Q-waarden en verschillende waarden van de versterking G 

is gebleken dat Q = 2 en G = 6 de optimale waarden zijn. Figuur 2.14 toont het 

Bodediagram van de overdrachtsfunktie van de teruggekoppelde fluxgate galvan<r 

meter, inclusief het bandfilter. Uit de figuur blijkt dat de versterking bij 5 Hz maxi

maal is en door de breedte van het maximurn niet te kritisch. Daarnaast is de fase

draaiing bij 5 Hz niet dusdanig groot dat er snel oscillaties op zullen treden. De 

elektronische schakeling die hoort bij de schematische weergave van figuur 2.13 

wordt getoond in appendix B. Voor meer informatie over de theoretische achter

gronden van de terugkoppeling en voor informatie over metingen aan het ensemble 

van fluxgate en terugkoppeling zij verwezen naar Pel [PEL88]. 

Bode-diagram 
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Figuur 2.14: Bode-diagram van de gemeten overdrachtsfunctie van de teruggekoppelde fluxgate 
galvanometer bij een tijdconstante van de analoge lock-in versterker van 0.3 seconden. 
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3.1 Inleiding 

De 
Fluxtransfornnator 

Om de flux van een preparaat te detecteren is een fluxtransformator geconstrueerd. 

Hieraan zijn in essentie twee delen te onderscheiden. Ten eerste is daar het oppik

spoelenstelsel in (Helmholtz-)configuratie, waarin de omvatte flux lineair varieërt 

met de positie van het preparaat. Daarnaast is er de ingangswikkeling om de flux

gate galvanometer. Samen vormen deze twee onderdelen een supergeleidende kring, 

waarbinnen fluxbehoud geldt. Hierdoor zal een wisselstroom in de kring geïnduceerd 

worden als de positie van het preparaat sinusvormig gevariëerd wordt. Deze stroom 

wordt door de fluxgate gedetecteerd. 

In paragraaf 3.2 wordt de theorie van de fluxtransformator summier besproken. In 

paragraaf 3.3 volgen de gegevens van de geconstrueerde fluxtransformator. In para

graaf 3.4 tenslotte wordt eerst een theoretisch model van de geconstrueerde oppik

spoelen gegeven. In het tweede deel van de paragraaf worden de gegevens die verkre

gen zijn uit het theoretische model vergeleken met de metingen die uitgevoerd zijn 

aan het ensemble van fluxtransformator en teruggekoppelde fluxgate galvanometer. 

3.2 Theorie 

Voor de door het oppikspoelenstelsel omvatte flux geldt: 
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(3.2.1) 

waarin Nop het aantal windingen van het oppikspoelenstelsel is, <Pext de flux die van 

buiten aangeboden wordt, L0p de zelfinductie van het oppikspoelenstelsel en i de 

inductiestroom, die gelijk is aan de in paragraaf 2.3 geïntroduceerde ingangsstroom. 

Voor de door de ingangswikkeling omvatte flux, ten gevolge van de inductiestroom 

i, geldt: 

(3.2.2) 

waarin Lin de zelfinductie van de ingangswikkeling van de fluxgate is. 

Doordat de verbindingsdraden getwist zijn mag de door deze draden omvatte flux 

verwaarloosd worden. Hierdoor geldt voor de totaal door de fluxtransformator om

vatte flux: 

c/Jtot = N0 pc/Jext + i ( L0 p + Lin ) = constant (3.2.3) 

De laatste gelijkheid volgt uit het feit dat de door een supergeleidende kring omvat

te flux constant is. 

Preparaat 

Oppikspoelen 

Figuur 3.1: De fluxtransformator. 

Fluxgate 

Inganga
wikkeling 
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De maximale gevoeligheid van de combinatie van fluxtransformator en fluxgate voor 

veranderingen van de externe flux wordt gevonden door het veld Hi in de ringkernen 

ten gevolge van de inductiestroom tweemaal te differentiëren naar de externe flux. 

Gebruikmakend van 2.2.3 wordt de gevoeligheid gegeven door: 

------- {3.2.4) 

Uit 3.2.4 en uit het feit dat de zelfinductie van een spoel nagenoeg evenredig is met 

het kwadraat van het aantal windingen, volgt dat de gevoeligheid maximaal is wan

neer: 

{3.2.5) 

zie Ciaassen [CLA 75]. 

Een belangrijke tekortkoming van bovenstaande theoretische bespiegeling is het feit 

dat Lin afhankelijk is van Jlrr, die op zijn beurt periodiek variëert bij het doorlopen 

van de hystereselus. Veel inzicht blijkt een gedetailleerder model echter niet te 

geven, zodat in de praktijk gepoogd wordt de gevoeligheid te optimaliseren door 

variatie van het aantal ingangswindingen. Een tweede tekortkoming van de theoreti

sche bespiegeling komt voort uit het feit dat het weglekken van de tankflux van de 

fluxgate naar het oppikspoelenstelsel niet beschouwd wordt. Hierdoor wordt de 

ingangsstroom gemoduleerd met de frequentie van het tankveld. Dit effect treedt 

slechts op wanneer de twee helften van de fluxgate niet volledig uitgebalanceerd 

zijn. Doordat die onbalans altijd in enige mate aanwezig is, gaat er een stroom lopen 

in de fluxtransformator die het doorlopen van de hystereselus tegengaat. Hierdoor 

neemt de transimpedantie van de fluxgate soms drastisch af, zie [PER79] en 

[BRE89]. 

3.3 De geconstrueerde fluxtransformator 

Het oppikspoelenstelsel, dat zich in het hart van de supergeleidende magneet be

vindt, is gewonden om een Kel-F spoelenhouder. Er is gekozen voor Kel-F omdat 

dit materiaal erg vormvast en niet magnetisch is. Het voordeel van die vormvast 
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heid is de mogelijkheid erg weinig materiaal voor de constructie te gebruiken ( de 

dikte van de wand bedraagt 0.5 mm) . Hierdoor kan de doorsnede van de spoelen zo 

klein mogelijk gemaakt worden, zodat de gevoeligheid van de magnetometer zo hoog 

mogelijk is. De doorsnede wordt vooral bepaald door de buitendiameter van de 

staart van de flowcryostaat ( 25.4 mm) waar de spoelenhouder ( binnendiameter 

25.5 mm) omheen moet passen. Met behulp van een Kel-F moer kan de spoelen

houder, die bij kamertemperatuur glijpassend is over de staart van de cryostaat, 

gefixeerd worden. 

z 
28.5mm 

0.70mm i N = 15 

L = 12.3 J.tH 

26.5mm 

V 

Figuur 3.2: De geconstrueerde oppikspoelen in Helmholz-i:onfiguratie. De afmetingen staan 
aangegeven in de tekening, evenals de richting van de inductiestroom en de modulatie-as. 

De diameter van de tegengesteld gewikkelde oppikspoelen bedraagt 26,5 mm, even

als de hart-hart afstand. De grootste buitendiameter van de spoelenhouder is circa 

13 mm kleiner dan de binnendiameter van de magneet, zodat de spoelenhouder 

eenvoudig in de magneet ingebracht kan worden. De galvanometerkant van de flux

transformator bestaat uit drie windingen om de tweevoudige fluxgate. De verbin

dingsdraden tussen de twee gedeelten van de fluxtansformator zijn getwist en met 

GE-lak gefixeerd op een aluminium strip. Dit laatste om storingen ten gevolge van 

mechanische trillingen van de verbindingsdraden te voorkomen. 

In de fluxtransformator is een zogenaamde heatswitch opgenomen om de supergelei

dende kring te kunnen onderbreken. De heatswitch bestaat uit een stookelement dat 

een stuk van de kring in de normale toestand kan brengen. Hierdoor zal de inductie

stroom uitdempen met een tijdconstante 1/R, waarin L de totale zelfinductie van de 

kring is en R de weerstand van het normale stuk. De heatswitch wordt gebruikt 

wanneer het uitwendige veld veranderd wordt. De inductiestroom kan dan zo groot 
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worden dat de integrator van de terugkoppeling buiten zijn \\ erkgebied treedt. Aan

sturing van de heatswitch gebeurt door het besturingsprogramma( zie hoofdstuk 6) 

via de DAC en een aparte stroombron( lswitch = 100 mA). 

3.4 Het model 

Ter vergroting van de gevoeligheid van de fluxgate magnetometer wordt de positie 

van het preparaat sinusvormig gemoduleerd en het uitgangssignaal van de galvano

meter fasegevoelig gedetecteerd. Voor een optimale nauwkeurigheid is het van 

belang dat de door de meetspoelen omvatte flux lineair variëert met de plaats van 

het preparaat. Er is voldoende literatuur over meetspoelen van Foner-magnetome

ters. Voorbeelden zijn artikelen van Foner zelf [FON56], [FON59], van Mallinson 

[MAL66] en van Springford et al. [SPR71]. De auteurs van deze artikelen kozen 

meestal een bepaalde meetspoel op symmetriegronden en maten dan in de praktijk 

de precieze eigenschappen van die spoel. Door Bragg en Seehra [BRA 75] en Pacyna 

[P AC82] zijn algemene formules voor willekeurige geometrie van het oppikspoelen

stelsel, modulatie-richting en richting van het magnetische moment afgeleid. Op 

basis van hun werk volgt in deze paragraaf een theoretische beschouwing van de 

totaal door de oppikspoelen omvatte flux als functie van de positie van het prepa

raat en de uitgangsspanning van de digitale lock-in versterker die hiervan het 

gevolg is. 

V 

z 

Figuur 3.3: Algemene situatie met een cirkelvormige meetspoel waarvan de straal gelijk is aan a, 
parallel aan het x-y-vlak. De vector r bepaalt de plaats van het hart van de spoel, terwijl de 
vector R de plaats van een punt op de spoel aangeeft. 
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Ter vereenvoudiging van de berekeningen wordt het preparaat beschouwd als een 

puntvormige magnetische dipool met magnetisch moment m. Daarnaast wordt de 
.... 

meetspoel cirkelvormig ( straal a) en loodrecht op de z-as verondersteld. R is de 

plaatsvektor van een punt op de omtrek van de meetspoeL Uit één van de wetten 

van Maxwell volgt: 

.... 

l-+ .... 
<I>=rA·ds, (3.4.1) 

waarin A de vektorpotentiaal is en de kringintegraal genomen wordt over de omtrek 

van de meetspoeL Daar het preparaat verondersteld wordt een puntvormige dipool 

te zijn, wordt de vektorpotentiaal ter plaatse van de meetspoel gegeven door 

(JAC75]: 

.... .... .... 
.... J.Lom x (R-b) 
A=- ........ a 

47r I R-b I 
(3.4.2) 

.... 
waarin b de plaatsvektor van het preparaat is. Door 3.4.2 in te vullen in 3.4.1 wordt 

de totaal door de meetspoel omvatte hoeveelheid flux gegeven door: 

(3.4.3) 

Voor de geometrie zoals boven beschreven (zie ook figuur 3.3) gaat 3.4.3 over in: 

211 

<I> = J.LoMa J {mx(bz-Z )cos O+my(bz-Z )sinO+mz [a- (bx-x)cos 0-(by-y)s inO] }dO 

47r {a 2+(bx-x)2+(b y-y)2+(bz-z) 2 -2a[(bx-x)cos0+(by-y)sin0]} 31 2 

0 

(3.4.4) 

waarin M = I mI, m = (mx,my,mz) en (x,y,z) het middelpunt van de meetspoel is . 
.... 

In deze uitdrukking is de positie van het prepraat b( t) de enige tijdafhankelijke 
.... 

factor. Bij modulatie in de z-richting geldt voor b(t): 

bx = Px 

by = Py 

bz = Pz + ä sin ( wt) 

(3.4.5) 
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waarin p de plaatsvektor van de evenwichtspositie van het preparaat is en ä. de 

amplitude van de modulatie. Formule 3.4.4 kan in een ietwat handzamer vorm 

geschreven worden door de volgende definities in te voeren: 

ai= bïfa 

/3i = rïfa (rx =x, ry = y, rz = z) 

'Yi = ai - /3i 
'Y2 = 'Yx2 + 'Y/ + 'Yz2 (3.4.6) 

Ói = mz'Yi- mnz 

1Ji = 2'}'i/(l+'Y2) 

Met behulp van deze definities wordt 3.4.4: 

211 

Jl-o M I ( mz - ÓxCOS 0 - b'ys i nO) 
<I>=- dO 

471' a(l+ 1'2)312 ( 1 - 1JxCOS0 -1}ySin0)312 

0 

(3.4. 7) 

Door Bragg en Seehra wordt bewezen dat uitwerken van deze formule leidt tot een 

machtreeks of tot elliptische integralen. Omdat geen van die uitdrukkingen het 

inzicht vergroot, is gekozen voor een numerieke berekening, uitgaande van vergelij

king 3.4.4 en de in paragraaf 3.3 gepresenteerde constructiegegevens. 

Een speciaal geval wordt nog nader bekeken omdat dat geval wel leidt tot een ver

gelijking die enig inzicht biedt. Dit speciale geval treedt op wanneer de posities op 

de x-as van het magnetische moment en het hart van de spoel gelijk zijn ( bx=x ) 

en tegelijkertijd hetzelfde geldt voor de posities op de y-as ( by=Y ). Dan bevat de 

integrand in de formules 3.4.4 en 3.4. 7 geen termen meer die afhangen van () en 

geldt er voor de door de spoel omvatte flux: 

~ = ~::• [ -{a_2_+_2_(:-z_a __ m_:-)-2}-3-/2 l 
11-o M 

- ----· 27l'mz 
47!' a(l+ '}' 2)312 
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Figuur 3.4: De berekende door een spoel omvatte flux. 

De door één van de oppikspoelen uit figuur 3.2 omvatte flux wordt als functie van 

de plaats van het magnetisch moment op de z-as weergegeven in figuur 3.4. In 

figuur 3.5 is het resultaat van een soortgelijke berekening voor beide oppikspoelen in 

Helmholtz--configuratie weergegeven. Door het spoelenstelsel wordt geen flux omvat 

die afkomstig is van eventuele momenten in het vlak loodrecht op de modulatie-

OI 
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Figuur 3.5: De berekende totale hoeveelheid door de Helmholtz-spoelen omvatte flux als functie 
van de afstand z van de dipool tot het hart van de meetspoelen. 



De fluxtransformator 30 

richting. Uit berekeningen blijkt dat voor I z I < 8 mm de flux lineair (binnen 1.5 %) 
toeneemt met de afstand z tot het hart van het spoelenstelseL 

Theoretisch wordt de uitgangsspanning van de digitale lock-in versterker gegeven 

door: 

Vlockin"' I <I>(b(t)) sin (t) dt (3.4.9) 

In figuur 3.6 is de berekende uitgangsspanning van de digitale lock-in versterker 

weergegeven als functie van de modulatie-amplitude. Uit deze figuur blijkt dat tot 

een amplitude van 8 mm de lock-in spanning lineair toeneemt met de amplitude. Er 

zijn tevens metingen gedaan aan het spoelenstelsel die deze lineaire afhankelijkheid 

bevestigen (afwijking bij de maximale amplitude van 4 mm circa 1.5%). 
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Figuur 3.6: De ber ~Kende lock-in spanning als functie van de modulatie-ampi;~'lde, geschaald op 
de gemeten waarJeu, die aangegeven worden door de dichte cirkels. 

Een belangrijke eigenschap van een meetspoel is in hoeverre het uitgangssignaal 

verandert bij modulatie van de positie van het preparaat rond een evenwichtspositie 

die niet gelijk is aan het hart van de meetspoeL Het berekende relatieve uitgangssig

naal als funktie van de evenwichtspositie langs de diverse cartesische assen is weer

gegeven in figuur 3.7. 
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Relatieve afwijking bij 4 mm amplitude 
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Figuur 3.7: De berekende relatieve afwijking van het uitgangssignaal van de lock-in versterker bij 
verplaatsing van de evenwichtspositie van het preparaat langs de verschillende cartesische assen. 

