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SAMENVATTING 

Cylindervormige koper-preparaten worden in het homogene en harmonisch in de 

tijd variërende magnetische veld van een lange spoel gebracht, waardoor er 

ten gevolge van inductiestromen in het preparaat een magnetisch moment 

ontstaat (de preparaat-as en het veld van de spoel lopen beide langs de 

x-as), dat zorgt voor een preparaat-veld H . Met een magneetveldmeter 
p 

(gradiometer-SQUID-opstelling) is het mogelijk d2H /dz2 te bepalen (hierin 
pz 

staat de z-richting loodrecht op de x-as), en uit dit signaal verkrijgt men 

informatie over het magnetisch moment en de elektrische geleidbaarheid ~ van 

het preparaat. H 
p 

kan beschreven worden door middel van een 

lijn-dipool-formule die voor preparaten met een lengte l « 1 cm overgaat in 

de zogenaamde punt-dipool-benadering. Om na te gaan hoe H afhangt van de 
p 

preparaat-afmetingen zijn preparaten gemaakt met verschillende massa en 

lengte-diameter verhouding. Van deze preparaten wordt nu voor verschillende 
2 2 posities van het preparaat langs de x-as d H /dz gemeten, en de aldus 

pz 

bepaalde "preparaat-kromme" wordt vergeleken met het theoretisch model door 

middel van parameterschatting met het softwarepakket MATLAB. Men vindt zo 

een getal m dat evenredig is met het magnetisch moment. Tevens wordt hiermee 

de hoogte z van het meetpunt bepaald uit de metingen. De resultaten zijn dat 

de afwijking ten gevolge van het toepassen van de punt-dipool-benadering 

voor preparaat-lengtes l > 1 cm groter was dan 3.5%. De maximale afwijking 

die in het magnetisch moment ontstaat ten gevolge van de demagnetiserende 

factor van het preparaat wordt op 4% geschat. Bij doelbewuste verandering 

van z geeft fitten met behulp van een lijn-dipool-formule z het beste weer. 

Als een preparaat naast een uitwijking in de z-richting ook een uitwijking 

langs de y-as (loodrecht op de x- en z-as) krijgt, wordt de waarde voor z (~ 

7 cm) het best bepaald met een lijn-dipool-formule, terwijl de uitwijking in 

de y-richting (~ 7 mm) kan niet worden bepaald uit de metingen. De 

reproduceerbaarheld van de metingen is door veranderingen aan de opstelling 

verbeterd. Men kan nu sneller ongewenste achtergrond-velden wegregelen 

(compenseren), heeft geen last meer van drukfluctuaties in de opstelling en 

toepassing van 50-Hz-onderdrukking maakt metingen bij de hoogste 

SQUID-gevoeligheid mogelijk. Bovendien volgt uit analyse van de metingen dat 

in de toekomst met 30 meetpunten per preparaat-kromme kan worden volstaan in 

plaats van de nu gebruikte 40 meetpunten. 
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HOOFDSTUK I: INLEIDING 

De magnetische susceptibiliteit van een bepaald preparaat wordt vaak bepaald 

door met een balans de kracht te meten die op het preparaat werkt als het 

zich in een inhomogeen magnetisch veld bevindt. Binnen de vakgroep A. F. M. 

werkt men met een niet-balans methode voor het bepalen van de magnetische 

susceptibiliteit x van een preparaat. 
m 

Men plaatst daartoe het preparaat in een lange spoel, waarbinnen een 

homogeen magneetveld heerst. Het preparaat krijgt dan een magnetisch moment, 

waardoor het een eigen magnetisch veld maakt, dat ook bui ten de spoel 

aanwezig is, en gemeten kan worden. De grootte van dit veld is een maat voor 

het gevormde magnetisch moment. 

In 1970 werd door H. Hardy een begin gemaakt met de niet-balans-methode, 

waarbij als magneetveldmeter een mili-Oersted-meter werd gebruikt. De 

opstelling verdween een tijdje van het toneel tot in 1988 de draad weer werd 

opgepakt. De magnetische velden werden nu gemeten met behulp van een veel 

gevoeliger magneetveldmeter: een gradiometer-SQUID-systeem. 

Sindsdien is er doorlopend door stagiaires en afstudeerders aan deze 

opstelling gewerkt, en voortdurende verbeteringen van het meetprincipe waren 

hiervan het gevolg. Hierbij werd naar vele zaken gekeken, zoals: 

- Verhoging van de meetnauwkeurigheid, 

- Verhoging van de meetsnelheid, 

- Verbetering in de verwerking van de meetgegevens, 

- Automatisering van de opstelling, 

- Aanpassing enlof verbetering van de gebruikte theoretische modellen. 

Ook tijdens dit afstudeer-werk zijn bovenstaande punten aan de orde gekomen 

waarbij vooral de nadruk lag op de juiste interpretatie van de gemeten data 

en het analyseren en eventueel verbeteren van de theoretische modellen. De 

resultaten van dit onderzoek geven weer inzicht in mogelijke verbeteringen 

van het meetproces zelf, bijvoorbeeld het opvoeren van de meetsnelheid. 
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HOOFDSTUK 11: THEORIE 

§1 Algemene theorie 

We beschouwen de volgende S. !.-grootheden: Magnetische inductie B in Tesla, 

magnetische veldsterkte H in Alm, en magnetisatie M in Alm. 

In vacuum gelden de volgende relaties: 

W · = 4n*10-7 Vs aar1n ~0 Am 

Als we de situatie in materie bekijken, geldt de volgende relatie: 

8 
m 

= ~ ~ ït 
0 r m 

= ~ cït + ~h 
0 m = ~ ït (1+~ l 

0 m m 

Hierin is: 

~r de relatieve magnetische permeabiliteit van de materie, 

~ = <~ -1), de magnetische susceptibiliteit van de materie. 
m r 

Beide zijn materiaalconstanten en in het S. I. stelsel dimensieloos. 

(1) 

(2) 

(3) 

Als ~ > 0, dan spreken we over een paramagnetische stof, en als ~ < 0 
m m 

spreken we over een diamgnetische stof. 

De magnetisatie M is gelijk aan het magnetisch moment per volume-eenheid 

binnen de materie. H is in het algemeen niet gelijk aan H . De relatie 
m 0 

tussen deze twee wordt gegeven door: 

ït = ït + ït (4) 
m 0 d 

Waarin H de zogenaamde demagnetiserende veldsterkte is, die met de 
d 

magnetisatie samenhangt middels de zogenaamde demagnetiserende factor N: 

(5) 
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Hierdoor ontstaat de volgende relatie: 

M=~H= (6) 
m m 

Beschouw nu voortaan een cylindervormig stuk materie (preparaat), met lengte 

t en straal R (diameter D). Het preparaat bevindt zich in een homogeen 

uitwendig veld H
0

, evenwijdig aan de cylinder-as. Hierdoor wordt het 

preparaat gemagnetiseerd, wat als gevolg heeft dat het zelf een extra 

uitwendig veld H maakt. De veldsterkte IN het preparaat wordt aangeduid 
p 

met H . Zie voor deze situatie figuur 1. 
m 

Figuur 1: Een cylindervormig preparaat maakt onder invloed van een 

(homogeen) uitwendig veld H zijn eigen veld H . 
0 p 

§2 ~ Het magnetisch moment m 

Door aanleg van het veld H
0 

krijgt het preparaat een magnetisch 
~ dipool-moment m. Als we er van uit gaan dat de magnetisatie in het preparaat 

homogeen is, bestaat er tussen het magnetisch moment ~ en de magnetisatie M 
de volgende relatie: 

(7) 
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Wat met vergelijking (6) leidt tot: 

~ 
m = 2 ~m 

nR t ( 1 + N~ ïl 
0 

(8) 
m 

~ We hebben zo dus een uitdrukking voor het magnetisch moment m dat ontstaat 

als we een cylindervormig preparaat met magnetische susceptibiliteit x in 
m 

een uitwendig magnetisch veld H evenwijdig aan de cylinder-as brengen. Een 
0 

preparaat kan echter ook door een ander effect een magnetisch moment 

krijgen, namelijk wanneer we een geleidend preparaat hebben met een 
-1 -1 specifieke geleidbaarheid CT ( 0 m ) . Hiervoor geldt: 

CT = 1/p, (9) 

Met p de soortelijke weerstand (Om). 

Het cylindervormig preparaat bevindt zich wederom in een uitwendig veld H 
0 

evenwijdig aan de cylinder-as, maar nu is dit een harmonisch in de tijd 

variërend wisselveld: H (t) 
0 

= H sin(wt). In het preparaat gaan nu 
0 

kringstromen lopen die op zich weer voor een magnetisch moment m zorgen. Dit 

magnetisch moment zorgt dan voor een uitwendig preparaat-veld H , terwijl 
p 

het veld in het preparaat wordt aangeduid met H . Beschouw hiertoe figuur 2. 
m 

2R 

Figuur 2: Cylindervormig preparaat waarin kringstromen gaan lopen. 
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Over het gearceerde ringetje zal een inductiespanning V ontstaan: 
lnd 

BH (t) 
m 

88 (t) 
m 2 V (t) 

lnd 
= - A 

omsl at - nr IJ. -----,~-at = 

Voor de complexe amplitudes V en H geldt dan: 
lnd m 

V 2 . H = - nr ll-JW 
lnd m 

Er kan dan in dit gedeelte van de cylinder een kringstroom ài lopen: 

ài = 

Met R
0 

de Ohmse weerstand van het ringetje: 

Dus: 

2nr p 
àr t 

2 
n r IJ. i w H àr t 

àl - - ---~--m __ __ 
p 2nr 

Dit geeft aanleiding tot een magnetisch moment àm: 

3 
n r IJ. i w H àr t 

m 
àm = ài A 

omsl 2 p 

Voor het totale magnetisch moment m geldt dan: 

8 p 

We zagen reeds dat: 

H (t) = H (t) - NM(t) 
m 0 

5 

(10) 

( 11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 



Waarbij: 

M(t) = 

Dus (nu weer in complexe amplitudes): 

M = Sp 

We lossen hier Muit op: 

R
2 

ll j w (H -NM) 
0 = 

H 
0 

M=-------

( N- ~) 
R21lJ.w 

Sp 

We vinden dan voor het totale magnetische moment m: 

m = 
4 -nR jljwtH 

0 

Voor de grootte lml van het magnetische moment geldt dan: 

4 .... 
nR j.J.WlH lml = ______ o __ _ 

Sp /t• [ R': N r 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

We hebben nu dus twee manieren gezien waardoor er in een preparaat een 

magnetisch moment kan ontstaan: 

1) Het materiaal heeft een~ , 
m 

2) Het materiaal heeft een ~ (H dient een wisselveld te zijn). 
0 
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§3 Het preparaatveld H 
r 

Ongeacht op welke manier m tot stand komt, zal het preparaat een uitwendig 

magnetisch veld H gaan vormen. Dit veld kunnen we beschrijven als het veld 
p 

van een magnetische dipool. Hiertoe introduceren we de magnetische lading 

Q , analoog aan de electrische situatie: twee tegengestelde electrische 
m 

ladingen +Q en -Q op een onderlinge afstand d geven een electrisch 

dipoolmoment p: 

p = Qd (23) 

Zo kunnen we ook een magnetisch moment m beschrijven als het gevolg van twee 

magnetische ladingen +Q en -Q op een onderlinge afstand t: 
m m 

m = Q t 
m 

(24) 

We spreken van een magnetische lijn-dipool met dipool-lengte t. Als t ~ 0 

onder constant houden van het product Q t dan spreken we in dit 
m 

limiet-geval van een punt-dipool. Het magnetische veld H dat het preparaat 
p 

maakt ten gevolge van zijn magnetische moment is een dipool-veld, waarbij we 

de keuze hebben tussen een beschrijving volgens een punt-dipool of een 

lijn-dipool. We laten hierbij nog even in het midden welke van de twee de 

beste keuze is in een bepaalde situatie. 

A) Punt-dipool-veld 

We beschouwen een magnetisch moment m in de x-richting. Om redenen die 

verderop duidelijk zullen worden gemaakt zijn we niet zozeer 

geïnteresseerd in de grootte van het H -veld zelf, alswel in de tweede 
p 

afgeleide in de z-richting van de z-component van dit veld: d2H tdz2
. 

pz 

Voor een punt-dipool in de oorsprong geldt dat het veld in een punt (x,y,z) 

voldoet aan: 

7 



Met: 

~ r = 

Dit geeft dan: 

3 

ït = 
p 

B. Lijn-dipool-veld 

1 
~ ~ ~ 2~ 

ït 3(m·r)r-r m 
= 41[ p 5 

r 

[~]· lH ~ 1 2 2 2 m = r = x +y +z 

{ [ g H ~ l } [ ~ ]- <xV+zzl [ g l 

H 
pz 

dH 
pz 

dz 

4 ( 2 2 2) 5/2 n x +y +z 

= 

= 

3mxz 1 
41[ ( 2 2 2)5/2 x +y +z 

3mx 
2 2 2 

(x +y -4z ) 
4n ( 2 2 2)7/2 x +y +z 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

Als we met een lijn-dipool te maken hebben, berekenen we het veld uitgaande 

van de magnetische lading Q . 
m 

Als we een losse magnetische lading Q in de oorsprong beschouwen geldt voor 
m 

~ het gevormde veld H ter plekke r: 

Q ~ 
m r 

4n --3-
r 

8 
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We hebben in onze situatie te maken met twee tegengestelde ladingen -Q en 
m 

+Q op onderlinge afstand t (De preparaat-lengte). Als we nu het preparaat 
m 

langs de x-as leggen, met de oorsprong (x=y=z=O) in het midden van het 

preparaat, dan bevindt +Q zich dus op x = +t/2 en -Q op x = -t/2. 

We vinden dan: 

Met r = / 2 2 2 x +y +z 
i i 

Voor de z-component 

H = 
pz 

dH 
pz 

dz 

= 

m m 

~: { ~ ït r = 
p 3 r 

1 

en x = x + t/2 ' x = 
1 2 

H valt nu af te leiden: 
pz 

~: { z 
t 2 2 z2)3/2 ( (x+-z) +y + 

= 
( ( t ) 2 2 2 ) 5/2 x+2 +y +z 

{ 

2 t 2 2 3Qm z(2z -3(x+2) -3y ) 

4n (( t)2 2 2)112 x+2 +y +z 

- :d 
x - t/2. 

z 
t 2 2 z2)3/2 ((x--) +y + 
2 

t 2 2 2 
(x-2) +y -2z } 

( ( l ) 2 2 2 ) 5/2 x-- +y +z 
2 

} 

2 t 2 2 
z(2z -3(x-2) -3y ) } 

(( t)2 2 2)7/2 x-- +y +z 
2 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

We hebben nu dus uitdrukkingen voor het veld dat ontstaat door het aanwezig 

zijn van een magnetisch moment m van een preparaat. We willen nu door meting 

van deze velden een uitspraak doen over de materiaaleigenschappen x en er 
m 

van het preparaat. Het meetprincipe en een beschrijving van de gebruikte 

opstelling worden in het volgende hoofdstuk besproken. 
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HOOFDSTUK 111: MEETPRINCIPE EN OPSTELLING 

§1 Meetprincipe 

Het magnetisch moment van een preparaat kan worden bepaald door de kracht te 

meten die door een inhomogeen magneetveld op dit preparaat wordt 

uitgeoefend. Sinds 1970 wordt er echter binnen A.F.M. gebruik gemaakt van 

een niet-balans methode ter bepaling van magnetische momenten, en de daarmee 

samenhangende magnetische susceptibiliteiten. 

Zie voor de algemene werking van dit principe figuur 3. 

Spo~L 

Figuur 3: Een gemagnetiseerd preparaat in een spoel geeft een uitwendig 

veld H dat gemeten kan worden. 
p 

We brengen een cylindervormig preparaat in een lange spoel, waarbinnen een 

homogeen magneetveld H heerst. Hierdoor verkrijgt het preparaat een 
0 

magnetisch moment, zoals dat werd uiteengezet in Hoofdstuk 11. Dit 

magnetisch moment zorgt voor een magnetisch veld, dat we H noemen. 
p 

Als we een oneindig lange spoel beschouwen, heerst er bij afwezigheid van 

het preparaat bui ten de spoel GEEN veld. Zodra het preparaat zich in de 

spoel bevindt en door zijn magnetisatie zijn eigen preparaat-veld H gaat 
p 

vormen, meten we WEL een veld buiten de spoel, namelijk het preparaat-veld 

H. Voor de definitie van de verschillende gebruikte assen en afstanden zie 
p 

figuur 4. 

10 



T 

0 
I 

G 

'l.- A5 

I I 

I.- x~ 

2R. 

x- A~ 

Figuur 4: Schematische weergave van het meetprincipe met definitie van de 

verschillende assen en afstanden. LET OP! De x-coordinaat in dit 

figuur komt qua teken NIET overeen met x uit bijvoorbeeld formule 

(28). Daar was de oorsprong van het assenstelsel in het midden van 

het preparaat gekozen, maar voortaan zullen we het het punt op de 

x-as loodrecht onder meetpunt G als oorsprong kiezen. Dit heeft 

slechts een tekenverandering tot gevolg en omdat we bij metingen 
2 2 naar de absolute waarde van d H ;dz kijken, heeft dit geen 

pz 

verdere gevolgen. Het stelt ons echter wel in staat het preparaat 

langs de x-as te bewegen zonder dat deze meebeweegt. 

We kiezen de x-as van ons coördinatenstelsel langs de as van de spoel zodat 

het homogene veld H ook langs de x-as gericht staat. Het preparaat bevindt 
0 

zich zodanig in de spoel dat zijn as samenvalt met de spoel-as. Een 

eventueel aanwezig magnetisch moment m is dus op zijn beurt ook langs de 

x-as gericht. 

Stel nu dat we buiten de spoel vertikaal boven de x-as een punt G hebben, 

waar we het magnetische veld H meten, dan definieren we de z-as als de as 
p 

door punt G, loodrecht op de x-as (zie figuur 4) (De y-as wordt zodanig 

11 



gedefinieerd dat x- y- en z-as een assenstelsel in positieve zin 

voorstellen). Het preparaat bevindt zich nu op een horizontale afstand x en 

meetpunt G op een vertikale afstand z. We zullen verderop zien dat we voor 

G niet een punt hebben gekozen waar we H kunnen meten, maar een spanning 
p 

die evenredig is met d2H /dz2 in het punt G. Door nu het preparaat in de 
pz 

spoel langs de x-as te bewegen, meten we een zogenaamde preparaat-kromme op 

(d
2
H /dz2 als functie van x, zoals in formule (30) of (35)). We dienen in 

pz 

(30) of (35) dan wel y=O te stellen. Deze zogenaamde preparaat-kromme 

voldoet dus aan de volgende formules: 

In geval van punt-dipool: 

In geval van lijn-dipool: 

(x) = 

(x) = 

2 t 2 
3Qm { z(2z -3(x+2) ) 
4n (( t)2 2)7/2 x+2 +z 

(36) 

(37) 

Uit deze opgemeten preparaat-krommen kunnen we in principe de grootte van 

het magnetisch moment m afleiden, waarna we met behulp van formules (8) en 

(22) ~ resp ~ van het preparaat kunnen afleiden. We gaan nu bekijken hoe 
m 

onze meetopstelling er in de praktijk uit ziet. 

§2 De Opstelling 

Voor metingen volgens bovenstaande principe werd in 1988 een opstelling 

vervaardigd waarvan ook voor dit afstudeerwerk gebruik werd gemaakt. Voor 

een overzicht van de gebruikte opstelling wordt verwezen naar figuur 5. 
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HELIUM - TERUGVOER 4---____ __, 
SQUID - SIGNAAL 

HELIUM - CRYOSTAAT 

SQUID 

GRADIOMETER 

vzmmzooozzzoozn 

~07171/ZZIZZZOOZIIJ ~ BINNENBUIS 

HOOFDSPOEL 

Figuur 5: De gebruikte opstelling 

A. DE HOOFDSPOEL 

Het preparaat wordt in een homogeen magneetveld gebracht dat opgewekt 

wordt door de hoofdspoel. Deze spoel werd in 1970 voor het afstudeerwerk van 

H. Hardy gemaakt en voldoet aan hoge specificaties om een zo homogeen 

mogelijk veld te maken (zie hiervoor [LIT 1]). 

De spoel heeft een lengte van 1 meter en bestaat uit 10 lagen van elk 1000 

koperen windingen. Deze 10 lagen zijn allen in de zelfde richting gewikkeld 

("van links naar rechts"), zodat er na elke laag een stroomdraad "van rechts 

naar links" terug dient te lopen. Deze 10 terugvoerleidingen lopen over de 

zogenaamde terugvoer-buis (buitendiameter 29 mm, binnendiameter 26 mm, 

vanwege overzichtelijkheid niet getekend in figuur 5) en zijn op onderling 

gelijke afstanden over deze buis gelegd. De as van deze terugvoerbuis valt 

samen met de spoel-as. Als er een stroom door de spoel wordt gestuurd is er 

vanwege de spoed van de windingen een stroomcomponent evenwijdig aan de 

spoel-as aanwezig (lopend "van links naar rechts"), die voor een magneetveld 

13 



loodrecht op de spoel-as zou zorgen, ware het niet dat deze as-component 

van de stroom wordt opgeheven door de stroom door de 10 "van rechts naar 

links" lopende terugvoerdraden. 

In de spoel bevindt zich, geheel los van de opstelling om trillingen zo veel 

mogelijk te voorkomen, een glazen BINNENBUIS (lengte 150 cm, buitendiameter 

24 mm, binnendiameter 20 mm). Door deze glazen buis kan nu een preparaatje 

worden geschoven zonder dat er op de hoofdspoel een kracht wordt uitgeoefend 

bij het aanbrengen of verplaatsen van het preparaat. 

B. HET PREPARAAT 

Er is tijdens het afstudeerwerk gemeten aan koperen cylindervormige 

preparaten van verschillende afmetingen. Omdat koper sterk geleidend is (~ = 
7 -1 -1 -6 5. 98*10 Q m ) en een kleine susceptibiliteit heeft (~ = -9. 6*10 , 

m 

vergelijk water: ~ = -9. 0*10-6
) meten we bij deze preparaten alleen de 

m 

~-term van het magnetisch moment. (Zie voor meer gedetailleerde 

ui teenzetting Hoofdstuk VI) De prepara ten bevinden zich in een perspex 

PREPARAAT-HOUDER die glijdend in de glazen binnenbuis past. Deze 

preparaathouder staat weergegeven in figuur 6. 

