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1 

Inleiding 

In de werkgroep magnetisme wordt, met behulp van een zeer gevoelige 

susceptibiliteitsbalans, de statische susceptibiliteit van diverse 

stoffen gemeten. 

Van de afdeling Paleomagnetisme van de Rijksuniversiteit te Utrecht 

kwam een verzoek om de Curiepunten van monsters van gesteenten te me

ten. De afdeling in Utrecht werkte reeds met een gevoelige elektro

nische magneetveldmeter van het type dat wordt aangeduid met de naam: 

"fluxgate magnetometer". 

In Eindhoven werd een methode otttwikkeld om met behulp van dit instru

ment nauwkeurige Curiepuntmetingen te verrichten. (8)(9) Het betrof 

hierbij steeds metingen aan preparaten met een remanente magnetisatie. 

Bij dit onderzoek kwam de wenselijkheid naar voren om ook hoven het 

Curiepunt nog de magnetisatie in afhankelijkheid van een uitwendig 

magneetveld te kunnen meten. Verdere discussies leidden tot de opdracht, 

die vervat is in de titel van dit verslag. 

Bij het werk dat hierin besproken wordt.is een fluxgate magnetometer van 

het fabrikaat Forster als een van de basiskomponenten gebruikt. 

In de litteratuur zijn voorbeelden voorhanden waarin dergelijke 

instrumenten,bij het meten van coercitief velden (4)(5) en voor me

tingen .van de statische magnetisatie van ferromagnetische stoffen ale 

funktie van de temperatuur, (6) gebruikt worden. 

De meetmethode die in dit verslag aan de orde is, heeft geleid tot de 

bouw van een meetopstelling,die qua gevoeligheid veel verder gaat en 

bovendien bruikbaar is voor preparaten met sterk uiteen lopende waar

den van de magnetisatie. Ook van dynamische magnetisatiemetingen in 

afhankelijkheid van een uitwendig magneetveld zijn voorbeelden in de 

litteratuur aanwezig. (1)(?) (.3) 



I. Een schetsmatige heschrijving van het meten van een magnetisch dipool-

moment. 

Langs de y-as van een cartesisch coordinatensysteeru ligt, met zijn 

midden in y
0

, een puntvormige magnetische dippol 

Van het veld van deze dipool wordt,in het 

as, de z-component H van het dipoolveld gemeten z 
gende uitdrukking d geldt: 

J = 

...:0.. 

met dipoolmoment P. 

punt z van de z-o 
waarvoor de Yol-

1. i. 

Figuur 1.1 iSeeft de functie H p ~ ·Zo de factor van 
YLzrz zd 477jo c~2.+z!)5h 

Soort-
(I+ (Yfz .. )1 3~ 

gelijke figuur zal gemeten worden als we de dipool laae-s de y-aa 

verschuiven en in z de verticale veldcomponent hlijven meten. Deze 
0 

laatste is de gang van zaken in de opstelling. Daar wordt de dipool 

periodiek heen en weer hewogen over het interval -~zo<y<+lZo 1it is 

gedaan om het te meten signaal onde1·scheidhaar te maken van stoorsig

nalen. 

Het gemeten aignaal is dan H (y(t)) en ziet er uit zoals in figuur 
z 

I.2 is geschetst. De perioded van dit signaal is 20 sec. 'Nordt het 

interval kleiner genomen, dP~ ontstaat er een sinusoidaal signaal.Fig.I.3 
laat zien h•e het signaal er uit ziet hij een groter interval~~zo~~<~zo) 

Dergelijke metingen zijn door ons gedaan met een nikkelen bolletje als 

dipool. De magnetisatierichting in het holletje werd ingesteld door 

het preparaat in de opstelling tot hoven zijn Curiepunt te verhitten 

en het te laten afkoelen in een ter plaatse aangebracht homogeen 

magneetveld evenwijdig aan: de y-as. Door tijdens de~metingen de tem

peratuur van het holletje te verhogen en tevens continu te meten, 

hebhen wij de verandering in de magnetiaatie van het nikkelen hol-

letje ala functie van de temperatuur,van kamertemperatuur tot aan het 

Curiepunt van nikkel (358°C),kunnen hepalen,by afwezigheid van het 
homogene uitwendige magneetveld.Door nu hoven het Curie-punt dat veld 
weer aan te hrfngen,konden we de magnetisetie-metingen vervolgen tot 
de maximum temperatuur van de oven;ca.800 c. 

