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AANZET TOT SIMULTANE METING VAN MAGNETISCHE SUCEPTIBILITEIT EN 

ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID MET SQUID-GRADIOMETER-OPSTELLING. 

Samenvatting: 

Cylindervormige preparaten van een para- of diamagnetische 

stof krijgen een magnetisch dipoolmoment m wanneer ze in een 

magneetveld worden gebracht. De grootte van m is evenredig met de 

magnetiche susceptibiliteit van het preparaat x . 
m 

Wanneer geleidende cylindervormige preparaten in een wisselend 

magneetveld worden gebracht, worden in deze preparaten inductie

stromen opgewekt, die ook een magnetisch dipoolmoment geven. De 

grootte van dit moment is evenredig met de frequentie van het 

aangelegde veld w en de geleidbaarheid van het preparaat C1'. 

Meting van het veld H t.g.v. m geeft informatie over x en 
m m 

CF. De preparaten worden gemagnetiseerd in een spoel waarin het 

veld evenwijdig is aan de as van de preparaten. De tweede 

afgeleide van H wordt buiten de spoel gemeten met een SQUID en 
m 

een 2e -orde gradiometer. Tijdens de meting wordt het strooiveld 

van de spoel gecompenseerd om het veld H (orde 10-3-10-5 Alm) zo 
m 

weinig mogelijk te verstoren. 

De resultaten worden berekend m.b.v. een kleinste kwadraten

aanpassing van de meetgegevens. 

De gevonden waarden voor x en C1' (gemeten aan koper, brons, 
m 

FeCl .4H 0, water en zoutoplossing) liggen meestal binnen 20'7. van 
2 2 

de literatuurwaarden. In andere gevallen wordt een ordegrootte 

voor xm en C1' gevonden. 

De oorspronkelijke opstelling is verbeterd (minder drift en 

minder storingen), uitgebreid (meting bij twee frequenties 

tegelijkertijd) en gedeeltelijk geautomatiseerd. 



Inleiding 

Vaak wordt de magnetische susceptibiliteit bepaald door met 

een balans de kracht, die een preparaat in een inhomogeen 

magneetveld ondervindt, te meten. Bij niet-balans-methoden wordt 

het veld H gemeten, dat het gevolg is van de magnetisatie van een 
m 

preparaat; die magnetisatie wordt op zijn beurt veroorzaakt door 

een uitwendig aangelegd magneetveld H . H is een maat voor de 
0 m 

susceptibiliteit ~ van een preparaat. 
m 

De nauwkeurigheid van deze meting wordt vergroot, wanneer men 

een wisselend magneetveld gebruikt. Het is dan namelijk mogelijk 

om moderne elektronische apparatuur te gebruiken, zoals een 

lock-in amplifier of een spectrum analyzer. Het gebruik van 

wisselende magneetvelden maakt het tevens mogelijk elektrische 

geleidbaarheden te meten. 

In de vakgroep Analyse Fysische Meetmethoden wordt het veld 

van het gemagnetiseerde preparaat, H , gemeten met een 
m 

-7 
gradiometer-SQUID-systeem, waarmee velden tot ongeveer 10 Alm 

(ruisniveau) kunnen worden waargenomen. 

Het afstudeerwerk richtte zich op het verbeteren van de reeds 

aanwezige opstelling en het opzetten van gecombineerde metingen 

van de magnetische susceptibiliteit en elektrische geleidbaarheid. 

Bij het verbeteren van de opstelling wordt de meeste aandacht 

besteed aan het verminderen van de drift, die tijdens eerdere 

metingen opgemerkt was, en het verkorten van de meettijd. 

Bij het opzetten van gecombineerde metingen wordt uitgegaan 

van het gelijktijdig opwekken en 'gelijktijdig' detecteren van 

twee velden met verschillende frequenties. Bij de metingen wordt 

het 'interfacen' van de spectrum analyzer m.b.v. een computer 

belangrijk om de snelheid te vergroten en de meetgegevens beter te 

kunnen verwerken. 

Een van de uiteindelijke doelen, waarnaar binnen AFM wordt 

gestreefd, is een opstelling die door het meten van de magnetische 



susceptibiliteit van continue stofstromen inhomogeniteiten in deze 

stromen kan opsporen. 
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Hoofdstuk 1: Theorie 

§1: Magnetisatie t.g.v. uitwendig veld 

Wanneer een lichaam in een magneetveld wordt gebracht, zal 

dit lichaam gemagnetiseerd raken: er ontstaat een nieuw extra 

veld, t.g.v. de magnetisatie van het lichaam. In veel gevallen is 

de grootte van de magnetisatie evenredig met het de grootte van 

het aangelegde magnetische veld: 

met M het magnetische moment per volume-eenheid, 

H de veldsterkte van het aangelegde magneetveld en 
0 

x de magnetische susceptibiliteit van het lichaam. 
m 

(1) 

Deze susceptibiliteit geeft de reactie van een medium op een 

uitwendig veld aan. Is x < 0, heet de stof diamagnetisch, is 
m 

daarentegen x > 0, heet zij paramagnetisch. Het extra magnetische 
m 

veld, wat veroorzaakt wordt door de magnetisatie zullen we verder 

noemen. 
m 

Fig. 1 magnetisch veld H ten gevolge van magnetisatie in een 
m 

aangelegd veld H . 
0 

1 



We zullen in het vervolg cylindervormige lichamen beschouwen 

met een lengte t en straal R en aannemen dat H de richting van de 
0 

cylinderas heeft. 

Wanneer we het begrip magnetische ladingen invoeren, kunnen 

we daarmee op eenvoudige wijze H berekenen. Het magnetische 
m 

dipoolmoment ~ is te schrijven als: 

(2) 

met Q de magnetische lading (die we als puntladingen aannemen) en 
m 

l de dipoollengte (de lengte van het gemagnetiseerde 

cylindrische lichaam). 

Wanneer het produkt lading-afstand eindig blijft in de limiet 

t-70, spreken we van een puntdipooL Heeft de dipool een eindige 

lengte, dan spreken we van een lijndipooL De grootte van de 

magnetische ladingen die de magnetische dipool vormen, volgt uit 

vergelijkingen 1 en 2: 

zodat geldt: 

Q 
m 

2 = nR ~ H 
m 0 

(3) 

Hiermee is de grootte van het magnetische dipoolmoment, dat 

ontstaat als een cylinder van een magnetisch materiaal in een 

uitwendig veld wordt gebracht, verbonden met de straal van de 

cylinder, de susceptibiliteit en de grootte van het veld. 
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§2: Veld van een gemagnetiseerde cylinder 

In de vorige paragraaf hebben we aangenomen dat het veld 

t.g.v. de magnetisatie van een cylinder in een uitwendig veld, 

evenwijdig aan de as, te beschrijven is m.b.v. magnetische 

ladingen op de eindvlakken van de cylinder. In §5 zal de aanname, 

dat deze ladingen in twee punten op de cylinderas gedacht mogen 

worden, worden gerechtvaardigd. 

Het veld H veroorzaakt door een puntlading is te schrijven 
p 

als: 

Q -7 

H (r) - 4; r 3 
P r 

z 

y 

----------~~------~~----------~x 
Q 

I .m 
~x~ 

Fig. 2 magnetisch veld t.g.v. magnetische puntlading. 

(4) 

Voor het veld van een lijndipool (lengte t) die langs de x-as is 

gericht, geldt: 

-7 -7 
r r 

1 2 ---
3 3 

r r 
1 2 

met r = j x
2 

+ z
2 

1 1 g 

t t 
(1 = 1,2), x

1 
= x + 2 en x

2 
= x - 2• 

waarbij het veld wordt gemeten in een punt met hoogte z op de z-as 
g 

en x de plaats van het midden van de dipool is. 

3 



Bij de metingen is de z-component H (r) een belangrijke 

grootheid. Hiervoor geldt: 

Q z 
m g 

Hm,z(r) - 4n { t 2 
((x+2) 

2)3/2 + z 
g 

m,z 

t 2 
((x--) 

2 

z 
g 

2)3/2 + z 
g 

Aangezien H evenredig is met Q en volgens vergelijking 
m,z m 

(3) ook met de magnetische susceptibiliteit ;:t: , kan door meting 
m 

van H een maat voor ;:t: worden verkregen. 
m,z m 

§3: Meting van het preparaatveld 

(5) 

De meting van het preparaatveld wordt gedaan met een 

gradiometer-SQUID-systeem, waarbij de gradiometer als fluxomzetter 

fungeert waarna de SQUID met behulp van zijn electronica de 

fluxveranderingen omzet in een elektrische spanning, die daarna 

verwerkt kan worden (fig. 3). 

SQUIO 

gradiomete r 
L-

H 

1 elektronica 
I 

'i---He (4,2K} 
- _J 

Fig. 3 omzetting magneetveld in spanning. 

Vsquid 

Zowel de gradiometer als de SQUID zijn supergeleidend (SQUID 

staat dan ook voor Superconducting QUanturn Interference Device). 

Ze zijn beiden in een cryostaat ondergebracht, in vloeibaar 

Helium (4,2 K). 

Een gradiometer is een geometrische constructie van 

cirkulaire windingen op onderling regelmatige afstanden. De 

4 



gradiometer wordt gekenmerkt door een functionele orde: onze 2e 

orde gradiometer 'meet' de tweede afgeleide van het veld. 

b=3,91cm I ~ 
Q 
S< 

-- b 

------- d=2,97cm 
Fig. 4 de gebruikte gradiometer. 

Dit wordt onder andere duidelijk wanneer we de wikkelrichting 

van de afzonderlijke windingen bekijken: door de verschillende 

windingen tegen elkaar in te wikkelen kunnen bijdragen in de 

verschillende windingen elkaar opheffen. 

Het voordeel van zo'n gradiometer is dat homogene velden en 

velden met een homogene gradiënt niet van invloed zijn op de 

metingen. Voorbeelden van zulke velden zijn resp. het 

aardmagneetveld (wat over kleine afstanden homogeen mag worden 

verondersteld) en gradiënten van velden afkomstig van relatief 

veraf zijnde opstellingen of apparaten. 

De gemeten grootheid is evenredig met de tweede afgeleide 

naar z van de z-component van het preparaatveld: 

3Q 
= 4nm 

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

(( t)2 2)112 
x+z- +z 

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

(( t)2 2)112 x-- +z 
2 

(6) 

Hierbij nemen we aan dat het veld afkomstig is van een lijndipool 

met lengte t, gericht langs de x-as met het midden van de 

lijndipool in x en de gradiometer in een punt op de z-as gedacht 
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wordt (hoogte z = z ) . 
g 

~ 
40 .; 

'U 30 

J 20 

-8 10 1 

t 0 

I 
-10 

-20 

-30 

-40 
-Q.HI -CI.Oiil -Q.03 Q.03 Q.08 0.15 

afstanel x In m 

Fig. 5 de tweede afgeleide naar z van H als functie van de m,z 
afstand (x) met z = 7 cm en y=O. 

g 

Bovenstaande kromme wordt het preparaatspectrum genoemd en 

is ook weer evenredig met de susceptibiliteit. Een methode om 

informatie over de magnetische lading Q en daarmee over ::1:: te 
m m 

verkrijgen bestaat uit het bepalen van a2
H /Bz

2 
als functie van 

m,z 
de plaats x van het preparaat. In feite is één meting al voldoende 

(als x en z bekend zijn) om ::1:: te meten, hoewel de meetfout 
g m 

kleiner wordt als het gehele spectrum wordt gemeten. 

§4: Geleidbaarheid 

Naast magnetische eigenschappen kan een materiaal ook 

geleidende eigenschappen hebben. Wanneer zo'n materiaal in een 

wisselend magneetveld wordt gebracht, zullen er inductiestromen 

gaan lopen die magnetische fluxveranderingen tegenwerken volgens 

de Wet van Lenz. Deze geïnduceerde stromen geven aanleiding tot 

een magnetisch moment. 
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Wanneer een cylindervormige geleider in een harmonisch 

wisselend magneetveld, evenwijdig aan de as, wordt geplaatst, 

zullen er cirkelvormige stromen gaan lopen. Het magnetisch dipool

moment hiervan wordt in het volgende bepaald. 

Het veld binnen de geleider voldoet aan de volgende Maxwell

vergelijkingen: 

v.H = o, vxH = 1 + ~~· vxÊ = 

en de wet van Ohm: 1 = CïÊ. 

Wanneer de frequentie w zodanig is dat geldt: wc « 0", met 

c de permitiviteit en 0" de elektrische geleidbaarheid van het 

materiaal) ,is de frequentie zo laag, dat de diëlektrische 

verplaatsing verwaarloosd kan worden t.o.v. het effect van de 

stromen: 8D/8t « 1 (dan geldt namelijk iwcE « CïE). Dit leidt tot 

de volgende differentiaalvergelijking voor harmonische velden H: 

met j.l de magnetische permeabiliteit van het materiaal. 