Uit deze figuur blijkt dat een afwijking van de evenwichtspositie geen grote gevol

gen heeft; bij een verplaatsing van 4 mm in de z-richting is de relatieve afwijking 

slechts 1.5%. Door de constructie van de preparaathouder zijn grote afwijkingen in 

de x- of y-richting niet mogelijk, zodat de geschatte maximale relatieve afwijking 

0.5% of minder bedraagt. 

Uit figuur 3.7 blijkt tevens dat, indien de dimensies in de x-, y- en z-richting 

respectievelijk maximaal 7 mm, 7 mm en 10 mm bedragen, het met deze oppikspoe

len mogelijk is binnen 1% nauwkeurigheid de magnetisatie van een preparaat te 

bepalen. Als de magnetisatie van een groter preparaat bepaald moet worden, dan 

zal er gecorrigeerd moeten worden voor de geometrie van dat preparaat. Met behulp 

van diverse artikelen (zie onder andere [ZIE83] en [KH085]), die de invloed van de 

geometrie van een preparaat op de uitgangsspanning van het oppikspoelenstelsel 

tonen, is het mogelijk die correctie uit te voeren. 

De uitgangsspanning van de digitale lock-in versterker is gemeten als functie van de 

plaats van de evenwichtspositie van het preparaat (nikkel 2x2x0.2 mm3) in het 

spoelenstelsel, zie figuur 3.8. De lijn in de figuur geeft de theoretisch berekende 

curve aan in het geval van een Helmholz-configuratie van de oppikspoelen. 
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Figuur 3.8: De lock-in spanning als functie van de plaats van de evenwichtspositie van een 
puntvormig preparaat, geschaald op de gemeten waarden, die aangegeven worden door de dichte 
cirkels. 

Uit deze figuur kan geconcludeerd worden dat het oppikspoelenstelsel goed beschre

ven wordt door het model. Daarnaast blijkt dat de symmetrie van het oppikspoelen

stelsel niet of nauwelijks beïnvloed wordt door de superspoelen. De invloed van de 

superspoelen op de gevoeligheid is vooralsnog onbekend en zal eventueel in de toe

komst onderzocht moeten worden. 
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4.1 Inleiding 

De 
Transducer 

De positie van het preparaat wordt sinusvormig gevariëerd met behulp van een 

transducer, waarvan de kern bestaat uit het magneetsysteem van een Philips 

AD1255/M7 luidspreker (figuur 4.1). In paragraaf 4.2 wordt de theorie van de trans

ducer en de verplaatsingsopnemer besproken, waarna in paragraaf 4.3 de construc

tiegegevens en de meetdata van de transducer volgen. 

Trll8tuf 

_tz 
magnMt I: 

Figuur 4.1: Een schematische weergave van de transducer. 
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4.2 Theorie 

Een eenvoudig model voor het dynamische gedrag van de transducer kan opgesteld 

worden aan de hand van een krachtenevenwicht: 

d2z dz 
Bil - Cz - mg = m - + k -

dt 2 dt 
(4.2.1) 

waarin B de magnetische inductie in de luchtspleet is, i de stroom door de spoel, 1 

de lengte van dat deel van de spoel dat zich in het veld B bevindt, C de totale veer

constante van de ophanging (bladveren) , z de uitwijking uit de evenwichtspositie, 

m de massa van trilstaaf en spoel, g de zwaartekrachtsversnelling en k een evenre

digheidsconstante die een eventuele demping representeert. 

De totale spanning over het circuit wordt, na verwaarlozing van de zelfinductie, 

gegeven door: 

dz 
Vin= i R + B 1-

dt 

waarin R de weerstand van de spoel is. 

( 4.2.2) 

Harmonische oplossingen van de combinatie van de differentiaalvergelijkingen 4.2.1 

en 4.2.2 worden gegeven door: 

z 
-mw2 + j(B2 I2 /R + k)w + C 

( 4.2.3) 

waarin î en V in de amplitudes van respectievelijk de uitwijking en de ingangsspan

ning zijn. Uit 4.2.3 blijkt dat de amplitude van de uitwijking zowel afhankelijk is 

van de frequentie w als van de totale massa m. Om de amplitude van de uitwijking 

zo goed mogelijk onafhankelijk te maken van deze grootheden is een volgregeling 

toegevoegd. 

De uitwijking wordt, onder andere ten bate van de volgregeling, gemeten door ge-
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bruik te maken van twee identieke cilindrische condensatore11 met één gemeenschap

pelijke buitenplaat. De twee binnenste cilindrische condensatorplaten zijn gefixeerd 

aan de trilstaaf. Bij verplaatsing hiervan zal de capaciteit van de ene condensator 

toenemen, terwijl die van de andere af zal nemen. De condensatoren zijn opgenomen 

in een wisselspanningsbrug. Het verplaatsingssignaal wordt gegeven door: 

{4.2.4) 

waarin C1 de capaciteit van de onderste condensator en C2 die van de bovenste 

vertegenwoordigt. V t is de spanning die aan de bovenste en -V t de spanning die aan 

de onderste condensator wordt toegevoerd. Voor C1 en C2 als functie van de uitwij

king z geldt in eerste orde benadering: 

ac 
C1 = C0 +- z 

8z 

ac 
; C2 = C0 --z 

8z 
( 4.2.5) 

waarin C0 de waarde van C1 en C2 is in de evenwichtspositie z = 0 en C gegeven 

wordt door de normale functie voor een cilindrische condensator: 

C=--
ln( r dr 1) 

( 4.2.6) 

Hierin zijn r 11 r 2 respectievelijk de binnen- en de buitenstraal van de condensator en 

is L de lengte van de condensator( het 'overlappende' deel van de binnen- en buiten

plaat) . Daar de lengte L evenredig is met de uitwijking z is ook de capaciteit C 

evenredig met z. Combinatie van 4.2.4, 4.2.5 en 4.2.6 levert: 

1 ac z 
Vuitw =-- z Vt =- Vt {4.2.7) 

C0 8z L 

4.3 De geconstrueerde transducer en verolaatsingsmeter 

In de luchtspleet van het magneetsysteem is een cilindrische spoel aangebracht rond 
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een messing spoelvorm. Hierdoor wordt de spoel extra gekoeld, daalt de zelfinductie 

en ontstaat er een zekere elektrische demping. De spoel wordt in het midden gehou

den door 2 bladveren, die er tevens voor zorgen dat de trilstaaf niet kan torderen. 

De transducer is zo ontworpen dat de amplitude continu verstelbaar is tussen 0 en 

4 mm. Dit gebeurt door op de electronische stuureenheid een de 10-slags potmeter 

in te stellen op tweehonderd maal de gewenste amplitude. 

De brugschakeling van de verplaatsingsmeter is weergegeven in figuur 4.2. Het 

referentiesignaal ( 37 kHz) van de interne lock-in versterker wordt toegevoerd aan 

een balanstransformator. Hierdoor wordt aan de bovenste en aan de onderste 

condensator een even grote maar in fase tegengestelde wisselspanning (Vt) aangebo

den. Het uitgangssignaal (V uitw) wordt gebufferd en toegevoerd aan de lock-in 

versterker. 

Balans 
Trans
formator 

Buffer 
Versterker 

Figuur 4.2: Een schematische weergave van verplaatsingsopnemer 

V referentie 

37kHz 

Lock-In 

Uit metingen van Verhoeven [VER90] blijkt dat het V uitw inderdaad recht even

redig is met de uitwijking z (figuur 4.3) tot een maximum uitwijking van 8 mm. 
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Figuur 4.3: De statische overdrachtskarakteristiek van de transducer [VER90]. 
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Een PID-regelaar maakt gebruik van het uitgangssignaal van de lock-in versterker 

om het proces cq. de uitwijking van de transducer te regelen. De P, I en D regelpa

rameters zijn door Pel en later door Verhoeven geoptimaliseerd. Door het gebruik 

van de PID-regeling blijkt de amplitude van de uitwijking in het algemeen binnen 

1% onafhankelijk te zijn van de massa (maximaal 200 gram) en bij 4.17 Hz zelfs 

geheel onafhankelijk daarvan {figuur 4.4, [VER90]). 
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Figuur 4.4: De dynamische overdrachtskarakteristiek van de transducer [VER90]. 
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5.1 Inleiding 

Het 
Cryomagnetische 
Systeem 

Het cryomagnetische systeem is opgebouwd uit een cryostaat en een insert. Deze 

worden respectievelijk in de paragrafen 5.2 en 5.3 besproken. De vloeibaar helium 

niveau-indicator wordt besproken in de subparagraaf 5.2.1. De twee belangrijkste 

onderdelen van de insert, de flowcryostaat en de supergeleidende magneet, worden 

respectievelijk in de subparagrafen 5.3.1 en 5.3.2 besproken. In paragraaf 5.4 wordt 

de temperatuurregelaar, die de temperatuur in de flowcryostaat onder controle 

houdt, behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten door paragraaf 5.5, waarin de 

magneetvoeding besproken wordt. 

5.2 De cryostaat 

De cryostaat is een roestvrijstalen, vacuümgeïsoleerde constructie, waaraan drie 

secties te onderscheiden zijn( zie figuur 5.1). De vacuümruimte zorgt ervoor dat het 

warmtetransport door middel van geleiding door de mantel verminderd wordt. Een 

voorvacuüm rotatiepomp en een hoogvacuüm diffusiepomp ( Pmin ~ 10-7 mbar ) 

verzorgen tesamen dit vacuüm. De ruimte voor vloeibaar stikstof dient als extra 

koudeschild tussen mantel en heliumbad. Rondom de buitenkant van de stikstof

ruimte zijn circa 30 lagen superisolatie gewikkeld om het warmtetransport door 

middel van straling te reduceren. De stikstofruimte is tevens verpakt in JL-metaalfo

lie om de invloed van externe magneetvelden te verminderen. 
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Tegen de onderkant van de stikstofruimte is een 2 mm dikke koperen plaat ge

schroefd die de temperatuur van het vloeibare stikstof aanneemt, zodat er zich tus

sen de bodem en de heliumruimte ook een koudeschild bevindt. Op de bovenkant 

van de stikstofruimte is een ringvormige koperen plaat gemonteerd die ervoor zorgt 

de inlek van stralingswarmte van boven af gereduceerd wordt. Die plaat wordt op 

stikstoftemperatuur gehouden door drie koperen staven die bijna tot op de bodem 

van de stikstofruimte reiken. Op de cryostaat zijn een drietal staanders gemonteerd 

waarop de in hoofdstuk 4 besproken transducer geplaatst is. 

Vloeibaar ___ 

stikstof =. 
~ Vacuümpomp 

Vacuümruimte 

Figuur 5.1: Een schematische weergave van de doorsnede van de cryostaat. 

5.2.1 De vloeibaar helium niveau-indicator 

Het heliumniveau wordt bemonsterd met een niveausensor en weergegeven met 

behulp van een niveau-indicator. De sensor is gemaakt van twee kunststofstrippen 

( lengte 40 cm) waarop een Niomax FM draad bevestigd is. Dit is een draadsoort die 

bij de temperatuur van vloeibaar helium ( 4.2 K) supergeleidend is. Aan de boven

kant van iedere strip bevindt zich een 10-ohm stookweerstand om het begin van de 

Niomax draad op te warmen en zonodig in de normale toestand te brengen. Door de 

niveau-indicator wordt een constante stroom door de draad gestuurd zodat deze tot 

aan het heliumniveau overgaat in de normale toestand. Hierdoor zal de weerstand 
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van de draad lineair afnemen als het heliumniveau stijgt. De stroom door de Nio

max-draad is vrijwel onafhankelijk ( binnen 1% ) van de weerstand van de draad, 

zodat de spanning over de draad een maat is voor het heliumniveau. Deze spanning 

verschijnt aan de uitgang van de niveau-indicator. Er is gebleken dat voor een cor

recte en betrouwbare meting van het heliumniveau gebruik gemaakt moet worden 

van Niomax draden met een lengte van maximaal 40 cm; vandaar de twee strippen. 

De twee draden van de sensor overlappen elkaar circa 5 cm zodat de totaal te be

monsteren afstand ongeveer 75 cm beslaat. 

Er is een twee-standen schakeling met hysterese gebouwd die ervoor zorgt dat in

dien nodig overgeschakeld wordt van de ene naar de andere draad. Daarnaast is een 

schakeling gebouwd die, afhankelijk van het feit of de onderste of de bovenste draad 

bekrachtigd wordt, de spanning afkomstig van de uitgang van de niveau-indicator 

omzet in een waarde tussen 0 en 400 mV of in een waarde tussen 400 en 800 mV. 

Deze spanning wordt toegevoerd aan het display van de niveau-indicator die deze 

spanning weergeeft als het aantal millimeters helium in de cryostaat. Het nul-ni

veau ligt ter hoogte van de onderkant van de magneet. 

Met behulp van een sample-and-hold schakeling wordt iedere minuut gedurende 10 

seconden stroom door de sensor gestuurd. Dit heeft als voordeel ten opzichte van 

een constante stroomsturing dat er minder energie in de sensor gedissipeerd wordt, 

waardoor de verdamping van het helium lager is. Gedurende deze 10 seconden wordt 

er 6 seconden lang gemeten; dit om eventuele in- en uitschakelverschijnselen te 

vermijden. Het blijkt dat met de niveau-indicator het helium-niveau met een nauw

keurigheid van circa 6 mm te bepalen is. Deze marge is onder andere een gevolg van 

het laden en ontladen van een condensator van de sample-and-hold schakeling voor, 

tijdens en na een meting van het niveau. Daarnaast kan deze marge een gevolg zijn 

van het feit dat de Niomax-draad niet altijd tot aan het heliumniveau in de norma

le toestand overgaat. Omdat het niveau slecht globaal bepaald behoeft te worden, 

heeft deze marge geen nadelige gevolgen. Belangrijk is dat er genoeg helium in het 

heliumbad aanwezig is om de magnetisatiemetingen ongestoord te kunnen laten 

plaatsvinden. 

Het uitgangssignaal van de niveau-indicator wordt tevens toegevoerd aan een scha

keling voor een eventuele magneetklepsturing. Indien het heliumniveau daalt tot 

onder de laagste toegestane waarde wordt de klepsturing geactiveerd en wordt er 

een stroom gestuurd door de magneetklep. Deze klep zou gebruikt kunnen worden 
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om vloeibaar helium in de cryostaat te laten lopen. Wanneer het heliumniveau 

stijgt tot boven de hoogste toegestane waarde dan wordt de sturing gedeactiveerd en 

zou het vullen van helium moeten stoppen. De minimale en de maximale waarden 

van het niveau kunnen ingesteld worden door middel van twee potentiometers. 

Overigens is het ook mogelijk de magneetklep met de hand te activeren of te deacti

veren. 

5.3 De insert 

In het heliumbad hangt de insert waaraan de flowcryostaat en de supergeleidende 

magneet zijn bevestigd. Rondom de staart van de insert bevinden zich een vijftal 

stralingsschilden, die het helium in het bad afschermen voor straling van de boven

flens van de insert, die vrijwel de kamertemperatuur aanneemt. Op deze flens 

bevindt zich, naast de diverse elektrische connectoren en de aansluitingen voor het 

vullen en het afpompen van het heliumbad, de opening naar de experimenteerruim

te. 

Teflon 
centreerring 

Trilstaaf 

Figuur 5.2: De teflon centreerringen in de roestvrijstalen centreerbuis. 