PERSPEX STAAF JE 

PREPARAAT SCHUIFBUIS MET SCHAAL VERDELING 

PREPARAAT - HOUDER 

Figuur 6: De preparaathouder met schuifbuis 

De perspex preparaathouder kan op een dun PERSPEX STAAFJE (lengte 19 cm, 

diameter 3 mm) worden geschroefd, dat op zijn beurt op de zogenaamde 

SCHUIFBUIS kan worden geschroefd. Deze schuifbuis is een perspex staaf 
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(lengte 150 cm, diameter 15 mm) waarop een schaalverdeling in mm is 

aangebracht. We kunnen nu de pos i tie van het preparaat in de spoel op de 

schuifbuis aflezen. Op de overgang van het perspex staafje en de schuifbuis 

is een kleine verbreding aangebracht (lengte 5 mm, diameter 20 mm) zodat ook 

dit gedeelte glijdend in de binnenbuis past. De schuifbuis wordt buiten de 

spoel op twee punten (op 17 cm en 32 cm afstand van de spoel) ondersteund 

zodat er minder last van doorbuiging wordt ondervonden. 

C. HET GRADIOMETER-SQUID-SYSTEEM 

Om het preparaat-veld H buiten de spoel te kunnen meten wordt gebruik 
p 

gemaakt van een GRADIOMETER-SQUID-SYSTEEM. (SQUID staat hierbij voor 

Superconducting Quanturn Interference Device). Dit gradiometer-SQUID-systeem 

is dus ons meetpunt G, die een spanning V levert, evenredig met 
squld 

d2H /dz2
. Zowel de gradiometer als de SQUID zijn supergeleidend en bevinden 

pz 

zich dan ook in een CRYOSTAAT die gevuld is met vloeibaar helium. De 

gebruikte gradiometer is een zogenaamde tweede-orde-gradiometer en bestaat 

uit een serie van 8 supergeleidende windingen (met het vlak van de windingen 

loodrecht op de z-as) zoals weergegeven in figuur 7. 

Figuur 7: De gradiometer 
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Als er een magneetveld aanwezig is ter plekke van de gradiometer gaat er 

een bepaalde flux door deze 8 windingen. Deze flux wordt door de SQUID 

omgezet in een electrische spanning, die gemeten en verder verwerkt kan 

worden. De SQUID levert een spanning die via de SQUID-voorversterker naar de 

SQUID-electronica wordt gevoerd. We 

verschillende filteringen van V 
squid 

hebben hier de mogelijkheid 

te kiezen (bijvoorbeeld een 

om 

50Hz 

Noteh-filter is aanwezig) en tevens kan men de SQUID op drie verschillende 

gevoeligheden instellen, die op het SQUID-electronica-kastje worden 

aangegeven als Xl, XlO en XlOO. Er werd tijdens het afstuderen voornamelijk 

gemeten op de XlO stand, maar in de laatste fase van het afstuderen hadden 

we de beschikking over een geautomatiseerde 50 Hz-onderdrukking, gebouwd 

door stagiaire J. Baselmans (Zie fLIT 2]) zodat het mogelijk werd ook de 

XlOO stand te gebruiken. Dat kon voorheen niet omdat de SQUID dan zoveel 50 

Hz-flux binnen kreeg dat deze niet verwerkt kon worden. Door nu de 50 

Hz-component weg te compenseren zoals dat in [LIT 2] wordt uiteengezet, 

wordt deze flux niet meer in het gradiometer-SQUID-systeem ingebracht en kan 

er gevoeliger worden gemeten (er is "plaats voor meer meetsignaal"). 

Omdat de as van de gradiometerwindingen langs de z-as werd gekozen kunnen 

uitsluitend velden met een z-component voor een flux door de 

gradiometer-windingen zorgen. De speciale configuratie van deze 8 windingen 

zorgt er bovendien voor, dat homogene velden en velden met een homogene 

gradient ook geen netto flux opleveren, hetgeen eenvoudig na te gaan is door 

de 8 fluxen op de juiste manier bij elkaar op te tellen. De 

d2H /dz2-bijdrage van H wordt wel gemeten: het gradiometer-SQUID-systeem 
pz p 

levert zo een spanning V die evenredig is met d2H /dz2
• Dit is dus 

squid pz 
ook de reden dat we d2H /dz2 bepaalden voor het preparaatveld bij de 

pz 

theoretische beschouwingen in Hoofdstuk II. 

We zien dat de gradiometer GEEN eenduidig meetpunt G is. We zullen echter 

zien dat de gradiometer zodanig werkt, dat het lijkt alsof we d2H /dz2 in 
pz 

een enkel punt G bepalen. Uit eerdere metingen [LIT 3] bleek al dat we voor 

de hoogte z van dit meetpunt ongeveer 1 cm kunnen kiezen. De onderkant van 

de cryostaat-tail bevindt zich dan zo dicht mogelijk op de spoel, afstand 

tot spoel-as ~ 3 cm. Zonder ons verder af te vragen waar het meetpunt zich 

nu PRECIES bevindt zullen we wel met behulp van het software-pakket MATLAB 

de hoogte z bepalen uit de metingen, zodat we kunnen nagaan of deze z 

constant blijft bij verschillende preparaten, en verandert als we 

bijvoorbeeld de cryostaat hoger zetten. 
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D. STROOMVOORZIENING HOOFDSPOEL 

Omdat we enkel gemeten hebben aan preparaten die een magnetisch moment 

krijgen door geleidende effecten, dienen we als uitwendig veld H een 
0 

wisselveld te nemen. De stroom door de hoofdspoel is dus een wisselstroom. 

Dit zouden we echter ook kiezen als we "slechts" het 

susceptibiliteits-effect wilden meten, omdat er in de ruimte om de SQUID 
2 2 heen veel gekromd magnetisch veld met een d H /dz -term aanwezig kan zijn, 

z 
en we bij een gelijkstroom niet kunnen bepalen welk deel van V 

squld 

afkomstig is van het preparaat en welk deel van verstorende bronnen. Dit 

probleem is grotendeels verdwenen als we voor een wisselstroom door de 

hoofdspoel zorgen. Het preparaat zal nu zelf een H -veld maken met dezelfde 
p 

frequentie als H , 
0 

V te bekijken. 
squld 

en we dienen nu dus ook deze frequentie-component in 

Storingsvelden van andere frequenties en O.C.-velden 

worden zo buiten beschouwing gelaten. We moeten de frequentie van de 

hoofdspoelstroom natuurlijk wel verstandig kiezen. Een voorbeeld van een 

onverstandige keuze zou f = 50 Hz zijn, omdat er door allerlei electrische 

apparatuur en verlichting constant 50 Hz strooiveld wordt geproduceerd om 

ons heen. 

E. COMPENSATIE 

Er zal in de praktijk bij afwezigheid van het preparaat in principe toch nog 

een veld door de SQUID gemeten worden. Dit strooiveld bestaat uit het 

uitwendige veld van de niet geheel ideale spoel, en andere magnetische 

strooi-signalen die op dat moment in de ruimte aanwezig zijn. Met name het 

uitwendige veld van de spoel is vervelend omdat dit dezelfde frequentie 

heeft als het preparaat-veld! Bij de keuze van de frequentie kan men altijd 

wel een frequentie kiezen waarbij zeer weinig strooiveld, afkomstig van 

externe bronnen, aanwezig is. 

We hebben evengoed altijd te maken met een ongewenst strooiveld. Dit veld 

willen we bij aanwezigheid van een preparaat bij voorkeur niet meemeten, en 

dient dus eerst weg-gecompenseerd te worden. Daartoe bevindt zich om de 

"tail" van de cryostaat een COMPENSATIE-SPOELTJE ( 9 windingen, diameter 10 

cm). Het compensatiespoeltje bevindt zich 20 cm boven de hoofdspoel-as. 

Door dit compensatiespoeltje sturen we een stroom van dezelfde frequentie 

als de stroom door de hoofdspoeL Het fase- en amplitude-verschil tussen 

hoofdstroom en compensatiestroom is instelbaar. Door het variëren van 

amplitude en fase van deze compensatiestroom verandert de amplitude en fase 

van het magnetisch veld dat het compensatiespoeltje maakt, waarmee we 
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proberen het strooiveld dat bij afwezigheid van het preparaat gemeten wordt, 

zo klein mogelijk te krijgen. 

F. STROOMCIRCUIT HOOFDSPOEL EN COMPENSATIESPOEL 

Er is tijdens de afstudeerperiode met een ander stroomcircuit gemeten dan 

daarvoor het geval was. De hoofdspoel stond toen in serie met de 

compensatiespoel, en parallel over de compensatiespoel stond een 

fase-verdraaiende component (regelbare weerstand en variac) om zo de 

benodigde faseverschillen tussen het strooiveld en het compensatieveld te 

verkrijgen. De compensatiespoel stond schuin onder de hoofdspoel opgesteld 

en compensatie kon, naast afregeling met behulp van de fase-draaiende 

component, ook gebeuren door het verplaatsen van de compensatiespoel, 

hetgeen een tijdrovend karwei was. Zie ook [LIT 3]. 

Tijdens dit afstudeerwerk kreeg de compensatiespoel een vaste plaats om de 

cryostaat-tail, en vormden hoofd- en compensatiecircuit twee afzonderlijke 

stroomkringen, waarbij de benodigde 

functiegenerator kwamen. Zie figuur 8. 

GOMPENSA TIE 
SPOEL 

MASTER 

CLOCK 

Figuur 8: Hoofdcircuit en compensatiecircuit 

spanningen uit eenzelfde 

HOOFDSPOEL 

De master-eloek van de HP8904A maakt het mogelijk om twee 

functiegeneratoren f en f te simuleren met elk een eigen 
A B 

instelbare amplitude (A en A) en fase (~en~). Uitgang A voedt 
A B A B 

het hoofdcircuit en uitgang B het compensatiecircuit 
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Er werd gebruik gemaakt van een Multifunction Synthesizer Type 8904A van het 

merk Hewlett-Packard met twee uitgangen die beide intern zijn aangesloten op 

de zelfde "master-clock". Zo was het mogelijk om aan deze uitgangen A (naar 

hoofdcircuit) en B (naar compensatiecircuit) twee spanningen te krijgen met 

dezelfde frequentie. Bovendien kon van beide spanningen de Amplitude en fase 

afzonderlijk worden ingesteld. In de practijk kwam het er op neer dat we de 

spanning-amplitude voor het hoofdcircuit (uitgang A) zodanig afstelden dat 

een gewenste stroomsterkte door de hoofdspoel liep, en we de amplitude en 

fase van de compensatiespanning (uitgang B) zodanig varieerden dat er een 

amplitude- en faseverschil tussen de beide kanalen optrad waarbij het 

strooiveld (V ) zo klein mogelijk werd. 
squld 

Het aanbrengen van een amplitude- en faseverschil tussen de spanningen voor 

hoofd- en compensatie-circuit is niet de enige mogelijkheid tot compenseren. 

Zoals in figuur 8 duidelijk wordt, zijn in het compensatiecircuit een 

regelbare weerstand en regelbare condensator aangebracht. Hiermee kunnen 

verdere kleine veranderingen in amplitude en fase van het compensatieveld 

worden aangebracht. 

G. VERDERE VERWERKING VAN V "d 
squl. 

De SQUID-electronica levert een spanning V die verder verwerkt kan 
squld 

worden. Zie hiervoor figuur 9. 

SQUID ELECTRONICA 

DSA 

DATA 

REKENPROGRAMMA 

RESULTATEN 

GRAOIOMETER 

MAGNETISCH MOMENT 

PREPARAAT 

Figuur 9: Verwerking van het SQUID-signaal 
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De door de SQUID-electronica geleverde spanning V bevat naast het 
squld 

signaal dat het gevolg is van het preparaat-veld H nog zeer veel andere 
p 

componenten, omdat de SQUID alle flux die de gradiometer opvangt in deze 

V tot uiting brengt. Zo zit er in V een forse 50 Hz component ten 
squld squld 

gevolge van de 50 Hz die door het net geleverd wordt en voor 50 Hz 

magnetische velden zorgt via alle apparatuur die van de netspanning gebruik 

maakt. We zullen dan ook geen 50 Hz-stroom door de hoofdspoel sturen maar 

kiezen liever een frequentie die niet "vrij in de lucht hangt". Om de 

frequentie-componenten van V gescheiden te kunnen detecteren maken we 
squld 

gebruik van een Digi tal Spectrum Analyser van de firma Advantest. Deze 

Digital Spectrum Analyser, voortaan aangeduid als DSA, kan het SQUID-signaal 

bemonsteren en er door middel van Fourier-transformatie een 

frequentiespectrum van weergeven. Vervolgens kan men de getal-waarde van 

elke gewenste frequentiecomponent op het scherm afgebeeld krijgen of met 

behulp van een GPI8-bus door een computer inlezen. Voor de laatste oplossing 

is gekozen. Hierbij kan nog gekozen worden tussen een weergave in Volt of in 

decibel-Volt, waarbij geldt: 

20 
10log V = d8V (38) 

De DSA heeft twee ingangen (kanaal A en 8) en deze werden als volgt 

gebruikt: Op kanaal 8 van de DSA werd de spanning over de hoofdspoel V 
spoel 

aangeboden als referentiespanning. Deze spanning blijft tijdens een meting 

De DSA V aangeboden. 
squld 

constant in amplitude en fase. Op kanaal A werd 

bepaalt (door kruiscorrelatie) van V en V een Nyquist-diagram. De 
squld spoel 

computer ontvangt nu twee getallen, namelijk het reëele deel en het 

imaginaire deel uit het Nyquist-diagram. Deze twee getallen worden met 

behulp van een computer-programma omgerekend tot de Amplitude van V 
squld 

en 

het fase-verschil tussen 

frequentie- component van 

relatie: 

In geval van punt-dipool: 

I V (x) I 
squld 

V 
squld 

V 
squld 

en V 
spoel 

De amplitude van de juiste 

als functie van x geeft dan de volgende 

= (39) 
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In geval van lijn-dipool: 

IV (xll-
squld = (40) 

N.B. Omdat we IV I als meetsignaal uit het Nyquist-diagram bepalen (en 
squld 

niet V zelf) zullen we vanaf nu IV (x) I aanduiden als "de 
squld squld 

preparaat-kromme". We kunnen m bepalen uit de preparaat-kromme I V (x) I 
squld 

(in het geval van de lijn-dipool via Q ) en hieruit q. 
m 

H. DE COMPUTERPROGRAMMA'S 

Bij het opmeten van een preparaatkromme werd gebruik gemaakt van 

computerprogramma's, die op een enkele aanpassing na, zijn overgenomen van 

F. Couweleers [LIT 3]. De listings van de programma's zijn te vinden in 

Appendix 1, en een korte beschrijving van hun werking volgt hieronder: 

MEET. PAS 

Het programma stelt juiste DSA-instellingen in, meet de referentiespanning 

op kanaal B van de DSA en bepaalt vervolgens de waarden van het 

Nyquist-diagram van de DSA voor 40 posities van het preparaat. De computer 

geeft een "beep" als het preparaat naar de volgende pos i tie kan worden 

geschoven, en meet bij elke positie van het preparaat twee maal de waarden 

van het Nyquist diagram. De tijd tussen twee "beeps" bedraagt 4. 5 sec, de 

tijd tussen een "beep" en de eerste meting 3 sec, en de tijd tussen de 

eerste en tweede meting 1. 5 sec. Na de tweede meting klink meteen de 

volgende "beep". 

VERWERK1.PAS 

De DSA geeft behalve de reëele en imaginaire waarde van het Nyquist diagram 

ook bij elke data-opvraag van de computer informatie mee die niet van belang 

is, zoals bijvoorbeeld de DSA-gevoeligheid en ingestelde frequentie, die 

niet bij elke meting opnieuw hoeven worden meegenomen. Dit programma haalt 

uit de DSA-data alle onnodige informatie weg. 
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VERWERK2.PAS 

Dit programma bepaalt uit de waarden van het reëele en imaginaire deel van 

het Nyquist-diagram de amplitude en fase van V . De data wordt in het 
squid 

juiste formaat in een data-file gezet die klaar is voor verdere verwerking 

met behulp van MATLAB of SLIDEWRITE. 

I. HET OPMETEN VAN EEN PREPARAAT-KROMME 

Het opmeten van een preparaat-kromme gaat in de praktijk als volgt: 

1) Het preparaat wordt in de preparaat-houder gebracht en op de schuifbuis 

geschroefd. 

2) Door de hoofdspoel wordt de stroom van de gewenste amplitude en 

(meet)frequentie gestuurd. 

3) Op de DSA wordt gekeken hoe groot V is bij de meetfrequentie. Dit is 
squid 

het strooiveld dat we willen weg-compenseren. 

4) De stroom door de compensatie-spoel wordt met behulp van de generator in 

amplitude en fase gevarieerd totdat er op de DSA een redelijke reductie van 

V te zien is (bij de meetfrequentie). 
squid 

5) Na deze compensatie worden er veranderingen aangebracht in de instelbare 

weerstand en capaciteit (figuur 8) om het strooiveld nog verder weg te 

compenseren. 

6) Stappen 4) en 5) worden eventueel enkele malen herhaald, hoewel dit 

doorgaans niet nodig is. Na compensatie gelden de volgende typische waarden: 

V ~ -50 dBV (bij de meetfrequentie), ruisniveau ~ -75 dBV. 
squid 

7) Het preparaat wordt op een x-afstand van 10 cm voor het midden van de 

tail van de cryostaat (waar zich de gradiometer bevindt) gebracht. 

8) Het programma MEET.PAS wordt gestart. 

9) Als de computer een "beep" geeft, wordt het preparaat met behulp van de 

schuifbuis 0.5 cm verder de spoel in geschoven (naar het volgende meetpunt), 

waarna de computer een meting uitvoert (zie ook de hierboven gegeven 

beschrijving van MEET.PAS). 

10) Na 40 meetpunten (een traject van 20 cm) wordt het preparaat weer uit de 

spoel verwijderd. 

11) Er wordt gecontroleerd of het strooi veld nog klein is. Meestal wordt 

V < -50 dBV als criterium genomen. 
squid 
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12) Als dat zo is wordt de data verder verwerkt door de computer (middels 

het runnen van de programma's VERWERKl.PAS en VERWERK2.PAS) zodat we aan het 

eind van een meetsessie bij 40 x-coordinaten twee maal 40 waarden voor fase 

en amplitude van V bij de meetfrequentie hebben (per preparaat-positie 
squtd 

werden twee metingen uitgevoerd). Deze data bevindt zich nu in een data-file 

die geschikt is voor verdere mathematische bewerkingen door het 

software-pakket MATLAB. Hierover meer in Hoofdstuk IV. 
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HOOFDSTUK IV: PARAMETERSCHATTING MET BEHULP VAN MATLAB 

Als er volgens bovenstaande methode een preparaat-kromme is opgemeten, 

willen we uit de meetpunten een uitspraak kunnen doen over bijvoorbeeld het 

magnetisch moment m. Omdat veranderingen in de hoogte z van de gradiometer 

ten opzichte van het preparaat ook een verandering in de vorm van de 

preparaat-kromme te zien geeft, kunnen we m niet bepalen door de amplitude 

van het SQUID signaal te bepalen op een van de twee maxima in de 

preparaat-kromme (zie zodadelijk figuur 11). 

Er is dus gekozen voor een andere methode, waarbij we uitgaan van een 

theoretische kromme, die door 5 parameters wordt bepaald. We trachten nu de 

theoretische kromme door een juiste combinatie van deze 5 parameters zo goed 

mogelijk aan de preparaat-kromme aan te passen. Hoe dit precies zal verlopen 

wordt dadelijk uitgelegd. We bekijken eerst welke 5 parameters we laten 

variëren, en wat hun invloed is op de vorm van de theoretische kromme. Als 

we "gevoel" krijgen voor de invloed van variaties van deze parameters op de 

vorm en ligging van de theoretische kromme zal de uiteindelijke 

parameterschatting vlotter verlopen. 

We beschouwen als theoretische kromme de in Hoofdstuk 111 geïntroduceerde 

formule voor een punt-dipool-veld (vergelijking 36), en noemen deze kromme 

f (x): 
p 

f (x) 
p = (41) 

We zien onmiddellijk de twee belangrijkste parameters die we kunnen 

variëren: m en z (x is in deze formule de lopende variabele, en wordt dus 

niet gevarieerd maar hiervoor worden de 40 verschillende posities van het 

preparaat tijdens een meetserie genomen). f (x) heeft zijn nulpunt bij x = 
p 

0, maar omdat we we bij de gebruikte meetmethode de x-coordinaat niet 

zodanig hebben gekozen dat x gelijk aan 0 is als het preparaat zich precies 

onder de gradiometer bevindt, dienen we een parameter te introduceren die 

f (x) langs de x-as kan laten verplaatsen. (N.B. We kunnen met onze 
p 

meetprocedure zelfs niet garanderen of er wel een meetpunt is waarbij het 

preparaat zich precies onder de gradiometer bevindt. ) Deze nieuwe parameter 

noemen we 'c', de off-set in x. 
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We krijgen dan: 

f (x) 
p = 

2 2 3m(x-c) z(20z -15(x-c) ) 
4n (( )2 2)9/2 x-c +z 

(42) 

We bekijken nu eerst de invloed van de 3 parameters m, z, en c op de ligging 

en de vorm van de theoretische kromme. We kiezen hiervoor een begin-setje 

parameters [m,z,c] = [5,7,10]. 

LET OP! ! ! In het computerprogramma MATLAB voeren we setjes parameters in, 

dus ook m, z, en c. Deze parameters staan niet inS. !.-eenheden, en worden 

door MATLAB eerst omgezet naar S.I.-eenheden alvorens ze in de formule voor 

de theoretische kromme worden ingevuld. Wanneer MATLAB een setje parameters 

als fit-resultaat teruggeeft, staan ze weer in de eenheden zoals ze door de 

gebruiker werden ingevoerd. z en c worden door de gebruiker beide in cm 

gegeven, en om de parameter m gebruikersvriendelijk te houden wordt hij door 

MATLAB door 1,000,000 gedeeld alvorens in de formule te worden ingevoerd. De 

lopende variabele x heeft binnen MATLAB de meter als eenheid, en wordt in 

alle grafieken in dit verslag eveneens in meter gegeven. Het invoeren (door 

de gebruiker) van het setje [m,z,c] = [5,7,10] houdt dus in dat door MATLAB 

in de theoretische krommem = 5*10-6
, z = 0.07, en c = 0.10 wordt ingevoerd. 

Het minimum van de theoretische kromme bevindt zich na invoeren (door de 

gebruiker!) van dit setje dan ook bij x= 0.10 meter. 