Hierbij is gebruikt: 

vx(vxHl =v(v.H)-u2H 

(7) 

We nemen aan dat H alleen een functie is van de afstand r tot de 

as, zodat de Laplace-operator geschreven kan worden als: 
2 

UZ= _i_+~ 
8r2 rar 

De differentiaalvergelijking wordt hiermee die van Bessel: 

8 2~ 18~ 
H H -kz~, k2 . -- + -- = H = Cij.l.IW 

Brz r8r 
(8) 

De algemene oplossing hiervan is een lineaire combinatie van twee 

lineair onafhankelijke Oe -orde Bessel-functies, bv.: 
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H(r )=AJ (kr) + BN (kr) 
0 0 

(9) 

waarbij de constanten A en B volgen uit de randvoorwaarden. De 

functie J wordt een Besselfunctie van de eerste soort genoemd, N 
0 0 

een Besselfunctie van de tweede soort en ook wel Neumann- of 

Weber-functie (dan aangeduid met Y). De index bij de 

Besselfuncties geeft de zgn. orde van de Besselfuncties aan. 

In het geval van een massieve cylinder, straal R, kan de 

oplossing van de differentiaalvergelijking met als randvoorwaarde 

H (R) = H , beschreven worden met Besselfuncties van de eerste 
x 0 

soort: 

H (r) 
x 

J (kr) 
0 

= Ho J (kR)' Hr (r) = 
0 

0, H (r) = 0 
l{J 

met H de amplitude van het aangelegde veld (evenwijdig aan de 
0 

x-as, wat tevens de cylinderas is) en R de straal van de cylinder. 

H en H volgen uit cylinderymmetrie van het probleem. 
r l{J 

Hieruit volgt de stroomdichtheidsverdeling ]: 

0, j (r) = 0 
x 

Het magnetische dipoolmoment is gedefinieerd als: 

~ 1 I~. ~(~')d3 • m = 2 r xj r r 

(10) 

(11) 

(12) 

Vergelijk (12) met de formule voor het magnetisch moment van een 

vlakke cirkelvormige stroomgeleider: m = I* A en ift evenwijdig aan 

de normaal op A (oppervlak winding) als er een stroom I loopt (zie 

[LIT6]). In de cylindercoördinaten die gebruikt worden, geeft dit: 

8 



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

~ 1 1 
m - 2 J (kR) 

0 

m = nlkH ! r 2 

x 0 

0, m 
q> 

= 0 (13) 

Voor de Besselfuncties gelden de volgende reeksontwikkelingen (zie 

bv. [LIT7]: 

CX) 1 
J (z) = L 2 (~)2n 

0 
n=O (n!) 

2 
(14) 

CX) 1 
J (z) = t' (~)2n+l 

1 L n!(n+l)! 2 
n=O 

(15) 

Deze afleiding geeft een theoretisch verband voor het magnetisch 

moment als functie van o.a. de geleidbaarheid en de frequentie, 

zodat hiermee meetresultaten beoordeeld kunnen worden. 

In het geval van een holle cylinder moet de oplossing voldoen aan 

twee randvoorwaarden op de binnen- en buitenkant van de 

cylinder, op de overgangen van geleider naar lucht. Voor de 

buitenkant r = R , geldt weer de voorwaarde H(R ) = H . De 
u u 0 

randvoorwaarde bij r = R wordt nu het probleem. Hierop komen we 
1 

later terug (Hoofdstuk 3: Resultaten). Behalve het aangelegde veld 

H is er ook sprake van een veld van de inductiestromen (die op 
0 

hun beurt weer afhangen van het magneetveld ter plaatse, enz.). 

§5: Vergelijking punt- en lijndipool 

Tijdens zijn stage heeft Backes, [LITl], berekeningen 

uitgevoerd aan de geometrie van de opstelling. Uit deze 

berekeningen heeft hij een aantal voor ons belangrijke conclusies 
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getrokken en benaderingen gerechtvaardigd. 

Ten eerste kan bij benadering aangenomen worden dat het 

magneetveld homogeen is over het oppervlak van een winding in de 

gradiometer bij een hoogte van het 'meetpunt' (het punt waarin de 

gradiometer gedacht mag worden) t.o.v. de cylinderas van ongeveer 

7 cm. Deze afstand is te vinden uit de metingen van Ummels, 

[LIT2]. Deze benadering heeft als voordeel dat in Backes' verdere 

rekenwerk geen integraal over het windingoppervlak hoeft te worden 

berekend om de flux te benaderen. Nu volstaat een produkt 

oppervlakte*functie om de flux door een winding van de gradiometer 

te berekenen. 

Ten tweede laat hij zien dat de magnetische lading van 

preparaten op de cylinderas gedacht mag worden, wederom bij een 

hoogte van het meetpunt z van ongeveer 7 cm. en een straal R van 
g u 

de preparaten van ongeveer 0.5 cm. Eindige afmetingen spelen dan 

geen rol en we mogen dus rekenen met een lijndipooL 

Ten derde wordt berekend dat de gradiometer niet alleen de 

tweede afgeleide meet, maar ook de even hogere-orde-afgeleiden. De 

bijdrage van de vierde afgeleide tot de totale flux door de 

gradiometerwindingen is nog aanzienlijk (17'7. van totale flux). 

Ten vierde blijkt dat een eventuele scheefstand van de 

gradiometer t.o.v. de z-as (waarmee bedoeld wordt dat de as van de 

gradiometer niet samenvalt met de z-as, fig. 6, niet noodzakelijk 

in x-z-vlak) weinig invloed heeft op de grootte van het gemeten 

signaal. De gradiometer meet dan niet alleen z-componenenten. De 

maximale toename is ongeveer 0.3'7. van de maximale waarde in het 

spectrum per graad scheefstand. 

Als laatste is voor ons belangrijk dat bij een hoogte van het 

meetpunt van ongeveer 7 cm. en een dipoollengte tot 1 cm. een 

zeer kleine fout ontstaat wanneer we deze lijndipool benaderen 

door een puntdipooL 

10 



Fig. 6 afstanden en hoek bij Backes' berekeningen. 

Voor het magnetisch veld van een puntdipool geldt (z 

In de gebruikte cylindercoördinaten wordt dit: 

= z ): 
g 

3( ( g ) . ( ~ ) ) ( ~ ) -(x
2
+l+z

2
) ( g ) 

H- 4
1
n ------------(--2---2---2-)5_/_2 __________ _ 

x +y +z 

H 
1 3mxz 

als y=O 
z - 4 n ( 2 2 )5/2 x +z 

a2
H 2 2 

z 3mxz 20z -15x 

dz 
2 - 41l ( 2 2)9/2 x +z 

11 

(16) 

(17) 

(18) 



z 
Fi y 

------~~~------~----------x -x----
Fig. 7 geometrie voor berekenen veld t.g.v. puntdipooL 

Vergelijking (18) komt in de plaats van vergelijking (6). Vgl. 18 

is gemakkelijker uit te rekenen en geeft vrijwel hetzelfde 

resultaat (zie fig. 8). Het verschil op de top is ongeveer 0.5%. 

-n;r .... J:I,J'1t- - V«'echll 
:J elpooi elpooi 
~ 

..0 200 

" 30 1 
20 100 

-8 
10 ]! I t 0 0 

-10 

I -20 -100 

-30 

-..o -200 
-Q.15 -o.og -Q.03 Q.03 Q.08 Q.15 

afstand x In m. 

Fig. 8 vergelijking preparaaatspectrum berekend met lijn- en 

puntdipool, verschil is met - - aangegeven. 
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He-afvoer 

gradiometer 

z=O 

hoofdspoel 

z-as 
I 

Vsquid 

vloeibaar 
helium 

houder 

preparaat 

compensatiespoel 

bewegingsmechanisme 

binnen-buis 

schuifbuis met 
schaalverdeling 

0\ 

buis met terug- bà 

voergeleiders ï::: 



Hoofdstuk 2: Meetopstelling 

In hoofdstuk 1 ( §3) is een methode aan de hand gedaan voor het 

meten van susceptibiliteiten x en geleidbaarheden 0": het opmeten 

van een preparaatspectrum geeft een maat voor het totale 

magnetische moment en daardoor ook voor de te meten grootheden. 

§1: Magnetiserend veld 

In de eerste plaats is voor de metingen een veld, om de 

preparaten te magnetiseren, nodig. Om op verschillende afstanden 

tot het meetpunt het preparaat even sterk te magnetiseren, moet 

dit veld homogeen zijn. Binnen een lange dunne spoel is het veld 

homogeen en langs de as van de spoel gericht. De grootte van het 

veld binnen een spoel, L lang met N windingen die elk een stroom 

I voeren, is gelijk aan N*I/L (A/ml. 

Tijdens zijn afstudeerperiode heeft Hardy, [LIT3], zo'n spoel 

laten bouwen, waarbij de spoel zo is geconstrueerd dat er zo 

weinig mogelijk strooivelden buiten de spoel ontstaan. Hiervoor is 

o.a. nodig dat de stroom in de windinglagen wordt teruggevoerd 

door aparte terugvoergeleiders die zo symmetrisch mogelijk op een 

concentrische glazen binnenbuis zijn aangebracht. 

Fig. 10 schets van een windinglaag met terugvoergeleider. 
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Het resultaat is dat er een spoel beschikbaar is met een 

lengte van 1 meter met tien windinglagen met elk duizend windingen 

(dus ook tien terugvoergeleiders). De spoel is vastgezet in een 

frame waar ook de cryostaat op rust. De as van de spoel wordt de 

x-as van ons assenstelseL Deze spoel zullen we verder hoofdspoel 

noemen (zie fig. 9). 

De stroom door de hoofdspoel wordt geleverd door een PM5132 

(Philips) functiegenerator (ook is een FGl (Farnell) gebruikt), 

versterkt door een QUAD 520f -versterker. 

De gradiometer, beter gezegd, de cryostaat, wordt zo goed 

mogelijk boven het midden van de spoel geplaatst, teneinde zo 

weinig mogelijk strooiveld op te pikken. aangenomen wordt dat de 

as van de gradiometer samenvalt met de z-as van ons assenstelsel 

(zie fig. 9). 

§2: Compensatie 

Omdat blijkt dat er met de opstelling toch een strooiveld 

waargenomen wordt, velden die van de hoofdspoel afkomstig zijn, 

proberen we deze ter plaatse van de gradiometer te compenseren: 

door een extra veld aan te brengen proberen we de invloed van het 

strooiveld tegen te w~rken. Op deze manier kunnen kleinere 

signalen nauwkeuriger gemeten worden. 

Hiertoe wordt op het frame van de hoofdspoel een tweede 

spoel, de zgn. compensatiespoel, aangebracht (zie fig. 9). Deze 

compensatiespoel wordt in serie met de hoofdspoel geschakeld, met 

parallel aan de compensatiespoel een LR-combinatie: een V ARIAC 

("regelbare zelfinductie") en twee decade-weerstandsbanken. 
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faseeraaiende component 

flrlctiegenerator hoofdspoel 

H=Ho sin(wt) 

Fig. 11 schema van elektronische schakeling spoelen. 

De compensatiespoel is op een verplaatsingsmechanisme 

aangebracht, zodat de spoel in drie richtingen kan bewegen 

(translatie) en bovendien om een kogelgewricht in het midden van 

de compensatiespoel kan worden gekanteld (rotatie). Door nu de 

compensatiespoel te bewegen en de L- en R-waarden parallel aan de 

spoel te veranderen (wat een verandering in de stroomsterkte door 

de compensatiespoel en een faseverschil van de stroom t.o.v. die 

in de hoofdspoel bewerkstelligt) kan het signaal uit de 

SQUID-elektronica geminimaliseerd worden. Dit signaal is, zoals 

eerder gezien, evenredig met de tweede afgeleide van het veld. Het 

veld van de compensatiespoel 'compenseert' dan het strooiveld, 

maar alleen ter plaatse van de gradiometer. 

Het signaal dat de SQUID-elektronica afgeeft wordt intern op 

50 Hz gefilterd. Verderop in de schakeling wordt nog eens 

gefilterd met een 50 Hz sperfilter. Bij de gebruikte 

signaalfrequentie van 30 Hz wordt bovendien nog een 20-40 Hz 

bandfilter gebruikt (programmable dual DIF A-filter) om het signaal 

wat op de oscilloscoop te zien is zo duidelijk mogelijk te houden. 

Tijdens het compenseren wordt namelijk op de oscilloscoop 

bekeken of de compensatie goed verloopt. Als het signaal van de 

SQUID rechtstreeks aan de aseiloscoop wordt aangeboden is het 
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beeld onduidelijk door invloeden van andere frequentiecomponenten 

(voornamelijk 50 Hz). Behalve naar de oscillocoop gaat het signaal 

naar een Digital Signal Analyzer (afgekort DSA) van de firma 

ADVANTEST. 

oscilloscoop 

Fig. 12 schema signaalverwerking. 