'*magnetisatie-
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II. Ben schetsmatige beschrijving van het principe van de meetmethode 

waarbij "gecompenseerd" wordt. 

Ten opzichte van hetzelfde rechthoekige coordinatenstelsel dat in

gevoerd werd in K~t. ·I ·P9-l, wordt nu een h6mogeen magneetveld H
0 

gegeven als: H = (0, h , 0). 
0 0 

In dit magneetveld wordt nu een cylindrisch preparaat gebracht 

zodat het samenvalt met de n~gatieve y-as. De diameter van dit 

preparaat wordt voorlopig klein genomen zodat het in deze beschrij

vi.ng is toegestaa.D. om het preparaat ala lijnvormig te beschouwen 

wanneer·dat voor de eenvoud van de berekening nodig is. Ten gevolge 
_:. 

van h
0 

heeft het preparaat een magnetisatie per volume-eenheid M
0

, •) 

die voorlopig als homogeen wordt beschouwd. Deze is er oorzaak van 

dat in de beschouwde ruimte een inhomogeen magneetveld heerst. In 

het punt (0, y , z ) (zie figuur II.1) wordt nu de verticale como 0 

ponent H van dit inhomogene veld gemeten. 
z m We 1enken ons de hele cylinder opgeslpitst in elementaire dipolen 

gevormd door magnetische dubbellagen loodrecht op de y-as • 
. 

Als we de magnetische lading in het eindvlak van het preparaat ~ 

noemen, geldt voor Hz ; 
m 

2. 1 

_ _.,_ 

Ook hier kan weer bepaald worden de functie H (y) en ook zou M 
zm o 

direct berekend kunnen worden. 

Omdat echter de hier geschetste situatie zich in werkelijkheid 

niet voordoet, is er een andere methode, die gemakkelijk toegankelijk 

is voor toepassing op cylindrische preparaten met eindige afmetin

gen. Deze methode is als volgt • 

Om de zojuist beschreven preparaatcylinder wordt een apoel gewonden 

*) in de richting van de y-as, 
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met n windingen per meter en dezelfde diameter als het preparaat. 
p 

Door deze spoel wordt een stroom I gestuurd. Ten gevolge van deze 
p 

stroom I ontstaat er een tweede p inhomogeen magneetveld waarvan, 

ook in het punt (0, y , z ),de z-component H wordt gemeten. 
0 0 zs 

Op grond van de geschetste geometrie en op grond van equivalentie 

tuesen kringstroom en mag~etische dubbellaag is er een waarde I 
p 

= I waarvoor in ieder p~nt van de ruimte buiten het preparaat 
Po 

geldt, dat het inhomogene veld van het preparaat wordt ge-

compenseerd door dat van de spoel. De waarde I 

"compensatiestroom door de prepa~aatspoel" 

Uit de waarde I volgt: 
Po 

Po 
zal van nu af: 

he ten. 

2.2 

= 

3tel dat we met een niet-ferromagnetisch preparaat te doen hebben. 

Noemen we de volume-susceptibiliteit van het prep~raat ~p' da~ 

berekenen we de7,e grootheid uit: 

2.3 

met als resultaat: 

CJ...4 

Als nu bovendien h veroo~zaakt wordtdoor een oneindig lange .o 
solenoide ~et • winding~n per meter, die we de veldspoel zullen 

0 
noemen waardoor een stroom I wordt gestuurd, dan geldt: 

0 

1.5 
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Di t substi tueren levert voor "X : 
p 

,; \1p Ip., 
"-r~-

no 10 
l.b 

Voor vaste ~onstante waarden van n en n komt in deze geschemati-
p 0 

seerde methode het meten van volume-susceptibiliteiten in principe 

neer op het meten van twee stromen. 