De trilstaaf, die via een roestvrijstalen centreerbuis door de staart van de insert 

geleid wordt, strekt zich uit van de bovenkant van de transducer tot onder in de 

experimenteerruimte. Tussen de trilstaaf( 6 mm doorsnede) en de centreerbuis ( bin

nen diameter 10 mm) bevinden zich op vier plaatsen teflon centeerringen, zodat de 

wrijving tussen deze twee onderdelen zo laag mogelijk is. Bij het ontwerp van de 

teflon centreerringen is rekening gehouden met de eis dat er nog enige gasflow door 

de centreerbuis mogelijk moet zijn (zie figuur 5.2) , opdat er een lage druk en aldus 
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een lage temperatuur in de experimenteerruimte bereikt kan worden. Het einde van 

de trilstaaf wordt gevormd door een teflon preparaathouder. Er zijn twee verschil

lende preparaathouders ( zie figuur 5.3) ontworpen waarop vlakke preparaatjes ge

monteerd kunnen worden met het oppervlak parallel aan of loodrecht op de z-as 

(dit is de richting van het (vertikale) magneetveld in de experimenteerruimte). De 

preparaathouder is zo ontworpen dat er tijdens het moduleren van de positie van 

het preparaat altijd evenveel houdermateriaal in het oppikspoelensysteem aanwezig 

is. 

z 

A 8 

Figuur 5.3: De twee preparaathouders. Preparaathouder A is ontworpen voor het meten van de 
magnetisatie van preparaten met het oppervlak parallel aan de z-a.s; dit is de richting van het 
magnetisch veld in de opstelling. Preparaathouder B is ontworpen voor het meten van de magne
tisatie van preparaten met het oppervlak loodrecht op de z-a.s. 

5.3.1 De flowcryostaat 

Drie concentrische cilinders, die aan de onderzijde zijn afgesloten en aan de boven

zijde van een flens zijn voorzien vormen tesamen de flowcryostaat, zie figuur 5.4. 

Tussen de buitenste en de binnenste cilinder, beide gemaakt van epoxy, bevindt zich 

een vacuümruimte. Deze ruimte wordt afgepompt door de pomp die tevens gebruikt 

wordt voor de vacuümruimte van de gewone cryostaat (§ 5.2). Tussen de twee 

epoxy cilinders bevindt zich een koperen stralingsscherm waarin een aantal sleuven 

zijn gefreesd, zodat er geen wervelstromen in het koper kunnen ontstaan, die het 

magneetveld zouden verstoren. Indium afdichtringen dragen er zorg voor dat de 

verbindingen tussen de cilinders en de staart van de insert lekvrij zijn. 

De temperatuur van de experimenteerruimte kan gevariëerd worden door gebruik te 
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maken van vloeibaar helium dat via een naaldventiel onttrokken wordt aan het 

heliumbad. Dit ventiel kan ingesteld worden met een schroefknop op de flens van de 

insert en wordt gebruikt om de flow te regelen dan wel te stoppen. Het naaldventiel 

bevat een intern verwarmingselement ( een weerstand van 68 Ohm ) . Indien het 

ventiel verstopt raakt door b.v. ijs kan die blokkade hiermee weggesmolten worden 

(zie [OXF90]) . De temperatuur van het naaldventiel kan met een Allen-Bradley 

weerstand( 270 Ohm) gemeten worden. 

Capillair 

Flens 

Koperen 

0.~-----~ cilinder 

Flens 

Flens 

I:::~~ ...... ~------- Buitenste epoxy 
El cilinder 

Figuur 5.4: Een schematische weergave van de opbouw van de flowcryostaat. 

Het helium wordt door een dun capillair getransporteerd naar de bodem van de 

binnenste cilinder, alwaar het via een verwarmingselement de experimenteerruimte 

binnenkomt. Door de binnenruimte af te pompen zal het helium expanderen wan

neer het de experimenteerruimte bereikt. Hierdoor daalt de temperatuur van het 

helium onder 4.2 K, zodat de experimenteerruimte afgekoeld wordt. Wanneer niet 

gestookt wordt kan zo relatief eenvoudig een temperatuur van 1.6 K bereikt worden. 

Door het verwarmingselement te bekrachtigen blijkt het mogelijk te zijn de tempe

ratuur op te voeren tot 300 K. Doordat de cilinders van epoxy gemaakt zijn garan

deert de fabrikant ( Oxford Instruments Limited) de werking van de flowcryostaat 

maar tot 200 K. De temperatuur van de experimenteerruimte wordt gemeten met 

behulp van een carbon-glas temperatuursensor op de bodem van de experimenteer-
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ruimte. Een temperatuurregelaar van het type ITC4 van de firma Oxford ( zie para

graaf 5.4) wordt gebruik om de temperatuur van de experimenteerruimte onder 

controle te houden. De temperatuur kan ingesteld worden in stapjes van 0.1 K en 

blijkt gedurende enkele uren constant te blijven met een afwijking kleiner dan 

0.1 K. 

5.3.2 De magneet 

De door de firma Oxford geleverde supergeleidende magneet is van het NbTi-type 

met een maximaal veld van 8 Tesla bij 4.2 K. In tabel 1 zijn de door de fabrikant 

geleverde specifikaties van de magneet gegeven: 

Grootheid 

Maximaal centraal veld bij 4.2K 

Stroom bij maximaal veld en 4.2K 

Homogeniteit (in lOmm DSV) 

Nominale inductie 

Switch heater stroom voor open 
toestand 

Specifikatie 

ST 

89.1 A 

0.1% 

3.7 H 

30mA 

Tabel 1: De specifikaties van de supergeleidende magneet zoals ze door Oxford zijn opgegeven 
[OXF90]. 

De magneet is uitgevoerd met twee veiligheids-diodebanken, die in het geval van 

een quench de in de magneet opgeslagen energie afvoeren. Om een te hoge druk in 

de cryostaat te voorkomen bevindt zich een overdrukventiel op de flens van de 

insert. 

Volgens de specifikaties van de firma Oxford zijn er verschillende laad- en ontlaad

snelheden voor de verschillende veldintervallen. Deze zijn opgesomd in tabel 2. De 

tijd t die nodig is om het magneetveld te brengen tot de genoemde limiet wordt 
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tevens vermeld in tabel 2. In het meetprogramma( zie hoofdstuk 6) wordt de sweep

snelheid automatisch aan deze limieten aangepast. 

Nr Limiet (T) Sweepsnelheid (T/min) t (min) 

1 4.027 1.174 3.5 

2 6.711 0.587 5.0 

3 7.785 0.234 5.0 

4 8.000 0.117 4.4 

Tabel 2: De maximaal toegestane sweepsnelheden van de supergeleidende magneet [OXF90]. 

De firma Oxford heeft het veldprofiel gemeten bij Bmax = 8 T. Figuur 5.5 toont 

slechts dat deel van het profiel dat tot 2.5 cm van het hart van de magneet verwij

derd is, maar maakt wel duidelijk dat voor het interval 16.5 ± 0.5 cm de homogeni

teit beter is dan 0.1 %. De afstand 16.5 cm is gedefiniëerd ten opzichte van een 

bepaald punt in de door Oxford gebruikte cryostaat. Voor meer informatie over de 

magneet en zijn eigenschappen wordt verwezen naar [OXF90]. 

Measured Field Plot (on axis) 
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Figuur 5.5: De magnetische inductie als functie van de afstand. Het punt 16.5 cm komt overeen 
met het hart van de magneet, dat op de buitenkant van de magneet wordt aangegeven door een 
streep [OXF90]. 
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De supergeleidende magneet is uitgevoerd met een supergeleidende schakelaar die 

door verwarming in de normale toestand gebracht kan worden. Als de schakelaar 

geactiveerd is kan de stroom door de magneet veranderd worden. Na het uitschake

len van de heatswitch is de magneet weer een supergeleidende kring waarbinnen 

fluxbehoud geldt. Hierdoor zal het veld een constante waarde vasthouden; de mag

neet bevindt zich dan in de zogenaamde persistent-mode. 

5.4 De temperatuurregelaar 

De gebruikte temperatuurregelaar is van het type ITC4 van de firma Oxford. Dit is 

een temperatuurregelaar voor algemene laboratoriurndoeleinden, maar met name 

voor cryogene toepassingen. De ITC4 regelt de temperatuur van de experimenteer

ruimte en dus de temperatuur van het te bestuderen preparaat door middel van 

verwarmen dan wel afpompen van helium. De tijdens deze afstudeerperiode gebruik

te ITC4 is uitgevoerd met één sensor, maar er kunnen nog twee extra kanalen toege

voegd worden. 

De bediening van de temperatuurregelaar kan zowel handmatig als met een compu

ter plaatsvinden. Voor die laatste bedieningswijze is de ITC4 uitgevoerd met een 

RS232-poort. Via deze poort is een bidirectionele seriële dataverbinding met de 

computer mogelijk. Hiervoor bevindt zich op de achterkant van de kast een 25-poli

ge D-connector. Voor gegevens over de pinaansluitingen en het datatransport wordt 

verwezen naar [OXF87]. 

Wanneer de ITC4 aangezet wordt door het indrukken van de knop 'ÜN' op het 

frontpaneel bevindt deze temperatuurregelaar zich in de 'local-lock' toestand, waar

in slechts handbediening mogelijk is. De karakteristieken van de temperatuurrege

laar kunnen nu door het indrukken vun bepaalde toetscombinaties ingesteld worden 

(zie [OXF87]) . Een van de opties in deze 'local-lock' of 'local' toestand is het pro

grammeren van een temperatuurverloop, maar daar vrijwel alleen gebruik gemaakt 

is van sturing door middel van een computer is deze mogelijkheid nooit benut. Het 

instellen van de veiligheidslirnieten van de sensortemperatuur en het heaterverrno

gen kan slechts handrnatig plaatsvinden. De limiet van de sensortemperatuur is van 

groot belang omdat de ITC4 ervoor zorgt dat bij het overschrijden van die limiet 

het heaterverrnogen abrupt naar nul word teruggebracht; dit ter heseher 
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ming van de flowcryostaat. 

Door de firma Oxford is een serie commando's gegeven [OXF87] die het mogelijk 

maken de karakteristieken van de ITC4 met een computer in te stellen. Een voor

beeld hiervan is het brengen van de ITC4 in de 'remote', of de 'remote-lock' toe

stand. Er zijn ook commando's om de parameters van de temperatuurregelaar in een 

computer in te lezen. Voorbeelden hiervan zijn de gewenste en de gemeten tempera

tuur. Wanneer de temperatuurregelaar zich in de 'remote' of de 'remote-lock' toe

stand bevindt heeft het indrukken van een of meerdere toetsen op het frontpaneel 

slechts tot gevolg dat de actuele waarde van de parameter, die bij de ingedrukte 

toets(en) hoort, naar het display geschreven wordt, echter zonder dat deze handma

tig veranderd kan worden. 

Voor het optimaal regelen van de temperatuur is een correcte instelling van de 

Proportionele-, de Integrerende- en de Differentiërende actie van de regelaar nood

zakelijk. Voor verschillende temperaturen zijn deze P-, 1- en D-waarden opgesomd 

in tabel 3. Deze zijn bepaald door de firma Oxford voor de in paragraaf 5.3.1 

beschreven flowcryostaat. 

I Nr I Temp (K) I p I I I D I 
1 3.0 50 0.1 0 

2 4.2 50 0.1 0 

3 6.0 50 0.2 0 

4 10.0 50 0.2 0 

5 50.0 75 0.2 0 

6 100.0 5 0.3 0 

7 200.0 2 1.0 0 

8 300.5 2 1.0 0 

Tabel 3: Optimale P-, I- en D-waarden voor de flowcryostaat zoals opgegeven door de firma 
Oxford [OXF90]. 
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5.5 De magneetvoeding 

De PS120-10 magneetvoeding van de firma Oxford is ontworpen voor het bekrachti

gen en het ontladen van supergeleidende magneten. Op de achterkant van de 

PS120-10 bevindt zich de hoofdschakelaar van de magneetvoeding. Wanneer deze 

zich in de 'ÜN'-stand bevindt is het mogelijk met de 'ON/OFF' schakelaar op het 

frontpaneel (zie figuur 5.6) de voeding aan te zetten. Na het dagelijkse gebruik 

wordt de magneetvoeding in de 'stand-by' toestand gezet door de 'ON/OFF' scha

kelaar op het frontpaneel opnieuw in te drukken. Wanneer de magneetvoeding aan

gezet wordt is de uitgang naar de magneet kortgesloten( clamped) ; dit is zowel voor 

de experimentator als voor de magneet een veilige toestand. 

De PS120-10 kan maximaal 120 Ampère leveren bij een spanning tot +10 Volt 

wanneer de magneet bekrachtigd wordt of tot -10 Volt bij het ontladen van de 

magneet. Met behulp van een aantal relais in de magneetvoeding is het mogelijk de 

polariteit van de stroom door de magneet om te keren. 

0 ' -

--

~-d-1 
()1./fD\.If """'-''"1'1f" 

PS120-10 PQWEP SUPPLY 

FRONT ~ANEL ASSEt.Ael Y 

Figuur 5.6: Het frontpaneel van de PS120-10 magneetvoeding. 

Net als de ITC4 is de PS120-10 zowel met de hand als met een computer te bedie

nen. De handbediening geschiedt door het indrukken van toetsen op het frontpaneeL 

Dit kan alleen plaatsvinden wanneer de magneetvoeding zich ofwel in de 'local' 

ofwel in de 'local-lock' toestand bevindt. De PS120-10 bevindt zich (net als de 

reeds beschreven ITC4 ) in de 'local-lock' toestand na het inschakelen van de net

spanning. De bediening met de computer vindt plaats via een RS232-poort. Hier-
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voor bevindt zich aan de achterkant van de magneetvoedingskast een 25-polige 

D--connector. Bediening met de computer kan alleen plaatsvinden wanneer de 

PS120-10 zich in de 'remote' of de 'remote-lock' toestand bevindt. Voor meer infor

matie over het datatransport, de pinaansluitingen, de RS232--commando's en de 

specifikaties van de magneetvoeding wordt verwezen naar [OXF89]. 

Op de achterkant van de magneetvoedingskast bevindt zich de aansluiting voor de 

heater van de supergeleidende magneet. Zoals reeds bespro~en in paragraaf 5.3.2 kan 

na het activeren van deze heatswitch het veld in de magneet veranderd worden. Na 

het uitschakelen van de heatswitch is de magneet in de persistent-mode. Wanneer 

de magneet zich in deze mode bevindt kan de stroom door de toevoerdraden naar 

nul worden teruggebracht. De magneetvoeding 'onthoudt' dan hoeveel stroom er 

door de magneet loopt. De PS120-10 is op een dusdanige manier beveiligd dat de 

heatswitch slechts geactiveerd kan worden wanneer de stroom door de toevoerdra

den weer gelijk gemaakt is aan de stroom, die volgens de PS120-10 door de magneet 

loopt. 

De magneetvoeding heeft enkele beveiligingen die ervoor zorgen dat er geen onoor

deelkundig gebruik gemaakt kan worden van de magneet. Een voorbeeld hiervan is 

de reeds besproken heatswitch-beveiliging. Voor de andere veiligheidsprocedures 

wordt verwezen naar de handleiding [OXF89]. 



6 

6.1 Inleiding 

De 
Software 

Om het meetproces en de opslag van de meetgegevens te automatiseren is een pro

gramma geschreven in EPEP ( Eindhoven Program Editor and Processor). Dit is 

een programmeeromgeving die ontwikkeld is voor het PhyDAS-systeem dat op de 

natuurkunde-faculteit in gebruik is. EPEP kan structuren zoals die bijvoorbeeld in 

Pascal voorkomen op een BASIC-achtige manier interpreteren. Daarnaast biedt 

EPEP voordelen als een eenvoudige koppeling van procedure-bibliotheken aan een 

hoofdprogramma. Voor informatie over EPEP wordt verwezen naar [EPE89]. Gege

vens van het PhyDAS-systeem en de diverse ( optionele) interfaces worden gegeven 

in [PHY89]. 

Dit hoofdstuk behandelt het geschreven meet programma. In paragraaf 6.2 komen de 

aan het programma gestelde eisen en de realisatie daarvan aan de orde. In paragraaf 

6.3 volgt dan de structuur van het programma. In deze paragraaf zullen tevens 

enkele procedures, die nadere uitleg behoeven, behandeld worden. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten door paragraaf 6.4, waarin de mogelijkheden van het programma 

beschreven worden. 