De DSA is een belangrijke schakel in de opstelling. Eén van 

de vele mogelijkheden van dit apparaat is het snel bemonsteren en 

Fourier-transformeren van een signaal, waarna bewerkingen als 

auto- en kruiscorrelaties, spectrum- of fase-berekeningen kunnen 

volgen. Voor de metingen zijn de amplitude van het SQUID-signaal 

en het faseverschil tussen het SQUID-signaal en de 

voedingsspanning van de hoofdspoel van belang (de fase is 

belangrijk omdat de DSA absolute voltages (effectief) weergeeft). 

De fase van de voedingsspanning loopt ongeveer i rad voor op 

de stroom door de hoofdspoel,en daarmee op het magneetveld in de 

spoel en het SQUID-signaal. De weerstandswaarde en inductie van 

hoofdspoel zijn ongeveer even groot bij 30 Hz (R = 37Q en 

wL = 41Q), zodat de impedantie (Z = R + jwL) een fase heeft van 

ongeveer 48 graden (zie [LIT8]). De filters en de compensatie 

veroorzaken extra fasebijdragen. Alleen faseverschillen tussen het 

ene meetpunt en het andere, afgelezen op de DSA, zijn relevant. 
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§3: Meetprocedure 

De metingen ver lopen als volgt: 

-eerst wordt op bovenstaand beschreven manier het strooiveld 

gecompenseerd (blz. 18). 

-daarna wordt in stappen een preparaat langs de as van de spoel, 

de x-as, bewogen, waarbij op elk punt (afstand x t.o.v. de z-as 

die samenvalt met de as van de gradiometer) op de DSA de amplitude 

en het fase-verschil wordt afgelezen. 

Om het preparaat langs de x-as te kunnen bewegen, is het in 

een perspex houder gevat. Deze houder beweegt in een tweede 

concentrische buis (niet degene waar de elektrische terugvoer

leidingen over lopen). Deze tweede buis zullen we preparaatbuis 

noemen. 

De preparaten zijn cylindervormige lichamen van al dan niet 

geleidende materialen: koperen en bronzen (al dan niet holle) 

cylinders, al dan niet opgevuld met FeCl .4H 0. Om de metingen 
2 2 

gemakkelijker onderling te kunnen vergelijken, zijn de 

buitenstraal en de lengte van de preparaten zoveel mogelijk 

hetzelfde gehouden: R ~ 4.5mm., l ~ Smm. Voor gedetaileerde 
u 

informatie over de preparaten wordt verwezen naar Appendix 1. 

§4: Verbeteringen 

Bij de metingen bleek, dat na de meting het strooiveld minder 

goed was gecompenseerd dan voor de meting: de 'nulinstelling' 

verloopt. Mechanische invloeden bleken een belangrijke rol hierin 

te spelen. Het preparaat wordt namelijk met een glazen buis naar 

zijn nieuwe positie geschoven, waarbij deze schuifbuis steeds de 

preparaatbuis raakt, die weer in contact staat met de buis 

waarover de elektrische terugvoerleidingen lopen. De nulinstelling 

is gevoelig voor zulke, zij het kleine, mechanische belastingen. 

18 



Dit probleem is opgelost door de preparaatbuis los te maken van de 

rest van het frame, waardoor belastingen van deze buis niet worden 

doorgegeven aan het frame. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat de 

schuifbuis niet meer de preparaatbuis raakt, om de belasting 

verder te minimaliseren. Het verlopen van de nulinstelling, de 

drift, wordt hiermee kleiner. 

Het is belangrijk om de opstelling eerst een tijd aan te 

laten staan, om de verschillende elektronische apparaten op te 

laten warmen( vooral de generator). Het oneigenlijke gebruik van 

de VARIAC levert een aantal problemen op. De stabiliteit van de 

V ARIAC is voor dit soort toepassingen niet voldoende, wat ook 

geldt voor instelnauwkeurigheid. Zeer kleine veranderingen in de 

inductiewaarde van de VARIAC hebben een invloed op de 

nulafregeling. Het voordeel van het weekijzeren juk (dat Ummels 

[LIT2] gebruikt heeft) is dat deze stabieler is, hoewel dat juk 

ook minder gemakkelijk is in te stellen. 

Het is verstandig om de totale meettijd zo kort mogelijk te 

houden, zodat drift weinig invloed heeft. Eén van de manieren om 

de meettijd te beperken is het gebruik van een computer. Via een 

gestandariseerde bus (GPIB, IEEE 488) kan men de DSA interfacen. 

De communicatie van en naar de DSA loopt dan via de computer. Met 

de computer wordt de DSA op de gewenste instelling (functie, 

gevoeligheid, bereik) gezet, de cursorpositie uitgelezen en in een 

file in het computergeheugen ondergebracht. 

De meettijd wordt ook verkort door alleen punten te meten die 

belangrijk zijn in het spectrum: Backes [LITll heeft al laten zien 

dat punten op een afstand I x I > 15 cm. niet bekeken hoeven te 

worden. Wanneer het spectrum bekeken wordt voor -15 cm <x< 15 cm. 

moet gekozen worden voor een dusdanige stapgrootte dat: 

i) het spectrum goed wordt weergegeven en 

ü) de totale meettijd zo kort mogelijk wordt gehouden, i.v.m. 

drift. 
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§5: Metingen bij twee frequenties 

Het is de bedoeling dat er metingen bij twee frequenties 

worden gedaan. Het moment t.g.v. de geleiding is wèl 

frequentieafhankelijk en het moment t.g. v het magnetisme niet. Uit 

twee metingen aan hetzelfde preparaat, bij twee verschillende 

frequenties kunnen U' en x bepaald worden. Het moment is namelijk 
m 

te schrijven als een functie van w, U' en x : 
m 

m = f(w,U',X ) 
m 

Twee metingen geven twee vergelijkingen met twee onbekenden: de 

gezochte geleidbaarheid en susceptibiliteit. Deze metingen moeten 

zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden worden gedaan. We 

proberen daarom tegelijkertijd twee velden met verschillende 

frequenties te genereren en deze frequentiecomponenten van de 

magnetisatie ook (ongeveer) tegelijkertijd te detecteren. 

Dit vereist een aanpassing van de opstelling. Naast het 50 

Hz-filter wordt ook een 100 Hz- en een 150 Hz-sperfilter ingezet. 

Er moeten aan de hand van de gezamelijke filterkarakteristieken 

twee geschikte frequenties worden gekozen. 

Naast de al eerder gebruikte 30 Hz kiezen we als tweede frequentie 

120 Hz. Bij voorkeur moeten de frequenties zo ver mogelijk uit 

elkaar liggen, hoewel het bereik van de opstelling beperkt is tot 

ongeveer 200 Hz (daarboven is het met de aanwezige apparatuur 

alleen mogelijk om kleine stromen door de hoofdspoel te sturen). 

Op het frame van de hoofdspoel is een tweede compensatiespoel 

aangebracht, weer op een verplaatsingsmechanisme met parallel aan 

deze spoel ook een fase-draaiende component. Voor beide 

frequenties hebben we nu een compensatieopstelling. De 

compensatiespoelen worden bij deze metingen gevoed door de 

QUAO-versterker (twee kanalen) waarna de stromen worden opgeteld. 

De gesommeerde stroom wordt dan aan de hoofdspoel geleverd (fig. 

13). Omdat de QUAD geen ideale stroombron is (uitgangsimpedantie 

is niet oneindig) levert dit problemen op, met name omdat de 
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stroom door de ene compensatiespoel de stroom door de andere 

compensatiespoel beïnvloedt. Dit probleem is gedeeltelijk op te 

lossen door de QUAD te belasten met een hoge weerstand (1 kQ) en 

dan de versterking op te voeren tot de QUAD weer de stroom levert 

die gebruikelijk was (50 mA). Op die manier wordt bij benadering 

de QUAD een ideale stroombron. De compensatie is echter door de 

wederzijdse beïnvloeding van de compensatiegedeelten nog niet 

optimaal. 

functie
Çf?neratoren 

QUAD 

hoofdspoel 

Fig. 13 schema opstelling met QUAD als stroombron geschakeld. 

Een betere oplossing blijkt het optellen van de twee signalen 

via een optelschakeling met operationele versterkers te zijn. Deze 

benaderen veel beter een ideale stroombron, hoewel ze vaak niet 50 

mA kunnen leveren bij hogere belastingen (vooral de impedantie 

van de hoofdspoel begint bij hogere frequenties een probleem te 

worden wL ~ 1400). In de opstelling wordt de QUAD vervangen door 

twee opamps die de stroom door de compensatiespoelen leveren. De 

stromen worden opgeteld met een derde opamp. Hierdoor wordt het 

optelpunt een virtueel aardpunt, zodat geen spanningsvariaties bij 

dit punt optreden (wat bij de QUAD wel zo was en de wederzijdse 

beïnvloeding van de compensatiespoelen tot gevolg had). 
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functie
generatoren 

op amps : 46J ANALl[ 
DE VI CES 

Fig. 14 optelschakeling met opamps, optelpunt P is virtueel 

aard punt. 

De stroomsterkte die nog goed gebruikt kan worden, blijkt 

maximaal 15 mA te zijn. De voeding van de laatste opamp kan 

stromen hoger dan 25 mA niet aan. Deze opamp moet soms twee keer 

Y2 maal de effectieve stroom (25 mA) leveren. De metingen verlopen 

echter beter als de opamps niet maximaal worden belast. Een stroom 

van 15 mA blijkt een goede waarde te zijn. Van Rooijen [LIT4] 

heeft tijdens zijn stage ook met deze opamps gewerkt. Hij heeft 

echter maar bij één frequentie gemeten, zodat hij zonder problemen 

tot ongeveer 50 mA kon gaan met deze versterkers. Het is 

belangrijk om de opamps goed terug te koppelen, daar ze vrij snel 

gaan oscilleren wanneer de voeding wordt aangezet waardoor de 

apparatuur erg gestoord wordt t.g.v deze hoogfrequente (MHz) 

oscillaties. 

De metingen bij twee frequenties kunnen met de computer 

zonder problemen gebeuren. Wanneer het preparaat op een nieuwe 

positie is gekomen, worden de amplitude en de fase, die de DSA 

berekent uitgelezen. Om de snelheid nog te vergroten wordt niet, 

als daarvoor, de amplitude en de fase op twee aparte instellingen 

('cross-spectrum' en 'phase') bepaald, maar worden het produkt van 

de amplitudes (bij elke frequentie) van het referentiesignaal 
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(signaal uit functiegenerator) en het SQUID- signaal en het 

faseverschil daartussen, afgelezen op het Nyquist- diagram van de 

DSA. De meting kan dan ongeveer twee keer zo snel gebeuren omdat 

niet meer steeds een nieuwe instelling op de DSA 

(cross-spectrum~phase~ross-spectrum~phase etc.) nodig is. Het 

uitlezen van de cursorpositie neemt namelijk veel minder tijd in 

beslag dan het veranderen van de instelling van de DSA. 

Tijdens de stage van van Rooijen is de bestaande programma

tuur voor het interracen van de DSA (geschreven in TurboPascal) 

uitgebreid [LIT4]. Zo kan men tijdens de meting op de computer het 

tot dan toe opgemeten preparaatspectrum en de fase t.o.v. de 

voedingsspanning zien. Tevens heeft hij een x-y-schrijver (via een 

aparte bus bestuurd door de computer) gebruikt, om de preparaten 

met een touwtje door de preparaatbuis te trekken, i.p.v. de glazen 

schuifbuis te gebruiken. De computer wordt nu naast de DSA een 

belangrijke schakel in de opstelling: uitlezen en instellen van de 

DSA, het preparaat bewegen, dataverwerking en dataweergave. 

De mogelijkheden van de DSA zijn nader onderzocht om de 

meettijd zo kort mogelijk te houden, (d.w.z. zo snel mogelijk het 

preparaat verplaatsen, terwijl het spectrum niet verandert) omdat 

de drift nog steeds voor problemen kan zorgen, vooral bij metingen 

aan zwakke preparaten, waarvoor een zeer goede compensatie nodig 

is. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 

§ 1: Inleiding resultaten 

De berekeningen in dit hoofdstuk volgen niet de methode van 

hoofdstuk 1. Het probleem van het magnetische moment t.g.v. 

inductiestromen in een holle cylindrische geleider is niet 

opgelost. Er wordt een methode gebruikt, die al eerder in [LIT2] 

en [UTS] is gebruikt. Bij cylindrische geleiders in een veld 

evenwijdig aan de as, zijn de inductiestromen cirkelvormig. Een 

ringvormig stuk van de geleider (straal r, dikte dr en lengte dl) 
2 omvat een flux Wj.lHrrr . Uit de inductiespanning is de inductie-

stroom af te leiden (Rn = crdrdl/2rrr) en daarmee het magnetisch 

moment van deze ring. Integratie over het volume levert het totale 

magnetische moment. Het resultaat voor een cylindrische holle 

geleider met binnenstraal R , buitenstraal R en lengte 1 in een 
I u 

veld H is: 
0 

lml = (19) 

Metingen bij verschillende frequenties wijzen uit dat het 

gemeten magnetische moment niet evenredig is met w, zoals uit 

bovenstaande vergelijking volgt. Dit is te verklaren met het feit 

dat het veld in de hoofdspoel kleiner wordt bij hogere frequenties 

terwijl de stroom door de hoofdspoel hetzelfde is. Meting van het 

veld in de hoofdspoel m.b.v. een spoel met ca 140 windingen met 

een doorsnede van 15 mm geeft onderstaande figuur. De inductie-

spanning is evenredig met wH . 
hoofdspoel 

24 



• 
4 

>e :1 

-' 

~ 2 

0 
0 :10 110 80 120 1110 

frecprnie in Hz 

Fig. 15 V. d (oe veld in hoofdspoel) als functie van frequentie 
tn 

(-- theoretisch, + meetpunten). 