We beschouwen nu het setje [m,z,c]=[5,7,10] (We geven deze setjes voortaan 

ALTIJD zoals de gebruiker ze invoert). Dit houdt in dat aan het magnetisch 

moment de waarde 5 wordt toegekend, een getal waarvan we aannemen dat het 

EVENREDIG is met het werkelijke magnetische moment van het gebruikte 

preparaat. Omdat we dit magnetische moment via een tussenweg, namelijk de 

spanning V , meten, zit er tussen het echte magnetische moment en m een 
squid 

evenredigheidsfactor. We zouden deze kunnen bepalen door een preparaat met 

bekend magnetisch moment te nemen. We ijken dan de opstelling door middel 

van de introductie van de zogenaamde apparaatconstante C zoals dat in 
app 

[LIT 3] gebeurde. 
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We kozen z = 7, hetgeen gelnterpreteerd dient te worden als 7 cm. Uit de 

beschrijving van de opstelling bleek al dat dit een redelijke schatting is. 

Tenslotte werd c=10, wederom in cm, wat ook aannemelijk is te maken, als we 

ons herinneren dat er over een traject van 20 cm (symmetrisch om de 

x-coordlnaat van de SQUID-tall heen) gemeten werd, waarbij we x=O op 10 cm 

voor het mldden van de SQUID-tall kozen. We verwachten de gradlometer dus op 

ongeveer de helft van deze afstand: x=10 cm= 0.10 m. De theoretische kromme 

ziet er dan als volgt ult. 
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Figuur 10: Theoretische kromme voor [m,z,c] = [5,7,10]. 

In een meetserie meten we echter de amplitude van V zodat we van de 
squid 

theoretische kromme de absolute waarde dienen te nemen. 

f (x) = p 

2 2 3m(x-c) z(20z -15(x-c) ) 
4n (( )2 2)9/2 x-c +z 
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In grafiek ziet dat er voor [m,z,c] = [5,7,10] als volgt uit: 

3 
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0.02 0.04 0.08 0.08 0.12 0.14 0.18 0.18 0.2 
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Figuur 11: Absolute waarde van theoretische kromme voor [m,z,c} = [5,7,10}. 

We brengen nu variaties in m, z en c aan (figuur 12, 13, en 14). 
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Figuur 12: Variaties in min theoretische kromme. ---: [m,z,c}=[5,7,10}, 

· · · : [m,z,c} = [6, 7,10}, --- : [m,z,c}=[4, 7,10}. 
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Figuur 13: Variaties in c in theoretische kromme. ---: [m,z,c]=[5,7,10], 

[m,z,c] = [5,7,11], ---: [m,z,c]=[5,7,9]. 
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Figuur 14: Variaties in zin theoretische kromme. ---: [m,z,c]=[5,7,10], 

[m,z,c] = [5,6, 10], --- : [m,z,c]=[5,8, 10]. 

28 



We zien in figuur 12 dat de piekhoogte van de theoretische kromme toeneemt 

met m, hetgeen al duidelijk wordt uit de functie van m als algehele 

vermenigvuldigingsfactor in f (x). Ook de variatie in c is vrij triviaal, 
p 

zoals in bovenstaande figuur 13 duidelijk wordt. Variaties in z geven een 

iets ingewikkelder verandering in f (x) te zien (figuur 14). 
p 

Zoals we later ook nog zullen zien is f (x) gevoeliger voor variaties in z 
p 

dan voor variaties in m, en een verandering in z heeft een tweetal 

opmerkelijke gevolgen: 

1) Afname van z laat de maxima van f (x) in grootte toenemen. 
p 

2) Afname van z plaatst de maxima van f (x) op een kleinere afstand van 
p 

elkaar, hoewel dit niet erg dnidelijk in de figuur te zien is. 

Toename in z heeft de tegenovergestelde effecten tot gevolg (kleinere maxima 

op een grotere afstand ten opzichte van elkaar). 

Bij een meting vinden we nogal eens een preparaat-kromme waarvan de twee 

maxima niet even groot zijn, zoals bijvoorbeeld in de onderstaande meting, 

waar dit effect erg groot is. 
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Figuur 15: Voorbeeld van een asymmetrische preparaat-kromme. 
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Deze asymmetrie kan veroorzaakt worden door een drift 

achtergrondsignaal, zie bijvoorbeeld ook [LIT 3]. 

in het 

We willen nu aanpassingen maken in de theoretische kromme om deze asymmetrie 

mee te kunnen nemen in onze parameterschatting. We gaan er daartoe van uit 

dat de gemeten asymmetrie wordt veroorzaakt door het wegdriften van het 

gecompenseerde achtergrondsignaal. Als we de aanname maken dat dit 

wegdriften lineair in de tijd gebeurt, kunnen we dit omzetten in de aanname 

dat de drift lineair van de coordinaat x: afhangt, omdat elk van de 40 

meetpunten een even grote tijd in beslag neemt. 

We stellen dus dat bij de theoretische kromme een (lineaire) driftcomponent 

dient te worden opgeteld. Zo'n lineaire driftcomponent D(x:) kan in zijn 

meest algemene vorm worden opgesteld met behulp van 2 parameters a en b 

volgens: 

D(x:) = a x: + b (44) 

Of, vanwege het gebruik van de coordinaat (x:-c) in onze formules: 

D(x:) = a(x:-c) + b (45) 

Evenals bij de parameters m, z, en c worden ook de parameters a en b niet in 

het MATLAB-programma ingevoerd zoals ze in de functie worden ingevuld, omdat 

ze beide in de meeste gevallen erg klein zijn. Zowel a als b worden voordat 

ze door het programma in de functie worden ingevuld gedeeld door honderd. 

Het setje [a, b] = [ 1000, 100] houdt dus in dat er een drift gelijk aan 

D(x:) = 10x:+1 aan de theoretische kromme wordt toegevoegd. 

Hoe dienen we deze driftcomponent nu aan de theoretische kromme toe te 

voegen? We hebben bijvoorbeeld de volgende 2 mogelijkheden: 

1) 

2) 

f (x:) = 
0 

f (x:) = 
p 

2 2 3m(x:-c)z (20z -15(x:-c) ) 
4n 

(( ) 2 2)9/2 x:-c +z 
+ a(x:-c) + b 

2 2 
3m(x:-c)z (20z -15(x:-c) ) ( ) + b + a x:-c 

4n (( )2 2)9/2 x:-c +z 

N.B. Vanaf nu wordt met f (x:) formule (47) bedoeld. 
p 
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Als we nu de sterk asymmetrische meting uit figuur 15 opnieuw beschouwen, 

kunnen we een theoretische kromme fitten waarbij we f (x) en f (x) beide 
p 0 

proberen. Zie hiervoor figuur 16 en 17. 
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Figuur 16: Asymmetrische meting met fit-formule f (x). 
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Figuur 17: Asymmetrische meting met fit-formule f (x). 
p 

31 



Duidelijk is het verschil hier te zien tussen gebruik van f (x) en f (x), 
0 p 

hetgeen ons doet besluiten de preparaat-krommen voortaan te fitten met 

behulp van functies waarbij de drift wordt toegevoegd volgens methode 2): 

f (x). In figuur 18 zien we hoe de theoretische kromme van vorm verandert 
p 

door het toevoegen van de drift volgens methode 2). We zien hierbij dat het 

parameter b is die voor de asymmetrie zorgt, terwijl a vooral de kromme in 

de "staarten" vervormt. 
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Figuur 18: Toevoegen van drift volgens methode 2). 

[m,z,c,a,b]=[5,7,10,0,0], ···: [m,z,c,a,b]=[5,7,10,0,100], 

[m,z,c,a,b]=[5,7,10,1000,100]. 

De parameterschatting gebeurde, zoals reeds vermeld, met behulp van het 

software-pakket MATLAB. Binnen MATLAB bestaat de procedure FMINS, die van 

een gegeven functie het minimum kan bepalen. Hierbij mag het aantal lopende 

variabelen van deze functie oplopen to 5. 

Er moet nu dus een functie bepaald worden die een goede indicatie geeft van 

de mate waarin de theoretische kromme over de gemeten kromme loopt. Er wordt 

gekozen voor de "kwadraten-som" K: 

K(m,z,c,a,b) = 
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Hierin zijn M , M , M ... M de 40 meetpunten, T , T , T . . . T zijn 40 
12 3 40 123 40 

theoretische punten bij dezelfde x-coordinaten als de meetpunten, bepaald 

uit de theoretische kromme die ons voor dat preparaat het meest geschikt 

lijkt, bijvoorbeeld f (x) of f (x). We hebben nu een functie K gemaakt, die 
p 0 

geen functie van x is, maar wel van de 5 parameters die in de functies f (x) 
p 

(of f (x)) een rol spelen: m, z, c, a en b. 
0 

K(m,z,c,a,b) is de functie die met behulp van FMINS wordt geminimaliseerd. 

We veronderstellen dat de theoretische kromme beter over de meetpunten past 

naarmate K(m,z,c,a,b) kleiner wordt. 

Het gebruik van FMINS is verder vrij eenvoudig: 

Men geeft een theoretische formule op ('functie', bijvoorbeeld f (x), te 
p 

specificeren in een MATLAB-programma dat de gebruiker zelf dient te 

schrijven), en een setje beginwaarden van de 5 te variëren parameters 

([m ,z ,c ,a ,b ]), en FMINS bepaalt het setje parameters [m,z,c,a,b] 
0 0 0 0 0 

waarvoor K minimaal wordt. Deze minimale waarde van K wordt ook als 

resultaat opgegeven. FMINS past de 5 parameters aan in stappen, en bekijkt 

na elke stap de waarde van K. Als deze waarde tussen twee stappen een 

verandering ondergaat die kleiner is dan een klein getal c, dan houdt het 

programma op met verdere aanpassing van de parameters. De gebruiker dient 

een getal E in te voeren dat een maat is voor c. Hoe kleiner E, hoe 

nauwkeuriger het minimum van K door FMINS wordt bepaald. 

Hierbij bleek E = 0. 0001 de meest geschikte keus: FMINS zal bij grotere 

waarden van E (bijvoorbeeld E=0.001) niet altijd op dezelfde eindwaarden van 

de parameters uitkomen als men verschillende beginwaarden opgeeft, en bij 

een kleinere waarde van E (bijvoorbeeld E=O. 00001) rekent het programma 

langer door zonder dat dit verdere veranderingen in de parameterset tot 

gevolg heeft. 

Tenslotte voert men een getal Q in, dat aangeeft of men alle iteratiestappen 

wel (Q~O) of niet (Q=O) op het scherm te zien krijgt. Voor een listing van 

de procedure FMINS wordt verwezen naar APPENDIX 2 en voor meer informatie 

betreffende het gebruik van FMINS naar [LIT 4]. 

Beschouwen we nu een typische preparaat-kromme zoals in onderstaande figuur 

19, waarbij meteen de theoretische kromme, zoals die werd bepaald door 

FMINS, is ingetekend. Voor de theoretische kromme is f (x) genomen. 
p 
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figuur 19: Voorbeeld van een preparaat-kromme met gefitte theoretische 

kromme. o o o : 40 meetpunten, :Theoretische kromme. 

We zien dat de theoretische kromme keurig over de meetpunten valt. Een fit 

waarbij gebruik gemaakt werd van f (x) zou geen zichtbare verschillen geven, 
0 

we hebben dan ook te doen met een mooie symmetrische meting. 

We herinneren ons dat f (x) een punt-dipool-formule voorstelde. Dit wil 
p 

echter niet zeggen dat we altijd met een punt-dipool-formule fitten. Als we 

de resultaten van de metingen gaan beschouwen zal duidelijk worden dat deze 

formule niet altijd de beste keuze is. 

N.B. De parameter "m" is, zoals gezegd, een getal dat evenredig is met het 

werkelijke magnetische moment van het preparaat. De eenheid van magnetisch 
2 moment [moment] = Am , maar de PARAMETER m wordt bepaald uit een spanning 

(in Volt). Dit geeft de voor een magnetisch moment nogal ongewone eenheid 
5 [m] = Vm . Tevens geldt dat een door MATLAB opgegeven parameter m niet in 

S.I. eenheden staat (hetgeen al uiteengezet werd) zodat bijvoorbeeld m = 5 
-6 5 

betekent: m = 5*10 Vm . Omdat in het afstudeerwerk slechts parameters m 
-6 onderling zijn vergeleken, laten we de factor 10 en de eenheid gemakshalve 
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vallen, daarbij in ons achterhoofd houdend dat dit eigenlijk verkeerd is! 

Ook zullen we voor de parameter m zo nu en dan de benaming "magnetisch 

moment" gebruiken. Hierbij wordt wederom opgemerkt dat de resultaten ALLEEN 

parameters m opleverden! 
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HOOFDSTUK V: VERANDERINGEN AAN DE MEET -OPSTELLING 

Bij aanvang van de afstudeerperiode werd de opstelling verhuisd naar een 

andere ruimte, hetgeen meteen de mogelijkheid gaf de positionering van de 

opstelling te herzien. De volgende veranderingen zijn hierbij aangebracht: 

- De spoel stond voorheen op een houten constructie, maar is nu met bijenwas 

op een massief granieten blok bevestigd, hetgeen een dempende werking heeft 

op eventuele trillingen in de vloer. 

- De spoel bevindt zich in een aluminium frame. Op dit frame lag voorheen 

een houten plaat met een gat waardoor de cryostaat-tal! kon worden gestoken. 

Zo rustte de cryostaat op deze houten plaat, waarbij de dikte van de plaat 

zo was gekozen dat de onderkant van de cryostaat-taU de spoel net niet 

raakte. Verplaatsingen van de cryostaat waren hierbij echter bijna 

onmogelijk. Hierin is verandering gebracht: De spoel bevindt zich nog steeds 

in het aluminium frame maar de houten plaat is vervangen door een aluminium 

plaat die middels een aantal stelschroeven eenvoudig bewogen kan worden. Dit 

maakt positionering van de cryostaat ten opzichte van de spoel eenvoudiger 

en nauwkeuriger. De cryostaat kan nu bewogen worden in de z-richting (op en 

neer), in de x-richting (richting van de spoel-as) en in de y-richting 

loodrecht op deze twee. Bovendien kunnen we met behulp van 3 stelschroeven 

de cryostaat in elke gewenste richting enkele graden kantelen. De aluminium 

plaat heeft bovendien als voordeel dat er niet meer hoeft worden gedacht aan 

eventuele werking van het hout, wat bij de houten plaat een MOGELIJKE bron 

van drift zou kunnen zijn geweest. 

- De vroegere glazen schuifbuis ( binnendiameter 12 mm, bui tendiameter 15 

mm, lengte 153 cm) die niet aan het preparaat bevestigd was en waarmee het 

preparaat alleen in voorwaardse richting de spoel in kon worden geduwd, is 

vervangen door de in hoofdstuk III beschreven schuifbuis, zodat gebruik kan 

worden gemaakt van opschroefbare preparaathouders. Dit maakt de 

positionering van het preparaat eenvoudiger en nauwkeuriger. Als we het 

preparaat door middel van een losse duwstaaf telkens een halve centimeter 

verder de spoel induwen, bestaat de kans dat het preparaat bij te hoge 

duwsnelheden verder doorglijdt dan de schaalverdeling op de staaf aangeeft. 
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Als het preparaat aan de buis vast zit zoals nu het geval is, wordt de 

positie van het preparaat nauwkeuriger in te stellen. De glazen duwstaaf lag 

tijdens de meting tegen het preparaat aan wat mogelijk een verstoring van 

het meetsignaal kan geven vanwege de aanwezigheld van een bulk materiaal in 

de buurt van het preparaat, terwijl er nu tussen het preparaat en de 

duwstaaf een dun perspex staaf je aanwezig is zodat we hopen geen invloed 

meer van de duwbuis zullen meten. Meer hierover in hoofdstuk VIII. 

- Omdat in het verleden al het vermoeden bestond [LIT 5] dat drukvariaties 

in de helium-terugvoerleiding het SQUID-signaal kunnen beïnvloeden, is in de 

terugvoerleiding een naaldventlel en een differentiele drukmeter aangebracht 

zodat tijdens de meting de druk in de cryostaatbeker op constant niveau kon 

worden gehouden. Zie hiervoor figuur 20. 

HELIUM TERUGVOER 

M 
CRYOSTAAT 

Figuur 20: De Helium-terugvoer-leiding. 

Op de meter H is de druk in de cryostaat eenvoudig af te lezen in 

mm-Hg. Kraan K kan men open (normale situatie) of dicht (tijdens 

meting) zetten, zonder dat men aan het instelbaar naaldventiel N 

hoeft te komen. De instelling van N bepaalt hoe ver de 

cryostaatdruk oploopt bij gesloten kraan K. 

Dit gebeurde voorheen door het plaatsen van een dun rubber slangetje tussen 

de cryostaat en de terugvoerleiding, waarbij men na een meting de 

oorspronkelijke terugvoerleiding weer moest aansluiten. De methode met het 

naaldventiel is eenvoudig reproduceerbaar en gebruikersvriendelijker. 
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Bovendien kan men nu op de drukmeter de cryostaatdruk constant volgen en 

eventueel noteren. Een prettige bijkomstigheid is dat waarneming van de 

cryostaatdruk het bijvullen van het vloeibaar Helium in de cryostaat 

aanzienlijk eenvoudiger maakt. Meer over de cryostaat-druk in Hoofdstuk VI. 

- Hoofd- en compensatiecircuit zijn reeds beschreven in Hoofdstuk 111. Met 

name het gebruik van de nieuwe Hewlett-Packard Synthesizer is een enorme 

sprong vooruit ten opzichte van de eerder gebruikte compensatiemethode, 

beschreven in bijvoorbeeld [LIT 3]. Het compenseren kan nu gebeuren met de 

spreekwoordelijke druk op de knop en neemt hierdoor VEEL minder tijd in 

beslag, hetgeen er in de praktijk op neer komt dat men minder snel geneigd 

is een bepaalde afregeling "zo wel goed te vinden". Het gecompenseerde veld 

blijft gedurende langere tijd binnen aanvaardbare grenzen: Soms kunnen tot 

wel 3 meetseries gedaan worden zonder dat men iets in het compensatiecircuit 

hoeft te veranderen, hetgeen vroeger vrijwel nooit voorkwam. 

- Door stagiaire J. Baselmans werd een geautomatiseerde 50 Hz compensatie 

gemaakt [LIT 2], hetgeen ons nu in staat stelt om bij een SQUID gevoeligheid 

XlOO metingen uit te voeren. Hiervan is echter niet bij alle metingen 

gebruik gemaakt daar de stageperiode van J. Baselmans samenviel met de 

slotfase van het afstuderen. 
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HOOFDSTUK VI: EXPERIMENTEN 

De uitgevoerde experimenten worden onderverdeeld in 5 groepen: 

1. Drukmetingen 

2. Meetseries VOLCO en SIGCO 

3. Hoogte-variatie metingen 

4. Metingen asymmetrisch preparaat 

5. Beschouwingen van FMINS uit MATLAB 

§1 De drukmetingen 

Door het opnemen van de drukmeter (figuur 20) in de helium-terugvoerleiding 

wordt het mogelijk continu de druk in de cryostaat te meten. Bovendien kan 

men deze druk eenvoudig veranderen door manipulatie van kraan K enlof 

naaldventiel N, zodat we 

meetsignaal kunnen nagaan. 

de invloed van de cryostaat-druk op het 

Hiertoe werd de opstelling gecompenseerd, (V = -50 dBV, vergelijk 
squid 

ruisniveau ~ -75 dBV) waarna er bij afwezigheid van een preparaat gedurende 

40 minuten 1000 keer V werd gemeten. De stroom door de hoofdspoel 
squid 

bedroeg 15. 00 mA, de SQUID stond op gevoeligheid X10, en er werd bij een 

frequentie van 120 Hz gemeten. Er werd geen gebruik gemaakt van de 50 Hz 

compensatie van J. Baselmans. 

Bij aanvang van de 40 minuten werd kraan K dichtgedraaid, waarna de druk 

opklom tot 32 mm Hg. Vervolgens werd de kraan even geheel open gezet, 

waarbij de druk kon zakken tot de aanvangswaarde (druk ~ 1 mm Hg) waarna de 

kraan K opnieuw werd gesloten, zodat de druk een tweede keer kon oplopen. 

Hierbij werd om de 20 V -meetpunten de druk genoteerd. 
squid 

Dit experiment werd vervolgens herhaald bij aanwezigheid van preparaat 

VOLC0-2 Nr 2 in de spoel, waarbij het preparaat zodanig was gepositioneerd 

dat de SQUID het maximum in de preparaat-kromme mat. De resultaten van deze 

metingen worden in hoofdstuk VII uiteengezet. 

N.B. BIJ ALLE VERDERE METINGEN WERD DE DRUK TIJDENS DE MEETSESSIES OP 10 mm 

Hg CONSTANT GEHOUDEN! ! ! 
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§2 Meetseries VOLOO en SIGCO 

Tijdens het afstuderen is gemeten aan koperen cylindervormige preparaten van 

verschillende afmetingen. Het was hierbij de bedoeling na te gaan hoe de 

preparaat-kromme van de afmetingen van het preparaat afhing. Er zijn 

preparaten van zodanige afmetingen gemaakt, dat een aantal 

veronderstellingen over deze afhankelijkheid eenvoudig konden worden getest. 

Daartoe moeten we eerst bezien welke afhankelijkheid we verwachten. We 

werken met koperen preparaten, en koper heeft zowel een magnetische 

susceptibiliteit als een electrische geleidbaarheid: 

7 -1 -1 o-(koper) = 5. 98*10 Q m 

~(koper) = -9.6*10-6 

m 

Vergelijk dit met: 

~(water) = -9.0*10-6 

m 

Voor het magnetische moment dat ontstaat ten gevolge van resp. ~m 

(vergelijking (8)) en o- (vergelijking (22)) gold: 

m(~ ) 
m 

2 ~m 
nR l (1 + N~ = 

m 

H 
0 

(50) 

(51) 

N. B. m(~ ) en m(o-) zijn hier de amplituden van een harmonisch variërend 
m 

magnetisch moment, vanwege het harmonische uitwendige veld H (t), en dienen 
A 0 

dus eigenlijk te worden aangeduid als m(~ ) en m(o-). 
m 

Indien we de effecten van de demagnetiserende factoren verwaarlozen (we 

zullen in Hoofdstuk VII en VIII zien of dit al dan niet aanvaardbaar is) 

krijgen we eenvoudiger afhankelijkheden: 

40 



(52) 

m(cr) = (53) 
8 

Deze afhankelijkheden werden tot voorheen gebruikt, zie [LIT 3]. Voor de 

verhouding van het geleidende effect ten opzicht van het 

susceptibiliteits-effect kunnen we nu nemen: 

= (54) 

Met 

m(x ) 8 x 
m m 

ll = ll ll = ll < 1 +x > 
0 r 0 m 

-7 
~ fJ. = 4n*10 Vs/Am. 