De software 51 

6.2 De eisen en de realisatie 

De belangrijkste eis is een zo volledig mogelijke automatisering van de opstelling, 

inclusief het automatisch opslaan van de meetgegevens. Dit betekent in de praktijk 

dat na het programmeren van de parameters die de meting specificeren en het in

brengen van het preparaat in de experimenteerruimte ieder ingrijpen of sturen via 

de computer plaats zal vinden. De tweede, belangrijke eis is dat de programmatuur 

opgezet moet zijn in de vorm van een aantal procedure-bibliotheken. Deze eis is 

geïnspireerd door het feit dat dergelijke programma's overzichtelijker, flexibeler en 

beter te documenteren zijn dan programma's zonder een dergelijke structuur. 

Het gevolg van deze twee eisen is dat voor de automatisering van een aantal onder

delen van de opstelling procedure-bibliotheken geschreven zijn ( zie tabel 4) . De 

onderdelen waarvoor een dergelijke bibliotheek geschreven is, staan duidelijk los van 

elkaar, zodat deze opsplitsing ook in de procedure-bibliotheken tot uiting komt. 

Vanuit het hoofdprogramma kunnen alle procedures in deze bibliotheken aangeroe

pen worden en kunnen de metingen gestart worden. 

I Nr I Naam I Doel\Karakterisatie I 
1 VTLIB Communicatie tussen toetsenbord, beeldscherm 

en computer. 

2 RS2LIB Communicatie tussen randappartuur en het 
PhyDAS-systeem via de seriële RS232-poort. 

3 ITCLIB Programmering temperatuurregelaar. 

4 MP SLIB Programmering magneetvoeding. 

5 MEALIB Procedures voor de invoer van de meetparame-
ters en de te verrichten metingen. 

6 FLUX GA Hoofdprogramma. 

Tabel 4: De vijf procedure-bibliotheken en het hoofdprogramma. 

Door de hiërarchische structuur van het programma is het van groot belang dat de 

bibliotheekprogramma's geladen en gestart worden in de volgorde zoals aangegeven 

is in tabel 4. Voor andere toepassingen dan de in dit verslag beschreven magnetisa

tiemetingen zou het eventueel zo kunnen zijn dat niet alle procedure-bibliotheken 
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geladen behoeven te worden. Wanneer bijvoorbeeld alleen gebruik gemaakt zou 

worden van de temperatuurregelaar is het niet nodig de bibliotheek met de procedu

res voor de magneetvoeding te laden. Dit geldt echter niet andersom, omdat in de 

procedure-bibliotheek voor de magneetvoeding gebruik gemaakt wordt van enkele 

procedures uit de bibliotheek voor de temperatuurregelaar. Het is mogelijk de bibli

otheek van de magneetvoeding uit te breiden met de noodzakelijke procedures die 

voorkomen in de bibliotheek voor de temperatuurregelaar, zodat deze twee procedu

re-bibliotheken volledig onafuankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Deze 

extra mogelijkheid is echter nog niet geïmplementeerd. 

Het is onpraktisch om bij lage modulatiefrequenties ( 0.25 tot 5 Hz) een analoge 

lock-in versterker te gebruiken door de noodzakelijke grote tijdconstanten. De derde 

eis is dan ook dat de detectie van de sinusvormige variatie van het uitgangssignaal 

van de fluxgate galvanometer digitaal plaats moet vinden. Hiervoor is een interrupt

routine geschreven in assembly-taal; dit om het vereiste aantal instructies binnen 

een periode van de sinus uit te kunnen voeren. De interrupt-routine zorgt, behalve 

voor het demoduleren van de sinusvormige variatie van het uitgangssignaal van de 

fluxgate galvanometer, ook voor de modulatie van de positie van het preparaat 

inclusief de meting van de verplaatsing. Met de procedurebibliotheek MEALIB 

kunnen de parameters van de interrupt-routine ( modulatiefrequentie, aantal perio

den waarover gemiddeld dient te worden en de fase van het referentiesignaal ten 

behoeve van de detectie van het uitgangssignaal van de fluxgate galvanometer) 

ingevoerd worden. Nadat een meting is gestart wordt de timing van de in- en uit

voer bepaald door een programmeerbare presetscaler. Deze telt een geprogrammeerd 

aantal pulsen van een 10 MHz klok af, waarna een interrupt gegenereerd wordt. 

Hierop wordt de interrupt-routine gestart. Het is van belang te melden dat de inter

rupt-routine dermate tijdkritisch is dat de interrupts die door de interne klok van 

het PhyDAS-systeem gegenereerd worden tijdens een meting niet in behandeling 

genomen worden. Voor meer informatie over de interrupt-routine wordt verwezen 

naar [BRE89]. 

De vierde eis is dat de programmatuur een aantal mogelijkheden bevat om de appa

ratuur en dan met name de flowcryostaat en de magneet in een veilige toestand te 

kunnen brengen, nadat zich een onvoorziene omstandigheid heeft voorgedaan. Om 

aan deze eis te kunnen voldoen is een procedure geschreven die naar keuze de ITC4 

of de PS120-10 in de handbediening achterlaat. Er kan dan handmatig ingegrepen 

worden, omdat de computer niet altijd adequaat zal kunnen reageren op sommige 
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uitzonderlijke omstandigheden. De meetprocedure is zo geschreven dat de magneet 

ontladen wordt wanneer er een fout op mocht treden. Dit is echter niet mogelijk 

wanneer de communicatie tussen de computer en de PS120-10 verstoord is. In een 

dergelijk geval moet de magneet door middel van handmatig ingrijpen veilig gesteld 

worden. Daarnaast is het programma zo ontworpen dat de veiligheidslimieten van 

de temperatuur van de flowcryostaat, het magnetisch veld en de laad- en ontlaad

snelheden van de magneet niet overschreden kunnen worden. 

6.3 De structuur van het programma 

De eerste twee procedure-bibliotheken ( VTLIB en RS2LIB) bevatten algemene 

procedures die op vele plaatsen in het programma gebruikt worden. De procedures 

van VTLIB zijn dermate eenvoudig en elementair dat het niet nodig is deze in een 

structuurschema te plaatsen. De structuur van RS2LIB wordt getoond in figuur 6.1. 

1 
rs_select* 
make_com 
send_and _recei ve 
execute_com* - measure_error 

Figuur 6.1: Een schematische weergave van de structuur van de bibliotheek RS2LIB. De procedu
res die gemerkt zijn met een ster worden hieronder nader besproken. 

De procedures die enige nadere uitleg behoeven zijn: 

* R.s_select: Met behulp van deze procedure kan de RS232-poort geïnitialiseerd 

worden en één der kanalen( 0 of 1) geactiveerd worden. 

* Execute_com: Met behulp van deze procedure kan een ASCII-string via de 

RS232-poort naar één van de randapparaten gestuurd worden. Vervol

gens wacht de computer enige tijd op een antwoord van het apparaat 

waar de string naartoe gezonden is. Als het apparaat het commando 

niet begrijpt of als het antwoord niet binnen de gestelde tijd gearri

veerd is wordt een foutmelding op het scherm afgedrukt. 

De structuur van de procedure-bibliotheken ITCLIB, MPSLIB en MEALIB is sa

men met het hoofdprogramma FLUXGA schematisch weergegeven in figuur 6.2. De 

procedures die wel in de bibliotheken staan maar niet ter verduidelijking van de 
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structuur opgevoerd kunnen worden ZIJn weergegeven in de figuren 6.3 a t/m c. 

Opgemerkt dient te worden dat figuur 6.2 geen afspiegeling is van de plaats van de 

procedures in de diverse bibliotheken. 

start_screen 
init 
error _message 
make _file name 
init_rs 
start menu 

exit_text 
param_in 

measure_in 

init_in 
safety _in 

param_menu 
cont_param_in 

1 
cont_param_menu 
prop 
in te 
diff 

temp _in 

field _in 

time _in 

1 
temp_cour_menu 
temp_eras 
temp_cour _imp 
load_t_cour 
save_t_cour 

1 
field _cour _men u 
field_eras 
field_cour _imp 
load_b_cour 
save_b_cour 

1 
temp_menu 
temp_equi* 
temp_edit 
temp_hold 

1 
field_menu 
hyst_equi* 
field_edit 
field_hold 

1 
time_menu 
time_eras 
time _log* 
view _time 1 display _time 

next_page 

1 
measure_menu 
start_hyst 
startJ1ux 
start_mt 

1 
safety _menu 
loc_rem* 
damp 
safety* 

1 
display _temp 
make_max_index 
t_imp 
t_eras 
t_extr 
next_page 

1 
display _field 
make_max_index 
b_imp 
b_eras 
b_extr 
next_page 

Figuur 6.2: Een schematische weergave van de structuur van het meetprogramma. 

Een aantal van de afkortingen die gebruikt ZIJn m de namen van de procedures 

wordt verklaard in tabel 5. 
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I Afkorting I Verklaring I 
cour course ofwel verloop; geldt zowel voor de temperatuur, als 

voor de magneetvelden en de tijd 

1mp import ofwel invoeren van getallen of hele verlopen 

temp temperatuur (komt overeen met de afkorting t); t wordt 
gebruikt als afkorting van temp 

extr extra ofwel invoegen van een getal in een reeds bestaande 
getallenrij 

hyst hystereselus; komt alleen voor in de procedure start _hyst, 
die de meting van de magnetisatie als functie van het veld 
start 

flux fluxcreep-experiment; komt alleen voor in de procedure 
start_ flux, die de meting van de magnetisatie als functie 
van de tijd na het aanleggen of veranderen van het veld 
start 

mt magnetisatie als functie van de temperatuur; komt alleen 
voor in de procedure start mt, die de meting van de mag-
netisatie als functie van de tempartuur start 

Tabel 5: Verklaring van de afkortingen die gebruikt 1ijn in de namen van de procedures van 
figuur 6.2. 

De meeste namen van de procedures spreken voor zich, zodat alleen de procedures 

die gemerkt zijn met een ster nader verklaard worden: 

* Temp_equi: met deze procedure kan een equidistant temperatuurverloop - van 

een lage naar een hoge temperatuur of vice versa - geprogrammeerd 

worden. 

* Hyst_equi: met deze procedure kan een equidistant veldverloop geprogram

meerd worden dat verloopt volgens een in te geven aantal stappen van 

Bbegin -> Bmax -> -Bmax -> Bbegin of hetzelfde verloop maar dan 

met een extra tak naar Bmax· 

* Time_log: met deze procedure kan een op logaritmische schaal equidistant 

tijdverloop geprogrammeerd worden voor bijvoorbeeld fluxcreepmetin

gen. 
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* Loc_rem: met deze procedure kan de temperatuurregelaar of de magneetvoeding 

tijdelijk in de handbediening (local) gezet worden. Dit is één der proce

dures die om veiligheidsredenen geïmplementeerd zijn. 

* Safety: met deze procedure kan het veld met de maximaal toegestane snelheid 

(1.174 T /min) naar nul teruggebracht worden. 

1 send_temp* 
temp _con trol* 

Figuur 6.3a: De procedures die de instelling van de temperatuur verzorgen. Deze procedures 
bevinden zich in de bibliotheek ITCLIB. 

1 
meas..field 
set ..field* 
field_zero 
hystereselus* 
temp_section* 

1 send_field 
field _con trol 

Figuur 6.3b: De procedures die de instelling van het veld verzorgen. Deze procedures bevinden 
zich in de bibliotheek MPSLIB. 

meas_param_in 
periods_in* 
magnet_persistent 
calculate _tab les* 
initli* 
make_filename_pc 

- fill_tables 

measuring* 1 prscenable* 
prscdisable* 

meas_end* average 
stop_text measure_layout 

Figuur 6.3c: Schematische weergave van de structuur van de procedures die betrekking hebben 
op de metingen. Deze procedures bevinden zich in MEALIB en ITCLIB. 

De met een ster gemerkte procedures zijn: 

* Send_temp: deze procedure zorgt ervoor dat in de ITC4 temperatuurregelaar de 

gewenste temperatuur ingelezen wordt. 



De software 57 

* Temp_control: deze procedure controleert via de ITC4 of de gewenste tempe

ratuur van de experimenteerruimte bereikt is. 

* Set_field: deze procedure zorgt ervoor dat de PS120-10 magneetvoeding het 

gewenste veld instelt, rekening houdend met de maximaal toegestane 

sweepsnelheid (zie tabel 2). Tevens opent en sluit deze procedure de 

heatswitch van de fluxtransformator. 

* Hystereselus: deze procedure zorgt ervoor dat de magneetvoeding het veld instelt 

volgens het veldverloop dat met behulp van de procedures hyst_equi 

enjof b_edit geprogrammeerd is. Het veld wordt ingesteld met de 

procedure set_field. Bij ieder ingesteld veld vindt een meting plaats. 

* Temp_section: deze procedure zorgt ervoor dat de temperatuurregelaar de 

temperatuur instelt volgens het met de procedures temp_equi enjof 

edit· geprogrammeerde temperatuurverloop. De temperatuur wordt 

ingesteld met behulp van de eerder besproken procedures send_temp 

en temp_control. Bij iedere ingestelde temperatuur vindt een meting 

plaats. 

* Periods_in: deze procedure leest het aantal perioden in waarover (via de digitale 

lock-in versterker) de meting gemiddeld wordt. 

* Calculate_tables: Met deze procedure worden de twee sinus-tabellen die gebruikt 

worden om een digitale lock-in versterker te simuleren berekend. De 

eerste tabel bevat de sinus die naar de transducer gestuurd wordt ten 

bate van de modulatie van de positie van het preparaat. De tweede 

tabel bevat het referentiesignaal waarmee de uitgangsspanning van de 

analoge lock-in versterker geconvolueerd wordt. De daadwerkelijke 

berekening van de tabellen wordt uitgevoerd door de procedure 

fill_tables, die gecompileerd is om de snelheid van de procedure te 

vergroten. 

* Initli: dit is een procedure die een routine aanroept welke verschillende variabelen 

van de EPEP-stack in het geheugen van de M68000 naar een aan de 

interrupt-routine bekende plaats in het geheugen copiëert. 

* Measuring: deze procedure verzorgt expliciet een meting en berekent met behulp 

van de procedure average de gemiddelde waarde van de magnetisatie en 

de amplitude van de uitslag van de transducer, inclusief de bijbehoren

de standaarddeviaties. 

* Prscenablejprscdisable : deze twee procedures zorgen ervoor dat tijdens de meting 

de interrupts van de presetscaler geactiveerd zijn en die van de 

systeemklok niet afgewerkt worden. 
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* Meas_end: deze procedure zorgt ervoor dat, nadat een serie metingen afgerond is, 

de meetgegevens opgeslagen worden op de PC. Voordat een meting 

gestart kan worden moet de bestandsnaam opgegeven zijn met behulp 

van de procedure make_filename_pc. Dit opslaan vindt zo plaats dat 

de extensie automatisch veranderd wordt, wanneer een bestandsnaam 

reeds voorkomt in de gewenste (sub)directory. Wanneer bijvoorbeeld 

begonnen is met de extensie '.dat' dan zal bij herhaald gebruik de 

extensie veranderen volgens '.da$', .'daO', '.dal', '.da2', ... ,'.999'. 

6.4 De mogelijkheden van het programma 

In principe zijn er met het meetprogramma drie soorten magnetisatiemetingen 

mogelijk. De magnetisatie kan namelijk bepaald worden als functie van het aange

legde veld, als functie van de temperatuur van het preparaat en als functie van de 

tijd na het aanleggen cq. veranderen van het veld. Het bepalen van een hystereselus 

van een preparaat is een voorbeeld van de meting van de magnetisatie als functie 

van het aangelegde veld. Een dergelijke meting kan bijvoorbeeld voor een superge

leider informatie geven over de kritische stroomdichtheid. De meting van de magne

tisatie van een preparaat als functie van de temperatuur kan voor een supergeleider 

informatie geven over de kritische temperatuur. In het geval van een verdunde mag

netische halfgeleider kan de meting van de magnetisatie als functie van de tempera

tuur leiden tot de bepaling van een ordeningstemperatuur. Een fluxcreep meting aan 

een hoge-Te supergeleider is een voorbeeld van de meting van de magnetisatie als 

functie van de tijd. Een dergelijke meting kan aanwijzingen geven over hoe goed het 

preparaat fluxlijnen kan binden. 