De stroom door de hoofdspoel is hierbij 15 mA. Uit de inductie

spanning is af te leiden: H = 154 Alm en H = 133 Alm (fout 
30 120 

ongeveer 3'7., van de orde van de fout in de stroomaflezing). 

Het kleiner worden van het veld is te wijten aan de aluminium 

buis waarop de binnenste windingslaag van de hoofdspoel is 

gewikkeld. Hierin worden inductiestromen opgewekt die het veld in 

de spoel veranderen. De buis is een holle cylindrische geleider in 

een veld evenwijdig aan de as. Er kan op de dezelfde manier 

gerekend worden als hierboven, waarbij nu niet het moment t.g.v. 

de inductiestromen wordt bepaald maar het veld van de 

inductiestromen. 

1 1 
H = H ---- met q = -

2 
wo-~-tRllR 

t o j 1 + q2, 

waarbij de straal R = 2 cm en de dikte llR = 0.3 cm. Met de geleid
? -1 -1 

baarheid van aluminium (j = 3.5 10 Q m geeft dit: 

H 
30 

H 
120 

Hierbij is 

= 0.97 H 
0 

= 0.70 H 
0 

H het verwachte 
0 

4 
veld 10 *I. 
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§2: Resultaten eerste metingen 

De resultaten van de eerste metingen worden weergegeven in 

grafieken van V tegen de afstand: spectra. Hierin is V 
SQUID SQUID 

evenredig met de tweede afgeleide van een dipoolveld. Een kleinste 

kwadraten aanpassing van de grafieken leveren de parameters in de 

vergelijking voor de tweede afgeleide van het dipoolveld (zie 

hoofdstuk 1, §5. De belangrijkste parameters zijn het magnetische 

moment m en de hoogte van het meetpunt z . Er wordt gefit met vier 
g 

verschillende functies waarin het aantal parameters verschilt. 

3m(x-c)z 2 2 

1 f (m,c,z) 20z -15(x-c) = 
1 4n ( ( ) 2 2) 9/2 x-c +z 

2 f 
2
(m,c,z,b) = b + f (m,c,z) 

1 

3 f 
3
(m,c,z,a,b) = a(x-c) + f (m,c,z,b) 

2 

4 f 
4
(m,c,z,y) 

2 2 2 9/2 ( ( x-c) +y +z ) 

Functie 1 is vergelijking 18. Functie 2 voegt hieraan toe een 

achtergrond, b, en functie 3 een achtergrond en een lineaire drift 

met coëfficiënt a. De drift is het verlopen van de compensatie 

tijdens de metingen, zoals beschreven in hoofdstuk 2, §4. De drift 

is in de tijd ongeveer lineair, in de plaats ook, aangezien tussen 

twee meetpunten steeds ongeveer dezelfde tijd zit. Functie 4 

rekent met de mogelijkheid dat het preparaat niet op de x-as ligt, 

maar op een afstand y daarvan (in het x-y-vlak). In al deze 

functies is x de afstand, z de hoogte van het meetpunt, z , en m 
g 

het magnetisch moment. 

Er is voor functie 3 gekozen omdat deze de beste fits geeft 

(ook bij "slechte' metingen: weinig punten en/of bij zwakke 
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signalen) en de reeks getallen die z opleveren de meest constante 
g 

is (zie appendix 2). De grafieken die opgemeten worden, zijn dus 

het best te beschrijven met het theoretische dipoolsignaal plus 

een lineaire drift. 

De metingen zijn allen verricht bij een frequentie van 30 Hz 

en een stroom door de hoofdspoel van 50 mA. Dit geeft voor het 

veld in de hoofdspoel een veld van 500 Alm (onzekerheid is 

ongeveer gelijk aan onnauwkeurigheid bij stroomaflezing :::: 3%). De 

SQUID staat op gevoeligheid *10 en de gebruikte filters zijn: 

noteh-filter SQUID-electronica (50 Hz), 50-Hz-sperfilter en 

bandfilter 20-40 Hz. 

Als eerste wordt uit de metingen aan koperen en bronzen 

cylinders, metingen aan holle koperen en bronzen cylinders waarbij 

de cylindrische holte al dan niet opgevuld is met FeCl .4H 0 en 
2 2 

metingen aan cylindrische preparaten van FeCl .4H 0 de gemiddelde 
2 2 

hoogte van het meetpunt bepaald uit de fits aan de opgemeten 

grafieken. Voor de hoogte van het punt waarin de gradiometer 

gedacht wordt, geldt: 

z = (6. 95 ± 0.01) cm. 
g 

De bepaling van de apparatuur-constante C , die de gemeten 
app 

grootheden verbindt met hun werkelijke waarden, gebeurt aan de 

hand van metingen aan een massieve koperen cylinder. Hiertoe is 

een theoretische waarde nodig van het moment wat deze cylindrische 

geleider geeft. Met behulp van vergelijking 13 uit hoofdstuk 1 kan 

dit berekend worden (de Besselfuncties worden met MATLAB 

berekend). 

m 
theorie 

m 
gemeten 

c 
app 

= 5.62 10-
6 

Am2 

= (3.18 ± 0.02) 10-
6 

Vm
5 

(uit 3 metingen) 

= (0.56 ± 0.01) Vm
3
/A 
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Vergelijking 19 levert dezelfde theoretische waarde voor het 

magnetisch moment van een massieve cylindrische geleider als 

vergelijking 13, 5.62 10-6 Am2
. 

Uit de metingen aan holle cylindrische geleiders met 

verschillende binnenstraal kan de geleidbaarheid van het materiaal 

afgeleid worden. In onderstaande grafiek zijn de meetresultaten 

van de metingen aan holle koperen en bronzen cylinders samengevat. 

koperen cylinders bronzen cyllnders 

1.00 

v; 
4 

E 
::> 
10 

~ 
'r 

i 
100 200 300 400 500 0 100 200 300 

R.J.4-AJ.4 (1e-12 m) R.J.4-Ri.4 (1e-12 m) 

R4 _ R4 .. Fig. 16 magnetische momenten cylinders als functie van 
U L 

Uit de richtingcoëfficiënten van de rechten volgen de geleid

baarheden cr: 

koper: 

brons: 

(i 
koper 

(i 
brons 

r.c. 

r.c. 

= 0.0147 10
6 

Vm 

= 0.0016 10
6 

Vm 

= 6.3 107 0-1m-1 

= 6. 9 106 Q-tm-1 

Literatuurwaarden voor de geleidbaarheid van koper en brons zijn 
7 -1 -1 6 -1 -1 

respectievelijk 5. 9 10 Q m en 8.3 10 Q m ( in 
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vergelijking tot deze waarden resp. 77. groter en 177. kleiner). 

Er zijn twee metingen verricht aan een preparaat van 

FeCl .4H 0, een paramagnetische stof met een susceptibiliteit 
2 2 

x = 1.6 10-
3

• Hierbij moet worden opgemerkt dat de preparaten 
m 

niet optimaal gevuld zijn. De vulfactor wordt gedefinieerd als: 

vulfactor = massa inhoud 
soortelijke massa * volume inhoud 

Het gemeten magnetisch moment van dit preparaat is te schrijven 

als: 

m=C 
app 

2 x H nR i vulfactor 
m 0 

(20) 

x = (1.05 ± 0.01) 10-
3 

(347. kleiner dan de literatuurwaardel 

Verder zijn een aantal metingen verricht met de holle 

koperen en bronzen cylinders opgevuld met FeCl .4H 0, zodat er 
2 2 

sprake is van geleidbaarheid en susceptibiliteit. De resultaten 

zijn verwerkt in onderstaande grafiek, waarbij tevens de 

resultaten van de metingen aan niet opgevulde koperen en bronzen 

cylinders zijn gegeven. 

+ OJ A OJ+FeCI2 + tirons 

1.00 

A I:Jrons+ 
FeCI2 

koperen cyllnders met FeCI2 v; I:Jratzen cylindars met FeCI2 .. 4 

E 0.75 .. > .. + 
10 i t • OJSO i .,.... .. .. 

I Q.25 

0.00 
100 200 300 400 0 100 200 300 400 

Fli.4-Ri.4 (1e-12 m) Fli•4-RI.4 (1e-12 m) 

Fig. 17 magnetische momenten holle cylinders, al dan niet 

opgevuld met FeCl
2

.4H 
2
o, als functie van R

4
- R~. 

u t 
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Voor het gemeten magnetische moment geldt nu: 

m = C [i -
8
1 

n:IJ. wo-tH (R
4 

- R4
) + x H n:R

2t vulfactor] 
app 0 0 u I m 0 I 

Het verschil tussen de metingen met alleen koper of brons en de 

metingen met koper of brons samen met FeCl .4H 0 is klein, 
2 2 

ongeveer van de orde van de onnauwkeurigheid in de metingen. Over 

de geleidbaar- beid of susceptibiliteit valt weinig te zeggen, de 

geleidingsterm (vgl. 19) is veel sterker dan de 

susceptibiliteitsterm (vgl. 20). Er kan echter nog informatie uit 

de fase-draaiing bij het maximum in het spectrum t.o.v. het 

maximum in het spectrum van een massieve geleidende cylinder, 

~cp , worden gehaald. 
top 

top 

= are tan( 'Re (m) 
.1m(m) = are tan( 

Bij een toenemende binnenstraal (minder koper, meer FeCl .4H 0) 
2 2 

neemt de fase-draaiing ook toe. De verhouding tussen x en U' is af 

te lezen uit de richtingscoëfficiënten in fig. 18. 

+ koper+ A brCI'IS+ 
FeCI2 FeCI2 

0.25 

1 Q.20 

... 
8- 0.15 

j 0.10 

0.05 

0.00 
0.00 0.05 0.10 0.15 

RI.21AJ•4-Ri•4l m.-6 

Fig. 18 tan(~cpt ) als functie van R~/(R4 - R~). 
op t u t 
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~FeCI .4H 0 

---
2
--

2
- = 1.9 10-

11 Qm (literatuur: ~.7 10-11 Om) 
(1' 

koper 
~FeCI .4H 0 

---
2
--

2
- = 1.9 10-to Qm (literatuur: 1.9 10-10 Om) 

(1' 
brons 

waarbij voor de vulfactor een gemiddelde van 0.80 geldt. 

Bij een aantal metingen is te zien dat de toppen in het 

spectrum niet even hoog zijn, wat niet geheel met de drift is te 

verklaren (iets wat ook al in het model verwerkt is). Een verschil 

in tophoogte van een paar procent kan verklaard worden door de 

invloed van de compensatiespoel in rekening te brengen. Deze spoel 

magnetiseert het preparaat ook, en het resulterende moment is niet 

langs de x-as gericht. Bij de berekeningen van dit effect wordt 

uitgegaan van een horizontale stand van de compensatiespoel (zie 

fig. 19). 

x compensatie
spoel 

a=7cm 
b=4cm 

Y c=2 cm 
d=3cm 

Fig. 19 schets van positie compensatiespoel t.o.v. hoofdspoel en 

gradiometer. 

Het effect van het extra magnetische moment is in fig. 20 

geschetst, met als vergelijking het effect van het moment geïndu

ceerd door het veld van de hoofdspoeL Beiden velden magnetiseren 

het preparaat, wat velden t.g.v. het magnetische momenten in het 

meetpunt geven. De grootte van de tweede afgeleiden van deze 
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velden zijn uitgezet, waarbij het effect van de compensatiespoel 

ongeveer 45* vergroot is weergegeven. De a symetrie in het 

spectrum, als gevolg van dit effect, is 1 à 2%. 

oj -ca,.,.._t~ - • hoofdepoel 

d epoel 

800 18 

! 1\f ! 

I I \ 
9 

j 
~ 

400 \ ~ 

1 \ 1 
-8 0 ~ r'-' 0 -8 
li \ I li 

I i 
-400 \ I -e "i 

• \I ~ l\1 
-«)() -18 

-Q.15 -Q.10 -o.os 0.00 0.06 0.10 0.15 

afstand x in m 

Fig. 20 invloed compensatiespoel in vergelijking tot invloed 

hoofdspoeL 

§ 3 Metingen van kleine signalen 

Met de opstelling, ontworpen voor de metingen bij twee 

frequenties, zijn metingen gedaan aan vloeistofpreparaten die een 

veel kleinere susceptibiliteit hebben dan de stoffen waar tot dan 

toe aan gemeten is. Bv. x = -9.0 10-
6

, 180 keer kleiner dan 
m,water 

de susceptibiliteit van FeCl .4H 0. De preparaten zijn beschreven 
2 2 

in appendix 1. 