0 

Dit geeft, met invullen van cr(koper) en x (koper): 
m 

m(cr) 

m(x ) 
m 

(55) 

(56) 

Vooruitlopend op de zaken kunnen we vermelden dat doorgaans gemeten is bij 

een frequentie f = 120 Hz. Als we voor de preparaatstraal R nu 1 mm kiezen, 

hetgeen de kleinst voorkomende waarde was bij de gebruikte preparaten, dan 

geldt: 

m(cr) 
~ 750 (R=1 mm, w = 2n*120 rad/s) (57) 

m(x ) 
m 

In dit geval levert m(x) een bijdrage van 0.1% aan het totale magnetsiche 
m 

moment m <x , er). 
m 

Bij preparaten met grotere straal zal deze bijdrage nog 

kleiner zijn. We zullen van de susceptibiliteitsbijdrage dus niets merken, 

en we verwachten dat het magnetisch moment dat we bepalen aan formule (51) 

voldoet of, als we de demagnetiserende factor verwaarlozen, aan (53). 

Bij het maken van de preparaten is van het laatste uitgegaan. Het 

magnetische moment van een preparaat is dan, als we de metingen bij telkens 
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dezelfde frequentie w en hoofdstroom I uitvoeren, evenredig met R4t. Stel 

dat we nu een serie preparaten maken die allen hetzelfde volume hebben maar 

verschillende lengte/diameter verhouding (het is voor de vervaardiging van 

dergelijke series preparaten makkelijk als het volume constant is omdat met 

het volume dan ook de massa constant is, en daar is "makkelijk naar toe te 

werken") dan vinden we dat binnen zo'n serie het magnetisch moment evenredig 

wordt met R2 van het preparaat. Omdat zo'n preparaatserie uit preparaten met 

constant volume bestaat wordt zo'n serie aangeduid als VOLCO. 

m(VOLCO) - R2 (58) 

We kunnen ook proberen een serie preparaten te maken waarbij het magnetisch 

moment constant blijft over de gehele serie. Voor zo'n serie is R4t dus 

constant, en deze series worden met SIGCO aangeduid, omdat we verwachten dat 

elk preparaat uit zo'n serie een even groot signaal zal geven. We verwachten 

binnen de SIGCO-serie geen verschillen in magnetisch moment: 

m(SIGCO) = constant (59) 

We kunnen de invloed van de demagnetiserende factor N meenemen door invoeren 

van de zogenaamde correctiefactor [. Definitie van [ volgt uit formule (51). 

4 
H n R4 f.L w t H nR f.LWiCT C1' 

m(CT) 0 0 (60) = := 

}t. [ 2 r 8 [ 
8 R f.LWC1' N 

8 

Waarbij voor [ geldt: 

.Ä+ ( 2 r }t. [ R2 )2 [ = R f.LWCT N = ~N (61) 
8 8p 

N. B. N werd uit de literatuur bepaald, waarna [ eenvoudig berekend kon 

worden. In hoofdstuk VIII volgt meer over de bepaling van N en het al dan 

niet toepassen van de correctie-factor [. 
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Bovenstaande definitie van [ houdt in dat we, als we N in onze beschouwingen 

meenemen, de volgende evenredigheden krijgen: 

m(VOLCO) - R2
/[ (62) 

m(SIGCO) - 1/[ (63) 

Omdat in de SIGCO-serie verschillende preparaten voorkomen met [=1 (zie 

tabel 3 verderop) zetten we in een grafiek liever niet m tegen 1/[ uit. 

Omdat we de relatie tussen m en preparaat-lengte t willen bekijken (hetgeen 

zodadelijk begrijpelijk wordt gemaakt), wordt m tegen t uitgezet voor het 

geval dat [ niet wordt meegenomen. Met meenemen van correctiefactor [ 

verwachten we: 

m(SIGCO)*[ = constant (64) 

In dit geval zetten we m*[ uit tegen t. 

Vervolgens werden de verschillende lengte/diameter verhoudingen bepaald. Het 

plan was om bij de VOLCO-preparaten slechts preparaten toe te staan waarvan 

we verwachten dat hun veld met behulp van de punt-dipool-formule (36) kon 

worden beschreven. Bestudering van de theoretische beschouwingen van W. 

Backes [LIT 6] maakt een keuze mogelijk: [LIT 6] geeft op dat er bij 

preparaat-lengtes t > 1 cm afwijkingen van de punt-dipool-benadering groter 

dan 2% gaan ontstaan. Willen we hier onder blijven dan zal t < 1cm moeten 

worden gekozen. Verder laat de binnenbuis geen preparaten toe met een 

grotere diameter D (=2R) dan 16 mm. Voor nog dikkere preparaten is er geen 

plaats meer voor de preparaathouder. Uitgaande van deze maximale waarden 

t = 10 mm, D = 16 mm, zijn twee VOLCO-series gemaakt (VOLC0-1 en 
max max 

VOLC0-2), elk een serie van 6 preparaten, waarvan de afmetingen en massa's 

staan weergegeven in tabel 1 (voor een uitvoeriger tabel betreffende de 

preparaten wordt verwezen naar Appendix 3). Hierbij zijn de combinaties van 

D en t zodanig gekozen, dat een zo homogeen mogelijke verdeling over de 

mogelijke D2 waarden ontstaat. 
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VOLCO-l VOLC0-2 

Nr l D g Nr t D 

1 10.000 1.995 0.277 1 10.000 7. 195 

2 2.500 4.000 0.279 2 6.400 9.000 

3 0.625 7.995 0.279 3 4.285 11.005 

4 0.365 10.490 0.277 4 3.265 12.605 

5 0.220 13.415 0.272 5 2.645 14.000 

6 0. 155 16.005 0.275 6 2.025 15.995 

Tabel 1: De VOLCO-preparaten 

Nr: Het nummer van het preparaat binnen zijn serie. 

l: Lengte van het preparaat in mm, 6l = 0.005 mm. 

D Diameter van het preparaat in mm, 6D = 0.005 mm. 

g Massa van het preparaat in gram, 6g = 0.001 gram. 

g 

3.612 

3.607 

3.595 

3.588 

3.596 

3.602 

Vervolgens is een SIGCO-preparaat-serie gemaakt: 8 preparaten die volgens 

(59) allen hetzelfde magnetische moment moeten vormen, en dus allen 

hetzelfde signaal moeten geven. Bij de bepaling van de afmetingen van deze 

preparaten is bewust de l < 1 cm grens overschreden. Voor de afmetingen van 

de SIGCO preparaten wordt verwezen naar tabel 2, terwijl een complete tabel 

in Appendix 3 is opgenomen (N.B. SIGCO Nr 8 heeft ongeveer dezelfde 

afmetingen als VOLC0-2 Nr 6). We verwachten nu vooral bij de lange (l > 1 

cm) preparaten afwijkingen van de punt-dipool benadering. De langere 

preparaten zouden een veld moeten geven dat te beschrijven is met de 

lijn-dipool-formule (37). Er kan voor zo'n veld een theoretische kromme 

worden afgeleid, zoals ook f (x) als theoretische kromme voor het veld van 
p 

een punt-dipool afgeleid werd in Hoofdstuk IV. In het geval van een 

lijn-dipool-veld komen we dan tot de volgende theoretische kromme: 

f (x) 
L 

= 3m { 
4nl 

2 l 2 z(2z -3(x-c+-) ) 
2 

( ( l) 2 2 )7/2 x-c+2 +z 

z(2z
2
-3(x-c-!)

2
) } 

------l.-2---2_2_7_/_2 + a(x-c) + b 
( (x-c-2) +z ) 

(65) 

De opgemeten preparaat-krommen worden met zowel f (x) als met f (x) gefit. 
p L 
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SIGCO 

Nr t D g 

1 19.995 9.000 11. 334 

2 17.005 9.370 10.439 

3 15.000 9.675 9.813 

4 11. 995 10.225 8.769 

5 10.000 10.705 8.011 

6 7.000 11.700 6.705 

7 5.000 12.725 5.666 

8 1.990 16.000 3.561 

Tabel 2: De SICCO-preparaten 

Nr : Het nummer van het preparaat binnen zijn serie. 

l Lengte van het preparaat in mm, ~t = 0.005 mm. 

D Diameter van het preparaat in mm, ~D = 0.005 mm. 

g Hassa van het preparaat in gram, ~g = 0.001 gram. 

Voor alle prep~raten zijn N en [ bepaald, en weergegeven in tabel 3. 

VOLCO-l VOLC0-2 SIGCO 

Nr N [ Nr N [ Nr N [ 

1 0.026 1.000 1 0.18 1.000 1 0.09 1.000 

2 0.46 1.000 2 0.43 1. 002 2 0.12 1.000 

3 0.89 1.006 3 0.59 1.008 3 0.15 1.000 

4 0.94 1. 016 4 0.69 1.018 4 0.20 1. 001 

5 0.97 1.045 5 0.76 1.033 5 0.31 1.002 

6 0.98 1.092 6 0.83 1.067 6 0.48 1.007 

7 0.59 1.014 

8 0.83 1. 067 

Tabel 3: Demagnetiserende factor N en correctiefactor [ van VOLCO en SIGCO 
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Een probleem bij de VOLCO- en SIGCO-preparaten was nog de positionering in 

de spoel. De preparaathouder dient bij elk preparaat binnen een serie de 

preparaat-as te laten samenvallen met de spoel-as. Om eventuele effecten van 

de preparaathouder in rekening te kunnen brengen was het zaak dat zo weinig 

mogelijk verschillende preparaathouders gebruikt werden. Als oplossing is er 

voor gekozen elk van de 3 series (VOLC0-1, VOLC0-2, en SIGCO) een 

preparaathouder te geven, waarin alle preparaten uit die serie op de juiste 

manier konden worden geplaatst. Daarbij mocht er aan de preparaathouder 

niets veranderen als er zich een ander preparaat in bevond. Dit werd 

mogelijk door het volgende ontwerp: 

10 

I 
~Do 

L _j 

r~ t rp D.,_ cj;D) 

11 
)1. 

Figuur 21: Lengte-aanzicht van preparaathouder voor VOLCO en SIGCO 

preparaten. Het linker-gedeelte L kan weggenomen worden waarna 

het preparaat in het rechtergedeelte R van de houder kan worden 

geplaatst. Als vervolgens L weer wordt teruggeplaatst is aan de 

houder niet te zien welk preparaat zich in de preparaathouder 

bevindt, terwijl de preparaat-as altijd samenvalt met de 

preparaathouder-as, die op zijn beurt middels de passing in de 

binnenbuis van de spoel weer samenvalt met de spoel-as. De houder 

in deze figuur heeft lengte t
0 

en diameter D
0 

en is goed voor 3 

preparaten met lengte t , t , t en diameter D , D , D . 
1 2 3 1 2 3 
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De drie preparaat-houders die zo zijn gemaakt hebben op beide zijvlakken nog 

een cylindervormig knopje (lengte 3 mm, diameter 6 mm) met schroefdraad, om 

de bevestiging aan het perspex staafje (figuur 6) mogelijk te maken. De 

preparaathouders kunnen op deze manier zowel met deel R als met deel L 

(figuur 21) aan het perspex staafje worden bevestigd. Bij alle uitgevoerde 

metingen werd de preparaathouder met rechterdeel R op het perspex staaf je 

geschroefd. De gegevens van de preparaathouders staan vermeld in tabel 4. 

DE PREPARAATHOUDERS 

t 

VOLCO-l 15 

VOLC0-2 15 

SIGCO 25 

Tabel 4: De VOLCO- en SICCO-preparaathouders 

t Lengte in mm 

D Diameter in mm 

g Hassa in gram 

D 

19.5 

19.5 

19.5 

g 

5.2 

4.3 

6.6 

Met de VOLCO en SIGCO- preparaten werden de volgende experimenten (opmeten 

van preparaatkrommen voor gehele serie) uitgevoerd: 

a) Meetserie aan VOLC0-1. 

Stroom hoofdspoel I = 15.25 mA, Frequentie f = 120 Hz, SQUID-gevoeligheid 

XlO, Compensatie: V < -50 dBV, vergelijk ruisniveau ~ -75 dBV. Een 
squld 

meting werd "goedgekeurd" als ook na de meting V < -50 dBV. Er was geen 
squld 

50 Hz compensatie. 
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b) Meetserie aan VOLC0-2. 

Stroom hoofdspoel I = 5. 25 mA, Frequentie f = 120 Hz, SQUID-gevoeligheid 

X10, Compensatie: V < -55 dBV, Een meting werd "goedgekeurd" als ook 
squld 

na de meting V < -55 dBV. Er was geen 50 Hz compensatie. 
squld 

c) Meetserie aan SIGCO. 

Stroom hoofdspoel I= 5.00 mA, Frequentie f= 120Hz, SQUID-gevoeligheid X10, 

Compensatie: V < -55 dBV, Een meting werd "goedgekeurd" als ook na de 
squld 

meting V < -55 dBV. Er was geen 50 Hz compensatie. 
squld 

d) Meetserie SIGCO met 50 Hz compensatie op donderdag. 

Stroom hoofdspoel I = 0. 50 mA, Frequentie f = 115 Hz, SQUID-gevoeligheid 

X100 (! ), Compensatie: V < -50 dBV, Een meting werd "goedgekeurd" als 
squld 

ook na de meting V 
squld 

< -50 dBV. Er werd gebruik gemaakt van de 50 Hz 

compensatie van J. Baselmans. 

e) Meetserie SIGCO met 50 Hz compensatie op zaterdag. 

Stroom hoofdspoel I = 0. 50 mA, Frequentie f = 115 Hz, SQUID-gevoeligheid 

X100 (! ), Compensatie: V < -60 dBV, Een meting werd "goedgekeurd" als 
squld 

na de meting V 
squld 

< -50 dBV. Er werd gebruik gemaakt van de 50 Hz 

compensatie van J. Baselmans 

§3: De hoogte-variatie metingen 

In hoofdstuk I II kwam reeds ter sprake dat de cryostaat met behulp van 

stelschroeven langs de z-as kan worden verschoven. Hiervan is gebruik 

gemaakt bij het volgende experiment. De experiment-gegevens waren: 

Preparaat: VOLC0-2 Nr 2, Stroom hoofdspoel I = 5.00 mA, Frequentie f = 120 

Hz, SQUID-gevoeligheid X10 (geen 50 Hz compensatie), en ook hier wordt een 

meting meegenomen als zowel voor als na het opmeten van de preparaat-kromme 

geldt: V < -50 dBV. 
squld 

Doel van dit experiment was om na te gaan of we uit een serie 

preparaat-krommen, gemeten bij verschillende hoogtes van de cryostaat (en 

dus verschillende waarden voor z), maar met hetzelfde preparaat toch steeds 

hetzelfde magnetisch moment kunnen bepalen. Tevens kan worden bekeken of de 

parameterschatting de juiste waarden van z kan bepalen. 

48 



Er zijn preparaat-krommen opgemeten voor verschillende hoogtes van de 

cryostaat ten opzichte van de spoel. Als maat voor de hoogteveranderingen 

werd het aantal slagen genomen dat de stelschroeven werden opgeschroefd om 

de cryostaat omhoog te bewegen (deze stelschroeven hebben een spoed van 0.8 

mm). Er is achtereenvolgens bij 0, 1, 2, 4, en 8 schroefslagen gemeten. De 

meting bij 0 slagen, die overeenkomt met de situatie waarbij de cryostaat 

zo dicht mogelijk boven de spoel hangt (zonder er op te leunen) is twee maal 

uitgevoerd. Deze hoogte-gevarieerde meetserie is bewerkt met behulp van 

MATLAB waarbij werd gefit met een punt-dipool-formule f (x) 
p 

lijn-dipool-formule f (x). 
L 

§4: Metingen met asymmetrisch preparaat 

en met een 

Een logisch vervolg op het vorige experiment is het vervaardigen van een 

preparaat waarvan de as niet samenvalt met de spoel-as. Het betreft hier een 

cylindervormig preparaat (t = 10 mm, D = 4.5 mm, g = 1.445 gram) dat zich in 

een speciale "spoelvormige" preparaathouder bevindt. Hierbij is getracht de 

preparaathouder zo licht mogelijk te houden (1.45 gram). Zie ook figuur 22 . 

.•. -,.- In 

-i --- --. -- --- -·---- V) 0""1-
"6- '& 

..----.--- - _l_ 

10 

Figuur 22: Dwars-doorsnede van asymmetrisch preparaat met perspex 

preparaathouder. Het preparaat is hierin gearceerd. 
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We kunnen uit figuur 22 afleiden dat de afstand van preparaat-as tot 

preparaat-houder-as 7. 25 mm bedraagt. Nameten van deze afstand met een 

micrometer geeft 7. 0 ± 0. 1 mm. Het preparaat kan nu door middel van 

verdraaiing van de preparaathouder om zijn as (door verdraaiing van de 

duwstaaf) verschillende posities ten opzichte van de gradiometer innemen. 

Deze posities worden gekenmerkt door de hoek ~ waaronder het preparaat zich 

ten opzichte van de z-as bevindt. Zie figuur 23. 

Z - AS 

Y- AS 

Figuur 23: Positionering van asymmetrisch preparaat ten opzichte van z-as. 

Hierbij is de preparaat-hoek ~ aangegeven, waarbij vermeld wordt 

dat we vanuit de richting kijken waarnaar het preparaat wordt 

toebewogen tijdens een meting. (Het preparaat komt naar ons toe.) 

Het preparaat werd nu onder een bepaalde hoek ~ geplaatst, en er werd een 

preparaat-kromme opgemeten, waarbij er op gelet diende te worden dat de 

preparaathouder tijdens het verder schuiven van het preparaat NIET gedraaid 

werd. Dit werd mogelijk gemaakt door het aanbrengen van een rechte streep 

in de lengterichting van de duwstaaf zodat men aan de positie van deze 

streep de positie van het preparaat kon afleiden. 

Voor de meting geldt: Stroom hoofdspoel I = 10.00 mA, Frequentie f= 115 Hz, 

SQUID-gevoeligheid X100 (Meting op zaterdag!), en we eisen dat V < -50 
squid 

dBV zowel voor- als na het opmeten van de preparaat-kromme. Er werd gebruik 

gemaakt van de 50 Hz compensatie van J. Baselmans. 
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Vervolgens werd het preparaat onder een andere hoek </> geplaatst en er kon 

een nieuwe preparaat-kromme gemeten worden. Gemeten is bij de volgende 

hoeken: </> = 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
0 

0 0 270 , en 315 . De nauwkeurigheid 

van de ingestelde hoeken bedroeg 2 . De meting bij 0° werd twee maal 

uitgevoerd, waarbij we een van de twee kunnen interpreteren als een meting 

bij 360°. De meetresultaten (8 preparaat-krommen) zijn bewerkt met MATLAB, 

waarbij wederom bekeken wordt of voor deze 8 preparaat-krommen dezelfde 

waarde voor m gevonden wordt, en of z de juiste waarden aanneemt (we 

verwachten variaties in z van maximaal 2*7.0 mm = 14 mm). We introduceren 

door draaiing van het preparaat tevens een uitwijking langs de y-as, zodat 

we in onze fit-formules niet meer y=O mogen stellen. 

Het veld van dit preparaat wordt dus beschreven door formule (30) in het 

geval van een punt-dipool, en formule (35) in het geval van een lijn-dipool. 

Ook voor deze veld-formules kan een theoretische kromme worden opgesteld. In 

deze situatie met y * 0 geeft dit de volgende theoretische krommen: 

In geval van punt-dipool: 

f (x)= 
yp 

3m(x-c)z (20z2-15(x-c) 2-15y2) 
4n ((x-c)2+y2+z2)9/2 

+ a(x-c) + b 

In geval van lijn-dipool: 

3m 
f (x)= -

yL 4nt 

2 t 2 2 

{ 

z(2z -3(x-c+2) -3y ) 

t 2 2 2 7/2 ( (x-c+2) +y +z ) 

2 t 2 2 z(2z -3(x-c--) -3y ) 
2 

l 2 2 2 7/2 ( (x-c--) +y +z ) 
2 

} + a(x-c)+b 

(66) 

(67) 

De preparaat-krommen van het asymmetrisch preparaat worden dus gefit met 

behulp van f (x) en f (x). 
yp yL 
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§5 Beschouwingen van FMINS uit MATLAB 

Algemene beschouwingen werden al gegeven in Hoofdstuk IV. De beschouwingen 

die hier gegeven worden hebben specifiek betrekking op de uitgevoerde 

experimenten. De volgende twee vragen worden gesteld: 

1) Hoe verandert de fit aan een preparaatkromme als we in het 

parameter-setje [m,z,c,a,b] de mof de z enkele procenten veranderen, en wat 

is de invloed van deze veranderingen op de kwadratensom K? 

2) Hoeveel meetpunten kunnen we in een preparaat-kromme aan de uiteinden 

weglaten zonder dat dit de gefitte waarden voor m en z beïnvloedt? 
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HOOFDSTUK VIl: RESULTATEN 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de in Hoofdstuk VI beschreven 

experimenten, waarbij dezelfde indeling wordt gemaakt. 

1. Drukmetingen 

2. Meetseries VOLCO en SIGCO 

3. Hoogte-variatie metingen 

4. Metingen asymmetrisch preparaat 

5. Beschouwingen van FMINS uit MATLAB 

Fouten-beschouwingen en conclusies worden behandeld in Hoofdstuk VIII, 

waarbij wederom van bovenstaande indeling zal worden gebruik gemaakt. 

§1 De drukmetingen 

Figuur 24 geeft het resultaat van de meting waarbij gedurende 40 minuten 

V en de cryostaat-druk werden gemeten bij afwezigheid van het 
squid 

preparaat. In figuur 24 is de schaling van de druk zo gekozen dat goed te 

zien is dat V de druk volgt. De meting is enkele keren herhaald, 
squid 

waarbij telkens een druk-afhankelijkheid van V werd gevonden, maar niet 
squid 

meer zo sterk als in dit geval. Waarschijnlijk waren andere factoren die een 

drift in het gecompenseerde signaal veroorzaken tijdelijk afwezig zodat hier 

juist de drukafhankelijkheid goed uit de verf komt. 

De meting is herhaald in aanwezigheid van een preparaat, waarbij het 

preparaat zodanig is opgesteld dat de SQUID het maximale signaal meet 

(V ~ 1. 95 V). Drukveranderingen geven dan GEEN meetbare veranderingen 
squid 

in V 
squid 

Dit zal dus ZEKER niet het geval zijn als we tijdens de meting 

kraan K dichtlaten en zo de druk constant op 10 mm Hg houden. 

Op het SQUID-signaal in figuur 24 is een slingering zichtbaar, waar geen 

verklaring voor is gevonden. Meer hierover in Hoofdstuk VIII. 
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Figuur 24: V (links) en cryostaat-druk (rechts) gedurende 40 minuten. 
squid 

De vloeiende lijn geeft de druk, en het onrustige signaal V . 
squid 

Op t=O wordt kraan K dichtgezet en op t=300 wordt hij even open 

en dan weer dichtgedraaid. 