De magneetvelden waarbij gemeten gaat worden kunnen op een zodanige wijze 

worden geprogrammeerd dat het preparaat een volledige hystereselus zal doorlopen 

of dat het veld een willekeurig ander verloop zal volgen. Daarnaast biedt het pro

gramma de mogelijkheid één magneetveld te programmeren waarbij een meting of 

een meetserie plaats zal vinden. Dit is mogelijk doordat de velden geprogrammeerd 

kunnen worden via een procedure die de parameters van de hystereselus inleest, of 

via een procedure die iedere willekeurige volgorde van magneetvelden kan inlezen 

(hiervoor is de edit-procedure b_edit geschreven), of via een procedure die één 

enkel veld in kan lezen. Het is aan de gebruiker om te beslissen welke procedure 
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gebruikt wordt om het magneetveld te programmeren. 

Voor het programmeren van de meettemperaturen geldt vrijwel hetzelfde. Het enige 

verschil is dat niet een hystereselus maar een equidistant, op- of aflopend tempera

tuurverloop geprogrammeerd kan worden. Het is wederom aan de gebruiker om te 

beslissen welke van de procedures gebruikt zal worden om het temperatuurverloop 

te programmeren. Het programma biedt daarnaast de optie het veldverloop en het 

temperatuurverloop te combineren. Met behulp van deze mogelijkheid kan bijvoor

beeld zonder herprogrammeren bij verschillende temperaturen een hystereselus 

gemeten worden. Tussen twee opeenvolgende hystereselussen worden dan de tijdens 

de laatste hysterelus vergaarde meetgegevens opgeslagen. 

Het programma biedt de mogelijkheid om, in plaats van een gewoon equidistant 

tijdverloop, een op logaritmische schaal equidistant tijdverloop in te lezen. Bij de 

meeste fluxcreep experimenten vertoont de magnetisatie narnelijk een exponentiële 

tijdafhankelijkheid. Indien de magnetisatie logaritmisch uitgezet wordt en er 

gewoon equidistante meettijden gebruikt zouden worden zou een concentratie van 

meetpunten ontstaan bij de hogere rneettijden. Om dit te vermijden kan gekozen 

worden voor meettijden die op een dergelijke schaal equidistant zijn. 

Indien voor een bepaalde meting niet het juiste verloop in het geheugen aanwezig is 

dan waarschuwt het programma en kan er niet gestart worden met de betreffende 

meting. Wanneer een meting eenmaal gestart is, dan kan deze weer afgebroken 

worden door de hoofdletter 'S' in te typen op het toetsenbord. Het programma stopt 

dan zodra voor de eerste keer het toetsenbord ingelezen wordt. Dit vindt tijdens het 

instellen van het veld en de temperatuur iedere 5 seconden plaats. Gedurende een 

meting leest de computer het toetsenbord in het geheel niet in, zodat de ingetypte 

karakters niet verwerkt worden. Hierdoor kan er, afhankelijk van de duur van de 

meting, enige tijd, verstrijken alvorens het intypen van de hoofdletter 'S' effect 

sorteert. 
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7.1 Inleiding 

De 
Opstelling 

Na een vijftal hoofdstukken waarin de losse onderdelen van de opstelling behandeld 

zijn volgt nu een hoofdstuk waarin de totale opstelling en de werking ervan belicht 

wordt. De gebouwde fluxgate magnetometer wordt globaal toegelicht in paragraaf 

7.2. In paragraaf 7.3 zullen de ijmetingen besproken worden. Ten slotte wordt in 

paragraaf 7.4 de signaal-ruis verhouding van de opstelling behandeld. 

7.2 De fluxgate magnetometer 

Een schematisch overzicht van de geconstrueerde fluxgate magnetometer is weerge

geven in figuur 7.1. De positie van het preparaat wordt gemoduleerd door de terug

gekoppelde transducer. Deze wordt aangestuurd door het sinusvormig variërende 

stuursignaal van de digitale lock-in versterker. Met behulp van de supergeleidende 

magneet wordt ter plaatse van het oppikspoelenstelsel een in de modulatierichting 

georiënteerd homogeen veld opgewekt om het preparaat te magnetiseren. De 

magneet wordt gevoed door de PS120-10 magneetvoeding. De flux van het 

gemagnetiseerde preparaat wordt gemeten met de fluxtransformator en de 

teruggekoppelde fluxgate galvanometer. De uitgangsspanning van de fluxgate 

galvanometer wordt fasegevoelig gedetecteerd door de digitale lock-in versterker. In 

de supergeleidende kring van de fluxtransformator is een heatswitch opgenomen die 

geactiveerd wordt tijdens veranderingen van het magneetveld. Het gemagnetiseerde 
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Figuur 7.1: Een schematische weergave van de fluxgate magnetometer opstelling. 
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eleldende 

preparaat bevindt zich op een teflon preparaathouder in de experimenteerruimte van 

de flowcryostaat. De temperatuur van de experimenteerruimte wordt geregeld met 

de ITC4 temperatuurregelaar. Het ensemble van fluxgate, fluxtransformator, mag

neet en flowcryostaat bevindt zich in het heliumbad van de cryostaat. 

Het M68000/PhyDAS-systeem ( acroniem voor Physics Data Aquisition System ) 

regelt de meeste processen en alle metingen via het PhyBUS-bussysteem. Voor het 

inlezen en het opslaan van bestanden is het de PhyDAS-systeem uitgevoerd met een 

PhyLANkaart. Via het PhyLAN (Physics Local Area Network) kan met een als 

fileserver gebruikte J.L-VAX minicomputer gecommuniceerd worden met een snelheid 

van 2.5 Mbaud. Een Leo PC-XT wordt gebruikt als terminal. De vergaarde meetge-
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gevens worden opgeslagen op de harddisk van de PC, die softwarematig verbonden 

is met het PhyDAS-systeem via het VTERM terminal-emulatie programma. Voor 

meer infornatie over het PHYDAS-systeem wordt verwezen naar (PHY89], terwijl 

voor het VTERM terminal-emulatie programma verwezen wordt naar de VTERM 

handleiding. 

7.3 De ijkmetingen 

In de praktijk blijkt de fluxgate magnetometer ook zonder preparaat een significant 

van nul verschillend uitgangssignaal te hebben, dat lineair afhangt van het aangeleg

de veld. Dit zogenaamde nulsigaal wordt toegeschreven aan de diamagnetische bij

drage van de preparaathouder voor preparaten met het oppervlak parallel aan de 

z-as, die ontstaat ondanks de speciale constructie van deze preparaathouder (zie 

paragraaf 5.3). De vanaf dit punt te presenteren meetgegevens zijn gecorrigeerd voor 

deze bijdrage, waarvoor empirisch de volgende vergelijking is bepaald: 

D. V = 6.62 x 10-4 B/a (7.3.1) 

waarin D. V de waarde is van het door de digitale lock-in versterker gedetecteerde uit

gangssignaal van de fluxgate galvanometer als gevolg van de diamagnetische bijdrage 

van de preparaathouder en a de stand van de analoge lock-in versterker in J.LV. 

J ~a 

~ 
: J.OO 

~ 
> 

-0.40 

-0.80 ~..-_._--.~._ ....... .....~-___._..J...... ......... -l 
-10 -5 5 :a 

vela \Teslal 

Figuur 7.2: De waarde van het door de digitale lock-in versterker gedetecteerde uitgangssignaal 
van de fluxgate galvanometer ten gevolge van de diamagnetische bijdrage van de preparaathou
der. 
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De preparaathouder voor preparaten met het oppervlak loodrecht op de z-as is nog 

niet gebruikt en dus is de correctiefactor nog niet bekend. 

In het prototype van de fluxgate magnetometer werd het magneetveld opgewekt 

door twee Helmholzspoelen. Deze waren zodanig geconstrueerd dat het veld maxi

maal 65 Gauss bedroeg. Omdat het maximale veld van deze Helmholzspoelen veel 

kleiner is dan het kritische veld van lood ( He = 803 Gauss bij T = 0 K ) zijn des

tijds loden bolletjes gebruikt om het prototype van de magnetometer te ijken. Bene

den de kritische temperatuur ( Tc= 7.2 K ) en de kritische veldsterkte is lood een 

type-l supergeleider en dus een ideale diamagneet. Voor lood in de supergeleidende 

toestand geldt dus x = -1, zodat de magnetisatie van het preparaat recht evenredig 

is met het aangelegde veld en tegengesteld gericht is. Voor het magnetisch moment 

m geldt in dat geval: 

-+ 
V B 

-+ m=---- (7.3.2) 
1-NJ.Lo 

-+ 
Hierin is V het vol urne en N de demagnetisatiefactor van het preparaat. B f J.Lo is het 

aangelegde veld ter plaatse van het preparaat. De demagnetisatiefactor N is slechts 

afhankelijk van de geometrie van het preparaat. Voor preparaten met de ideale 

bolvorm geldt N = i· 

Zoals reeds door Pel geconstateerd is, kleven er een aantal nadelen aan deze ijk

methode. Het belangrijkste nadeel is de benodigde ideale bolvorm van het 

preparaat. Uit optische waarneming is gebleken dat de gebruikte preparaten 

duidelijke afwijkingen van de ideale bolvorm hadden. Hierdoor ontstaat er een 

afwijking tussen de met formule 7.3.2 berekende magnetisatie en de werkelijke 

waarde. Een tweede nadeel van het gebruik van loden preparaten is de oxidatie van 

het oppervlak. Ook hierdoor zal de berekende magnetisatie afwijken van de 

werkelijke waarde. 

Ondanks deze nadelen is deze ijkmethode toch, als eerste indicatie, gebruikt. Een 

nauwkeuriger ijkmethode, die gebruik maakt van de hoog veld eigenschappen van de 

opstelling, volgt later in deze paragraaf. De gemeten spanningen bij de verschillende 

velden worden weergegeven in figuur 7.3. Het meest opvallende aspect aan deze 

figuur is dat het verloop er niet zo uitziet als het verwachte verloop, dat in 
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Figuur 7.3: De waarde van het door de digitale lock-in versterker gedetecteerde uitgangssignaal 
van de fluxgate galvanometer als functie van het aangelegde veld (mlood = 9.3 mg, de modula
tie-amplitude is 4 mm, gevoeligheid 100 Ji-V). 

figuur 7.4 wordt getoond. In plaats van één lijn voor zowel op- als neergaand veld is 

er één tak bij stijgend veld en één tak bij dalend veld. De oorzaak hiervan is 

wellicht hysterese van de supergeleidende magneet. In hoofdstuk 9 zal op dit punt 

nader worden teruggekomen. 

M 

8 

Be= 803 Gauss biJ 0 K 

Figuur 7.4: De magnetisatie-curve van supergeleidend lood. 
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De grootte van de nulafwijking L1B is blijkens figuur 7.3: 

L1B= ± 225 Gauss (7.3.3) 

Dit effect vormt een complicatie bij de interpretatie van de metingen. Uit de helling 

van de twee takken is wel een ijkfactor te schatten. Deze blijkt: 

mijk = {1.04 ± 0.06) x 10-s Am2JV (7.3.4) 

bij een amplitude van de transducer van 4 mm en een gevoeligheid van de analoge 

lock-in versterker van 100 J1V. 

De tweede, betrouwbaarder ijkmethode is gebaseerd op het bekend zijn van de ver

zadigingsmagnetisatie van nikkel. In het algemeen geldt: 

M = NA g J1B ( S ) (7.3.5) 

waarin M de verzadigingsmagnetisatie is, NA het getal van Avogadro is ( 6.023 x 

1023 moi-1) en J1B het Bohr-magneton ( 0.9273 x w-23 Am2). De enige factor die 

afhankelijk is van het materiaal is g( S ) ; dit is het effectieve magnetische moment 

per atoom in Bohr-magnetonen. Voor Ni heeft die laatste grootheid de waarde 

[KIT86): 

g( s) = 0.606 bij 0 K (7.3.6) 

Dit levert voor de verzadigingsmagnetisatie van Ni: 

Mverz = 3.385 Am2/mol (7.3.7) 

De molaire massa van Ni bedraagt 58.71 gfmol zodat de verzadigingsmagnetisatie 

per gram Ni gelijk is aan: 

Mverz = 0.0576 Am2 (7.3.8) 

Wanneer een Ni-preparaat ingebracht wordt in de magnetometer kan de hyste

reselus van het preparaat opgemeten worden. Bekend is dat voor hoge velden het 

preparaat verzadigd zal raken en de magnetisatie een constante waarde aan zal 
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nemen. Dit komt dan tot uiting in het door de digitale lock-in versterker gedetec

teerde signaal, dat een constante waarde aan zal nemen. De massa m van het voor 

de ijking gebruikte preparaat bedraagt: 

m = 1.980 x 10-s kg (7.3.9) 

zodat voor de waarde van de verzadigingsmagnetisatie ervan geldt: 

Mprep = 0.114 x 10-3 Am2 (7.3.10) 

In figuur 7.5 wordt de magnetiesatiecurve van het Ni-preparaat getoond. Uit deze 

figuur blijkt dat de verzadigingsmagnetisatie van het preparaat overeenkomt met: 

Vloek= 7.81 ± 0.16 V (7.3.11) 

bij een modulatie-amplitude van 4 mm en een gevoeligheid van de analoge lock-in 

versterker van 250 JJ.V. De onnauwkeurigheid komt voort uit de onzekerheid van de 

extrapolatie naar B= 0 (zie lijn a in figuur 7.5b). 
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Figuur 7.5 a/b: De waarde van het door de digitale lock-in versterker gedetecteerde uitgangssig
naal van de fluxgate galvanometerals functie van het aangelegde veld (mnikkel = 1.98 mg, modu
latie-amplitude= 4 mm, gevoeligheid= 250 p.V). Figuur b is een vergroting ten bate van de 
bepaling van de ijkfactor. 
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Uit 7.3.10 en 7.3.11 volgt nu als ijkfactor: 

mijk = (1.46 ± 0.03) x 10-5 Am2/ V (7.3.12) 

Zoals reeds gemeld zou de lock-in spanning constant moeten worden bij hoger veld 

omdat het preparaat verzadigd raakt. Uit figuur 7.5 blijkt echter dat de spanning 

afneemt naar mate het veld groter wordt. De preciese oorzaak hiervan is nog ondui

delijk. Eén mogelijke oorzaak zou een veld-afuankelijke ge\'oeligheid van de magne

tometer kunnen zijn, maar dit moet nog nader onderzocht worden. 

Omgerekend naar een gevoeligheid van de analoge lock-in versterker van 100 JJ.V 

(deel 7.3.12 door het getal 2.5), blijken de ijkfactoren 7.3.4 en 7.3.12 duidelijk 

verschillend te zijn. De discrepantie tussen de twee ijkfactoren komt waarschijnlijk 

voort uit de reeds genoemde bezwaren tegen de toepassing van loden bolletjes om de 

opstelling te ijken en de gesignaleerde hysterese. 

In het meetprogramma wordt de grootheid Vlock/Vt gebruikt als maat voor de 

magnetisatie. Hierin is Vt een spanning afkomstig van de capacitieve verplaatsings

meter van de transducer, welke recht evenredig is met de verplaatsing (zie para

graaf 4.3 ). Het voordeel van het gebruik van deze grootheid is dat deze onafuanke

lijk is van variaties in de modulatie-amplitude. De waarde ervan is echter wel 

afhankelijk van de gevoeligheid van de PAR lock-in versterker. De betreffende 

ijkfactoren zijn als functie van de gevoeligheid van de lock-in versterker 

weergegeven in tabel 6. 