III. Beschrijving ·van de opstelling. 

a) De componenten die op de T.H. gemaakt zijn. 

Figuur Iti.1 geeft een schematisch bovenaanzicht van de op

·stelling zonls die gebruikt wordt voor het meten van de vo

lume-susceptibiliteit van een vloeistof. 

De betek~nis der cijfers: 

1. Preparaathouder. 

2. Veldspoel. 

3. Krukmechanisme . 

4. Rechtgeleiding. 

5. Drijfstang. 

6. Chopperschijf met twee gaten,180° uit elkaar. 

7. Lichtbron met fotodiode. 

Beschrijving van deze componenten. 

ad.1. De preparaathouder bestaat uit,een holle cylinder van pyrex

glas ( 1 inks op de tekening), een mas sieve cylinder van 

pyrexglas en twee spoelen van roodkoperdraad om iedere 

cylinder een. 

De inwendige afmetingen van de holle cylinder Z1Jnj de dia

meter:21,66 mm! 0,01 mm en het volumen van het zuiver cy

lindrische deel~75 cm3. Het linKer- uiteinde van deze cylin

der is niet vlak afgewerkt. Het ~e~hteruiteinde wordt gevormd 

door het vlak en loodrecht cp de as gealepen eindvlak van de 

massieve cylinder. De totale lengte van het holle gedeelte 

bedraagt ongeveer 22 em. 

De holle cylinder,d~e een gemiddelde wanddikte heeft van 0,8 mm 

! 0,02 mm,is omgeven door een laagje vetvrij papier van 

0,08 mm.' dik. 

Om dit geheel heen is een spoel gewikkeld. De windingen van 

deze spoel bestaan uit gelakte roodk0perdraad van 0,2 mm 

dik e~ nylon vislijn met dezelfde diameter. Deze twee soorten 
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draad zijn gelijktijdig naast elkaar gewonden. Dit is ge

daan nadat bij een eerder gemaakte spoel bleek,dat de zelf

inductieverschijnselen bij het 'heen en weer bewegen van 

deze spoel in het veld van de veldspoel, ontoelaatbaar grote 

fluctuaties in de stroom door de compensatiespoel veroor

zaakten. Deze storing is er nu niet meer. 

Bet aantal windingen per meter n van deze preparaat-compen-
. ' p 

saties·poel bedraagt 4581 !:_ 1 • De lengte van deze spoel 

is 195,5 mm ~ 0,1 mm. De uitwendige diameter van de massieve 

cylinder bedraagt 23,25 mm ~ 0,05 mm. Zijn lengte is 22 em. 

Ook deze cylinder is omgeven door een laagje vetvrij pa

pier van 0,08 mm dik. Hieromheen is een soortgelijke spoel 

gewonden ala om de helle cylinder. 

Het aantal windingen p&r meter n van deze glascompensatie
g 

spoel bedraagt 444o ~ 1. 

De lengte van deze spoel. is 146,0 mm + 0,1 mm. 

ad.2. De veldspoel is vervaardi~d uit elektrolytisch roodkoper.De 

constructiegegevens en de constructiewijze staan uitvoerig 

vermeld op c.e tekeni.ng die vc:.n deze spoel gemaakt is en die 

bewaard wordt op het constructiebureau van de C.T.D. onder 

nummer A 1434-16. 