Deze metingen zijn mogelijk geworden door verbeteringen van 

de opstelling: verminderen invloed drukvariaties in cryostaat 

(afkomstig van drukvariaties in de He-terugvoerleiding), ver

minderen mechanische belasting bij verplaatsen preparaat en 

verkorten meettijd door gebruik van computer. 

De DSA wordt bestuurd en uitgelezen door de computer, die nu 
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de metingen regelt: hij plaatst de DSA in de juiste stand, leest 

de cursorwaarde(n) uit en geeft een geluidssignaal wanneer het 

preparaat naar een nieuwe positie geschoven kan worden (de 

programmatuur hiervoor is MEET.PAS, zie appendix 3). 

Op deze manier kan per vijf seconden een punt van het 

spectrum worden bepaald, zodat bij 100 meetpunten de totale meet

tijd minder dan tien minuten bedraagt, dit in vergelijking tot een 

meettijd van een half uur à drie kwartier die daarvoor 

gebruikelijk was. De ingelezen cursorwaarden staan in een bestand, 

wat de verdere verwerking vergemakkelijkt. 

Er kan uitsluitend gemeten worden aan de magnetische 

eigenschappen van stoffen als water, glas en perspex indien de 

compensatie zeer goed is èn de drift klein is. Is aan één van deze 

voorwaarden niet voldaan, dan is het verloop van het spectrum niet 

te voorspellen. 

Bij een aantal metingen is er sprake van een fluctuerend 

stoorsignaaL Dit is naar alle waarschijnlijk een effect wat te 

maken heeft met problemen bij het Kryogeen Bedrijf (waarnaar de 

He-terugvoer leiding loopt). 

Wanneer de programmeerbare filters hun uitgangssignaal een 

factor tien versterken, komt dit de signaal-ruis-verhouding ten 

goede. Bij veel metingen is dit dan ook toegepast. 

De metingen zijn verricht bij 120 Hz en een stroom door de 

hoofdspoel van 50 mA. Dit betekent voor het veld in de hoofdspoel 

H = 432 Alm (zie §1). De SQUID staat op gevoeligheid *10 en de 
0 

gebruikte filters zijn: het notchfilter van de SQUID-electronica 

(50 Hz), drie sperfilters (50, 100 en 150 Hz) en een bandfilter 

105-135 Hz. 

Voor de SQUID-frequentieafhankelijkheid geldt dat het 

signaal bij 120 Hz 0. 7 dBV afneemt in vergelijking tot het signaal 

bij 30 Hz (een factor 0. 92). 

Deze gegevens kunnen in de apparatuurconstante worden 

doorberekend. Bij 120 Hz wordt C = 0. 45 Vm 
3 
I A. 

app 
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Een voorbeeld van een meting is weergegeven in fig. 21. Dit 

spectrum is afkomstig van het cuvet waarin het water (ook zout

oplossingen) wordt gedaan. 

~1Sr-------------------------------~ 

~10 

Afstand n an 

Fig. 21 spectrum van leeg vloeistof-cuvet (perspex). 

Het spectrum is niet te beschrijven met een magnetische 

dipool. De oorzaak hiervan is de glazen buis waarmee het preparaat 

verplaatst wordt. De magnetische lading op het einde van de buis 

doet de invloed van één van de magnetische dipoolladingen 

grotendeels teniet, zodat het totale signaal ongeveer dat van een 

monopool is. 

Fig. 22 magnetische ladingen op cuvet en duw-buis. 

Wanneer het cuvet wordt verplaatst met een touwtje, lijkt het 
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spectrum wèl op dat van een dipool (fig. 23). 

~11r-----------------------------~ 

GOOL---~----~----~----~--~----~ 
0 10 30 eo 

afstand x In cm 

Fig. 23 spectrum vloeistof-cuvet verplaatst met touwtje. 

Deze meting is een resultaat van het werk van van Rooijen, die een 

x-y-schrijver gebruikte om het preparaat in stapjes of continu 

voort te trekken. De computer stuurt via een DA-converter de 

schrijver aan en leest de DSA uit (zie [LIT4]). 

De metingen maken duidelijk dat de invloed van de glasstaaf 

niet te verwaarlozen is. De susceptibiliteit van glas en perspex 

moeten hetzelfde teken hebben en de grootteverhouding moet 

ongeveer omgekeerd gelijk zijn aan de verhouding van de 

dwarsdoorsnede. De 
-5 

-1.4 10 en ;t: 

literatuurwaarden wijzen hier ook op: ;t: 
m,glas 

-6 
= -8.3 10 (verhouding oppervlakten is 

m,perspex 

0.2, maar het cuvet is niet massief, het over de lengte van het 

cuvet gemiddelde oppervlak is kleiner en hiermee wordt de 

verhouding groter). 

Meting aan de glazen buis alleen levert: 

;t: 
m,glas 

= -3.4 10-6 (factor 4.1 te klein) 

35 



QaO 
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Fig. 24 spectrum van glazen duw-buis. 

eo 

Het spectrum is in MATLAB gefit met een theoretisch monopool

spectrum plus een lineaire drift, waarin één van de parameters 

weer het magnetische moment m is. 

De metingen aan vloeistof -dipolen geven wisselende 

resultaten te zien. Het verschil tussen water en een zout-

oplossing is meetbaar. 

-teeg 
aNet 

-wat. .... zcut
oploeü1g 

Cl:IOr--------------------------------, 

0.10 

a••••••••••••,..•••••• 

0 20 eo 100 

afatwiel x In cm 

Fig. 25 spectra van cuvet, water en zoutoplossing. 

x m,water 

xm,zoutopl. 

= ( -8.2 ± 0.4) 10-6 (literatuur: -9.1 10-6
) 

= (-10.3 ± 0.5) 10-6 (literatuur: -11.1 10-6
) 
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Hierbij maakt het weinig verschil of er gefit wordt aan het 

verschil van vloeistof -spectrum en cuvet-spectrum, of dat het 

magnetisch moment van het cuvet wordt afgetrokken van het totale 

(berekende) moment. Het laatste heeft het voordeel dat, wanneer 

het moment van het cuvet bekend is, het rekenwerk wordt 

verminderd. Uit fig. 23 kan het magnetisch moment van het cuvet 

bepaald worden: 

m 
cuvet,gemeten 

= (80 ± 7) 10-9 Vm5 

Tevens zijn metingen verricht aan een monopool van water. 

Deze monopool is gevat in een PVC-buis. Het signaal van de lege 

PVC- buis lijkt op een dipoolsignaaL De oorzaak hiervan het dopje 

voor op de buis. 