Het uitgangssignaal van de PAR lock-in versterker wordt fasegevoelig gedetecteerd 

met de digitale lock-in versterker. Hierdoor is het noodzakelijk dat de fase van het 

referentiesignaal ten opzichte van het stuursignaal van de transducer ingegeven 

wordt (zie Appendix A 2.2.1 tot en met A 2.2.3 ). De fasedraaiing wordt bijna 

geheel door de analoge lock-in versterker en de oppikspoelen veroorzaakt. De 

optimale fase-instelling voor de verschillende modulatie-frequenties wordt gegeven 

door: 

<Popt = 2. 7 x f (7.3.13) 

waarin f de modulatiefrequentie is. 
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Bereik IJkfactor 
PAR lock-in (Am

2 
/ <VaocJVt)) 

2.5 mV 1.167·10-3 

1.0 mV 4.668·104 

250 ~V 1.167·104 

100~V 4.668·10-5 

25 ~V 1.167·10-5 

Tabel 6: Het verband tussen Vlock/Vt en de grootte van het magnetisch moment voor de 
verschillende bereiken van de PAR lock-in versterker. 

7.4 Signaal--mis verhouding van de magnetometer 

Door het r-a gedrag van de ruis van de fluxgate galvanometer is de ruisbijdrage 

minimaal bij de hoogst mogelijke modulatie-frequentie ( 5 Hz ). Volgens Pel is de 

ruisbijdrage binnen de meetonnauwkeurigheid onafhankelijk van de modulatieampli

tude [PEL88]. Dit betekent dat voor de beste signaal-ruis verhouding de grootst 

mogelijke modulatie-amplitude ( 4 mm ) gebruikt moet worden. Uit de berekende 

standaard afwijkingen bij de ijkmeting met het Ni-preparaat volgt een detectie

drempel van 

mmin = 6.6 x 10-9 Am2 (7.4.1) 

bij een modulatie-amplitude van 4 mm, een modulatie-frequentie van 5 Hz en een 

meettijd van 60 seconden. Dit is een faktor twee slechter dan de gemeten detectie

drempel van het prototype [BRE89]. Deze verhoging van de detectiedrempel is het 

gevolg van het gebruik van grotere oppikspoelen. 



8 Meetresultaten 

8.1 Inleiding 

Zoals reeds aangekondigd is in hoofdstuk 1 wordt in dit hoofdstuk een aantal 

experimentele resultaten getoond. Om een basis voor de meetgegevens te creëren 

worden in paragraaf 8.2 enige theoretische facetten van de (magnetische) eigen

schappen van supergeleiders kort besproken. In paragraaf 8.3 worden tenslotte de 

resultaten gepresenteerd. 

8.2 Theorie 

Er zijn in pnnc1pe twee soorten supergeleiders te onderscheiden. Een type-l 

supergeleider gedraagt zich tot een kritisch veld He als een perfecte diamagneet (de 

Meissner toestand). De supergeleidende toestand wordt vernietigd, indien het 

aangelegde veld groter wordt dan He. Een type-11 supergeleider bevindt zich tot een 

eerste kritisch veld He 1 in de Meissner toestand. Boven Heb maar onder het tweede 

kritische veld He2, bevindt de supergeleider zich in de zogenaamde mixed-state. In 

die toestand penetreert het magnetisch veld in de supergeleider door de vorming van 

fluxonen. Die fluxonen bevatten een gequantiseerde hoeveelheid magnetische flux en 

bestaan uit een kern in de normale toestand met een doorsnede in de orde van de 

coherentielengte Ç. Daaromheen loopt in een gebiedje met een dikte in de orde van 

de penetratie-diepte >. een kringstroom van super-elektronen (vortex) die het veld 

in de kern afschermen. Door het indringen van het veld daalt tussen He 1 en He2 de 
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magnetisatie tot nul. Indien het veld groter wordt dan Hc2 dan leidt dit tot 

vernietiging van de bulk-supergeleidende toestand. 

Wanneer verondersteld wordt dat het aangelegde veld weinig groter is dan Hc1 dan 

is de dichtheid van de fluxonen en dus de interactie tussen de verschillende vortices 

gering. De supergeleider mag in dat geval als een lineair medium beschouwd worden 

waarin superpositie plaats kan vinden [KES88]. De kracht van vortex 1 op vortex 2 

wordt gegeven door: 

(8.2.1) 

--+ 
waarin J 1(12) de stroomdichtheid van vortex 1 ter plaats van de kern van de andere 

--+ 

vortex voorstelt en <Po een fluxon is. Generalisatie van (8.2.1) voor een willekeurige 

configuratie van vortices leidt tot: 

--+ --+ --+ 

F = Js x </Jo (8.2.2) 

--+ 
waarin J5 de totale stroomdichtheid ten gevolge van alle andere vortices voorsteld, 

inclusief een eventuele extern aangeboden stroom. Wanneer een supergeleider in de 

mixed state een extern aangeboden stroom voert ondervinden alle fluxonen een 

Lorentzkracht (8.2.2) die ervoor zorgt dat de fluxlijnen gaan bewegen. Er ontstaat 

-+ 
<Po 

Figuur 8.1: Drie fluxonen. 

flux-flow. In 'ideale' type-IJ supergeleiders leidt deze flux-flow tot electrische span

ning en dus electrische weerstand. In de meeste type-11 supergeleiders zijn echter 

intrinsieke verontreinigingen enjof defecten aanwezig die de vortices kunnen binden; 
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het zogenaamde pinnen van flux. Door deze pinning geldt E= 0 voor een stroom

dichtheid j kleiner dan de kritische stroomdichtheid je· 

De kritische stroomdichtheid is te bepalen met behulp van magnetisatie metingen. 

Als een magneetveld H> He 1 wordt aangelegd leidt dit volgens Bean tot een gra

diënt in de fluxlijnendichtheid. Met deze gradiënt hangt een stroomdichtheid samen. 

Volgens Bean stelt de gradiënt in het fluxrooster zich zodanig in dat de drijvende 
..... 

kracht FL, die wordt veroorzaakt door j, juist gecompenseerd wordt door de maxi-
.... 

male pinningkracht F p· Het preparaat bevindt zich in de zogenaamde 'critica! state' 

indien in het gehele preparaat deze maximale gradiënt in de fluxlijnendichtheid 

aanwezig is [BEA62). Overal in het preparaat loopt de maximale stroomdichtheid 

je. Het teken van de gradiënt hangt af van voorgeschiedenis van het magneetveld en 

is verschillend bij toe- en afnemend veld. Daardoor leidt pinning van fluxlijnen tot 

irreversibel magnetisch gedrag. De mate van irreversibiliteit hangt samen met de 

grootte van de fluxdichtheidsgradiënt en kan dus gebruikt worden om je te bepalen. 

Voor een plaatvormig preparaat met dikte a en H 11 plaat wordt je gegeven door: 

J. = ~ (M - M ) = ~ D.M e a + - a (8.2.3) 

waarin M +I_ de magnetisatie bij toe- dan wel afnemend veld voorstelt. Bij dit mo

del is er van uitgegaan dat je onafhankelijk is van de lokale magnetische inductie B. 

Daarnaast moet de stroomdichtheid homogeen zijn en gelijk zijn aan je in het gehele 

preparaat. Door Kim [KIM63] en Dersch en Blatter [DER88) wordt je verondersteld 

te dalen met toenemend veld volgens respectievelijk: 

je,Kim(B) = kj(Bo+ B) (8.2.4) 

en 

je,Der(B) = A-C I B I (8.2.5) 

waarin k, B0, A en C positieve konstanten zijn. 

In paragraaf 8.3.1 worden enige hysterselussen getoond van een BiCaSrCuO 

preparaat, die gemeten zijn met de fluxgate magnetometer. 

Een dynamische generalisatie van het critica! state model vormt de fluxcreeptheo

rie. Bij T= 0 K is de critica! state gedefiniëerd als de meta-stabiele toestand die 
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~ ~ 

ontstaat doordat de kracht FL overal gelijk is aan F p· Bij eindige temperaturen 

daarentegen is een tijdafhankelijk gedrag van de magnetisatie waar te nemen. Dit 

tijdafhankelijk gedrag wordt fluxcreep genoemd. 

Door de sterk repulsieve interactie van fluxlijnen is het energetisch ongunstig om 

één fluxlijn over een pinning-barrière te activeren. Hierdoor bewegen fluxlijnen zich, 

ondanks het feit dat ze individueel gepind kunnen zijn, in bundels. In de fluxcreep

theorie worden deze fluxbundels beschouwd als quasi-deeltjes die onder invloed van 

een drijvende kracht thermisch vanuit een potentiaalput geactiveerd kunnen 

worden. Die drijvende kracht wordt veroorzaakt door de gradiënt in de fluxlijnen

dichtheid. 

Een één-dimensionaal model van een pinning-potentiaal is weergegeven in figuur 

8.1. Hierin is U 0 de hoogte van de barrière in afwezigheid van een drijvende kracht, 

de zogenaamde actieveringsenergie. De helling van de potentiaal ontstaat onder 

invloed van een drijvende kracht. De energiewinst/verlies die een deeltje kan beha

len door naar een naburige barrière te verspringen wordt aangegeven door !::. W. De 

typische probeerfrequentie van een fluxbundel om een dergelijke barrière te nemen 

wordt verondersteld gelijk te zijn aan de fanon-frequentie (circa 1010 Hz). 
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Figuur 8.2: Schematische weergave van de vrije energie als functie van de afstand x voor een 
een-dimensionale periodieke pinning-potentiaal. De grootheid w is de afstand tussen twee 
minima. De gevulde cirkel stelt een fluxbundel voor [BER89]. 
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Zonder in te gaan op de theoretische achtergrond - hiervoor wordt verwezen naar 

artikelen van onder andere Anderson [AND62], Beasley, Labusch en Webb [BEA69], 

Larkin en Ovchinnikov [LAR79] en Kes [KES88] - wordt geponeerd dat de tijdaf

hankelijkheid van de magnetisatie gegeven wordt door [HAG88]: 

{8.2.6) 

waarin kn de konstante van Bolzmann en r 0 reciproke probeerfrequentie is. M0f(T) 

geeft de temperatuurafhankelijkheid van de maximale magnetisatie op t = 0. Voor 

f{T) geldt dat f(O)=l. Bij dit model is verondersteld dat U0> knT en j~ je· 

Vergelijking 8.2.6 suggereert dat U 0 experimenteel te bepalen is uit de helling van 

een grafiek waarin M(t)/M 0f(T) uitgezet is tegen ln(l + tfr0). Problemen ontstaan 

dan echter doordat r 0 en M0f(T) onbekend zijn. Dit kan opgelost worden door alle 

meetpunten te relateren aan een willekeurig tijdstip tb van de meting, zodat 8.2.6 in 

goede benadering geschreven kan worden als: 

M(t,T) 1-knT/U0(T)ln(t/r0 ) 
{8.2.7) ---=--------

Doordat r 0:: 10-10 s kan in de logaritme de term "1+" verwaarloosd worden. Door 

M(t,T)/M(tb,T) uit te zetten tegen de logaritme van de tijd ontstaat een rechte met 

helling S, die gegeven wordt door: 

(8.2.8) 

In deze uitdrukking is alleen r 0 nog een onbekende, die echter weinig invloed 

uitoefent op de bepaling van de activeringsenergie omdat de logaritmische term 

ongevoelig is voor variaties in r 0. Invullen van voor hoge-Te supergeleiders typische 

parameters levert een onzekerheid in de bepaling van de activeringsenergie van circa 

10% [HAG89]. 

De uitkomst van enige fluxcreep-experimenten, die uitgevoerd zijn met de fluxgate 

magnetometer, wordt in paragraaf 8.3.2 getoond. 
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8.3 Meetresultaten 

De gegevens van de BiCaSrCuO-preparaten (structuurformule Bi2CaSr2Cu208-6) 
waaraan de diverse metingen zijn gedaan, worden opgesomd in tabel 7. 

Preparaat Groeimethode Dimensies Nabehandeling 
(l*b*h)/mm3 

kristal 7(2) zone gesmolten 3.5* 1 *0.18 7oo °C 1 0 2-flow; 67 314 uur 
gequenched L-N2 

kristal 11 zone gesmolten 6.5* 1.75*0.086 6oo °C 1 0 2-flow; 65 uur 
(top staaf) 

Tabel 7: De gegevens van de BiCaSrCuO-preparaten. 

De gemeten hystereselussen staan beschreven en worden getoond in paragraaf 8.3.1, 

de uitgevoerde fluxcreepexperimenten staan beschreven en worden getoond in para

graaf 8.3.2. 

8.3.1. De hystereselussen 

Er zijn hystereselussen gemeten bij 2.0 K en bij 4.2 K aan de in paragraaf 8.3 

beschreven preparaten. Het aangelegde veld was bij alle hystereselussen parallel aan 

het a-b vlak. De gemeten hystereselussen worden weergegeven in de figuren 8.3 tot 

en met 8.5. 

Uit de figuren kan geconcludeerd worden dat het met de beschikbare apparatuur en 

het meet- en besturingsprogramma mogelijk is hystereselussen te meten. Figuur 8.3 

toont aan dat de meetvelden wat fijnmaziger gekozen moeten worden om een vloei

ender curve te verkrijgen, waar dan ook meer informatie uit te halen is. 
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Figuur 8.3: Hystereselus van een BiCaSrCuO-preparaat opgenomen bij 4.2 K en het veld parallel 
aan het a-b vlak. 
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Figuur 8.4: Hystereselus van een BiCaSrCuO-preparaat opgenomen bij 4.2 K en het veld langs 
het a-b vlak. 

Figuur 8.5 toont een curve van een meting waar bij een veld van B = - 3. 75 Tesla 

het heliumniveau zo laag werd dat de fluxtransformator gedeeltelijk normaal werd. 

Dit was een gevolg van het defect zijn van de flowcryostaat, waardoor in een aan

zienlijk hoger tempo dan gewoonlijk helium verdampte. De flowcryostaat was defect 
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geraakt tijdens een poging (buiten het besturingsprogramma om) de experimenteer

ruimte tot 300.5 K te verwarmen. 
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Figuur 8.5: Hystereselus van een BiCaSrCuO-preparaat opgenomen bij 2.0 K en het veld langs 
het a-b vlak. 

8.3.2 De fluxcreepexperimenten 

Er zijn achtereenvolgens bij 4.2 K, 10 K, 20 K en 30 K fluxcreep--experimenten 

uitgevoerd aan het BiCaSrCuO-preparaat kristal 11. Alle experimenten hebben 

plaatsgevonden bij een aangelegd veld van 1 Tesla, parallel aan het a-b vlak. Het 

verloop van de relaxatie van de magnetisatie wordt weergegeven in de figuren 8.6 

tot en met 8.9. 

Allereerst kan uit die figuren geconcludeerd worden dat bij toenemende temperatuur 

de magnetisatie afneemt, hetgeen verwacht was. Uit die figuren blijkt tevens dat de 

relaxatie goed beschreven kan worden met het model van Anderson (8.2.6). 

Gebruikmakend van formule 8.2.8 is er voor de activeringsenergie U 0 gevonden: 

U0( 4.2 K) = 42.4 ± 4.2 me V 

U0(10 K) = 55.1 ± 5.5 meV 

U0(20 K) = 77.1 ± 9.1 meV 

U0(30 K) = 93.4 ± 9.3 meV 

(8.3.1) 
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Figuur 8.6: De relaxatie van de magnetisatie van een BiCaSrCuO-preparaat in een veld van 
1 Tesla parallel aan het a-b vlak bij 4.2 K. 
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Figuur 8.7: De relaxatie van de magnetisatie van een BiCaSrCuO-preparaat in een veld van 
1 Tesla parallel aan het a-b vlak bij 10 K. 