Voor verdere berekeningen in dit verslag zijn de volgende 

gegevens voldoende. De stroom door de veldspoel bedraagt 7,975A~ 

Het aantal windingen per meter n van de veldspoel bedraagt 
0 

7575; de gemiddelde straal R = 2,93 em en de lengte 1 ~ 16 em. 
0 

Figuur III.2 geeft aan hoe het verloop van de veldsterkt~ 

h~op de as van de spoel is. Dit is af te lezen van de ge

trokken lijn die de grafische weergave is van de functie: 

~.1 



ho (11) [A·ni'j 

6·1011 

-10 -5 0 5 10 

16cm-

ill.'l 



Bovendien komen in deze figuur voor de uitkomsten van veld- ~ 
metingen,dic verricht zijn met een Hallplaatje loodrecht op 

de as van de veldspoel. Het middeh van dit Hallplaatje was 

op deze as geplaatst. De afmetingen van het Hallplaatje 

loodrecht op de as van de veldspoel bedragen 3 x 6 mm. Er 

zijn geen metingen verricht van het verloop van de veld

sterkte binnen de veldspoel lnodrecht op de as. 

Tenslotte geeft de stipellijn in figuur III.2 de waarden 

aan van h ,die in de verdere berekeningen van dit verslag 
0 

gebruikt worden en die gegeven wordt ala: 

3.2 

3.3 

ad. 3. Van het krukmecr.anisme, dat door de schematische tekening ill .1 

voldoende duidelijk wordt weergegeven, dient slechts nog 

het volgende vermeld te worden. 

De straal van de krukcirkel is continu instelbaar tussen 0 

en 5 em. Bij de metingen die in dit verslag beschreven worden, 

bedroeg deze straal 35 mm. De slag die de preparaatcylinder 

hierbij maakt 1 is 70 mm ~ 0,1 mm. De periode van deze bewe

ging is 20 sec: Het krukmechanisme wordt aangedreven door 

een recordermotortje. 

ad.6 en 7. Deze componenten zorgen voor de aturing van een digi

tale voltmeter en printer. De c•opperschij! is zo ingesteld, 

dat in de omkeer punten van de beweging van het preparaat 

een pula gestuurd wordt naar deze voltmeter. 

De Schmitt-trigger; (zie figuur III.3,pag.14) 

waarvan de fot~diode een onderdeel uitmaakt is voor 

ons gemaakt in de elektronische werkplaats van de ~.T.D. 

Deze Schmitt-trigger levert de puls,die nodig is voor afstands

besturing van de digitale voltmeter. (stijgtijd ( ysec; p-aJs

breedte ) 100 }I sec, pulshoogte ~ 12 V). 

R.F.L.Gaussmeter model 189Q,probe type HB13470,serienr. 
"!) 2643.0pgegeven nauwkeuria}le14 !. 3%. 



, b) De standaard componenten. (Fig. III. 3) 

1. De fluxgate magnetometer. 

Figuur III.1 vermeldt ook twee "fluxgates". Dit zijn de 

magneetveld opnemere van de in de opstelling gebruikte flux

gate magnetometer. 

Gegevene van dit instrument: 

Fabrikaat: 

Benaming van het instrument: 

Typenummer van het instrument: 

fBenaming van de fluxgates: 

lTypenummer van de fluxgates: 

Uitgangsepanning: 

Uitgangsimpedantie: 

M·::etnauwkeurigheid: 

Forster 

Prazisi~ns-Feldstarkemesser 

"Oeretedmeter". 

1.107 

Mikrofeldsonde 

FGK - 32 - T9 -
0,15 V bij 100 schaaldelen uit

slag 

500 ...().. 

~ 1% van de volle schaal. 

De fluxgate magnetometer maakt gebruik van twee identieke !luxgates 

(magneetveld opnemers)en een elektronische schakeling aan de 

u'5.tgang waarvan een gelijkspanning verschijnt,die een maat is 

voor het op de opnemer~ inwerkend magneetveld. Deze span

ning wordt gem~ten met een digitale voltmeter die het resul

taat gedrukt weergeeft op een rol pa~ier. 

De opn/~mers hebben als een van hun eigenschappen, dat ze 

alleen magneetveldkomponenten in hun asrichting meten. Een 

tweede eigenschap is in gebruik gebleken, namelijk het feit 

dat ze tijdens de meting niet mogen worden blootgesteld aan 
-1 dwarsveldkomponenten die meer dan 2000Am bedragen, omdat 

boven die waarde de eenduidigheid van het verband tussen 

gemeten veldcomponent en uitgangsspanning niet meer gegaran

deerd-is, Tenslotte verdragen de meetkoppen geen snel wie

selende magneetvelden (50 Hz) tijdens de meting. 