~16~------------------------------~ 

~10 

~~~----~----~--~-----LV----~--~ 
0 20 40 10 10 100 120 

afatMei x In cm 

Fig. 26 spectrum PVC-dipool (dopje op einde buis). 

-5 x = (-2.8 ± 0.1) 10 
m,PVC 

De metingen met de PVC-buis, gevuld met water, leveren: 
-6 x = (-3.6 ± 0.1) 10 

m,water 
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~1·~------------------------------~ 

0 11 10 111 RO Ril 30 311 40 411 

afstand x In cm 

Fig. 27 spectrum van water-monopool in PVC-buis. 

Ook bij deze meting aan een monopool valt de gemeten waarde veel 

te klein uit, een factor 2.5. 

§ij; Metingen bij twee frequenties 

Uitbreiding van de opstelling maakt metingen bij twee 

frequenties tegelijkertijd mogelijk. De compensatie is dubbel 

uitgevoerd, voor elke frequentie een compensatiespoel, elk met 

parallel een fasedraaiende component. De voeding wordt verzorgd 

door de schakeling met opamps (fig. 14) 

Het voordeel van deze opstelling is dat met één meting 

informatie over zowel de geleidbaarheid (geleiding is 

frequentie-afhankelijk) èn de susceptibiliteit (niet afhankelijk 

van de frequentie) van het preparaat verkregen wordt. Zodoende 

worden twee metingen onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden 

gedaan 

De metingen zijn verricht bij frequenties 29 en 120 

Hz. Zodoende hebben hogere harmonischen van het laagfrequente 

signaal geen invloed op het hoogfrequente signaal. De stromen door 

de compensatiespoelen zijn 15 mA. Deze worden na de spoelen 
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opgeteld en door de hoofdspoel geleid. Het veld in de hoofdspoel 

is een som van een 29- en een 120 Hz signaal: H = 150 Alm, 
0,29 

H = 133 Alm (zie §1). De SQUID staat op gevoeligheid *10 en 
0,120 

de gebruikte filters zijn: noteh-filter van SQUID-electronica, 3 

sperfilters (50, 100, 150 Hz) en 2 bandfilters (20-40 Hz en 

105-135 Hz). 

De metingen zijn verricht aan een aantal preparaten die bij 

de eerste metingen zijn gebruikt, preparaten van 

FeCl .4H 0 en een koperen bol (beschreven in appendix 1). 
2 2 

Het resultaat van een meting bestaat nu uit vier grafieken: 

een spectrum en de bijbehorende fasegrafiek bij elke frequentie. 

Het gebruik van de computer houdt de meettijd beperkt. De 

meettijd zou zonder de computer meer dan twee keer worden vergroot 

(dan moeten narnelijk twee meetseries tegelijk worden uitgevoerd, 

lees: twee keer zoveel getallen van het scherm van de DSA worden 

afgelezen), nu wordt de meettijd nauwelijks groter dan bij een 

meting bij één frequentie. Een voorbeeld van een resultaat is 

weergegeven in fig. 28. 

- .,.,&ltucle 
120Hz 

3~------------------------------~ 

afatwiel In cm 

Fig. 28 resultaat van meting bij twee frequenties: spectra van 

koperen cylinder. 
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De metingen zijn per preparaat twee keer uitgevoerd. De afwijking 

van het gemiddelde kan dan als meetonnauwkeurigheid gelden. 

m 
29 

m 
120 

= (1.46 ± 0.02) 10-
6 

Vm
5 

= (4.70 ± 0.03) 10-
6 

Vm
5 

(j 
koper,29 

(j 
koper,120 

= (5.30 ± 0.05) 107 
Q-

1m-1 

= (4.78 ± 0.07) 107 Q-tm-1 

Metingen aan de preparaten van FeCl .4H 0 geven de volgende 
2 2 

resultaten: 

m 
29 

m 
120 

x m,29 

= (0.030 ± 0.003) 10-
6 

Vm
5 

= (0.026 ± 0.001) 10-
6 

Vm
5 

-6 = (1.5 ± 0.2) 10 
-6 = (1.46 ± 0.07) 10 x m,120 

bij een straal van de cylinder van 4.5 mm en 

m = (0.067 ± 0.003) 10-
6 

Vm
5 

29 

m 
120 

= (0.060 ± 0.002) 10-
6 

Vm
5 

x m,29 

x m,120 

-6 = (2.0 ± 0.1) 10 
-6 = (2.09 ± 0.07) 10 

bij een straal van de cylinder van 6 mm (lengte gelijk). 
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Fig. 29 spectra van meting aan FeCL
2

.4H
2
o. 

De verhouding van de signalen moet zijn: 
H R vulfactor 
(~)(-1)2 1 = 0.63 
H R vulfactor 

0,120 2 2 

De verhouding is echter 0.45 en 0. 43 bij frequenties van 29 en 

120 Hz, respectievelijk. Voor de vulfactor van het tweede 

preparaat (niet goed bepaald) is dezelfde waarde genomen als voor 

het eerste preparaat. 

Eén van de preparaten is een koperen bol, straal 4.5 mm. Op 

de wijze waarmee het magnetisch moment voor een massieve cylinder 

is berekend, kan ook gevonden worden: 

lml = C app 

Tlll wH a' 

2 o o Rs 
15 

Hiermee kan uit de metingen berekend worden: 

m = (1.28 ± 0.01) 10-6 Vm5 

29 

m = (4.40 ± 0.05) 10-6 Vm5 

120 

(j 
koper,29 

(j 
koper,120 

= (8.61 ± 0.08) 107 
Q-

1m-1 

= (8.31 ± 0.08) 107 Q-1m-1 
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Fig. 30 spectra van meting aan koperen boL 

De verhouding tussen de signalen van de koperen bol en de koperen 

cylinder is te schrijven als: 

m 16 R
5 

b = b = 0.96 
m 

c 15 R
4 i 
c c 

Uit de metingen volgen verhoudingen van 0. 88 en 0. 94 bij 29 en 

120 Hz, respectievelijk. 

De resultaten worden besproken in hoofdstuk 4. Daar worden 

ook een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen voor verdere 

metingen gedaan. 
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Hoofdstuk 4: Discussie, conclusies 

De opstelling die aanwezig was bij het begin van het 

afstudeeronderzoek was slechts geschikt voor metingen bij één 

frequentie. De opstelling was erg gevoelig voor allerlei storingen 

die op sommige dagen het meten onmogelijk maakten. Wanneer er wel 

gemeten kon worden, was de drift groot. De veranderingen in de 

opstelling leiden tot een beter resultaat. Er kan nu bij twee 

frequenties tegelijkertijd gemeten worden, terwijl de drift 

kleiner is, de compensatie beter is dan voorheen en de storings

gevoeligheid kleiner is. 

Bij een aantal metingen is in het spectrum een bij benadering 

harmonische verstoring te zien (T = (40 ± 10) sec). Er werd 

gevonden dat dit te maken had met de druk boven het vloeibaar 

helium in de cryostaat. Via de terugvoerleiding (die overdruk 

heeft) kan gas terug in de cryostaat geblazen voeren. Stabilizeren 

van de druk in de cryostaat met een stromingsweerstand en een 

extra slang in de terugvoerleiding laat dit effect grotendeels 

verdwijnen. De slang zorgt er tevens voor dat de opstelling geen 

elektrisch contact meer maakt met het metalen leidingstelsel van 

het terugwinsysteem. Dit contact heeft vaak storingen tot gevolg. 

Er kan echter nog geen optimaal gebruik gemaakt worden van de 

SQUID-opstelling, omdat de elektronica in zijn gevoeligste stand 

meestal in de overlaad-toestand raakt. Omdat de SQUID zo gevoelig 

is, wordt ook het zwakke magnetische omgevingsveld gemeten, 

afkomstig van apparatuur, licht etc. Dit omgevingsveld verkleint 

het dynamisch bereik van de opstelling. Vooral het 50 

Hz-stoorsignaal is groot, vergelijkbaar met het signaal van een 

koperen cylinder bij 30 Hz. 

Het omgevingsveld kan, net als het strooiveld van de 

hoofdspoel, gecompenseerd worden, [LIT9]. De 50 en 150 Hz stoor

signalen zijn terug te brengen tot procenten van hun 

oorspronkelijke waarden. Het grootste stoorsignaal wordt dan de 
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100 Hz-component van het omgevingsveld (meer dan tien keer kleiner 

dan het engecompenseerde 50 Hz-stoorsignaal). 

Metingen uitgevoerd met een onlangs aangeschafte generator 

laten zien dat de drift kleiner kan zijn dan bij de hier 

beschreven metingen. Met deze generator is de amplitude van de 

uitgangsspanning met stappen van 1 j.J.V en de fase van de 

uitgangsspanning met stappen van 0.1 graden in te stellen. Hiermee 

kan de stroom door de compensatiespoel met kleine stappen 

gevarieerd worden en zodoende het strooiveld van de hoofdspoel 

worden gecompenseerd. Belangrijk is dat de frequentie, die op de 

nieuwe generator ingesteld wordt, stabiel is (onzekerheid < 10-4 

Hz) terwijl de frequentie van de tot dan toe gebruikte generatoren 

niet stabiel is. Voor de gebruikte generator van Philips (PM5132) 

geldt dat de frequentie langzaam oploopt (tijd > 1 uur) en dat de 

variatie in de frequentie ongeveer 5 10-3 Hz is. Het oplopen van 

de frequentie en de onzekerheid in de frequentie hebben voor een 

gedeelte de drift bepaald, naast de mechanische belasting bij het 

verplaatsen van het preparaat, die in het begin een grote rol 

speelde. 

Deze generator kan, net als de analyzer, met de GPIB

interface worden bestuurd en uitgelezen. De compensatie gebeurt op 

dit moment niet meer als voorheen, maar met een spoeltje dat rond 

de tail van de cryostaat is vastgemaakt (met de nieuwe generator). 

De benodigde instellingen (amplitude en fase van voedingsspanning 

van compensatiespoel) zijn opgeslagen in geheugens in de 

generator, zodat bij verschillende frequenties de compensatie 

letterlijk met één druk op de knop kan gebeuren. 

Eerdere metingen [LIT2] tonen aan dat wanneer de signaal

frequentie niet precies een geheel aantal malen 0.5 Hz is, (dit is 

de stap in frequentie op de analyzer in de gebruikte stand) de 

afgelezen cursorwaarde kleiner is dan de werkelijke waarde. 

Wanneer de afwijking in de frequentie 0.1 Hz is neemt het 

cursorwaarde ongeveer 1 dBV af. Wanneer de frequentie zo wordt 
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ingesteld dat de piek in het spectrum van de analyzer symmetrisch 

is, is de fout in de frequentie kleiner dan 0.1 Hz en is de 

afwijking van de cursorwaarde t.o.v. de werkelijke waarde van de 

spanning kleiner dan 1 dBV (ldBV ::: 10%). 

De filters die het signaal op de oscilloscoop beter zichtbaar 

maken hebben ook invloed op de frequentiecomponenten die gemeten 

worden. Het noteh-filter (50 Hz) in de SQUID-elektronica is niet 

goed. Bij een frequentie van 30 Hz neemt het signaal 4 dBV af 

wanneer dit filter wordt ingeschakeld. Bij 120 Hz is er nog een 

afname van 1.5 dBV. De instelbare bandfilters staan op 20-40 Hz 

bij een signaalfrequentie van 30 Hz en op 105-135 Hz bij een 

signaalfrequentie van 120 Hz. Het eerste filter heeft geen invloed 

op het signaal, het tweede filter zorgt ervoor dat de 120 Hz

component 1.3 dBV afneemt. 

Wanneer de filters niet gebruikt worden en i.p.v. op de 

oscilloscoop op de analyzer wordt gekeken hoe de compensatie 

loopt, worden de meetsignalen niet kleiner. Vooral bij metingen 

aan para- of diamagnetische preparaten is dit gunstig omdat de 

signalen dan toch al klein zijn. 

Meting van de frequentieafhankelijkheid van de SQUID tonen 

aan dat in vergelijking tot het signaal bij 30 Hz het signaal bij 

120 Hz ongeveer 0. 7 dBV afneemt. 

De berekende C (C = 0.56 bij 30 Hz) wordt grotendeels 
app app 

bepaald door de filters. 

De aflezing van de stroommeters is nauwkeurig tot op enkele 

procenten. De meters zijn in het bereik 30-120 Hz niet frequen

tieafhankelijk. 

De veld binnen de hoofdspoel is wèl frequentie-afhankelijk. 

Wanneer bij twee frequenties de afgelezen stroomsterkte door de 