Bij de berekening van U0 is uitgegaan van tb= 100 s. De onzekerheid in U0 van 

10 % onstaat bij de hogere temperaturen vrijwel geheel door de onzekerheid in r 0. 

Een typische waarde van ln(tb/r0) is 27 á 30. Dit komt overeen komt met een r 0 

van 10-10 s [ST089]. Bij de lagere temperaturen is de onnauwkeurigheid in de 
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bepaling van de helling van de lijn voor een groot deel de oorzaak van de 

onzekerheid in U0. Uit 8.3.1 blijkt dat de waarden van U0 inderdaad voldoen aan de 

veronderstelling dat U 0 > k8 T. 
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Figuur 8.8: De relaxatie van de magnetisatie van een BiCaSrCuO-preparaat in een veld van 
1 Tesla parallel aan het a-b vlak bij 20 K. 
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Figuur 8.9: De relaxatie van de magnetisatie van een BiCaSrCuO-preparaat in een veld van 
1 Tesla parallel aan het a-b vlak bij 30 K. 
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Uit de figuren 8.6 tot en met 8.9 kan ook geconcludeerd worden dat de ruis bij de 

lagere meettijdstippen relatief groot is. Dit is voornamelijk het gevolg van de nood

zakelijke korte meettijden. Verder blijkt de ruis, zoals verwacht werd, af te nemen 

met de wortel van de meettijd. Wanneer die afuankelijkheid in rekening wordt 

gebracht, blijkt de ordegrootte van de ruis overeen te komen met de in paragraaf 7.4 

gemelde gevoeligheid. 

De in formule 8.3.1 getoonde activeringsenergiën staan uitgezet in figuur 8.10. Het 

feit dat de activeringsenergie toeneemt als funktie van de temperatuur werd voor 

YBaCuO reeds gemeld in de literatuur [ST089). Voor BiCaSrCuO wordt echter nog 

geen melding gemaakt van de activeringsenergie als funktie van de temperatuur. 

Een verklaring voor het fenomeen wordt ook nog niet gemeld. 

> 
Q) 0.09 

Q) 
rl 

01 0. 08 
L 
Q) 

c 
Q) 

Ul 
01 
c 
rl 

0 07 

~ 0 06 
> ... 
~J 

;t 0. 05 

0 O~L-~··~~·~~·~-~·~~·L-L-·~ 
0 5 10 15 20 25 30 35 

Te~JPeratuur (I<) 

Figuur 8.10: De activeringsenergie van BiCaSrCuO als funktie van de temperatuur, in een veld 
van 1 Tesla parallel aan het a-b vlak. 



9 Conclusies 
en 
Aanbevelingen 

Ten opzichte van het prototype is de gevoeligheid van de fluxgate galvanometer 

afgenomen met een factor 2 tot 6.6x 10-9 Am2. Dit is een gevolg van het feit dat er 

grotere oppikspoelen zijn gebruikt om plaats te maken voor de flowcryostaat. De 

stabiliteit van de opstelling is echter wel verbeterd door de terugkoppeling te voor

zien van een 5 Hz bandfilter. 

Een eenvoudige theoretische beschouwing op basis van een magnetische puntdipool 

en oppikspoelen in de Helmholtz-configuratie lijkt de praktijk goed te beschrijven. 

Met name de overeenkomst tussen experiment en theorie waar het de gevolgen van 

de verplaatsing van het evenwichtspunt van het preparaat langs de z-as betreft, is 

goed te noemen. 

De transducer blijkt in hoge mate (binnen 1 promille) in staat de amplitude van de 

modulatie van het preparaat constant te houden, ook over een langere periode. Dit 

sluit aan bij eerdere bevindingen van Verhoeven [VER89]. Door het quotiënt te 

nemen van het uitgangssignaal van de digitale lock-in versterker en de door de 

verplaatsingsmeter bepaalde amplitude van de modulatie ontstaat een maat voor de 

magnetisatie die in goede benadering onafhankelijk is van de amplitude van de 

transducer. 

Door middel van de flowcryostaat en de temperatuurregelaar kan de temperatuur 

van de experimenteerruimte met een nauwkeurigheid die beter is dan 0.1 K geregeld 

worden tussen 1.6 en 300 K. Het blijkt tevens dat de gewenste temperatuur van de 

experimenteerruimte gedurende meerdere uren, binnen de eerder genoemde nauw 
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keurigheid, constant gehouden kan worden. 

De geconstrueerde helium niveau-indicator blijkt het helium-niveau met een on

nauwkeurigheid van 6 mm aan te kunnen geven. Deze marge is een gevolg van het 

laden en ontladen van een condensator van de sample-and-hold schakeling voor, 

tijdens en na een meting van het niveau. Daar er slechts globaal bekend hoeft te zijn 

wat het niveau van het vloeibare helium is - ten bate van de supergeleidende mag

neet en de fluxgate - beperkt deze marge de bruikbaarheid van de indicator niet. 

Het verdient aanbeveling de klepsturing van de niveau-indicator daadwerkelijk te 

gebruiken en daarvoor een magneetklep te installeren, zodat het helium-niveau 

geregeld kan worden en de meetduur niet beperkt wordt door de voorraad helium in 

het bad. 

Bij metingen aan een supergeleidend loden bolletje is een magnetisatie-verloop 

geconstateerd dat lijkt te wijzen op hysterese van de supergeleidende magneet, in de 

orde van 225 Gauss. Een aanbeveling is om dit te verifieren met behulp van een 

stukje J.L-metaal dat inherent weinig hysterese vertoont. 

Bij metingen aan een nikkel preparaat is geconstateerd dat de magnetisatie afneemt 

bij velden groter dan 1.5 Tesla. Deze afname is niet toe te schrijven aan een diamag

netische bijdrage van het preparaat, van de preparaathouder of enig bevestigings

middeL Een mogelijke oorzaak van dit effect zou een afname van de gevoeligheid 

van de opstelling bij hoger veld kunnen zijn. Dit effect moet in de toekomst nader 

bestudeerd worden waarbij de invloed van de afscherming door de supergeleidende 

magneet ook beschouwd moet worden. 

Het meet- en besturingsprogramma blijkt in de praktijk goed te voldoen en eenvou

dig in het gebruik te zijn, onder andere door de mogelijkheid voorgeprogrammeerde 

temperatuur- en veldverlopen op te slaan. Het gebruik is eenvoudig aan te leren 

doordat analoge procedures voor de programmering van de meetvelden, de meettem

peraturen en de meettijdstippen zijn toegepast. Het programma kan eventueel nog 

aangepast worden zodat, tegelijk met de gewenste temperatuur, de optimale P-, I

en D-waarden naar de regelaar gestuurd worden. Dit is vooral van belang voor de 

meting van de magnetisatie als functie van de temperatuur. 
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Uit de in hoofdstuk 8 gepresenteerde metingen blijkt dat met de fluxgate magneto

meter hystereselussen opgemeten kunnen worden en de relaxatie van de magnetisa

tie als funktie van de tijd bepaald kan worden. De ordegrootte van de ruis blijkt 

overeen te komen met de gevoeligheid van de opstelling. 

De relaxatie-metingen tonen een tijdafuankelijkheid van de magnetisatie die be

schreven kan worden met het model van Anderson. De toename van de activerings

energie als funktie van de temperatuur moet vooralsnog onverklaard blijven. 
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A Beknopte 
Handleiding 
Programmatuur 

A 1 Het opstarten 

Voor het opstarten van het programma wordt het PhyBUS-systeem opgeschoond 

door het indrukken van de 'RESET'-knop op dit systeem. Hierna is het noodzake

lijk dat het VTERM terminal-emulatie programma geladen wordt op de PC. Van

uit DOS kan VTERM gestart worden door het intypen van achtereenvolgens: 

cd \m68000 <CR> 

vterm m68000 <CR> 

Vanuit het menu-programma kan VTERM gestart worden door achtereenvolgens 

gebruik te maken van de opties 'C- Communicatiemenu' en '2- VTERM (M68000 

set_up )'. Nu is het systeem klaar voor het laden van de procedure-bibliotheken. 

Het laden van de bibliotheken kan op twee manieren plaatsvinden. De eenvoudigste 

methode is het indrukken van CTRL-F4, waarna VTERM de in de setup gepro

grammeerde instructies uitvoert. De procedure-bibliotheken worden dan automa

tisch - in de juist volgorde - geladen. De andere mogelijkheid is het intypen van: 

load vtlib <CR> 

load rs2lib <CR> 

load itclib <CR> 

load mpslib <CR> 

load mealib <CR> 

load fluxga <CR> 
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Hierbij mag 'LOAD filenaam <CR>' vervangen worden door 'GET filenaam 

<CR> RUN <CR>'. Na het laden van de programmatuur verschijnt het start

scherm in beeld (zie figuur A.l) . 

Figuur A.l: Het startscherm 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Check the following items: 

Channels 0 and 1 of the DAC should be connected 
to the driving-head power-amplifier 

Channel 0 of the RS232 should be connected 
to the temperature-controler 

Channel 1 of the RS232 should be connected 
to the magnet power supply 

Channel 5 of the DAC should be connected to 
the heatswitch driver 

Channel 0 of the ADC should be connected to 
the output of the magnetometer 

Channel 1 of the ADC should be connected to the 
output of the driving-head power-amplifier 

Clocksignal of presetscaler should equal 10 lBz 
Statusline should not read ~0 SCROLL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

when ready press any key 

A 2 Programma handleiding 

Zoals figuur A.l toont, staan op het start-scherm een aantal eisen. De gebruiker 

moet nagaan of aan alle eisen voldaan is, opdat het programma correct kan werken. 

Na controle van deze zaken kan het programma vervolgd worden door het indrukken 

van een willekeurige toets. Na korte tijd wordt het hoofdmenu ( figuur A.2) op het 

scherm weergegeven. Er kan dan keuze gemaakt worden uit een vijftal opties. Deze 

keuzemogelijkheden worden besproken in de paragrafen A 2.1 tot en met A 2.5. 

========================================================== 
BOOFDIENU 

========================================================== 

1 - Invoeren parameters 

2 - letingen 

3 - Initialiseren ITC4/IPS 

4 - Beveiliging 

0 - Verlaten hoofdmenu 

Uw keuze 

Figuur A.2: Het hoofdmenu. 
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A 2.1 Het invoeren van de parameters 

Na keuze van optie 1 van het hoofdmenu (invoer 1 en <CR>) verschijnt een sub

menu( figuur A.3) in beeld waarin aangegeven is welke parameters ingesteld kunnen 

worden. De parameters die ingesteld kunnen worden zijn de regelparameters van de 

temperatuurregelaar (zie A 2.1.1), de temperaturen van de experimenteerruimte 

(zie A 2.1.2), de velden waarbij gemeten wordt( zie A 2.1.3) en de tijden waarop een 

meting gestart zal worden( zie A 2.1.4) . 

========================================================== 
Bet invoeren van de parameters 

========================================================== 

1 - Regelparameters 

2 - Temperatuur 

3 - Veld 

4 - Tijd 

0 - Terug naar hoofdmenu 

Uw keuze : 

Figuur A.3: Het parameter-invoermenu 

A 2.1.1 De regelparameters 

Na keuze van deze optie (1) verschijnt het regelparameter-submenu( figuur A.4) op 

het scherm. Na intoetsen van 1, 2 of 3 gevolgd door <CR> kan respectievelijk de 

proportionele actie, de integrerende actie of de differentiërende actie van het regel

systeem ingevoerd worden. Nu vraagt de computer een getal in te voeren. De maxi

maal in te voeren waarde van de proportionele actie bedraagt 120.0. De ingevoerde 

proportionele actie is omgekeerd evenredig met de proportionele band, die 

100/(ingevoerde waarde) % bedraagt. De maximale waarde van de integrerende en 

van de differentiërende actie bedraagt 120.0 minuten. Er moet steeds een getal in

gegeven worden, omdat EPEP <CR> alleen niet accepteert. Dit laatste geldt 

overigens altijd in dit programma. Na intoetsen van de nul-optie keert het program

ma weer terug naar het parameter-invoermenu dat in figuur A.3 weergegeven is. 



Appendix A A4 

========================================================== 
Regelparametermenu 

========================================================== 

1 - Proportionele akt1e 

2 - Integrerende akt1e 

3 - Differentierende aktie 

0 - Terug naar submenu 

Uw keuze : 

Figuur A.4: Het regelparameter-submenu. 

A 2.1.2 De temperatuur 

Na keuze van optie 2 van het parameter-invoermenu verschijnt het temperatuur

invoer-submenu (figuur A.S) in beeld. Nu kan er gekozen worden uit een vijftal 

opties. Een aanwezig temperatuurverloop kan gewist worden (1), hetgeen altijd 

plaats moet vinden voordat een nieuw verloop geprogrammeerd kan worden. Wan

neer een verloop aanwezig is kan dit opgeslagen worden ( 4). Er wordt dan om een 

bestandsnaam en een device, dit is een directory van de EP EP-fileserver ( default 

KKD) ,gevraagd om de gegevens van het verloop op te kunnen slaan. Indien er nog 

geen verloop in het geheugen van de computer aanwezig is kan dit ingelezen worden 

van de fileserver (3). Wanneer er geen verlopen op de fileserver opgeslagen zijn 

meldt de computer dit. Indien er wel verlopen aanwezig zijn, kan door het intikken 

========================================================== 
Temperatuurverloopmenu 

========================================================== 

1 - Wissen temperatuurverloop 

2 - Bewerken van temperatuurverloop 

3 - Laden van temperatuurverloop 

4 - Vegschr1jven van temperatuurverloop 

0 - Terug naar submenu 

Uw keuze 

Figuur A.5: Het temperatuurinvoer-submenu. 
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van het nummer dat correspondeerd met het gewenste verloop, dat verloop geladen 

worden. Als vanuit het temperatuurinvoer-submenu optie 2 gekozen wordt dan 

wordt het temperatuurverloop-submenu (zie figuur A.6) op het scherm weergege

ven. Er kan dan een keuze gemaakt worden uit een viertal opties, inclusief de 

mogelijkheid terug te keren naar het temperatuurinvoer-submenu. 

========================================================== 
Instellen temperatuurtraject 

========================================================== 

1 - Veranderlijke temperatuur: equidistant 

2 - Bekijken en bewerken van verloop 

3 - Vaste temperatuur gedurende experiment 

0 - Terug naar submenu 

Uw keuze : 

Figuur A.6: Het temperatuurverloop-submenu. 

A 2.1.2.1 Het equidistant temperatuurverloop 

Deze optie (1) staat de gebruiker toe een temperatuurverloop te programmeren van 

hoge naar lage temperatuur of vice versa met een in te geven aantal stappen. De 

minimale temperatuur bedraagt 1.6 K, de maximale temperatuur 300.5 K en het 

maximale aantal stappen 200. Deze optie kan men gebruiken voor de meting van de 

magnetisatie als functie van de temperatuur en voor het meten van meerdere 

hystereselussen achter elkaar bij verschillende temperaturen. 

A 2.1.2.2 Temperatuurverloop programmeren en bekijken 

Deze optie (2) staat de gebruiker toe een reeds aanwezig temperatuurverloop aan te 

passen of te bekijken, of een geheel nieuw verloop aan te maken. Na keuze van optie 

2 van het temperatuurverloop-submenu verschijnen er drie genummerde kolommen 

in beeld, terwijl onder in het beeld een balk met menuopties komt te staan. Optie 1 

van dit menu staat de gebruiker toe aan het einde van de reeks temperaturen een 
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nieuwe temperatuur toe te voegen. Door gebruik te maken van optie 2 kan men een 

temperatuur wissen. Met optie 3 kan een meettemperatuur tussengevoegd worden. 