§2 Meetseries VOLOO en SIGCO 

a) Meetserie VOL00-1. 

Er zijn 6 preparaat-krommen opgemeten onder de in Hoofdstuk VI beschreven 

condities. Er werd gefit met behulp van punt- en lijn-dipool-formule, 

waarbij dient te worden opgemerkt dat VOLCO-l Nrt vanwege zijn kleine 

signaal een te grillige preparaat-kromme had om gefit te kunnen worden. Zie 

hiervoor figuur 25. 
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Figuur 25: De preparaat-kromme van VOLCO-l Nrl. 

Het is hier niet de asymmetrie van de maxima die de problemen veroorzaakt 

maar het hoge signaal in het linkergebied. Als we deze meetpunten lager 

plaatsen of geheel wegnemen kan FMINS wel een fit berekenen maar de 

resultaten van deze fit zijn sterk afhankelijk van de veranderingen die we 

aanbrengen. Omdat we geen idee hebben welke veranderingen het beste zijn 

wordt de meting in zijn geheel weggelaten. De meting is herhaald maar 

wederom ontstond een niet te fitten preparaat-kromme. 

Bij de 5 overgebleven preparaten is zowel een lijn-dipool-fit als een 

punt-dipool-fit uitgevoerd. De verschillen tussen de twee aldus bepaalde 

waarden voor m bedroeg maximaal 0. 3% (VOLC0-1 Nr 2), zodat we slechts de 

resultaten van de lijn-dipool-fit nader bekijken. We verwachten een lineair 

verband tussen m en D2
• Zie hiervoor figuur 26. 
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1.6..--------.------T------.-----r---........ ----, 

e 

50 100 

Figuur 26: VOLC0-1: m tegen D2 voor lijn-dipool-fit 

Het is duidelijk dat van een lineair verband mag worden gesproken. Door de 

gefitte m-punten in figuur 26 is de beste rechte lijn gefit (wederom met 

FMINS) die als vergelijking heeft: 

m(VOLC0-1) = 0.00496 D2 (VOLC0-1) + 0.0128 (68) 

N.B. Bij ALLE vergelijkingen van rechte lijnen als (68) is D de diameter in 

mm, en heeft m de in Hoofdstuk IV genoemde eenheid 10-6 Vm5
. 

We hebben in dit verband de correctie ten gevolge van de demagnetiserende 

factor van het preparaat verwaarloosd. We nemen deze nu mee middels het 

invoeren van de zogenaamde correctiefactor [, zoals in formule (62). Dit 

geeft het volgende resultaat (figuur 27): 
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Figuur 27: VOLC0-1: m tegen D2
/[ voor lijn-dipool-fit 

Wederom wordt een lineair verband gevonden. Ook hier is weer de beste rechte 

doorheen gefit, met als vergelijking: 

m(VOLC0-1) = 0.00544 D2/[(VOLC0-1) - 0.0126 (69) 

De relatie tussen figuur 26 en 27 wordt uiteengezet in Hoofdstuk VIII. 

b) Meetserie VOLC0-2 

Van deze serie zijn de 6 preparaatkrommen gemeten onder de meetcondities 

zoals die beschreven zijn in Hoofdstuk VI. De resultaten worden analoog aan 

de resultaten van meetserie VOLCO-l behandeld. We verwachten dezelfde 

evenredigheden als bij VOLC0-1. 
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Ook van deze serie zijn punt-dipool- en lijn-dipool-fits bepaald. De 

maximale afwijking in m tussen deze twee fits werd gevonden b).j VOLC0-2 Nr 1 

(t = 1 cm), en bedroeg 3%. Alle andere preparaten gaven deze afwijking < 1%. 

We bekijken ook hier verder alleen de lijn-dipool-fit. Dit geeft de volgende 

resultaten: 

2 Allereerst de relatie tussen m en D zonder correctiefactor [ (figuur 28). 

Figuur 28: VOLC0-2: m tegen D2voor lijn-dipool-fit 

Ook voor deze preparaat-serie wordt een lineair verband gevonden. De beste 

gefitte lijn hierdoor heeft als vergelijking: 

m(VOLC0-2) = 0.0224 D2 (VOLC0-2) + 0.0902 (70) 

Als we vervolgens correctieterm [ meenemen, geeft dit het volgende 

resultaat (figuur 29). 
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Figuur 29: VOLC0-2: m tegen D2
/[ voor lijn-dipool-fit 

Ook hier weer een lineair verband, met als vergelijking voor de beste 

gefitte lijn: 

m(VOLC0-2) = 0.0242 02/[(VOLC0-2) - 0.0607 (71) 

Ook hier wordt opgemerkt dat de waarde die we aan [ moeten hechten wordt 

besproken in Hoofdstuk VIII. 

c) Meetserie SIGCO (SQUID-gevoeligheid XlO) 

Er is een serie van 8 preparaatkrommen opgemeten onder de in Hoofdstuk VI 

beschreven meetconditites. Bij deze series verwachten we een verschil tussen 

de lijn-dipool-fit en de punt-dipool-fit, zodat de resultaten voor belde 

fits zijn weergegeven in figuur 30. Hierbij is langs de x-as de lengte t van 

het preparaat uitgezet, omdat dit een maat is voor het al dan niet mogen 

toepassen van de punt-dipool-benadering. We verwachten voor t > 1 cm 

afwijkingen tussen magnetisch moment uit punt- en lijn-dipool-fit. 
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Figuur 30: SIGCO XlO: m tegen preparaatlengte t. 

o o o : punt-dipool-fit, x x x: lijn-dipool-fit. 

Uit figuur 30 valt meteen op dat de lijn-dipool-fits beter aan het verwachte 

verloop (een horizontale lijn) voldoen dan de punt-dipool-fits. Bovendien 

ontstaan de afwijkingen tussen de beide fits bij de LANGE preparaten. 

Ook bij deze SIGCO-preparaten nemen we nu de correctiefactor [ mee. We 

zetten dan m*[ uit tegen de preparaat-lengte t. Hierbij blijven de 

verschillen tussen lijn- en punt-dipool-fits uiteraard aanwezig bij de lange 

preparaten, maar het magnetisch moment van het kortste preparaat (t = 2 mm) 

is ten gevolge van de correctiefactor [ omhoog geschoven zodat de 

lijn-dipool-fits niet meer zo goed aan de verwachte resultaten voldoen. In 

Hoofdstuk VIII bespreken we of dit betekent dat er geen overeenkomst meer is 

tussen theorie en meetresultaten. De resultaten van deze meetserie met 

meenemen van correctiefactor [ staan afgebeeld in figuur 31. 
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Figuur 31: SIGCO XlO: m*[ tegen preparaat-lengte t. 

o o o :punt-dipool-fit, x x x : lijn-dipool-fit. 

d) SIGCO-meting op SQUID-gevoeligheid XlOO (Donderdag) 

Er zijn 8 preparaatkrommen gemeten (voor meetcondities zie Hoofdstuk VI). We 

geven de zelfde soort grafleken als voor de SIGCO-metlng op SQUID stand XlO. 

Ook bij deze metingen ziet men een beter verloop bij de lijn-dlpool-fits dan 

bij de punt-dipool-fits, vooral bij langere preparaten. 

Wederom zorgt het kortste preparaat (t = 2 mm) voor afwijking van het 

verwachte verloop als de correctieterm [ wordt meegenomen. Zie hiervoor de 

bespreking in Hoofdstuk VIII. 

De resultaten voor deze SIGCO-metlngen staan weergegeven in figuur 32 en 33. 
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Figuur 32: SIGCO (XlOO, donderdag): m tegen preparaat-lengte i. 

o o o :punt-dipool-fit, x x x : lijn-dipool-fit. 
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Figuur 33: SIGCO (XlOO, donderdag): m*~ tegen preparaat-lengte i. 

o o o :punt-dipool-fit, x x x : lijn-dipool-fit. 
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e) SIGCO-serie X100 op zaterdag 

Zie figuur 34 en figuur 35. 

6r---------~--------~----------r---------~--~ 
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5.6 
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0 5 10 15 20 

l (mm) 

Figuur 34: SIGCO (XlOO, zaterdag): m tegen preparaat-lengte t. 

o o o :punt-dipool-fit, x x x : lijn-dipool-fit. 
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Figuur 35: SIGCO (XlOO, zaterdag): m*[ tegen preparaat-lengte t. 

o o o :punt-dipool-fit, x x x : lijn-dipool-fit. 
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Wederom werden 8 preparaatkrommen gemeten (meetcondi ties in Hoofdstuk VI) 

maar nu op een zaterdag omdat we dan verwachten dat er minder strooiveld 

aanwezig zal zijn vanwege de lagere activiteiten op de T.U. 

Ook nu weer voldoen de lijn-dipool-fits beter aan de verwachtingen dan de 

punt-dipool-fits. 

afwijkingen. 

Lange preparaten geven ook nu weer de grootste 

Ook bij deze meetserie geeft het kortste preparaat (l = 2 mm) de grootste 

afwijking van het verwachte verloop, wanneer we de correctiefactor [ 

meenemen, waarover meer in Hoofdstuk VIII. 

§3 De hoogte-variatie metingen 

Er is voor 5 verschillende hoogtes van de cryostaat een preparaatkromme 

opgemeten, zoals wordt weergegeven in figuur 36 . 

....... 
1- 0.8 ....J 
0 
> ........ 

0 0.6 

5 
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> 0.4 

0.2 

X (METER) 

Figuur 36: 5 preparaatkrommen van VOLC0-2 Nr2 bij verschillende hoogtes van 

de cryostaat. De kromme met de grootste maxima komt overeen met 

de laagste cryostaat-stand. De meetpunten zijn middels 

lijnstukjes verbonden. 
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De meting met de cryostaat in de laagste stand (preparaat-kromme met 

grootste maxima in figuur 36) is twee maal uitgevoerd om na te gaan in 

hoeverre deze meting reproduceert. Vervolgens is voor al deze krommen met 

behulp van FMINS een fit bepaald met zowel de punt-dipool-formule als de 

lijn-dipool-formule. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 37 en 

figuur 38. Hierbij zijn beide metingen bij 0 schroefslagen meegenomen, zodat 

hier twee meetpunten liggen. 

1.9 

1.88 

s 1.86 

1.84 

1.82 

1.8 
-1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 

AANTAL SCHROEFSLAGEN 

Figuur 37: Gefitte m-waarde tegen aantal schroefslagen (cryostaat-hoogte) 

o o o :punt-dipool-fit, x x x : lijn-dipool-fit. 

We zien dat het gefitte magnetische moment NIET constant blijft. Er ontstaat 

een afwijking van 3 % tussen de waarde voor m bij 0 slagen en die bij 8 

slagen. 
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Figuur 38: Gefitte z-waarde tegen aantal schroefslagen (cryostaat-hoogte) 

o o o :punt-dipool-fit, x x x : lijn-dipool-fit. 

We zien een duidelijk rechtlijnig verband tussen z en het aantal slagen. 

Voor de vergelijking van de beste gefitte rechte geldt: 

z = 0.0798*(slagen) + 6.772 (in cm) (72) 

De richtingscoefficient komt overeen met de spoed van de stelschroeven (0.8 

mm = 0.08 cm) zoals we verwachtten. 

§4 Metingen met asymmetrisch preparaat 

0 Er zijn 9 preparaatkrommen opgemeten, 2 bij een hoek f/>=0 , en verder bij 
0 0 0 0 0 0 0 hoeken tf> = 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , en 315 . 

De 9 opgemeten preparaat-krommen werden gefit met de lijn-dlpool-formule en 

de punt-dipool-formule, waarbij y niet langer 0 is gesteld en dus meegefit 

wordt. In hoofdstuk VI werd ui teengezet dat dit in het geval van een 

lijn-dipool-formule als theoretische kromme gaf: 
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f (x)= -3m { 
yL 4rrl 

2 l 2 2 z(2z -3(x-c+-) -3y ) 
2 

l 2 2 2 7/2 ( (x-c+2) +y +z ) 

2 l 2 2 z(2z -3(x-c--) -3y ) 
2 

l 2 2 2 7/2 ( (x-c--) +y +z ) 
2 

} + a(x-c)+b (73) 

Hierbij werden z,y,c,a en b gefit, terwijl voort en m vaste waarden werden 

genomen, omdat anders het maximale aantal fit-parameters (5) van FMINS wordt 

overschreden. Bovendien zijn m en l parameters die niet veranderen gedurende 

de meetsessie. De waarde van m voor het asymmetrisch preparaat werd bepaald 

uit de resultaten van de meting aan SIGCO die op dezelfde zaterdag zijn 

uitgevoerd (middels de evenredigheid m - R
4
l) hetgeen als resultaat geeft: 

m(asym. prep. ) : = 3. 30. Samen met l = 10 mm worden de preparaat-krommen 

gefit. Het resultaat voor de gefitte z wordt weergegeven in figuur 39. We 

verwachten een cosinus-vormig verloop voor z, hetgeen nagegaan kan worden 

door een cosinus door de meetpunten te fitten . 

........ 

= ü 

N 

HOEK (GRADEN) 

Figuur 39: z tegen ~ met beste cosinus-fit 

Gefit is met een algemene functie A*cos(~+B)+C, waarbij werd gevonden: 

A= 0.664 B = 180.37 C = 6.717 

Hieraan kunnen de volgende interpretaties worden gegeven: 

C = Afstand preparaat-houder-as tot meetpunt G in cm (hetgeen overeenkomt 

met z voor een niet-asymmetrisch preparaat). 
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B = Offset in ~ in graden vanwege het feit dat voor ~=0 een minimum in z 

aanwezig is ipv een maximum voor een standaard cosinus (cos(O)=l). 

A = Amplitude van de uitwijking van het asymmetrische preparaat in cm. Uit 

metingen met een micrometer aan het preparaat bleek dat dit 0.70 ± 0.01 cm 

bedroeg. Hierin wordt dus een afwijking van 4% in gevonden. 

De gebruikte fit-formule fitte voor alle metingen y=O, hetgeen 

waarschijnlijk betekent dat de veranderingen in y ondergesneeuwd worden door 

de veranderingen in z. In Hoofdstuk VIII hier meer over. 

§5 Beschouwingen van FMINS uit MATLAB 

1) Relatie tussen de ligging van de theoretische kromme ten opzichte van de 

meetpunten, en veranderingen in de gefitte parameters m en z. 

Figuur 40 geeft de meetpunten van een meting aan VOLC0-2 Nr2, met de gefitte 

kromme, bepaald door MATLAB (Punt-dipool-fit). Voor de gefitte parameters 

geldt: [m, z, c, a, b] = [1. 95, 6. 82, 10. 65, 55. 87, 0. 50]. 
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Figuur 40: VOLC0-2 Nr2 meetpunten met gefitte kromme [m, z, c, a, b]. 

68 



1.4 

1.2 0 

........ 
..... 
_J 

0 
> 0.8 ......., 

0 
5 0.6 a 
(/) 

> 
0.4 

0.2 

0 
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.18 0.18 0.2 

x (METER) 

Figuur 41: VOLC0-2 Nr2 meetpunten met theoretische kromme [m-2%,z,c,a,b]. 
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Figuur 42: VOLC0-2 Nr2 meetpunten met theoretische kromme [m+2%,z,c,a,b]. 
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Figuur 43: VOLC0-2 Nr2 meetpunten met theoretische kromme [m,z-l%,c,a,b]. 
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Figuur 44: VOLC0-2 Nr2 meetpunten met theoretische kromme [m,z+l%,c,a,b]. 
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Vervolgens brengen we veranderingen in m (m ± 2%) en z (z ± 1%) aan, en 

bekijken hoe de theoretische kromme dan over de meetpunten valt. De 

resultaten voor veranderingen in m zijn te vinden in figuur 41 en figuur 42, 

en voor veranderingen in z in figuur 43 en figuur 44. 

Duidelijk is dat de "fi t-kwali telt" sterker van veranderingen in z afhangt 

dan van veranderingen in m. In figuur 41 t/m 44 is te zien dat de 

theoretische kromme niet meer de meetpunten volgt voor de veranderingen die 

in m of z zijn aangebracht. Dit moet tot uiting komen in de kwadratensom K 

voor de betreffende fits. De relatle tussen veranderingen in m resp. z enK 

zijn weergegeven in figuur 45 resp. figuur 46. Hierbij is K uitgerekend 

voor de volgende percentuele veranderingen in men z: -3%, -2%, -1%, -0.5%, 

+0.5%, +1%, +2%, en +3%. Dit zijn de negen punten in figuur 45 en figuur 46 

die vervolgens door lijnstukken zijn verbonden. 
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Figuur 45: K als functie van veranderingen in m 
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Figuur 46: K als functie van veranderingen in z 

2) Gevolgen van reductie van het aantal meetpunten op de fitresultaten. 

Als we in een preparaat-kromme, bestaande uit 40 meetpunten, het uiterst 

links gelegen en uiterst rechts gelegen punt wegnemen, en zo een meetserie 

van 38 meetpunten overhouden, kan hiervan opnieuw een fit worden bepaald met 

behulp van FMINS. Zo zijn lijn-dipool-fits bepaald aan een meting van 

VOLC0-2 Nr2 waarbij telkens links en rechts een meetpunt werd weggenomen 

(dit gaf fits bij 40, 38, 36, ... 6 meetpunten). Zie figuur 47 en figuur 48. 

De percentuele veranderingen voor de fit-waarden van m en z als functie van 

het aantal meetpunten is weergegeven in figuur 49 en figuur 50. 

Hieruit volgt dat, willen we geen grotere afwijkingen in m dan 2% 

introduceren door het weglaten van meetpunten, we met 30 meetpunten kunnen 

volstaan. 
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Figuur 47: Fit-waarde voor "m" bij verschillend aantal meegefitte punten 
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Figuur 48: Fit-waarde voor "z" bij verschillend aantal meegefitte punten 
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Figuur 49: %-verandering in "m" als functie van aantal meegefitte punten 
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Figuur 50: %-verandering in "z" als functie van aantal meegefitte punten 
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HOOFDSTUK VI 11: DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

In dit Hoofdstuk worden de resultaten uit Hoofdstuk VII van commentaar 

voorzien. Hierbij zal regelmatig worden verwezen naar figuren en resultaten 

uit vorige hoofdstukken. 

§1 De drukmetingen 

Het onderdrukken van drukschommelingen 

Figuur 24 geeft te zien dat V afhangt van de druk, zodat we er goed aan 
squld 

doen te zorgen dat er zich geen grote drukschommelingen in de cryostaat 

voordoen tijdens een meting. De drukvariaties die veroorzaakt worden door 

het open en dicht draaien van de kraan ( ~ 1 mm Hg ~ ~ 32 mm Hg) zijn groot 

ten opzichte van drukschommelingen die normaal in de terugvoerleiding 

plaatsvinden als kraan K continu open staat. Dan blijft de druk doorgaans 

onder 2 mm Hg, waarbij de druk wel een onrustig verloop heeft. Figuur 24 

geeft aan dat drukvariaties van ~ 30 mm Hg variaties in V veroorzaken 
squld 

van ~ 0.012 Volt. Bij herhaling van het experiment met een preparaat in de 

spoel op de positie van een maximum gaven deze grote drukveranderingen GEEN 

meetbare variaties in V , 
squld 

die hierbij de waarde 1.95 Volt had (de 

variaties van 0.012 Volt zijn dan te klein om waargenomen te kunnen worden). 

De preparaten hadden bij de uitgevoerde meetseries maxima in hun 

preparaat-krommen die ui teenliepen van 0. 013 Volt (VOLC0-1 Nr 1) tot 4. 0 

Volt (VOLC0-2 Nr 6) zodat variaties in V ter grootte van 0.012 V niet 
squld 

voor alle preparaten verwaarloosbaar zijn. Daarbij heeft de preparaat-kromme 

de meeste punten in een gebied waarbij V « v . Als er nu voor gezord 
squld max 

wordt dat de drukvariaties in de terugvoerleiding worden tegengehouden zodat 

ze de cryostaat niet meer kunnen bereiken, hoeven we ons daar geen zorgen 

meer om te maken. Beschreven werd dat door middel van het naaldventiel N uit 

figuur 20 de cryostaat-druk tijdens een meting op een constante waarde van 

10 mm Hg werd gehouden. Variaties in de druk waren tijdens een meetserie 

niet te meten met de drukmeter, zodat we kunnen aannemen dat V geen 
squld 

meetbare veranderingen meer zal ondergaan ten gevolge van drukvariaties. 

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat bij herhalingen van het 

experiment waarbij de kraan werd open- en dicht gedraaid, meestal geen 

verband tussen de druk en V werd gevonden. Om na te gaan hoe dit 
squld 
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mogelijk was werd bij de gecompenseerde opstelling opnieuw gedurende 40 

minuten 1000 maal V gemeten, maar nu met de cryostaat geheel van de 
squld 

terugvoerleiding losgekoppeld. V driftte ook toen weg van de 
squld 

gecompenseerde waarde, waarbij over 40 minuten variaties van 0.006 Volt tot 

0.02 Volt werden gemeten. Dit zijn veranderingen van de zelfde grootte-orde 

als de veranderingen ten gevolge van manipulaties met kraan K, hetgeen al 

aangeeft dat er naast druk-invloeden nog andere factoren zijn die het 

SQUID-signaal heinvloeden en een goede compensatie aantasten. 

De slingering in figuur 24 

Figuur 24 laat zien dat V niet vloeiend oploopt met de druk, maar een 
squld 

slingering vertoont. Voor deze slingering geldt: Amplitude (top-top~ 0.002 

Volt, en een periode van ~ 5. 7 minuten. Deze slingering werd niet altijd 

waargenomen, en verscheen soms ook als de SQUID geheel los van de 

terugvoerleiding stond. Hoewel de amplitude van de slingering in principe 

groot genoeg is om bij de zwakste preparaten van invloed te kunnen zijn (een 

meting duurt 3.5 minuut) verwachten we dat er bij de meeste metingen geen 

last van ondervonden is omdat de slingering niet altijd aanwezig was, en 

omdat de meeste preparaten een sterk genoeg signaal geven. Er is geen 

oorzaak gevonden voor deze slingering, en omdat de variaties in V ten 
squld 

gevolge van deze slingering kleiner zijn dan enkele waarden waarover V 
squld 

wegdriftte als het gecompenseerde veld gedurende 40 minuten werd gevolgd 

(zie hierboven) zal de slingering niet het grootste effect zijn dat voor 

ongewenste variaties in V zorgt. 
squld 

§2 De meetnauwkeurigheid van m 

Omdat m niet rechtstreeks wordt gemeten maar met behulp van de procedure 

FMINS uit MATLAB uit de preparaatkromme wordt bepaald, is het niet mogelijk 

een eenvoudige uitdrukking voor de nauwkeurigheid van m te geven. Men kan 

deze nauwkeurigheid bepalen door hetzelfde experiment een aantal keren te 

herhalen en de spreiding in m te bekijken. Deze methode heeft echter het 

nadeel dat deze spreiding niet al tijd even groot zal zijn, omdat er niet 

altijd onder dezelfde omstandigheden wordt gemeten. Men zou dan bij aanvang 

van elke meetsessie eerst een aantal keren aan hetzelfde preparaat moeten 

meten om te weten hoe goed de metingen bij die meetsessie reproduceren. Een 

voorbeeld werd gegeven in figuur 37, waar de meting bij 0 schroefslagen twee 

76 



maal werd uitgevoerd, met een uiteindelijk verschil van 1% tussen de twee 

waarden van m. Nog afgezien van het feit dat twee metingen te weinig is om 

conclusies over de spreiding uit te trekken, kan de spreiding in m op een 

andere dag (als er bijvoorbeeld minder stoorvelden aanwezig zijn) een andere 

waarde krijgen. 