hoofdspoel gelijk is, is het veld kleiner bij hogere frequenties. 

Verwacht wordt dat H alleen van de stroom afhangt. Bij een vaste 
0 

frequentie is H wèl evenredig met de stroomsterkte. 
0 

De veldsterkte binnen de hoofdspoel bij 120 Hz is ongeveer 86% van 
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de veldsterkte bij 30 Hz (bij gelijke stromen). Hierdoor wordt de 

apparatuurconstante bij 120 Hz, C = 0.48 ± 57. 
app 

Door het fitten van de metingen met een theoretische kromme 

is de fout in het berekende magnetische moment niet eenvoudig te 

berekenen. Wanneer een meting wordt herhaald kan de fout t.o.v. 

het gemiddelde als meetonnauwkeurigheid gelden. 

Wanneer functie 3 (dipool plus lineaire drift) wordt gebruikt 

om de meetgegevens te fitten, is één van de resultaten een 

schatting van de hoogte, z , van het meetpunt. De reeks getallen 
g 

hiervoor die uit de fits volgen varieert het minst bij gebruik van 

functie 3 (een criterium om deze functie te verkiezen). De hoogte 

van het meetpunt is een belangrijke grootheid. Uit de metingen 

volgt een hoogte van 6.95 cm, met een fout van 0.01 cm. 

De modellen die de geleiding beschrijven geven voor het 
-6 2 

magnetisch moment van een koperen cylinder 5.62 10 Am . Dit 
-3 -9 

geeft in het meetpunt een veld H ~ 10 Alm ~ 10 Tesla. Het veld 

is ongeveer 100 keer kleiner bij een para- of diamagnetisch 

preparaat. 

De gemeten geleidbaarheden van koper en brons (met holle 

cylinders met varierende binnenstraal) hebben een afwijking van 

resp. 7 en 177. t.o.v. de literatuurwaarden. De afwijking in de 

geleidbaarheid van brons is groot, de literatuurwaarde hiervoor is 

echter afhankelijk van de samenstelling van het brons. De 

literatuurwaarde voor de geleidbaarheid van brons hoeft niet 

gelijk te zijn aan de geleidbaarheid van het gebruikte brons. 

De gemeten susceptibiliteit van FeCl .4H 0 wijkt 347. af van 
2 2 

de literatuurwaarde. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het 

preparaat water uit de lucht opneemt. FeCl .4H 0 is erg 
2 2 

hygroscopisch, dus na verloop van tijd verandert de samenstelling 

van het preparaat. 

De afwijking bij de bepaling van de verhouding 

susceptibiliteit en geleidbaarheid is groot. Bij koper is het 

effect van de geleiding veel groter dan het magnetische effect, er 
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is bijna geen verschil tussen metingen met holle cylinders en 

opgevulde holle cylinders. Bij brons is de verhouding tussen 

geleiding en magnetisme beter, hoewel bovenstaand verschil nog 

klein is. Deze metingen moeten worden uitgevoerd met preparaten 

die bestaan uit dunnere geleidende mantel (dus meer FeCl .4H O). 
2 2 

De metingen bij 120 Hz, waarbij een zeer goede compensatie 

kan worden gehaald (tot -60 dBV in vergelijking met +20 dBV 

ongecompenseerd, een factor 10000; eerste metingen -40 à -50 dBV 

in vergelijking met +20 dBV ongecompenseerd, een factor 100 à 300) 

geven wisselende resultaten. Een aantal metingen geven een goede 

ordegrootte van de susceptibiliteit. Het verschil tussen water en 

een zoutoplossing is meetbaar (de zoutoplossing bestaat dan wel 

uit 311 gram zout per liter) en de waarden komen in de buurt van 

de literatuurwaarden (afwijking 10'7.). De meting aan de PVC-dipool 

geeft een schatting voor de susceptibiliteit van deze stof (geen 

literatuurwaarde gevonden). De metingen aan monopolen geven veel 

te lage waarden voor de susceptibiliteit van water en glas. Deze 

metingen moeten beter worden bekeken. 

Deze laatste metingen laten zien dat bij magnetisch zwakke 

preparaten als water, de glasbuis niet geschikt is om het 

preparaat voort te bewegen. Een aanzet is gemaakt om op een andere 

manier het preparaat te verplaatsen, in eerste instantie met een 

touwtje en een x-y-schrijver. De resultaten geven aanleiding tot 

het verder uitwerken van deze methode. 

De metingen bij twee frequenties geven redelijke resultaten 

voor de geleidbaarheid van koper en de susceptibiliteit van 

FeCl .4H 0. De gemeten waarden liggen binnen 20'7. (maximaal) van de 
2 2 

literatuurwaarden. Tevens geven ze inzicht in het gedrag van de 

opstelling bij verschillende frequenties. 

Het eenvoudige model wat ook in [LIT2] en [LITS] wordt 

gebruikt, kan worden uitgebreid. De inductiestromen beïnvloeden 

elkaar. Een enkele kringstroom omvat niet alleen de flux van het 

aagelegde veld, maar ook de flux van het veld van alle andere 
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kringstromen. Berekeningen tonen aan dat deze uitbreiding van het 

model slechts een zeer kleine invloed heeft op het resultaat. 

Het resultaat van de berekening van het effect van de 

aluminium buis waarop de binnenste windingslaag van de hoofdspoel 

is gewikkeld, is sterk afhankelijk van de grootte van de 

geleidbaarheid. De getallen in hoofdstuk 3, §1 zijn berekend met 

de geleidbaarheid van zuiver aluminium. Het berekende effect is 

groter dan het gemeten effect, wat te verklaren is door aan te 

nemen dat de aluminium buis niet zuiver Al is, maar een legering 

met een kleinere geleidbaarheid. 

Het model wat volgt uit de differentiaalvergelijking van 

Bessel geldt voor oneindig lange cylinders. De berekeningen geven 

als resultaat een 'magnetiseerbaarheid' per lengte-eenheid, 

waarmee het magnetische moment t.g.v. de inductiestromen in een 

cylindrische geleider met een eindige lengte kan worden berekend. 

Het probleem van de randvoorwaarde aan het grensvlak metaal-lucht 

of metaal-paramagnetische stof bij r = R moet nader bekeken 
I 

worden. De randvoorwaarde voor r = R , H(R ) = H , voldoet. 
u u 0 

Bij veel metingen is het verschil in tophoogten van het 

spectrum groter dan te verklaren is met drift en de invloed van de 

compensatiespoeL Een verklaring hiervoor kan zijn dat de as van 

de spoel niet loodrecht op de as van de gradiometer staat. Bij 

verschillende afstanden x is dan de vertikale afstand tot het 

meetpunt verschillend. 

De gradiometer kan ook voor een assymetrie van het spectrum 

zorgen. Het verschil in piekhoogten, veroorzaakt door de 

compensatiespoel, is 1 à 27.. De compensatiespoel moet zover 

mogelijk van het preparaat in de hoofdspoel staan. Een goede 

plaats blijkt de tail van de cryostaat te zijn. De compensatie is 

op die plaats goed en de afstand tot het preparaat is groot. 
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Appendix 1: Beschrijving preparaten 

1: koper cylinder t = 5 mm R = 4. 5 mm 
u 

2: non-ferro lagerbrons cylinder t = 5 mm R = 4.5 mm 
u 

3: de volgende preparaten bestaan uit holle cylinders met 

t = 5 mm en R = 4.5 mm, de cylindrische holte is al dan niet 
u 

opgevuld met FeCl .4HO waarbij de vulfactor is gedefinieerd 
2 2 

als: 

vulfactor massa inhoud 
= d1chthe1d * volume 1nhoud < 1 

materiaal binnenstraal vulfactor 

mm 

koper 4.00 0.87 

koper 3.72 0.89 

koper 3.50 0.81 

koper 2.90 0.75 

koper 2.50 0.74 

brons 3.56 0.89 

brons 2.98 0.85 

brons 2.51 0.88 

4: Fe Cl . 4H o cyl inders t = 5 mm R = 4. 5 mm 
2 2 u 

vulfactoren 0.86 en 0.80 

5: cuvet perspex 

doorsnede J 17.5 mm 

10 mm 

Dit cuvet wordt gevuld met water en zoutoplossing (311 grjl) 



6: glazen duwbuis met schaalverdeling 

doorsnede 
[1_12 mm_____,lf-----15 mm __ 
~--------------

7: PVC-buis 

doorsnede 

15 mm 

8: Fe Cl .4H 0 
2 2 

twee cylinders t = 5 mm 

R = 4.5 
u 

mm, vulfactor = 0.74 

R = 6.0 mm, vulfactor = 0.74 
u 

9: koper bol R = 4.5 mm 



Appendix 2: Resultaten fits aan meetresultaten 

Van de vier verschillende fit-functies is de derde (uit hoofdstuk 

3), een theoretisch dipool-signaal plus een lineaire drift, het 

meest geschikt om de meetresultaten te beschrijven (zie figuren)'. 

In onderstaande tabel zijn met deze functie bepaalde parameters 

samengevat. De volgorde van preparaten in deze appendix is gelijk 

aan die in appendix 1. 

preparaat m (1o-6vm5 ) zg (10-2m) a (1o-2v;m) b (10-2V) 

1 3.19 6.96 1. 97 2.77 

3.21 6.97 5.03 2.96 

3.14 6.94 3.35 3.60 

2 0.38 6.94 9.07 0.21 

3 1.11 6.93 1. 00 1. 08 

leeg 1. 67 6.96 0.80 1.13 

1.91 6.93 0.83 2.01 

2.54 6.95 2.16 2.39 

3.10 7.09! 39.57! 1.91 

0.23 6.96 14.00 0.56 

0.30 6.93 6.52 0.47 

0.34 6.95 12.22 0.57 

3 1.17 6.96 1. 00 1. 08 

gevuld 1. 65 6.94 14.69 1. 48 

1. 96 6.95 -0.07 1. 79 

2.57 6.95 1.58 1.48 

2.79 6.95 12.34 2.62 

0.23 6.95 10.28 0.28 

0.28 6.95 18.31 0.77 

0.30 6.89! 11.01 0.56 

4 0.088 7.07! 4.29 -0.04! 

0.057 6.75! 0.08 0.37 



3 leeg: holle cylindrische geleiders (koper en brons). 

3 gevuld: holle cylindrische geleiders (koper en brons) met 

cylindrische holte opgevuld met FeCl .4H 0. 
2 2 -Hieruit volgt z de hoogte van het meetpunt: z = (6.95 ± 0.01) cm 

g g 

Voorbeelden van fits aan metingen met verschillende functies op 

volgende bladzijden. Grafieken van momenten vs. binnenstraal, 

waarbij de momenten met de vier fitfuncties zijn gevonden, op 

volgende bladzijden. Steeds geldt: linksboven: functie 1, 

rechtsboven: functie 2, linksonder: functie 3 en rechtsonder: 

functie 4. 

Preparaat 5: leeg m = 72 10-9 Vm5 

m = 87 10-9 Vm5 

met water m = 126 10-9 Vm5 

• -9 5 met zoutoploss1ng m = 137 10 Vm 

Preparaat 6: Q = 5.2 10-
7 Vm4 (dit is de te fitten parameter voor 

m 

de monopoolbenadering) 

Preparaat 7: dipool (dopje op voorkant buis) m = 192 10-
9 Vm5 

m = 210 10-9 Vm5 

buis gevuld met water Q = 13. 1 10-
7 Vm4 

m 

Q = 13 • 9 1 o - 7 Vm 4 

m 

Meting bij twee frequenties tegelijkertijd, elke meting is twee 

keer uitgevoerd o 

preparaat 1: m3o 

m3o 

m12o 
m 

120 

= 1. 48 

= 1.44 

= 4.67 

= 4.72 

preparaat 8: doorsnede 9 mm 

10-6 Vm5 

10-6 Vm5 

10-6 Vm5 

10-6 Vm5 

m 
30 

m 
120 

m 
30 

m 
120 

doorsnede 12 mm m 
30 

m 
120 

0.028 10-6 Vm 5 = 
= 0.025 10-6 Vm5 

= 0.033 10-6 Vm5 

= 0.027 10-6 Vm5 

= 0.069 10-6 Vm5 

= 0.061 10-6 Vm5 



m = 
30 

0.064 10-6 
Vm

5 

m = 
120 

0.058 10-6 
Vm

5 

preparaat 9: koperen bol m = 30 
1.29 10-6 

Vm
5 

m = 120 
4.45 10-6 Vm5 

m = 30 
1.28 10-6 Vm5 

m = 120 
4.36 10-6 Vm5 



resultaten 4 verschillende "fits" 

koper, Ru-=4. 5mm, f-=30Hz 

0 U1 
0 ~--~-----r----~~--~--~ 

1\) 

0 U1 
0 ~--~-----r----~~--~--~ 

1\) 

J-1· 
::J 

3 
3 

m in Vm"'5 

0 U1 
0 r---~-----r----~-.~~--~ 

0 U1 
0 r---~-----r----~~--~--~ 

1\) 

w 



resultaten 4 verschillende "fits" 

brons. Ru=4.5mm, f~30Hz 

0 

0 

0 

ru 
0 

w 
0 

rn 
0 r---~,---------~--~~----~ 

ru 

0 

0 

0 0 

w 
0 

rn 
0 r---~,---------~-----.----~ 

~ 
~-

~-

~ 

3 
3 

0 

0 

0 

ru 
0 

w 
0 

rn 
0 r---~----~----~-----.----~ 

ru 

w 

0 

0 0 

ru 
0 

w 

I 
I 

Î 
! 

I 
I 
I 

I 
I 
j 
I 

0 

rn 
0 r----.,---~-----.---T-.----~ 



resultaten 4 verschillende "fits" 