Nadat gegeven is vanaf welk nummer de temperaturen opgeschoven moeten worden 

kan de nieuwe temperatuur ingegeven worden. Met de opties 4 en 5 kan er gebladerd 

worden in het aanwezige temperatuurverloop. Na intoetsen van de "O" komt het 

aantal meettemperaturen in beeld te staan, waarna teruggekeerd wordt naar het 

temperatuurverloop-submenu (figuur A.6). Deze procedure kan gebruikt worden 

voor hysterselussen of voor metingen van de magnetisatie als functie van de tempe

ratuur. 

A 2.1.2.3 Vaste temperatuur gedurende het experiment 

Deze optie (3) staat de gebruiker toe de ITC4 te laden met één gedurende het gehele 

experiment vast te houden temperatuur. Deze optie moet gebruikt worden indien 

een fluxcreepmeting gedaan zal worden en kan ook gebruikt worden voor een 

hystereselus. De in subparagraaf A 2.1.2.1 gegeven temperatuurlimieten ( 1.6 K 

~ T ~ 300.5 K) gelden hier ook. 

A 2.1.3 Het magneetveld 

Optie 3 van het parameter-invoermenu zorgt ervoor dat het veldinvoer-submenu 

(figuur A.7) op het scherm verschijnt. Net als bij de temperatuur kan een aanwezig 

========================================================== 
Veldverloop-menu 

========================================================== 

1 - ~issen van veldverloop 

2 - Programmeren en bewerken van veldverloop 

3 - Laden van veldverloop 

4 - ~egschrijven van veldverloop 

0 - Terug naar submenu 

Uw keuze : 

Figuur A.7: Het veldinvoer-submenu. 
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verloop gewist ( 1) of opgeslagen worden ( 4) en kan een verloop dat reeds opgeslagen 

is ingelezen worden (3). Door gebruik te maken van optie 2 verschijnt het veld

verloop-submenu( figuur A.8) in beeld. 

========================================================== 
Instellen veldverloop 

========================================================== 

1 - Hystereselus : velden equidistant programmeren 

2 - Hystereselus : velden bekijken en bewerken 

3 - Vast veld gedurende exper1ment 

0 - Terug naar submenu 

Uw keuze : 

Figuur A.8: Het veldverloop-submenu. 

Nu kan er gekozen worden uit drie mogelijkheden. Met optie 1 van het veldverloop

submenu kan een volledig hystereselus-verloop geprogrammeerd worden. Na het 

intoetsen van dit nummer wordt achtereenvolgens gevraagd om een beginveld Bb en 

een maximaal veld Bm en in hoeveel stapjes dat veld bereikt moet worden. Daarna 

moet er een keuze gemaakt worden uit twee verlopen, waarvan het veld verandert 

volgens Bb --+ Bm --+ -Bm --+ Bb of volgens Bb --+ Bm --+ -Bm --+ Bb --+ Bm· De com

puter berekent dan de waarden van de velden waarbij gemeten zal worden. 

Optie 2 vanuit het veldverloop-submenu staat de gebruiker toe een reeds aanwezig 

veldverloop te bekijken of aan te passen, of een geheel nieuw veldverloop aan te 

maken. Hiermede is dit het veldequivalent van subparagraaf 2.1.2.2. Daarom wordt 

voor de werking van deze optie verwezen naar die paragraaf. Deze optie kan slechts 

gebruikt worden voor een hystereselus. Optie (3) levert een vast veld gedurende het 

hele experiment. Deze optie moet gebruikt worden voor fluxcreepmetingen of voor 

metingen van de magnetisatie als functie van de temperatuur( dit is het veldequiva

lent van subparagraaf 2.1.2.3). 
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A 2.1.4 De tijd 

Optie 4 van het parameter-invoermenu zorgt ervoor dat het tijdverloop-submenu 

(figuur A.9) op het beeldscherm verschijnt. Er kan dan eenkeuze gemaakt worden 

uit een drietal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid wordt bereikt door de keuze 

van optie 1 en behelst het wissen van een reeds aanwezig tijdverloop. Het wissen 

moet altijd plaatsvinden alvorens een nieuw verloop geprogrammeerd kan worden. 

Invoeren tijdverloop 
========================================================== 

1 - Vissen tijdverloop 

2 - Invoeren tijdverloop 

3 - Bekijken tijdverloop 

0 - Terug naar submenu 

Uw keuze : 

Figuur A.9: Het tijdverloop-submenu. 

De tweede keuzemogelijkheid is optie 2 die de gebruiker toestaat een tijdverloop te 

programmeren. Na de keuze van deze optie wordt de gebruiker verzocht de begintijd 

( tbegin > 30 seconden) en de eindtijd van het experiment op te geven. De tijd wordt 

nul gesteld op het moment dat de heatswitch van de fluxtransformator gesloten is. 

Hierna wordt de gebruiker verzocht het aantal meetpunten per decade in de tijd op 

te geven. De computer bepaalt dan op logaritmisch equidistante schaal de tijden 

waarop één meting van de magnetisatie gestart zal worden. Tegelijkertijd bepaalt 

de computer ook de tijdsduur van de meetpunten, die telkens de helft van de tijd 

tussen twee meetpunten beslaat. De opgegeven eindtijd zal benaderd worden door 

een tijd die afhangt van de ingevoerde begintijd en het aantal meetpunten per 

decade in de tijd. 

Door gebruik te maken van optie 3 van het tijdverloop-submenu kan het gepro

grammeerde verloop beschouwd worden. Na keuze van deze optie verschijnen er 

twee genummerde kolommen in beeld. De eerst kolom geeft de starttijd van de 

meetpunten aan. De tweede kolom geeft de tijdsduur van deze meetpunten aan. 
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Er moet een tijdverloop geprogrammeerd worden voor de fluxcreepmetingen. Voor 

de beide andere soorten metingen is het tijdverloop van generlei belang. 

A 2.2 Metingen 

Vanuit het hoofdmenu wordt door keuze van optie 2 het metingenmenu bereikt ( fi

guur A.10). Er kan nu gekozen worden om een meting van een hystereselus te 

starten( optie 1, zie A 2.2.1), een fluxcreepmeting te starten( optie 2, zie A 2.2.2) of 

een meting van de magnetisatie als functie van de temperatuur te starten ( optie 3, 

zie A 2.2.3) . Door keuze van optie 0 keert men terug naar het hoofdmenu. 

========================================================== 
= let1ngen-menu 
=============================~============================ 

1 - Start meting hystereselus 

2 - Start met1ng fluxcreep 

3 - Start meting I(T) 

0 - Terug naar hoofdmenu 

Uw keuze : 

Figuur A.lO: Het metingen-menu. 

A 2.2.1 De hystereselus 

Wanneer er gekozen is voor dit experiment controleert de computer eerst of de juist

e verlopen in het geheugen aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt dit gemeld. 

Wanneer dit wel het geval is dan moet de gebruiker een aantal parameters instellen. 

Achtereenvolgens moeten opgegeven worden de gevoeligheid van de analoge lock-in 

versterker, de modulatiefrequentie, het aantal perioden van de modulatiefrequentie 

waarover per meetpunt gemiddeld wordt en de fase van het referentiesignaal van de 

digitale lock-in versterker. Hierna vraagt de computer of de stroom door de toevoer

draden naar nul moet worden teruggebracht als de magneet in de persistent-mode 

is. Wanneer alle parameters ingevuld zijn vraagt de computer of de parameters 

correct zijn ingevoerd. Indien dit niet het geval is moeten alle parameters opnieuw 
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ingevoerd worden, zodat de parameter die niet correct was verbeterd kan worden. 

Als de parameters correct ingevoerd zijn verzoekt de computer een naam van het 

bestand waarin de meetgegevens opgeslagen zullen worden in te typen. Dit moet een 

naam zijn die voor DOS acceptabel is. 

Na het invoeren van de bestandsnaam wordt de meting gestart. Wanneer het experi

ment klaar is zullen de meetgegevens automatisch opgeslagen worden in het reeds 

gespecificeerde bestand. Zonder afbreken van het programma kan een meting ge

stopt worden door (hoofdletter) 'S' in te tikken. De computer breekt dan de meting 

af nadat het toetsenbord uitgelezen is, hetgeen enige tijd kan duren. Overigens geldt 

deze methode van afbreken voor ieder hier nog te beschrijven experiment. 

A 2.2.2 De fluxcreepmeting 

Ook nu zal de computer eerst controleren of de juiste verlopen in het geheugen 

aanwezig zijn en het melden indien dit niet het geval is. De parameters die ingevuld 

moeten worden wanneer die verlopen wèl aanwezig zijn, zijn de gevoeligheid van de 

analoge lock-in versterker en de modulatiefrequentie. Vervolgens vraagt de compu

ter of de stroom door de toevoerdraden naar nul moet worden teruggebracht als de 

magneet in de persistent mode is. Nu wordt ook weer gevraagd of alle parameters in 

orde zijn. Indien dat het geval is wordt er gevraagd naar de naam van het bestand 

waarin de meetgegevens zullen worden opgeslagen. Na het invoeren van die naam 

zal het experiment gestart worden. Na beëindiging van het experiment zullen de 

meetgegevens automatisch opgeslagen worden in het bestand dat vooraf gespecifi

ceerd is. 

A 2.2.3 Magnetisatie als functie van de temperatuur 

Na keuze van deze optie controleert de computer eerst of de juiste verlopen aanwe

zig zijn. Indien dat het geval is moet de gebruiker een aantal parameters invoeren. 

Dit zijn achtereenvolgens de gevoeligheid van de analoge lock-in versterker, de 

modulatiefrequentie, het aantal perioden van de modulatiefrequentie waarover per 
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meetpunt gemiddeld wordt, de fase van het referentiesignaal van de digitale lock-in 

versterker en het al of niet terugregelen van de stroom door de toevoerdraden wan

neer de magneet in de persistent-mode is. Hierna vraagt de computer of het experi

ment Zero-Field-Caoled (ZFC) of Field-Caoled (FC) plaats moet vinden. Hiermee 

wordt bedoeld dat de temperatuur waarbij de meetserie start ingesteld wordt voor

dat (ZFC) ingesteld wordt of nadat (FC) het veld ingesteld wordt. Na het invoeren 

van de parameters wordt gevraagd of alle parameters correct zijn ingevoerd. Als dit 

het geval is moet de gebruiker een naam opgeven voor het .bestand waarin de meet

resultaten opgeslagen zullen worden. Nadat deze naam ingevuld is wordt het experi

ment gestart. Na afloop van dat experiment worden de meetgegevens automatisch 

opgeslagen in het door de gebruiker gespecificeerde bestand. 

A 2.3 Het initialiseren van de ITC4/PS 120--10 

Vanuit het hoofdmenu kunnen door keuze van optie 3 de temperatuurregelaar en de 

magneetvoeding geïnitialiseerd worden, zodat deze met de computer bediend kunnen 

worden. Dit behoeft slechts plaats te vinden indien één van deze apparaten uitgezet 

is zonder dat het programma afgebroken is. Na keuze van optie 3 van het hoofd

menu wordt er een medeling op het scherm gezet die dezelfde strekking heeft als het 

hierboven geschrevene. Na het lezen van deze opmerking kan de gebruiker kiezen de 

twee apparaten al dan niet te initialiseren. 

A 2.4 De veiligheid 

Vanuit het hoofdmenu wordt door keuze van optie 4 het veiligheidsmenu bereikt 

(figuur A.ll) . De gebruiker heeft dan de keuze uit een viertal opties. Wanneer 

optie 1 gekozen wordt kan de temperatuurregelaar tijdelijk in de handbedienings

toestand ( local-loek) gezet worden. Nadat de gebruiker klaar is met handbediening 

van de temperatuurregelaar moet deze weer in de computerbedieningstoestand 

( remote-lock) gezet worden, hetgeen deze optie ook verzorgt. De gebruiker kan deze 

optie niet verlaten zolang de temperatuurregelaar in de handbedieningstoestand 

verkeert. Optie 2 doet hetzelfde voor de magneetvoeding. 
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========================================================== 
Ve1lighe1ds-menu 

========================================================== 

I - Local\Remote ITC4 

2 - Local\Remote lPS 

3 - IPS Clamped 

4 - Snel naar nul veld 

0 - Terug naar hoofdmenu 

Uw keuze : 

Figuur A.ll: Het veiligheidsmenu. 

A12 

Indien optie 3 gekozen wordt dan de uitgang van de magneetvoeding kortgesloten 

worden, het zogenaamde dampen van de uitgang. Normaal gesproken zorgt het 

programma er altijd zelf voor dat na een meting de uitgang van de magneetvoeding 

kortgesloten is. Als een meting echter halverwege onderbroken wordt zou het kun

nen zijn dat de uitgang niet kortgesloten is, waarna dit met deze optie alsnog kan 

gebeuren. 

De vierde optie ( 4) staat de gebruiker toe het magneet veld zo snel als toegestaan is 

uit de magneet te halen. Dit zal plaats vinden met de maximaal toegestane sweep

snelheid van 1.074 T/min. Deze optie kan gebruikt worden nadat een meting afge

broken is en het veld nog in de magneet aanwezig is. 

De vijfde en laatste optie (0) zorgt ervoor dat teruggekeerd wordt naar het hoofd

menu. 

A 2.5 Verlaten hoofdmenu 

Wanneer in het hoofdmenu de keuze wordt gemaakt optie (0) te gebruiken dan 

verlaat men het programma zonder dat dit (inclusief de eventueel geprogrammeerde 

verlopen, parameters, etc.) uit het geheugen van de M68000 verwijderd wordt. Het 

PhyDAS-systeem keert nu terug naar het monitor-programma. Indien de gebruiker 

andere programma's wil benutten, korte berekeningen wil doen, of metingen wil 

doen buiten het fluxgate-magnetometer-programma om moet gebruik gemaakt 
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worden van deze optie. Door in het monitor-programma 

start <CR> 

in te typen keert het hoofdmenu weer terug op het scherm. 



B Schematische 
Weergave 
Schakelingen 

PI-regelaar fluxgate inclusief filter 

! 
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Niveau-indicator 
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Schakeling voor de omzetting van 

de spanning van de helium-niveau 

sensor naar een spanning voor het 

niveau-display 
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Helium-niveau sensor 
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Klep-sturing 
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Ten slotte 

Wanneer je je bezig houdt met de bouw en automatisering van een opstelling dan 

ondervindt je allerlei problemen en loop je etterlijke keren tegen de lamp. Gelukkig 

heb ik van vele personen steun ondervonden tijdens mijn afstudeerperiode. Personen 

die mij geholpen hebben bij het oplossen van de problemen, maar ook personen waar 

ik een gewillig oor vond als ik dat nodig had. Tot deze personen wil ik mij richten op 

deze laatste en afsluitende bladzijde. 

Hartelijk bedankt: 

- Klaas 'Dr K' Kopinga voor de voortreffelijke begeleiding, de vele gezellige 

praatjes, het snel en nauwgezet corrigeren van mijn verslag 

- Jack Emmen voor de uitstekende begeleiding en het aannemen van mij als 

afstudeerder. Het is alleen een beetje andere afstudeerperiode geworden dan 

voorzzen was, 

- Roet Smeets voor de hulp tijdens het programmeren, 

- Gerrie Baselmans, Jef Noijen en Cees van der Steen voor de onontbeerlijke 

technische bijstand, 

- Mijn kamergenoten Frank, Henry en Ilse voor de goede sfeer, 

- Adwin voor de zeer gezellige samenwerking {buiten deze afstudeerperiode om), 

- Andre voor zijn taalkundige adviezen, 

- en de overige groepsleden voor een onvergetelijk jaar, de vele vlaaien, de 

gigantische sfeer en de kameraadschap. 

Speciaal wil ik mijn moeder bedanken voor de vele tijd die zij mij geschonken heeft 

tijdens het aanhoren van mijn problemen en de liefde en aandacht waarmee zij mij 

gedurende mijn studie heeft gevolgd. 

Tot slot wil ik mijn vriendin bedanken voor de liefde die zij mij schenkt en de ambitie 

die zij in mij wakker heeft gemaakt. 

Bedankt 

Rob. 