In Hoofdstuk II I werd ui teengezet dat het computerprogramma MEET. PAS bij 

elke x-positie van het preparaat twee maal het Nyquist-diagram uitleest, 

zodat we eigenlijk twee preparaat-krommen opmeten per meetserie! 

De fit-resultaten van beide preparaat-krommen kunnen met elkaar vergeleken 

worden, zoals dat voor de SIGCO-series bij SQUID-gevoeligheid XlOO gebeurt 

in figuur 51 en figuur 52 Hierbij zijn de fits uitgevoerd met een 

lijn-dipool-formule. 

5.35 

5.3 

5.25 

s 5.2 

5.15 

5.1 

5.05 
0 5 10 15 20 

t (mm) 

Figuur 51: m tegen preparaat-lengte t voor SIGCO (X100, donderdag) 

o o o : Eerste meting, x x x : Tweede meting 
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Figuur 52: m tegen preparaat-lengte t voor SIGCO (XlOO, zaterdag) 

o o o : Eerste meting, x x x : Tweede meting 

Uit deze figuren valt af te leiden dat de spreiding in m bij de meting op 

donderdag groter is dan bij de meting op zaterdag. Omdat de activiteiten op 

de T.U. op zaterdag kleiner zijn dan op donderdag, wordt dit effect 

toegeschreven aan een rustiger achtergrond op zaterdag. De mate waarin m 

varieert over de twee metingen kan als maat voor de meetnauwkeurigheid van m 

worden genomen. Dit heeft als voordeel dat deze informatie voor elke 

meetserie voorhanden is, zonder dat er preparaten een aantal keren moeten 

worden gemeten. In tabel 5 wordt nu per uitgevoerde meetserie de maximale 

percentuele afwijking tussen de waarden voor m van de eerste en tweede 

meting gegeven. We nemen deze percentages voortaan als de meetnauwkeurigheid 

van m. In tabel 5 staan tevens de maximale afwijkingen in z aangegeven, 

zodat op dezelfde wijze de meetnauwkeurigheid van z kan worden bepaald. 
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Maximale afwijking 

Serie m z 

VOLCO-l 0.9 % 0.22 % 

VOLC0-2 1.3 % 0.30 % 

SIGCO (XlO) 1.5 % 0.35 % 

SIGCO (XlOO, donderdag) 2.2 % 0.35 % 

SIGCO (XlOO, zaterdag) 0.6 % 0. 11 % 

Tabel 5: Maximale afwijking in % tussen de waarden van m (eerste kolom) uit 

de eerste en tweede meting, en z (tweede kolom) uit de eerste en 

tweede meting, bij het opmeten van EEN preparaatkromme 

De serie SIGCO(XlO) werd door de week gemeten, waarbij de stroom door de 

hoofdspoel I = 5.00 mA zodanig was gekozen, dat de sterkste preparaten net 

geen overlaad bij de SQUID veroorzaakten. Toen de meting kon worden 

overgedaan met behulp van de 50 Hz compensatie van J. Baselmans kon op 

SQUID-gevoeligheid XlOO worden gemeten. Omdat V nu met een factor 10 
squld 

toeneemt, worden zowel meetsignaal als achtergrondsignaal 10 keer zo groot. 

Omdat het meetsignaal bij gevoeligheid XlO zo groot mogelijk was gekozen, 

zorgt deze situatie bij gevoeligheid XlOO voor overlaad. Dit wordt 

tegengegaan door bij gevoeligheid XlOO voor de hoofdstroom I = 0.50 mA te 

kiezen, zodat het meetsignaal weer net voor geen overlaad zorgt. Er is nu 

echter een situatie ontstaan waarbij het meetsignaal op XlOO even groot is 

als op XlO, terwijl het achtergrondsignaal een factor 10 is gestegen. Dit 

zorgt voor een grotere spreiding in m, zoals in tabel 5 valt te zien. Dit 

nadeel van het werken bij een SQUID-gevoeligheid van XlOO wordt echter goed 

gemaakt als men meet op een tijdstip dat er weinig achtergrondsignaal is, 

zoals de meting op zaterdag aangeeft, die de beste meetnauwkeurigheid in m 

en z van de uitgevoerde series te zien geeft. Bovendien zal de 

SQUID-gevoeligheid XlOO zijn voordeel bewijzen als met zwakke preparaten 

wordt gemeten. Daartoe dient de achtergrond wel rustig te zijn. 
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§3 De VOLCO-meetseries (zonder [) 

Figuur 26 gaf een lineair verband te zien tussen m en D2
, zoals verwacht. De 

beste rechte lijn door de meetpunten heeft als vergelijking: 

m(VOLC0-1) = 0.00496 D2 (VOLCO-l) + 0.0128 (74) 

Met behulp van de hierboven afgeleide meetnauwkeurigheid in m kan men de 

meest steile en meest vlakke rechte tekenen die door alle meetpunten (met 

hun meetnauwkeurigheid) loopt, en hieruit kan de nauwkeurigheid in de 

richtingscoefficient van de beste rechte (74) worden bepaald: 

r.c. (VOLC0-1) = 0.00496 ± 0.00005 (75) 

Als we de nauwkeurigheden in m meenemen is het ook mogelijk een lijn door 

figuur 26 te trekken die door de oorsprong gaat, of zelfs zijn snijpunt met 

de y-as beneden de oorsprong heeft: de off-set die werd gevonden in figuur 

26 speelt dus binnen de meetnauwkeurigheid geen rol. Figuur 28 geeft een 

soortgelijk lineair verband waarvoor geldt: 

m(VOLC0-2) = 0.0224 D2 (VOLC0-2) + 0.0902 (76) 

Ook hier wordt de fout in de richtingscoefficient bepaald hetgeen als 

resultaat geeft: 

r.c. (VOLC0-2) = 0.0224 ± 0.0007 (77) 

Zelfs met deze fout in r. c. rekening houdend is geen lijn te trekken die 

geen off-set heeft, en het snijpunt van de lijn met de y-as blijft minimaal 

0.023 boven de oorsprong liggen. Waarschijnlijk is de gekozen 

meetnauwkeurigheid te klein. Dit wordt zodadelijk uiteengezet bij de 

bespreking van de SIGCO-series (§4 van dit hoofdstuk). 

VOLCO-l werd bij een hoofdstroom I = 15.25 mA gemeten, en VOLC0-2 bij I = 

5.25 mA. De massa van de preparaten uit VOLCO-l bedraagt 0.277 gram, en de 

massa van de preparaten uit VOLC0-2 bedraagt 3. 60 gram. Het magnetisch 

moment van beide series moet voldoen aan (53) als we correctiefactor [ nog 

80 



even achterwege laten, waarbij H evenredig is met de gekozen hoofdstroom I, 
0 

en R
4
i evenredig is met gR

2 
(g is de preparaat-massa in gram). We kunnen 

beide meetseries dus "schalen" naar g = 1 gram en I = 1 mA, waarna hun 

richtlngscoefficienten overeen moeten komen. We doen dit door de gevonden 

richtingscoefficienten te delen door massa g en hoofdstroom I van de 

betreffende serie. Dit geeft als resultaat: 

VOLC0-1: r.c. (1 gram, 1 mA)= (1.17 ± 0.01)*10-3 (78) 

VOLC0-2: r.c. (1 gram, 1 mA)= (1.18 ± 0.03)*10-3 (79) 

Deze twee richtingscoefficienten zijn met elkaar in overeenstemming binnen 

de meetnauwkeurigheid. 

§4 De SIGCO-meetseries (zonder [) 

Er zijn drie SIGCO-series gemeten: Een bij SQUID-gevoeligheid XlO, een bij 

SQUID-gevoeligheid X100 op donderdag, en tenslotte een bij SQUID 

gevoeligheid X100 op zaterdag. De resultaten van deze meetseries zijn 

weergegeven inrespectievelijk figuur 30, figuur 32, en figuur 34. Er is al 

opgemerkt dat de punt-dipool-formule voor de lange preparaten niet voldoet: 

In figuur 30 is de afwijking in m, bepaald uit punt- en lijn-dipool-fit, 

voor l=10 mm 3.5%. Voor langere preparaten wordt dit verschil groter, voor 

kortere preparaten kleiner. De SIGCO-series worden dus met behulp van een 

lijn-dipool-formule beschreven. We verwachten dan geen verschil in 

magnetisch moment voor de verschillende preparaten binnen 1 SIGCO-serie. 

In figuur 30, figuur 32 en figuur 34 is te zien dat er een zekere spreiding 

in m aanwezig is voor lijn-dipool-fits. 

In figuur 30 komen de m-waarden binnen 1.9% met elkaar overeen. De 

meetnauwkeurigheid van m bedroeg hier 1.5%, hetgeen iets te klein is om de 

spreiding in m te verklaren. 

In figuur 32 komen de m-waarden binnen 3.8% met elkaar overeen. De 

meetnauwkeurigheid van m bedroeg hier 2. 2%, hetgeen weer niet de gehele 

spreiding in m kan verklaren. 

In figuur 34 komen de m-waarden binnen 3.5% met elkaar overeen. De 

meetnauwkeurigheid van m bedroeg hier 0.6%, zodat dit de spreiding in m niet 

kan verklaren. 
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We kunnen hier uit opmaken dat de meetnauwkeurigheid, zoals die hierboven 

werd afgeleid, te klein is gekozen. Dit kan veroorzaakt worden door het feit 

dat de gedefinieerde meetnauwkeurigheid wordt bepaald uit de spreiding in m 

tussen de twee metingen die worden gedaan bij het opmeten van EEN 

preparaatkromme. De tijd die nodig is voor het meten van een hele serie is 

veel groter dan de tijd voor het meten van 1 preparaatkromme: een preparaat 

wordt opgemeten in~ 3.5 minuut, terwijl een hele serie bestaat uit minstens 

8 metingen, waarbij nog de metingen komen die opnieuw moesten vanwege een te 

grote drift. In totaal duurt het opnemen van een SIGCO-serie dan ongeveer 

een uur. Als we er van uit gaan dat de spreiding in m mede wordt bepaald 

door het aanwezig zijn van achtergrondvelden (en de geringe meetfout in m op 

zaterdag doet dit vermoeden) dan is het redelijk te veronderstellen dat de 

spreiding die optreedt bij het meten van een hele serie groter is dan de 

meetnauwkeurigheid die we eerder definieerden. 

Samengevat kan men stellen: 

- SIGCO(XlO) voeldoet binnen 2% aan het verwachte resultaat. 

- SIGCO(XlOO, donderdag) en SIGCO(XlOO, zaterdag) voldoen binnen 4% aan de 

verwachte resultaten. 

- Voor alle SIGCO-series voldoet de lijn-dipool-formule beter dan de 

punt-dipool-formule, en fouten ten gevolge van het toepassen van de 

punt-dipool-benadering worden bij t>lO mm groter dan 3.5%. 

§5 De demagnetiserende factor N 

Tot nu toe is voor alle preparaatseries een overeenstemming met formule (53) 

gevonden (maximale afwijkingen 4%), maar hierin was de demagnetiserende 

factor N verwaarloosd. Als de demagnetiserende factor wel meegenomen wordt, 

gebeurt dit door het invoeren van correctiefactor [ zoals in formule (60). 

We verwachten dan evenredigheden zoals in (62) en (63): 

(80) 

m(SIGCO)*[ = constant (81) 

Resultaten met meenemen van [ staan afgebeeld in figuur 27, figuur 29, 

figuur 31 en figuur 33. Het is voor een zinnige bespreking van deze 

resultaten van belang na te gaan hoe voor de verschillende preparaten N is 
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bepaald. De demagnetiserende factor is niet zozeer een materiaaleigenschap 

(in de zin dat er geen speciale N voor bijvoorbeeld koper bestaat) maar is 

afhankelijk van de vorm van het preparaat. Twee limietgevallen worden in elk 

leerboek over electramagnetisme genoemd: 

1) Een oneindig lange dunne staaf in een homogeen uitwendig magnetisch veld 

langs de staaf gericht. In dit geval geldt N = 0, zodat uit formule (5) 

volgt dat H = 0, en uit formule (4) dat H = H. 
d m 0 

2) Een oneindig uitgestrekte plaat in een homogeen uitwendig magnetisch veld 

loodrecht op het vlak van de plaat. In dit geval geldt N=1, zodat uit 

formule (5) volgt dat H = -M, en uit formule (3) dat B = B. 
d m 0 

Preparaten in de praktijk hebben doorgaans een vorm die tussen deze twee 

limietgevallen in zit, en voor de demagnetiserende factor N van deze 

preparaten geldt: O<N<1. 

Een ander geval waarin N eenvoudig berekend kan worden is het geval van een 

bol, waarbij N=l/3. Voor alle andere preparaten is N niet eenvoudig te 

bepalen. J.A. Osborn geeft in een publicatie uit 1945 [LIT 7] formules voor 

het berekenen van N voor een willekeurige ellipsoïde. Ellipsoïden hebben het 

grote voordeel boven vele andere preparaat-vormen dat bij een homogeen 

uitwendig veld de magnetisatie van het preparaat eveneens homogeen is, een 

eigenschap die wij in Hoofdstuk II ook aan cylindervormige preparaten 

toeschreven. Osborn verwijst in zijn publicatie naar een artikel van R. M. 

Bozorth en D. M. Chapin, die N ui trekenden voor cylindervormige prepara ten 

[LIT 8]. Hierbij wordt N gegeven als functie van de lengte-diameter 

verhouding tiD van het preparaat, waarbij echter geen waarden worden 

opgegeven voor VD < 1 (Brede platte schijfjes). In Appendix 3 staat een 

tabel van de door ons gebruikte preparaten weergegeven, waarvan een groot 

deel t/D < 1 heeft, zodat er verder gezocht dient te worden naar een bron 

die voor deze preparaten N wel opgeeft. In de literatuur werden echter 

slechts demagnetiserende factoren gevonden voor ellipsoïden, en als er 

tabellen werden gegeven van demagnetiserende factoren van cylinders waren 

deze altijd gebaseerd op het artikel van Bozorth en Chapin. Er zijn 

waarschijnlijk geen uitgebreide tabellen voorhanden met demagnetiserende 

factoren voor willekeurige cylinders omdat in deze preparaten de 

magnetisatie niet homogeen is bij een homogeen uitwendig veld, waardoor de 

berekeningen AANZIENLIJK moeilijker worden en er ook GEEN analytische 

uitdrukkingen voor N bestaan zoals dat in het geval van ellipsoïden wel het 

geval is. Voor de bij dit afstudeerwerk gebruikte preparaten is daarom voor 

een niet geheel bevredigende oplossing gekozen: 
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De demagnetiserende factor voor cylinders met lengte-diameter verhouding i!D 

> 1 waren gegeven in een figuur in het artikel van Bozorth en Chapin. Deze 

figuur is opgenomen in Appendix 4. Voor de preparaten met i!D < 1 is de 

formule voor een oblate ellipsoïde met magnetisatie langs de korte as 

gebruikt, zoals Osborn [LIT 7] en Bozorth [LIT 8] beide opgeven: 

2 m 
N=---

2 m -1 

Waar in m = i!D 

2 m 
----------- arcsin 

[ 
( m 

2
m_ 1 ) 1/

2
] 

(82) 

Een cylinder kan eigenlijk alleen maar door een ellipsoïde vervangen worden 

als i!D « 1 of i!D » 1, maar het ontbreken van verdere informatie over 

demagnetiserende factoren bij cylinders laat ons deze keuze maken. Met de 

aldus bepaalde demagnetiserende factoren N kan met behulp van formule (61) 

eenvoudig [ worden uitgerekend. Zie hiervoor tabel 3 of Appendix 3. 

Nu we weten hoe de correctiefactoren zijn ontstaan kan er naar de resultaten 

worden gekeken. Het effect van [ is het meest duidelijk merkbaar bij de 

SIGCO-series zodat deze als eerste worden behandeld. 

§6 De SICCO-meetseries met correctiefactor [ 

Zowel in figuur 31 als in figuur 33 en figuur 35 valt op dat de verschillen 

bij lange preparaten tussen de punt-dipool-fit en de lijn-dipool-fit blijven 

bestaan. Het verloop van de lijn-dipool-fit bij het kortste preparaat (t = 
2mm) geeft echter afwijkingen van het verwachte theoretische verloop waar de 

SIGCO-series wel aan voldoen als men de correctiefactor buiten beschouwing 

laat. Omdat het juist de demagnetiserende factoren van de korte preparaten 

zijn die niet in de tabellen staan vermeld doet deze afwijking ons vermoeden 

dat de demagnetiserende factoren hier te groot zijn gekozen, zodat de 

correctiefactor een te grote invloed kreeg. Beschouw hiertoe de figuur uit 

[LIT 8] in Appendix 4. Allereerst wordt opgemerkt dat bij cylindervormige 

preparaten N afhankelijk is van ~ , (kortweg als ~ aangegeven in de figuur). 
r 
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Hierbij wordt als laagste waarde ~=5 opgegeven. Voor koper is ~ = ~ + 1 
(r) m 

= -9. 6*10-
6 

+ 1 ~ 1. Dit houdt in dat men onder de lijn ~=5 moet zoeken. 

Even boven de lijn ~=oo loopt de lijn voor een prolate ellipsoide, 

gemagnetiseerd langs de lange as. Deze lijn loopt voor liD < 1 over in de 

lijn voor een oblate ellipsoïde gemagnetiseerd langs de korte as, waarvoor 

een formule wordt gegeven in [LIT 7] en die ook gebruikt is voor de bepaling 

van N voor de korte preparaten {formule {82)). Het verschil bij liD = 1 

tussen N voor de ellipsiade (die hier de vorm van een bol heeft) en N van 

een cylinder van een stof met ~=5 bedraagt ~ 30%. Hierbij dient men te 

bedenken dat voor koper dit precentage hoger is, omdat ~(koper) ~ 1, zodat 

de lijn voor N voor deze ~ nog onder de lijn voor ~=5 ligt. Hoewel de lijn 

voor de ellipsoïde en de de cylinder met ~=5 beide asymptotisch naar 1 

gaan, geeft het verloop voor liD ~ 1 aan dat de lijn voor de cylinders onder 

de ellipsoïde-lijn blijft liggen. Het grote verschil (30%) tussen de 

demagnetiserende factoren voor de cylinder {~=5) en de ellipsoïde geeft, 

samen met het feit dat we eigenlijk de situatie voor ~=1 dienen te 

beschouwen, aan dat we de demagnetiserende factor N te groot hebben bepaald. 

Het preparaat dat voor moeilijkheden zorgt in figuur 31, figuur 33 en figuur 

35 (Preparaat SIGCO Nr1) heeft een lengte-diameter-verhouding liD = 0. 12. 

Als we aannemen dat het verschil tussen de ~=5 lijn en de ellipsoïde-lijn 

dan is afgenomen tot 20% in plaats van de 30% bij liD = 1 (het verschil 

bedraagt 65% voor liD= 10, en zal tussen liD= 1 en liD= 0.1 niet zo sterk 

meer afnemen omdat in de figuur zichtbaar is dat de lijnen voor ellipsoïden 

en cylinders meer evenwijdig gaan lopen voor kleiner 

lengte-diameter-verhoudingen), dan zou dit preparaat in plaats van N = 0.83 

een waardeN= 0.65 meekrijgen. Deze waarde is nog te groot vanwege het feit 

dat niet ~=5 maar ~=1 beschouwd wordt. We komen ui te indelijk tot een 

schatting van N=0.6, hetgeen met formule {61) leidt tot een correctiefactor 

[ = 1. 036. 

Als de lijn-dipool-fits uit figuur 31, figuur 33 en figuur 35 opnieuw 

getekend worden, maar nu met [=1.036 als keuze voor het kortste preparaat 

geeft dit de onderstaande figuren (figuur 52, figuur 53 en figuur 54). 
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Figuur 52: SIGCO XlO: m tegen preparaatlengte t met nieuwe [ 

o o o : punt-dipool-fits, x x x : lijn-dipool-fits 
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Figuur 53: SIGCO XlOO, donderdag: m tegen preparaatlengte t met nieuwe [ 

o o o : punt-dipool-fits, x x x : lijn-dipool-fits 

86 



6r---------~--------~------~~-------,~-, 

5.8 

5.6 

5.4 

5.2 

5~--------~--------~------~~------~~~ 
0 5 10 15 20 

l (mm) 

Figuur 54: SIGCO XlOO, zaterdag: m tegen preparaatlengte l met nieuwe [ 

o o o : punt-dipool-fits, x x x : lijn-dipool-fits 

Hoewel het kortste preparaat van de SIGCO(X10) serie nog steeds te hoog 

ligt, liggen de m-waarden voor de twee SIGCO(X100) series weer binnen de 

grenzen die men ook vindt als [ buiten beschouwing wordt gelaten. 

§7 De VOLCO-meetseries met correctiefactor [ 

Ook bij de VOLCO-preparaten zijn de demagnetiserende factoren waarschijnlijk 

te groot gekozen. Ondanks het feit dat in figuur 27 en figuur 29 een lineair 

verband gevonden wordt welke, net als de lineaire verbanden uit figuur 26 en 

figuur 28, binnen de meetnauwkeurigheid van m valt, zien we dat in figuur 27 

en figuur 29 de correctie door [ een lichte kromming in de ligging van de 

meetpunten geeft. Met name het meetpunten van VOLCO-l Nr6 en VOLC0-2 Nr6 

liggen "aan de hoge kant", maar dit kan via redeneringen die analoog 

verlopen als in de vorige paragraaf verklaard worden door aan te nemen dat 

er een te grote keuze voor N is gedaan. Omdat over de juiste waarden van N 
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verder geen nauwkeurige uitspraken kunnen worden gedaan wordt verder niet op 

aanpassingen van figuur 27 of figuur 29 ingegaan. 