koper+FeC12, Ru=4.5mm, f•30Hz 

0 0 
0 r----1-----T----~r---~--~ 0 ~--~----~----~~~----~ 

0 0 
0 r----1-----T----~~--~--~ 0 r----;-----T----~~--~----



resultaten 4 verschillende "fits" 

brons+FeC12, Ru=4.5mm, f•30Hz 

0 

0 

0 

ru 
0 

w 
0 

rn 
0 r---~r----4----~--~~----~ 

0 

0 

0 

ru 
0 

w 
0 

rn 
0 ~----~--~~--~----~~--~ 

~

~ 

3 
3 

0 

0 

0 

ru 
0 

w 
0 

rn 
0 r---~r---~----~-----&----~ 

0 

0 

0 

ru 
0 

w 
0 

À 

0 

rn 
0 ~----r---~----~--~~----~ 

w 



fits aan meting 1b 

1. 5 1.5 
> 
c 
ort 

"C 1 1 
ort 
:J 
C" 
U) 

> 
0.5 0.5 

0 ~'------~~------~---------4--~~ ow=------~~-------4---------4--~~ 

0 0.05 0.1 0.15 0 0.05 0.1 0.15 
afstand in m 

2 ~------~~------~--------~----~ 2r--------.,--------,--------~-----, 

1. 5 1. 5 

1 1 

0.5 0.5 

0 ~-=-------~--------~--------~--~ 0 ~~----~---------4---------4--~~ 
0 0.05 0.1 0.15 0 0.05 0.1 0.15 



fits aan meting 2 

0.25 0.25 

0.2 0.2 

> meting 

;; 0. 15 0.15 
"C 
·rl 
:::1 0.1 0.1 [T 
U) 

> 

0.05 0.05 

0 0 
0 0.05 0.1 0.15 0 0.05 0.1 0.15 

afstand in m 

0.25 0.25 

0.2 0.2 

0.15 0.15 

0.1 0.1 

0.05 0.05 

0 0 
0 0.05 0.1 0.15 0 0.05 0.1 0.15 



fits aan meting 6a 

0.05 0.05 

0.04 meting 0.04 

> 
~ 0.03 0.03 

"C ..... 
~0.02 0.02 
Cl) 

> 
0.01 0.01 

0 0 
0 0.05 0.1 0.15 0 0.05 0.1 0.15 

afstand in m 

0.05 0.05 

0.04 0.04 

0.03 0.03 

0.02 0.02 

0.01 0.01 

0 0 
0 0.05 0.1 0.15 0 0.05 0.1 0.15 



Appendix 3: Computer-programma's 

De volgende TurboPascal-programma's zijn gebruikt: 

Programma voor het bepalen van de coëfficiënten van de 

arccosinus-reeks: coef 

Tabel met waarden van coëfficiënten van de arccosinus-reeks 

Programma voor schatting grootte strooiveld van hoofdspoel: stoor 

Meetprogramma en verwerkprogrammas om metingen bij twee 

frequenties tegelijkertijd te sturen en te verwerken: meet, 

verwerk_nyquist en bewerk-meettemp 

Programma's om invloed compensatiespoel te berekenen: 

invloed_compensatiespoel en spoel 

Programma om spectra van punt- en lijndipool te vergelijken: 

puntlijn 



{Bepalen coefficienten van arccosinusreeks, te gebruiken 
{met terug.pas 

program coef; 
var i:integer; 

a:real; 
df:text; 

begin 
assign(df,'c:\fred\dat\coef.dat'); 
rewrite(df); 
a:=l; 
writeln(df,a); 
for i:=l to 20 do 

begin 
a:=a*sqr(2*i-1)/(2*i)/(2*i+l); 
writeln(df,a) 

end; 
close (df) 

end. 

} 
} 



l.OOOOOOOOOOE+OO 
1.6666666667E-Ol 
7.5000000000E-02 
4.4642857143E-02 
3.0381944444E-02 
2.2372159091E-02 
1.7352764423E-02 
1. 3964843750E-02 
1.1551800896E-02 
9.7616095291E-03 
8.3903358095E-03 
7.3125258735E-03 
6.4472103118E-03 
5.7400376707E-03 
5.1533096822E-03 
4.6601434868E-03 
4.2409070936E-03 
3.8809645587E-03 
3.5692053937E-03 
3.2970595034E-03 
3.0578216492E-03 



program stoor; 

{berekenen z-component veld t.g.v terugvoerleidingen buiten spoel} 
{eenheden zijn SI-eenheden, te gebruiken met coef.dat } 

const pi=3.1415926536; 
rl=0.03; {straal 'buitenhuis'} 
r2=0.015; {straal binnenhuis} 
y=0.50; {halve lengte spoel} 
z=0.0695; {hoogte gradiometer t.o.v. midden spoel} 
stroom=0.05; {stroom} 

procedure hzl(x,yl,zl:real;var uit:real); 

{veld van liggende stroomgeleider (Biot-Savart)} 

var pq:real; 

begin 
pq:=sqr(yl)+sqr(zl)-2*yl*zl*cos(x); 
uit:=(y+0.04)jsqrt(sqr(y+0.04)+pq); 
uit:=uit-yjsqrt(sqr(y)+pq); 
uit:=uit*yl*sin(x)jpq 

end; 

procedure arccos(x:real;var uit:real); 

{berekenen arccosinus} 

var i,j:integer; 
inl,y:real; 
df:text; 

begin 
assign(df,'c:\fred\dat\coef.dat'); 
reset(df); 
uit:=pi/2; 
for i:=l to 20 do 

begin 
inl:=x; 
j:=l; 
while j<(2*i-1) do 

begin 
inl:=inl*x; 
j:=j+l 

end; 
readln(df,y); 
uit:=uit-inl*y 

end; 
close (df) 

end; 

var i,j,k,n:integer; 



a,beta,h,h1,pqi,r,ri,uit1,uit2,uit3:real; 

begin 

h:=O; 
for j:=1 to 10 do 

begin 
beta:=2*pi*j/10-pi/10; 

{gebruiken bij 'spiraal'-ensemble geleiders} 
r:=r1-(j-1)*(r1-r2)/9; 
hz1(beta,r,z,uit1); 
h:=h+uit1; 
hz1(beta,r2,z,uit2); 
h:=h-uit2; 

n:=64; 
h1:=0; 
for i:=O to n-1 do 

begin 
ri:=r-i*(r-r2)/n-(r-r2)/n/2; 
pqi:=sqrt(sqr(ri)+sqr(y+0.04)+sqr(z)-2*ri*z*cos(beta)) 

arccos((ri-z*cos(beta))/pqi,uit3); 

h1:=h1+sin(uit3)*(r-r2)/sqr(pqi)/n 
end; 

h:=h+h1*(y+0.04)*sin(beta)jsqrt(sqr(y+0.04)+sqr(z*sin(beta)) 
end; 

h:=h*stroom/2/pi; {veld van alle teruggeleiders buiten spoel} 
writeln(h); 

end. {veld h = 779e-6 A/m} 



{PROGRAMMA OM MET DE ANALYZER BIJ TWEE FREQUENTIES TEGELIJKERTIJD} 
{TE METEN. TE GEBRUIKEN MET VERWERK1.PAS EN VERWERK2.PAS } 

PROGRAM MEET; 
USES TPDECL,DOS; 
VAR BRDNAME:NBUF; {VARIABELEN NODIG VOOR GPIB-INTERFACE} 

BD:INTEGER; 
I,J,K,MEET_AANTAL,MIDDEL_AANTAL:INTEGER; 
WRT:ARRAY [1 .. 21) OF CHAR; {STRING MET COMMANDO} 
RD:ARRAY [1 •. 47] OF CHAR; {STRING MET RESULTAAT} 
DF:TEXT; 

{PROCEDURE WACHT(A,B) WACHT A+B*0.01 SECONDEN 

PROCEDURE WACHT(IN1,IN2:WORD); 
VAR TIJD1,TIJD2,TIJD3,TIJD4:WORD; 
BEGIN 

SETTIME(O,O,O,O); 
GETTIME(TIJD1,TIJD2,TIJD3,TIJD4); 
WHILE ((IN1>=TIJD3) AND (IN2>=TIJD4)) DO 

GETTIME(TIJD1,TIJD2,TIJD3,TIJD4) 
END; 

BEGIN 

} 

{BEPALEN ADRES VAN ANALYZER. ANALYZER IS DEVICE 1 (INGESTELD } 
{MET IBCONF IN ROOTDIRECTORY } 

BRDNAME:='DEV1 '; 
BD:=IBFIND(BRDNAME); 

{BENOEMEN DATAFILE WAARIN GEGEVENS WORDEN BEWAARD 

ASSIGN(DF,'C:\FRED\DAT\MEETDATA.DAT'); 
REWRITE(DF); 

{BEPALEN WAARDE REFERENTIESIGNAAL OP KANAAL B VAN ANALYZER 

WRT:='FR8DM2VS1VW1\XOD\XOA '; 
IBWRT(BD,WRT,14); 
WACHT(O,SO); 
WRT:='DV2HDOFXOVT58\XOD\XOA'; {VT58 =FREQUENTIE 29Hz} 
IBWRT(BD,WRT,15); 
WACHT(O,SO); 
IBRD(BD,RD,47); 
WRITELN(DF,RD); 

{BEPALEN WAARDE REFERENTIESIGNAAL OP KANAAL B VAN ANALYZER 

WRT:='VT240\XOD\XOA 
IBWRT(BD,WRT,7); 
WACHT(O,SO); 
IBRD(BD,RD,47); 

'; {VT240 =FREQUENTIE 120HZ} 

} 

} 

} 



WRITELN(DF,RD); 

{INSTELLEN ANALYZER OP NYQUIST-DIAGRAM 

WRT:= 1 VSOVW8HDOFXO\XOD\XOA 1
; 

IBWRT(BD,WRT,l4); 
WACHT(0,50); 
WRT:= 1 DV4\XOD\XOA 
IBWRT(BD,WRT,5); 
WACHT(0,50); 

I • 
I 

MEET_AANTAL:=40; {AANTAL MEETPUNTEN} 
MIDDEL_AANTAL:=l; {AANTAL METINGEN PER MEETPUNT (MIDDELEN)} 
WRITELN(DF,MEET_AANTAL, 1 1 ,MIDDEL_AANTAL); 

FOR I:=l TO MEET AANTAL DO 

BEGIN 

FOR J:=l TO 47 DO 
RD [J] :=I I; 

WRT:= 1 VT58\XOD\XOA 
IBWRT(BD,WRT,6); 
WACHT(l,50); 

I • 
I 

FOR K:=l TO MIDDEL AANTAL DO 
BEGIN 

IBRD(BD,RD,47); 
WRITELN(DF,RD) 

END; 

FOR J:=l TO 47 DO 
RD [J]: =1 

I; 

WRT:= 1 VT240\XOD\XOA 
IBWRT(BD,WRT,7); 
WACHT(l,50); 

I • 
I 

FOR K:=l TO MIDDEL AANTAL DO 
BEGIN 

IBRD(BD,RD,47); 
WRITELN(DF,RD) 

END; 

WRITE(CHR(7)); {GELUIDSSIGNAAL} 
WACHT ( 1 I 5 0) 

END; 

IBLOC(BD); {BESTUREN ANALYZER MET KNOPPEN OP VOORKANT} 
CLOSE(DF) 

END. 

} 



{PROGRAMMA OM UIT STRINGS IN MEETDATA.DAT DE CURSORWAARDEN } 
{TE HALEN. TE GEBRUIKEN MET MEET.PAS EN VERWERK2.PAS } 

PROGRAM VERWERK_NYQUIST; 
VAR I,P,Q:INTEGER; 

INS:STRING [47]; 
DF,DFl:TEXT; 

BEGIN 
ASSIGN(DF,'C:\FRED\DAT\MEETDATA.DAT'); 
ASSIGN(DFl,'C:\FRED\DAT\MEETTEMP.DAT'); 
RESET(DF); 
REWRITE(DFl); 
FOR I:=l TO 2 DO 

BEGIN 
READLN (OF, INS) ; 
DELETE(INS,1,16); 
DELETE(INS,16,31); 
WRITELN(DFl,INS) 

END; 
READLN(DF,P,Q); 
WRITELN(DFl,P,' ',Q); 
FOR I:= 1 TO 2*P*Q DO 

BEGIN 
READLN (OF, INS) ; 
DELETE(INS,1,16); 
DELETE(INS,16,1); 
WRITELN(DFl,INS) 

END; 
CLOSE(DF); 
CLOSE (DFl) 

END. 



{PROGRAMMA OM CURSORWAARDEN IN MEETTEMP.DAT OM TE REKENEN NAAR } 
{VOLTAGES EN GRADEN. FORMAT IS GESCHIKT OM IN TE LEZEN MET } 
{SLIDEWRITE. TE GEBRUIKEN MET MEET.PAS EN VERWERKl.PAS } 

PROGRAM BEWERK_MEETTEMP; 
VAR I 1J 1P1Q:INTEGER; 

A1B1C1CSOM 1D1DSOM 1STAP1VS30 1VS120:REAL; 
NAAM:STRING[8]; 
DF 1DF1:TEXTi 

BEGIN 
ASSIGN(DF 11 C:\FRED\DAT\MEETTEMP.DAT 1 )i 

{BENOEMEN DATAFILE WAAR UITEINDELIJKE MEETRESULTATEN IN STAAN } 

WRITELN( 1 NAAM DATAFILE? 1) i 
READLN (NAAM); 
ASSIGN(DF1 11 C:\FRED\DAT\ 1 +NAAM+ 1.DAT 1 )i 
RESET(DF) i 
REWRITE(DF1)i 
READLN(DF 1VS30)i 
READLN(DF 1VS120)i 
READLN(DF 1P1Q) i 
STAP:=0.5i {GROOTTE STAP IN AFSTAND X (CM)} 
FOR !:=1 TO P DO 

BEGIN 
CSOM:=Oi 
DSOM:=Oi 
FOR J:=1 TO Q DO 

BEGIN 
READLN(DF 1A1B) i 
C:=SQRT(SQR(A)+SQR(B))/VS30i 
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(DF11 (!*STAP) :5:21 I I ICSOM:9:41 I I IDSOM:9:41 I 1

) i 
CSOM:=O; 
DSOM:=O; 
FOR J:=1 TO Q DO 

BEGIN 
READLN(DF 1A1B); 
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:=CSOMjQ; 



DSOM:=DSOM/Qi 
WRITELN(DF1,CSOM:9:4,' ',DSOM:9:4); 

END; 
CLOSE (DF) ; 
CLOSE (DFl) 

END. 



{Programma om de invloed van de compensatiespoel op het preparaat} 
{te berekenen in vergelijking met de hoofdspoel } 

program invloed_compensatiespoel: 
var i:integer: 

a,b,h,hl,R,z:real: 
df,dfl:text: 

{Functie f is de tweede afgeleide naar z van de z-component van } 
{het veld van een dipool, x de is plaats, z de hoogte van het } 
{meetpunt (de gradiometer) } 

function f(x,z:real):real: 
var a:real: 
begin 

a:=sqrt(x*x+z*z): 
f:=z*(2*z*z-3*x*x)jajajajajajaja 

end: 

begin 

{Benoemen data-files waarin de gegevens worden opgeslagen } 
{SPOELl.DAT en de file waarin de veldsterkte als functie van de } 
{afstand tot de compensatiespoel staat } 

assign(df, 1 c:\fred\dat\spoel.dat 1
): 

assign(dfl, 1 c:\fred\dat\spoell.dat 1
): 

reset(df): 
rewrite(dfl): 
R:=0.0045: {straal van de cylinder (m)} 
z:=0.0695: {hoogte meetpunt (m)} 
for i:=l to 150 do 

begin 
readln(df,a,b): 
h:=2*b*(f(a-0.03,z-R)-f(a-0.03,z+R)); 
h1:=500*(f(a-0.03-R,z)-f(a-0.03+R,z)); 
writeln(dfl, (a-0.03) :5:3, 1 

, 
1 ,h, 1 

, 
1 ,hl) 

end: 

close(df); 
close(dfl) 

end. 



{Programma voor de bepaling magnetische veldsterkte geïnduceerd } 
{door compensatiespoel als functie van afstand, te gebruiken met } 
{indcomp.pas } 

program spoel; 
const R=0.045; 

y1=0.04; 
z1=0.02; 
w=25; 
n=16; 

var i,j,k:integer; 
a,b,dfi,fi,h,ht,x1,z2:real; 
df:text; 

begin 

assign(df,'c:\fred\dat\spoel.dat'); 
rewrite(df); 
x1:=-0.12; 
for k:=1 to 150 do 

begin 

ht:=O; 
for j:=1 to w do 

begin 
z2:=0; 
h:=O; 
dfi:=2*pijn; 
for i:=O to n-1 do 

begin 
fi:=2*pi*ijn+pijn; 
a:=R*r*(r-y1*sin(fi)-x1*cos(fi)); 
b:=sqrt(sqr(x1-R*cos(fi))+sqr(y1-R*sin(fi))+sqrl 
h:=h+a/b/b/bjsqrt(r*r+z2*z2)*dfi; 

end; 
ht:=ht+h; 
z2:=z2+0.0004 

end; 
ht:=ht*O.OS/4/pi; 

writeln(df,x1:5:3,ht:8:3); 
x1:=x1+0.002 

end; 
close(df) 

end. 



{Programma voor vergelijking spectrum van punt- en lijndipool } 

program puntlijn; 
var z,l,iin,uitl,hl,h2,r:real; 

i:integer; 
df:text; 

procedure mono(x:real;var uit:real); 
var h:real; 
begin 

h:=sqrt(sqr(x)+sqr(z)); 
uit:=3*z*(2*sqr(z)-3*sqr(x))/h/h/h/h/h/h/h 

end; 
begin 

assign(df, 1 c:\fred\puntlijn.dat 1
); 

rewrite(df); 
z:=0.07; 
1:=0.0025; 
iin:=-0.15; 
for i:=O to 200 do 

begin 
mono(iin+l,uitl); 
hl:=uitl; 
mono(iin-l,uitl); 
hl:=hl-uitl; 
r:=sqrt(sqr(iin)+sqr(z)); 
h2:=3*iin*z*2*1*(20*sqr(z)-15*sqr(iin))/r/r/r/r/r/r/r/r/r; 
Writeln(df,iin:7:5, I I 1 hl:9:2 1 I I 1 -h2:9:2 1 I I I (hl+h2) :9:2) Ï 

iin:=iin+0.0015 
end; 

close(df) 
end. 