§8 De hoogte-variatie metingen 

Figuur 36 laat de preparaatkrommen zien bij de 5 versbillende hoogtes van de 

cryostaat. Er bestaat een verschil van ~ 40% tussen de top-waarde van de 

preparaatkrommen bij hoogste en laagste cryostaat-stand. Fitten met een 

lijn-dipool-formule geeft andere waarden van m dan de punt-dipool-formule. 

Het verloop van m is, afgezien van een off-set, voor beide fitformules 

echter nagenoeg gelijk, zoals in figuur 37 te zien is. Het verschil tussen 

de waarden van m voor lijn- en punt-dipool-fit bedraagt ~ 1.3%, en is iets 

groter dan de meetnauwkeurigheid in m zoals die werd bepaald uit de 

spreiding in m voor de eerste en tweede meting. Deze meetnauwkeurigheid in m 

bedroeg ~ 1%. We verwachtten voor de 6 opgemeten preparaatkrommen dezelfde 

waarde voor m, hetgeen niet het geval is: Tussen de laagste en hoogste 

bepaalde m zit een verschil van ~ 3 %. 

Als het gedrag van z wordt bekeken zoals dat in figuur 38 is weergegeven, is 

wederom verschil tussen punt- en lijn-dipool-fit te zien. (Verschil ~ 0.5 %) 

De lijn-dipool vindt kleinere waarden voor z, hetgeen de theoretische kromme 

BOVEN de preparaatkromme zou plaatsen, ware het niet dat dit wordt 

goedgemaakt door een kleinere waarde van m te fitten! Omdat de theoretische 

kromme gevoeliger is voor veranderingen in z dan voor veranderingen in m, 

moet m een groter percentage kleiner worden gekozen dan z, zoals dat ook te 

zien is als men figuur 37 vergelijkt met figuur 38 (de waarden van m voor 

punt- en lijndipool-fit liggen verder uiteen dan de waarden van z voor punt

en lijndipoolfit). Meer over de invloed van verandering in z of m op de 

ligging van de fit in §13 van dit hoofdstuk. 

Zowel de punt-dipool-fit als de lijn-dipool-fit geven een lineair verband 

tussen z en het aantal slagen van de stelschroeven waarbij we verwachten dat 

de richtingscoefficient van deze lijn in overeenstemming is met de spoed van 

de stelschroeven. De spreiding in z (~ 0. 11%) geeft voor de 

richtingscoefficient: r.c. = 0.080 ± 0.002 cm/slag, hetgeen overeen komt met 

de spoed van de schroeven, die 0.08 cm bedroeg. 

Fitten met de punt-dipool formule geeft voor de richtingscoefficient in 

figuur 38 dezelfde waarde als de lijn-dipool-formule. Het lijkt dus alsof 

voor beide fit-formules de gradiometer als een enkel meetpunt G kan worden 
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gezien (zie hoofdstuk I II figuur 4), maar dat de hoogte van dit meetpunt 

boven het preparaat afhankelijk is van de gebruikte fitformule. Dit zou 

verklaren waarom het verloop van m als functie van het aantal schroefslagen 

(op een off-set in m na) hetzelfde is voor de lijn-dipool-formule als voor 

de punt-dipool-formule. Het is nog steeds niet duidelijk waarom het 

berekende magnetisch moment niet constant is, zeker omdat de resultaten voor 

z zo goed zijn. 

§9 Metingen met asymmetrisch preparaat 

Figuur 39 geeft aan dat de veranderingen in z met behulp van een cosinus-fit 

kunnen worden beschreven, waarbij als amplitude A=0.664 cm wordt gevonden. 

Deze waarde dient overeen te komen met de afstand van de preparaat-as tot de 

preparaat-houder-as, die 0. 70 ± 0. 01 cm bedraagt. Tussen de gemeten en 

gefitte waarde zit dus een afwijking van ~ 4 %, die groter is dan de 

meetnauwkeurigheid van z (0. 15%, bepaald volgens methode uit § 2 van dit 

hoofdstuk). 

De preparaatkrommen die werden opgemeten met het asymmetrisch preparaat zijn 

op verschillende manieren gefit. Omdat er nu ook een uitwijking in de 

y-richting wordt geïntroduceerd, dient men deze mee te fitten, hetgeen leidt 

tot gebruik van de fitformules f (x) als lijn-dipool-formule (zie formule 
yL 

67) of f (x) als punt-dipool-formule (zie formule 66). Men heeft dan 
yp 

echter teveel parameters: [m,z,c,a,b,y,t] in het geval van f (x), en 
yL 

[m,z,c,a,b,y] in het geval van f (x). Omdat FMINS geschreven is voor het 
yp 

minimaliseren van maximaal 5 parameters zullen er een aantal parameters vast 

moeten worden meegeven. De meest voor de hand liggende parameter om niet mee 

te fitten is t. Deze kan immers eenvoudig gemeten worden. Verder is bij de 

fits met f (x) ook m vastgehouden, waarbij m werd bepaald uit de metingen 
yL 

aan de SIGCO(X100) serie die dezelfde zaterdag werden gemeten. 

De fits met f (x) gaven de beste resultaten, en deze zijn weergegeven in 
yL 

figuur 39. Fitten met f (x) gaf z-waarden waar veel minder goed een cosinus 
yp 

doorheen kon worden gefit. Verder is nog geprobeerd om m mee te fitten in 

f (x), hetgeen dan wel voor 6 parameters zorgde (m, z, c, a, b, y) maar de 
yL 

resultaten hiervan waren slecht: De waarde van m bedroeg 3.72 bij ~=0°, en 

liep op tot 4. 21 voor ~=180°. Bovendien konden de z-waarden niet goed 

beschreven worden met een cosinus. Of deze slechte fit-resultaten te wijten 

zijn aan het meenemen van een extra parameter is niet bekend. 
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Het feit dat bij het gebruik van de fit-formule bij alle preparaat-krommen 

y=O als fit-resultaat gevonden werd, wordt veroorzaakt door het feit àat 

veranderingen in y een veel kleiner effect hebben op de theoretische kromme 

dan veranderingen in z. Als een theoretische kromme wordt beschouwd met 

parameters (z, y) = (7, 0. 7) (beide in cm), is dit de situatie van het 

asymmetrische preparaat onder een hoek ~=90°. De theoretische kromme heeft 

hetzelfde verloop als een kromme met y=o, waarbij z minder dan 1% hoeft 

worden aangepast. Kleinere uitwijkingen (y < 0.7 cm) kunnen een fit met y=O 

opleveren waarbij de verandering in z kleiner is dan 0.5%. Zo komt het dat 

het mogelijk is dat de fitformule door zeer kleine (<1%) aanpassingen in z 

slechts fits geeft met y=o. 

§ 10 De effectieve susceptibiliteit 

Tijdens het afstuderen is gemeten aan geleidende preparaten, waarbij geen 

meetbaar magnetisch moment ten gevolge van de susceptibiliteit aanwezig was. 

Als we echter formule (8) vergelijken met formule (21) dan kunnen we voor 

het geval van een geleidend preparaat een zogenaamde EFFECTIEVE 

SUSCEPTIBILITEIT definiëren. We stellen het effect van de geleidbaarheid ~ 

dan voor als ware er een magnetische susceptibiliteit ~ aanwezig. Men kan 
eff 

voor deze effectieve susceptibiliteit dan schrijven: 

2 2 
j R f.l. w 

~~effl 
R f.l. w 

~eff 8 p '* = 8 p 

In het geval van onze preparaten geeft dit met f.l. 
-a p=l. 67*10 Qm 

Voor de gebruikte preparaten geldt 2 mm s D s 16 mm 

Hetgeen geeft: 

1•1o-3 
s 1~ 1 s o.45 

eff 

2 
Rf.l.W ~ (83) 

8 

5!: f.l.o' w=2n*120 rad/s, 

(84) 

(85) 

Indien dit vergeleken wordt met de volgende literatuurwaarden voor ~ 
m 
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krijgen we een idee hoe groot deze signalen zijn ten opzichte van 

magnetische preparaten waarbij het magnetisch moment door de magnetische 

susceptibiliteit wordt bepaald: 

HO ~ ;:t:: = -9. 0*10-6 (86) 
2 m 

K [Fe(CN) ] ~ ;:t:: = 1. 6*10-4 (87) 
3 6 111 

FeCl ·6H 0 ~ ;:t:: = 2. 1*10-3 (88) 
3 2 m 

De twee laatste stoffen zijn beide paramagnetische zouten waaraan in het 

verleden is gemeten, ook in combinatie met koper, door een koperen holle 

cylinder te vullen met bijvoorbeeld ijzerchloride [LIT 3]. Er zijn nog 

zouten te vinden die een grotere magnetische susceptibili telt hebben dan 

ijzerchloride, maar deze zijn meestal niet goed voorhanden en zijn vaak 

giftig en onveilig om mee te werken. We zien dat de preparaten met de 

kleinste diameter een effectieve susceptibi 11 telt hebben die van dezelfde 

groot te-orde is als de magnetische susceptibiliteit van ijzerchloride. De 

meeste gebruikte preparaten blijven hier ver boven. 

N.B. De totale susceptibiliteit ;:t:: van een preparaat heeft een reëel deel 
tot 

(;:t:: ) en een imaginair deel (;:t:: ). Beide leveren een bijdrage tot de 
m eff 

relatieve premeabiliteit ~r door middel van de relatie 

~ r = 1 + ;:t::tot e: 1 + ;:t::eff 
(89) 

Dit vanwege de zeer kleine ;:t:: van koper. Voor de amplitude van de relatieve 
m 

permeabiliteit geldt nu: 

I ~ I = I 1 + l::t:: 1
2 

r eff 

Dit geeft met de waarden uit (85) voor de gebruikte preparaten: 

De waarde ~ =1. 10 komt voor bij de brede preparaten, 
r 

(90) 

(91) 

waar de 

demagnetiserende factor een rol speelt. Bij de schatting van N gingen we uit 
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van ~ ~1 die werd vergeleken met de in [LIT 8] gegeven ~ =5, maar eigenlijk 
r r 

moet hier de hierboven afgeleide~ =1.10 gebruikt worden. Uit de figuur in 
r 

Appendix 4 is niet af te leiden wat deze verandering (~ =1.10 in plaats van 
r 

~ =1) voor invloed heeft op de waarde van N, behalve dat het de 
r 

correctiefactor groter zal maken. Hier kunnen echter geen kwantitatieve 

uitspraken over worden gedaan. 

§11 De meetgrens van de opstelling: Het signaal van de preparaathouder 

Er is herhaaldelijk geprobeerd een "preparaat-kromme" van een lege 

preparaathouder te meten, onder dezelfde omstandigheden als waarbij de 

metingen van de preparaatseries zijn uitgevoerd. Het signaal van de 

preparaathouder zou eenvoudiger te meten zijn als de stroom van de 

hoofdspoel groter wordt genomen, maar dan komen we nog niet te weten in 

hoeverre men rekening dient te houden met het effect van de preparaathouder 

als men een preparaat-kromme meet. Er is herhaaldelijk getracht het signaal 

van de preparaathouder onder de normale meetcondities te meten waarbij het 

signaal van de preparaathouder meestal volledig in de ruis verdween. Slechts 

een enkele maal is het gelukt de preparaathouder goed te zien. Zo'n meting 

is weergegeven in figuur 55. Het betreft hier de VOLCO-l preparaathouder. 

-1-
...J 
0 
> .._, 

Cl 
5 
0 
(/) 

> 

0~--~--~----~--~--~----~--~--~----~--~ 
0 0.02 0.04 0.08 0.08 0.1 0.12 0.14 0.18 0.18 0.2 

X (METER) 

Figuur 55: Het signaal van de VOLCO-l -preparaathouder 
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De meting werd meteen na het meten van de VOLCO-l serie gedaan, zodat 

!=15. 25 mA en de meetfrequentie 120 Hz bedroeg. De SQUID-gevoeligheid was 

XlO. De opstelling werd gecompenseerd tot ~ -60 dBV, en na afloop van de 

meting bedroeg het achtergrondniveau wederom ~ -60 dBV. De maxima blijven 

onder de 0.003 Volt 5 -50dBV, hetgeen tijdens de meeste preparaat-metingen 

als criterium voor een goede compensatie gold. Het signaal van de 

preparaathouder komt bij deze achtergrondsignalen (-50 dBV) niet uit de ruis 

tevoorschijn. Om de preparaathouder te kunnen zien dienen we te compenseren 

tot tenminste -60 dBV 5 0.001 Volt. 

We kunnen stellen dat er bij de gebruikte experimenten geen last is 

ondervonden van de preparaathouder omdat het gecompenseerde 

achtergrondsignaal minstens even groot is als de signalen die de 

preparaathouder geeft. Bij de meetserie SIGCO(XlOO, zaterdag) werd weliswaar 

afgeregeld tot -60 dB, waardoor de preparaathouder boven de ruis uitstijgt, 

maar hier waren de signaalsterktes dusdanig groot ~ 3. 5 Volt 5 +11 dBV 

maximaal) dat het signaal van de preparaathouder hier volledig bij wegvalt. 

§ 12 De gefitte waarde van z 

Bij alle experimenten bleek de lijn-dipool-formule f (x) een beter of 
L 

evengoed resultaat t~ geven als de punt-dipool-formule f (x). Dit geldt voor 
p 

de waarden van het magnetisch moment m, maar ook voor de waarden van z die 

door FMINS worden bepaald. Beschouw bijvoorbeeld figuur 56 waar de z-waarden 

van de punt-dipool-fit en de lijn-dipool fit zijn uitgezet tegen de 

preparaatlengte t voor de SIGCO(XlO) serie. 

In figuur 56 is het verloop van z voor de lijn-dipool-fits beter dan voor de 

punt-dipool-fits. Voor de lijn-dipool-fits blijft z binnen 1% constant. Bij 

de metingen aan VOLCO-l en VOLC0-2 zien we echter een geleidelijk verloop in 

z, hetgeen het duidelijkst is voor de VOLC0-2 serie. Zie daarvoor figuur 57. 
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Figuur 56: Gefitte z tegen preparaatlengte voor SIGCO(XlO)-serie 

o o o : Punt-dipool, x x x : Lijn-dipool 
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Figuur 57: Gefitte z tegen D2 voor VOLC0-2 serie, lijn-dipool-fits 
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Er is een afname in z te zien voor preparaten met een grotere diameter 

(kleinere l). Dit zou verklaard kunnen worden door aan te nemen dat men hier 

de magnetische lading op de preparaat-uiteinden niet meer in een punt op de 

preparaat-as mag denken, zodat men moet integreren over het oppervlak van 

het preparaat. Als we de magnetische lading nu homogeen over de 

eindoppervlakken van de cylinder uitgesmeerd denken, zal bij een totale 

lading Q de helft op het bovenste gedeelte van het eindvlak zitten, en de 
m 

helft op het onderste. De bovenste helft bevindt zich dichter bij de 

gradiometer en het magnetisch veld H ten gevolge van deze helft zal ter 
p 

plekke van de gradiometer sterker zijn dan het veld ten gevolge van de 

onderste helft (dit als gevolg van het feit dat H een grote z-macht in de 
p 

noemer heeft, en dus sterk afvalt met toenemende z, zoals in (30) of (35) 

duidelijk is). De SQUID meet dus ook meer signaal van de lading in de 

bovenste helft dan van de lading in de onderste helft, en wederom door het 

feit dat het veld sterk afvalt met toenemende z is de som van het 

SQUID-signaal van beide helften groter dan het signaal die de lading zou 

veroorzaken als men hem in een punt op de preparaat-as (x-as) zou plaatsen. 

Hierdoor lijkt het voor de gradiometer dat de lading zich niet op de x-as 

bevindt maar daar boven, hetgeen zich uit in het fitten van een KLEINERE 

waarde voor z bij brede preparaten. Hierbij blijft de TOTALE waarde van de 

magnetische lading (Q ) behouden, hetgeen dan toch een goede waarde van m 
m 

oplevert. De goede ligging van m voor de VOLCO-series (figuur 26 en figuur 

28) doet vermoeden dat deze veronderstellingen over het gedrag van z juist 

zijn. 

§13 Beschouwingen van FMINS uit MATLAB 

Algemene werking van FMINS 

De procedure FMINS uit MATLAB werd toegepast bij elke gemeten 

preparaat-kromme, en omdat het tot nu toe de beste manier is om uit een 

meting de waarde voor m te bepalen, is bij aanvang van het afstuderen 

bekeken hoe FMINS het beste gebruikt kan worden. Als gebruiker heeft men 

weinig invloed op de procedure , maar variaties in het getal E dat men in 

moet voeren bij aanroep van de procedure zijn van invloed op de werking van 

FMINS. Als E groter wordt gekozen, heeft dit als voordeel dat FMINS minder 

lang rekent, zodat het resultaat eerder beschikbaar is. Met name voor 
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toepassingen van de meetmethode in de praktijk kan dit een voordeel zijn. 

Deze kortere rekentijd brengt echter een gevaar met zich mee, namelijk dat 

de parameters die FMINS als eindresultaat opgeeft afh2nkelijk zijn van de 

opgegeven begin-parameters. Dit is nagegaan door bewust begin-parameters op 

te geven die verkeerd waren (ongeveer een factor 2 te groot) en voor 

verschillende waarden van E te kijken wat FMINS als eind-parameters geeft. 

Hierbij werden voorEde volgende waarden ingevoerd: 1, 0.1, 0.01, 0.001, 

0.0001 en 0.00001. Pas bij een waarde E = 0.0001 kan FMINS eind-parameters 

vinden die (binnen 0.001 %) niet afhankelijk zijn van de beginvoorwaarden, 

hoewel de rekentijd dat wel is: Hoe beter de beginvoorwaarden, hoe korter de 

rekentijd. E = 0. 001 geeft eind-parameters die afhankelijk zijn van de 

begin-parameters. Als we deze eind-parameters dan meegeven als 

begin-parameters voor een volgende fit met E = 0.001, dan komt het volgende 

setje eind-parameters dichter bij het goede setje uit (hierbij noemen we de 

eind-parameters voor E < 0.0001 de goede waarden). Zo komt FMINS, ook bij E 

= 0.01, na gemiddeld 8 opeenvolgende fits bij de juiste waarden uit. Omdat 

deze werkwijze geen enkele zin heeft, wordt E = 0.0001 gekozen. Nog kleinere 

waarden voor E geven geen verder voordeel, omdat de rekentijd toeneemt, 

zonder dat dit veranderingen groter dan 0.001 % in de eindparameters geeft. 

Een fit met f (x) duurt nu ongeveer 5 minuten, terwijl fits aan f (x) tot 
p L 

een kwartier kunnen duren. Fits met f (x) en f (x) hebben een grote 
yL pL 

spreiding in de rekentijd. Gemiddeld duren deze fits 15 minuten. 

Buiten het aanpassen van E heeft men geen invloed meer op de werking van de 

procedure. Het verdient wel aandacht om de beginvoorwaarden zo goed mogelijk 

te kiezen, met name omdat een ingewikkelde functie lokale minima in de 

kwadratensom K kan geven die door FMINS worden aangezien als het juiste 

minimum, zoals dat leek te gebeuren met de fits met f (x) en f (x). Het 
yL yp 

vervelende van deze lokale minima is dat men niet direct kan zien dat ze 

fout zijn, omdat de fit voor het oog netjes over de meetpunten loopt, en ook 

de kwadratensom K geen ongewoon grote waarden aanneemt (hoewel K altijd 

groter was voor een lokaal minimum dan voor het goede minimum). 

Men kan alleen hopen dat men lokale minima herkent aan de eind-parameters 

als deze niet voldoen aan de theoretische verwachtingen. Als men dan een zo 

goed mogelijke schatting voor de parameters als beginvoorwaarden heeft 

ingevoerd, zal FMINS minder tijd nodig hebben om het minimum te vinden, en 

de resultaten zullen nu ook de goede zijn. Deze lokale minima werden slechts 

gevonden bij f (x) en f (x) en dan nog loopt FMINS er niet altijd 
yL yp 

tegenaan. Een ander probleem bij het fitten is de situatie zoals die zich 
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bij f (x) voordeed, waar de fit volledig van de parameter-kromme wegliep als 
L 

er geen redelijke beginparameters werden opgegeven. Dit geeft verder geen 

onoverkomelijke problemen omdat de kwadratensom K in zo'n geval ORDES groter 

is dan K bij een goede fit en tevens in een afbeelding van de 

preparaat-kromme en de fit meteen te zien is dat er iets mis is (meestal 

loopt er dan een flauw gekromde lijn dwars door de preparaat-kromme heen. 

f (x) heeft hierdoor echter wel het nadeel dat het niet zomaar mogelijk is 
L 

het programma aan een aantal fits te laten rekenen en daarna naar de 

resultaten te kijken, omdat de kans dan groot is dat er slechte fits tussen 

zitten die over moeten worden gedaan. 

Invloed van veranderingen in m of z 

Figuur 40 t/m 44 geven aan hoe de gefit te kromme over de preparaatkromme 

loopt als er bewust veranderingen in m of z worden aangebracht. Uit de 

figuren volgt dat veranderingen in z een groter effect hebben op de 

kwaliteit van de fit dan veranderingen in m, hetgeen ook tot uitdrukking 

komt in figuur 45 en 46. Dit houdt tevens in dat, als FMINS een fit bepaalt 

met een onjuiste waarde voor z, (bijvoorbeeld 1 % te groot) de waarde van m 

die wordt gefit om toch een "goede fit" te houden verder dan deze 1% van de 

juiste waarde zal liggen. Vergelijking van figuur 41 en figuur 44 geeft te 

zien dat een z die 1% te groot is, een ongeveer twee keer zo grote afwijking 

in de maxima (ten opzichte van de meetpunten) geeft dan een m die 2% te 

klein is. Figuur 42 en figuur 43 laten zien dat een z die 1% te klein 

ongeveer twee maal zo grote afwijking van de meetpunten geeft dan een m die 

2% te groot is. Een verandering van 1% in z zal dus samenhangen met een 

verandering van ~ 4% in m. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in 

formule (30) m tot de eerste macht in de teller voorkomt, terwijl z tot de 

derde macht in de teller en tot de negende macht in de noemer voorkomt, 

hetgeen geeft: 

m 
6 z 

(92) 

Dit geeft dat een verandering ~ 4% in m een verandering ~ 1% in z 
2 2 veroorzaakt, wil d H /dz constant blijven! Dit is slechts een algemene 

z 
schatting en de samenhang tussen de verschillende parameters zal per 

preparaatkromme anders zijn. 
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Reductie van het aantal meetpunten 

Uit figuur 49 valt op te maken dat men in principe met meetseries van 30 

meetpunten kan werken, als men tevreden is met de hierdoor geïntroduceerde 

afwijking van 1. 5% in m. Indien men het aantal meetpunten nog verder laat 

afnemen zal de afwijking in m groter dan 2 % worden. Hierbij wordt opgemerkt 

dat bij afname van het aantal meetpunten een KLEINERE waarde van m wordt 

gevonden. De resultaten hebben betrekking op een fit aan een preparaatkromme 

van VOLC0-2 Nr2 (t = 6.4 mm). Deze preparaatkromme kan beschreven worden met 

een punt-dipool-formule, zodat voor elk preparaat dat wordt beschreven met 

een punt-dipool-formule de grens van 30 meetpunten als acceptabele waarde 

kan worden aangehouden (de theoretische kromme van een punt-dipool heeft 

zijn maxima voor elk preparaat op dezelfde plaats liggen zodat men bij al 

deze preparaten evenveel van de preparaatkromme afhaalt als men tot 30 

meetpunten teruggaat). 

Anders wordt het bij preparaten die met een lijn-dipool worden beschreven. 

Als t toeneemt zullen de maxima verder uit elkaar gaan liggen, zodat het 

mogelijk is dat men teveel informatie uit de preparaatkromme haalt als men 

slechts 30 meetpunten neemt. Bij het langste preparaat SIGC01 (t = 20 mm) 

werd zo voor m bij 30 meetpunten een afwijking van 2.4 %gevonden, terwijl 

dit voor 32 meetpunten 1% bedroeg. Bij preparaten met t > 1 cm doet men er 

dus beter aan 32 meetpunten te nemen. 

Vergelijking van figuur 49 en figuur 50 laat zien dat reductie van het 

aantal meetpunten kleinere afwijkingen in z geeft dan in m. Bij de eerder 

genoemde grens van 30 meetpunten bedraagt de afwijking in z 0.3%. 

§14 Algemene conclusies 

1) Het opnemen van het naaldventiel in de helium-terugvoerleiding zorgt voor 

voldoende onderdrukking van drukfluctuaties in de cryostaat, zodat hier geen 

invloed meer van op V gemeten wordt. 
squld 

2) Met behulp van de 50 Hz compensatie kan voortaan gemeten worden op een 

SQUID-gevoeligheid X100. Het verdient dan wel aanbeveling te meten op een 

tijdstip dat de achtergrondsignalen klein zijn. 

3) Het fitten van een preparaatkromme kan het best gebeuren met behulp van 

de lijn-dipool-formule. De fout ten gevolge van het toepassen van de 

98 



punt-dipool-benadering bedraagt 3.5% bij een preparaat-lengte i=10 mm. Bij 

langere preparaten zal deze fout groter worden, en bij kortere preparaten 

zal deze fout kleiner worden. 

4) De demagnetiserende factor kon niet goed bepaald worden uit de 

literatuur. Een schatting van de maximale fout die in m ontstaat ten gevolge 

van het verwaarlozen van de demagnetiserende factor bedroeg ~ 4%. 

5) De VOLCO-preparaten voldoen aan de theoretische verwachtingen. Het 

toepassen van de punt-dipool-benadering geeft bij het VOLC0-2 Nr1 preparaat 

een afwijking van 3%. Alle andere preparaten zorgen bij toepassing van de 

punt-dipool-benadering voor een afwijking <1%. 

6) De SIGCO-serie kan niet met een punt-dipool-formule beschreven worden en 

wordt gefit met de lijn-dipool-formule. De magnetische momenten zijn dan 

binnen (maximaal) 4% constant. 

7) Bij de hoogte-variatie metingen werden de veranderingen in de hoogte van 

de gradiometer door zowel de punt-dipool-formule als de lijn-dipool-formule 

goed gevolgd. Hierbij treden (wederom voor zowel punt- als 

lijn-dipool-formule) echter verschillen (~3%) in het magnetisch moment op 

die niet verklaard zijn. 

8) De metingen met het asymmetrisch preparaat geven aan dat het niet 

mogelijk is veranderingen in y van enkele milimeters te zien op een afstand 

z = 7 cm van de gradiometer. Het verloop van z als functie van hoek ~ geeft 

een juist kwalitiatief verloop, maar het maximale uitwijking in de 

z-richting vertoont een afwijking van 4% met de opgemeten waarde. 

9) Het signaal van de preparaathouder is slechts te zien als men tijdens een 

gehele meting de waarde van het achtergrondsignaal beneden de -60 dBV houdt. 

Dit is tot nu toe een uitzonderlijke situatie. 

10) De procedure FMINS uit MATLAB is geschikt voor het bepalen van de 

gebruikte fits, maar bij het introduceren van een zesde variabele (y) is het 

niet duidelijk de slechte resultaten die dit oplevert het gevolg zijn van 

het feit dat MATLAB geschikt is voor het minimaliseren van een functie met 

maximaal 5 parameters. 
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HOOFDSTUK IX: AANBEVELINGEN 

Als aanbevelingen voor onderwerpen van verder onderzoek worden genoemd: 

1) Nu op SQUID-gevoeligheid X100 kan worden gemeten, verdient het 

aanbeveling om de snelheid van de metingen te herzien, omdat het 

achtergrondveld een grotere rol gaat spelen op gevoeligheid X100, zodat meer 

invloed van drift te verwachten is. Het is dan zaak zo snel mogelijk een 

preparaatkromme op te meten. H. van Rooijen geeft in zijn stageverslag [LIT 

9] als aanbeveling om, als men het preparaat in stapjes van 0.4 cm 

voortbeweegt, niet meer metingen te doen dan 3 per seconde. Hierbij werd 

echter geen gebruik gemaakt van parameterschatting, en de uitspraken worden 

gedaan aan de hand van het al dan niet aanwezig zijn van met het oog 

zichtbare verschillen tussen preparaatkrommen die bij verschillende 

snelheden zijn opgemeten. Bij de metingen in dit afstudeerwerk zijn geen 

systematische verschillen aangetroffen in de parameters van de eerste en 

tweede meting per preparaat-positie. Men zou het tijdsverschil tussen deze 

twee metingen in het programma MEET. PAS kunnen verkleinen en nagaan bij 

welke meetsnelheden er veranderingen in m enlof z gaan optreden. 

2) Tevens zal men bij het opmeten van zwakke preparaten, zoals 

zout-oplossingen, invloeden kunnen merken van de duwstaaf. Om hier geen last 

meer van te hebben zou het preparaat met behulp van een stappenmotor aan een 

draadje door de spoel voortgetrokken kunnen worden. Dit vraagt om verdere 

automatisering van de opstelling. 

3) Het vinden van verschillende z-waarden binnen de VOLC0-2 serie, zoals 

werd weergegeven in figuur 57, geeft aan dat we bij brede preparaten de 

magnetische lading niet in een punt op de preparaat-as kunnen denken. 

Het verdient aanbeveling om als afstudeeropdracht een grondige beschouwing 

van de theoretische kromme te maken, waarbij men rekening houdt met: 

- De magnetische lading die zich niet in een enkel punt bevindt, 

- De uitgebreidheid van de gradiometer, 

- Het niet-homogeen zijn van de magnetisatie in cylindervormige preparaten. 

Het heeft waarschijnlijk geen zin om slechts een van deze punten mee te 

nemen, daar dit in deze afstudeerperiode is geprobeerd. Hierbij werd bij de 

hoogte-variatie metingen gefit met een formule die de afzonderlijke fluxen 
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van de 8 gradiometer-windingen op de juiste manier bij elkaar optelt. Er 

werd echter geen rekening gehouden met het feit dat de flux door een 

bepaalde winding niet homogeen is. De resultaten voor z waren slechter dan 

wanneer een fitformule werd gebruikt die de gradiometer als een punt-opnemer 

beschouwt. Waarschijnlijk vergroot men een bepaald verwaarloosbaar effect 

als men een andere verwaarlozing wil opheffen, waardoor er een 

verslechtering van het theoretisch model optreedt. Pas als men met alle 

bovenstaande punten rekening houdt, zal het opstellen van een nieuwe 

fitformule de moeite lonen. 

4) Hiermee samenhangend is de aanbeveling om uit te kijken naar een ander 

rekenprogramma, omdat MATLAB, naast het fel t dat de procedure FMINS is 

beperkt tot 5 parameters, niet snel genoeg is in het uitvoeren van 

elliptische integralen, die tevoorschijn komen als men een theoretische 

kromme opstelt die met alle onder 3) genoemde punten rekening houdt. 
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PENDIX 1: DE COMPUTERPROGRAMMA'S IN TURBO-PASCAL 

TEREENVOLGENS WORDEN DE LISTINGS GEGEVEN VAN: 

MEET. PAS 
VERWERK1. PAS 
VERWERK2.PAS 

{LISTING VAN PROGRAMMA MEET.PAS, VOOR BESCHRIJVING ZIE HOOFDSTUK III} 

RAM MEET; 

S TPDECL,DOS,CRT; 

BRDNAME:NBUF; 
BD,I,J,K,MEET_AANTAL,MIDDEL_AANTAL:INTEGER; 
WRT:ARRAY [1 .. 21] OF CHAR; 
RD:ARRAY [1 .. 47] OF CHAR; 
DF: TEXT; 

palen van adres van DSA (device 1)} 
RDNAME: =' DEV1 '; 
D:=IBFIND(BRDNAME); 

noemen van file waar data naar toe gaat} 
SSIGN(DF,'C:,IWAN\MEETDATA.DAT' ); 

ITE(DF); 

palen van het referentiesignaal 
T:='FR8DM2VS1VW1,XOD,XOA ' 

IBWRT(BD,WRT,14); 

op DSA-kanaal B} 

ELAY(lOOO); 
T:='DV2HDOFXO,XOD,XOA 

IBWRT(BD,WRT,11); 
ELAY(lOOO); 

T:='VT240,XOD,XOA 
BWRT(BD, WRT, 7); 
ELAY(lOOO); 
BRD (BD, RD, 47); 

ITELN(DF, RD); 
T:='VT240,XOD,XOA 

BWRT(BD,WRT,7); 
ELAY ( 1000) ; 
BRD(BD, RD, 47); 

ITELN (DF, RD); 

stellen van nyquist-diagram 
T:='VSOVWSHDOFXO,XOD,XOA ' 

BWRT(BD,WRT,14); 
ELAY(lOOO); 

T:='DV4,XOD,XOA 
BWRT (BD, WRT, 5); 
ELAY(lOOO); 

'. 
' 

{VT240 = cursor op 120 Hz} 

'; {hier stond een andere frequentie,} 
{nu is tweemaal zelfde frequentie genomen} 

op DSA} 

'. 
' 

IDDEL_AANTAL:=1; {aantal punten waarover gemiddeld wordt, was altijd 1} 
ET AANTAL:=40; {aantal meetpunten} 
ITELN(DF,MEET_AANTAL,' ',MIDDEL_AANTAL); 



gin van eigenlijke metingen} 
FOR 1: =1 TO MEET_AANTAL DO 

BEGIN 

eerste meting bij bepaalde positie preparaat} 
WRT:='VT240\XOD\XOA 
IBWRT(BD,WRT,7); 
DELAY(lSOO); 
FOR K:=1 TO MIDDEL_AANTAL DO 

BEGIN 
IBRD(BD, RD, 47); 
WRITELN (DF, RD) 

END; 

eede meting bij bepaalde positie preparaat} 
WRT:='VT240\XOD\XOA 
IBWRT(BD, WRT, 7); 
DELAY(lSOO); 
FOR K:=1 TO MIDDEL_AANTAL DO 

BEGIN 
IBRD(BD,RD,47); 
WRITELN (DF, RD) 

END; 

WRITE(CHR(7)); {BEEP!} 
DELAY(lSOO); 

END; 

T:='DM4VW1DV2\XOD\XOA 
IBWRT(BD,WRT,11); 
IBLOC(BD); 

OSE(DF) 

{DSA wordt weer op amplitudespectrum gezet} 

{LISTING VAN PROGRAMMA VERWERK1.PAS, VOOR BESCHRIJVING ZIE HOOFDSTUK 111} 

RAM VERWERK_NYQUIST; 
I, P, Q: INTEGER; 
INS: STRING [47]; 
DF,DF1:TEXT; 

IN 
SSIGN(DF,'C:\IWAN\MEETDATA.DAT' ); 
SSIGN(DF1,'C:\IWAN\MEETTEMP.DAT' ); 

SET(DF); 
EWRITE(DFl); 
OR I: =1 TO 2 DO 

BEGIN 
READLN(DF, INS); 
DELETE(INS,1,16); 
DELETE(INS,16,31); 
WRITELN(DF1, INS) 

END; 
EADLN(DF, P, Q); 

I TELN ( DF 1 , P, ' ' , Q) ; 
OR I:= 1 TO 2*P*Q DO 

BEGIN 



READLN (DF, INS); 
DELETE(INS,1,16); 
DELETE(INS,16,1); 
WRITELN(DFl, INS) 

END; 
CLOSE(DF); 
CLOSE(DFl) 
D. 

{LISTING VAN PROGRAMMA VERWERK2.PAS, VOOR BESCHRIJVING ZIE HOOFDSTUK III} 

OGRAM BEWERK_MEETTEMP; 
I, J, P, Q: INTEGER; 
A,B,C,CSOM,D,DSOM,STAP,VS30,VS120:REAL; 
DF,DF1:TEXT; 

GIN 
ASSIGN(DF,'C:~IWAN\MEETTEMP.DAT' ); 
ASSIGN(DF1,'C:~IWAN~DEDATA.DAT' ); 
RESET(DF); 
REWRITE (DF1 ) ; 
READLN(DF,VS30); 
READLN(DF,VS120); 
READLN (DF, P, Q); 
STAP:=O.S; 
FOR I:=1 TO P DO 

BEGIN 
CSOM:=O; 
DSOM:=O; 
FOR J:=1 TO Q DO 

BEGIN 
READLN(DF, A, B); 
C:=SQRT(SQR(A)+SQR(B))/VS30; 
D:=180*ARCTAN(B/A)/PI; 
IF A<O THEN 

IF B>O THEN D: =D+180 ELSE D: =D-180; 
CSOM:=CSOM+C; 
DSOM:=DSOM+D 

END; 
CSOM: =CSOM/Q; 
DSOM: =DSOM/Q; 
WRITE(DF1, (I*STAP):5:2,' ',CSOM:9:4,' ',DSOM:9:4,' '); 
CSOM:=O; 
DSOM: =0; 
FOR J:=1 TO Q DO 

BEGIN 
READLN(DF, A, B); 
C:=SQRT(SQR(A)+SQR(B))/VS120; 
D:=180*ARCTAN(B/A)/PI; 
IF A<O THEN 

IF B>O THEN D:=D+180 ELSE D:=D-180; 
CSOM: =CSOM+C; 
DSOM:=DSOM+D 

END; 
CSOM: =CSOM/Q; 
DSOM: =DSOM/Q; 
WRITELN(DF1,CSOM:9:4,' ',DSOM:9:4); 

END; 
CLOSE(DF); 
CLOSE(DFl) 



PENDIX 2: DE LISTING VAN DE PROCEDURE FMINS UIT MATLAB 

netion [x, options] = fmins(funfcn,x,options,grad,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10) 
MINS Finds the minimum of a function of several variables. 

X=FMINS('FUN',XO) starts at the matrix XO and finds a m1n1mum to the 
function which is described in FUN (usually an M-file: FUN.M). 
The function 'FUN' should return a scalar function value: F=FUN(X). 

X=FMINS('FUN' ,XO,OPTIONS) allows a vector of optional parameters to 
be defined. OPTIONS(1) controls how much display output is given; set 
to 1 for a tabular display of results, (default is no display: 0). 
OPTIONS(2) is a measure of the precision required for the values of 
X at the solution. OPTIONS(3) is a measure of the precision 
required of the objective function at the solution. 
For more information type HELP FOPTIONS. 

X=FMINS('FUN' ,XO,OPTIONS, [],P1,P2, .. ) allows 
variables, P1, P2, ... to be passed directly to FUN: 
[F,G]=FUN(X,P1,P2, ... ). 

FMINS uses a Simplex search method. See also, FMINU. 

C. Moler, 8-19-86 
Revised Andy Grace, 6-22-90 
Copyright (c) 1986-88 by the MathWorks, Inc. 

Ref: D. J. Woods, Report 85-5, Dept. Math. Sciences, Rice Univ., 
May, 1985. 

nargin<3, options=[]; end 
ions=foptions(options); 
t=options ( 1); 
=options(2); 
2=opt i ons ( 3); 
(round(prnt) ~= prnt ) 
ld syntax: 

%disp('Warning: Using old syntax to fmins.') 
%disp('The new syntaxis documented in the Optimization Tooibox guide.') 
if nargin<4, grad=O; end 
tol = prnt; tol2 = 1e10; prnt = grad; 

lstr = [funfcn]; 
~any(funfcn<48) 

evalstr= [evalstr, ' (x' ] ; 
for i=1:nargin - 4 

evalstr = [evalstr,' ,P',num2str(i)]; 
end 
evalstr = [evalstr, ' ) ' ] ; 

prod(size (x)); 
(~options(14)) 

options(14) = 500*n; 

et up a simplex near the initia! guess. 



n = x(:); 
= 0. 9*xin; 
:) = v; fv = eval(evalstr); 
I 

r j = l:n 
y = xin; 
if y(j) ~= 0 

y (j ) = 1. 1 *y ( j ) ; 
el se 

y(j) = 0.1; 
end 
v = [v y); 

:1 

x(:) = y; f = eval(evalstr); 
fv = [fv f); 

(• j] = sort(fv); 
i= v(: ,j); 

~ = n+1; 
prnt 
ele 
format compact 
format short e 
home 
ent 
disp(' initial ' ) 
disp(' ') 
V 

f 

ha = 1; beta = 1/2; gamma = 2; 
np1) = size(v); 
sn = on es ( 1 , n) ; 
= 2: n+l; 
= 1: n; 

terate until the diameter of the simplex is less than tol. 
le ent < options(14) 

if max(max(abs(v(: ,ot)-v(: ,onesn)))) <= tol & max(abs(fv(1)-fv(ot))) <= tol2, bre 

One step of the Nelder-Mead simplex algorithm 

vbar = (sum(v(:,on)' )/n)'; % Mean value 
vr = (1 + alpha)*vbar- alpha*v(:,n+1); x(:) = vr; fr = eval(evalstr); 
ent = ent + 1; 
vk = vr; fk = fr; how = 'reflect ' 
if fr < fv(n) 

el se 

if fr < fv(l) 

end 

vt = 
if fr 

end 

ve = gamma*vr + (1-gamma)*vbar; 
ent = ent + 1; 
if fe < fv(l) 

end 

vk = ve; fk = fe; 
how = 'expand 

v(: ,n+l); ft = fv(n+l); 
< ft 

vt = vr; ft = fr; 

x(:) = ve; fe = eval(evalstr 

vc = beta*vt + (1-beta)*vbar; x(:) = vc; fc = eval(evalstr); 
ent = ent + 1; 
if fc < fv(n) 

vk = vc; fk = fc; 



d 

el se 

end 
end 
v(: ,n+l) = vk; 
fv(n+1) = fk; 
[fv, j] = sort(fv); 
v = v(:,j); 

if prnt 

end 

home 
ent 
disp(how) 
dlsp(' ') 
V 

fv 

) = v(:,l); 
prnt, format, end 
ions(lO)=cnt; 
ions(S)=min(fv); 
cnt==options(14) 

if options(1) >= 0 

how = 'contract' ; 

for j = 2: n 
V (: , j) = (V (: , 1) + V (: , j) ) /2; X (: ) = V (: , j) ; fv (j) = 

end 
ent = ent + n -1 ; 
vk = (v(:, 1) + v(: ,n+l))/2; x(:) = vk; fk = eval(evalstr); 
ent = ent + 1; 
how = ' shr ink 

di sp ( [' Warning: 
disp ( ' 

Maximum number of lterations (' ,num2str(options(14)),') h 
(increase OPTIONS(14)).') 

end 



APPENDIX 3: DE VOLC0-1, VOLC0-2 EN SIGCO PREPARATEN 

Nr : Het nummer van het preparaat binnen zijn serie. 
t Lengte van het preparaat in mm, ~t = 0.005 mm. 
D Diameter van het preparaat in mm, ~D = 0.005 mm. 
g Massa van het preparaat in gram: ~g = 0.001 gram. 
N Demagnetiserende factor. 
~ Correctie-factor ten gevolge van N. 

VOLCO-l 

Nr t D g D2 D2g VD 

1 10.000 1.995 0.277 3.98 1. 10 5.0 
2 2.500 4.000 0.279 16.00 4.46 0.625 
3 0.625 7.995 0.279 63.92 17.83 0.078 
4 0.365 10.490 0.277 110.0 30.5 0.035 
5 0.220 13.415 0.272 180.0 49.0 0.016 
6 0. 155 16.005 0.275 256.2 70.5 0.0097 

VOLC0-2 

Nr t D g D2 D2g VD 

1 10.000 7. 195 3.612 51.77 187.0 1. 39 
2 6.400 9.000 3.607 81.0 292.2 0.71 
3 4.285 11. 005 3.595 121.1 435.4 0.39 
4 3.265 12.605 3.588 158.9 570.1 0.26 
5 2.645 14.000 3.596 196.0 704.8 0. 19 
6 2.025 15.995 3.602 255.8 921 0. 13 

SIGCO 

Nr t D g D2 D2g VD 

1 19.995 9.000 11.334 81.0 918 2.22 
2 17.005 9.370 10.439 87.8 917 1. 81 
3 15.000 9.675 9.813 93.6 918 1. 55 
4 11.995 10.225 8.769 104.6 917 1. 17 
5 10.000 10.705 8.011 114.6 918 0.93 
6 7.000 11. 700 6.705 136.9 918 0.60 
7 5.000 12.725 5.666 161.9 917 0.39 
8 1.990 16.000 3.561 256 912 0.12 

N [ 

0.026 1.000 
0.46 1.000 
0.89 1.006 
0.94 1. 016 
0.97 1.045 
0.98 1.092 

N ~ 

0.18 1.000 
0.43 1. 002 
0.59 1.008 
0.69 1. 018 
0.76 1.033 
0.83 1. 067 

N ~ 

0.09 1.000 
0. 12 1.000 
0.15 1.000 
0.20 1. 001 
0.31 1.002 
0.48 1.007 
0.59 1. 014 
0.83 1. 067 



Appendix 4: De demagnetiserende factor N 

Onderstaande figuur is een reproductie van figuur 2 uit [LIT 8] 

De N/4n die uitstaat komt overeen met de N die in dit verslag wordt 
gebruikt. 

Dit hangt samen met het gebruikte eenheden-stelsel. Waar in dit verslag 

gebruik wordt gemaakt van het S.I. eenhedenstelsel, maakt [LIT 8] gebruik 

van het C.G.S.-stelsel. 
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