Op grond van d~ze drie eigenschappen is de vorm van de ge• 

hele opstelling ontstaan. 

De metingen,die verder in dit verslag zijn beschreven,werden 

gedaan met dit apparaat in de gevoeligheidsinstelling : 
-1· -4 -1 

0 - 0,04Am • Hierbij is een verandering van 10 Am nog waar 

te riemen. 
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2. De digitale voltmeter en printer. 

Ge~ruikt werden; een digitale multimeter van het fabrikaat 

£lektro Instruments (Honeywell) type 630S en een Digitale Recorder 

model 905? van hetzelfde fabrikaat. 

De multimeter werd gebruikt als voltmeter. Het ingestelde meet

bereik was 100 mV volle sc.haal. De meettijd was ;ngesteld op 

1 sec. 

Dit laatste betekent, dat het instrument na het ontvangen van de 

geeigende puls uit de Schmitt-trigger,gedurende 1 sec. de op de 

meetingang van deze voltmeter aangeboden spanning meet en ook 

middelt over die ene seconde. Deze meetperioden zijn met behulp 

van de chopperschijf zo ingesteld,dat ze symmetrisch liggen om 

de omkeerpunten van de beweging van het preparaat. Voor de nauw

keurigheid van de ·digitale voltmeter in deze instelling wordt 

in de instrumenth~ndleiding opgeg~ven: 0,01~ van de volle schaal 

in dit meetbereik + 0,01% van de aflezing op deze schaal. -Tussen fluxgate magnetometer en digitale voltmeter is nog een 

filter geplaatst. We beschikken over een aantal filters. Probe

renderwijs is er een geselecteerd dat bepaaldestoringen, die op 

willekeurige tijden bleken op te treden en waarvan de bron ons 

onbekend is gebleven, elimineerde. 

3. De stroom door de veldspoel wordt geleverd door een gestabili

seerde magneetvoeding van bet fabrikaat Newport Instruments. 

type C 115. Deze voeding is stroomgestabiliseerd (1 op 105). 

Tijdens de eerste metingen met de opstelling is gebleken~dat 

velds:t:oe.l en fluxgate magnetometer tot een waarde van de stroom 

door de veldspoel van 8A srtmen goed waren aangepast. Boven deze 

stroomwaarde kwam het voor~dat het magnetometer-signaal nogal 

sterk in de tijd bleef verlopen. De stroomsterkte van 8A werd 

aanvankelijk ingesteld met behulp van een amperemeter in aerie 

met de veldspoel. Later •erd in de stroomkring opgenomen een 

normaalweerstand van 10-~JCl. Met behulp van een compensator

bankje (fabrikaat Bleeker. type 2165, nauwkeurigheid 1 op 10
4

) 

wordt nu de spanning over deze weerstand gemeten. Hieruit blijkt 

dat de eens ingestelde stroomsterkte ?,975(~ O,OOJA bedraagt. 



Daar nauwkeuriger instellen van de voeding op 8A niet goed 

mogelijk is, werd besloten deze waarde van 7,975A niet te 

veranderen. 

4. De stromen door de compensatiespoelen wordt geleverd door twee 

loodaccu's van 2V en 200 Ah. In serie met de compensatiespoe

len zijn in de schakeling opgenomen; een decade weeratands

bank voor de stroomregeling en een noraaalweerstand van 10 11. 
De spanning over deze normaalweerstand wordt weer gemeten 

met een compensatorbankje. Beide com~ena'!ltiespoelen hebben 

hun eigen cirquit,. volkomen van elkaar gescheiden. 



IV. De analystische beschrijving van de mectmethodiek. 

Op grond van de beschrijving geg~ven in III, geve~ wij de volgende 

samenvatting als uitgangspunt van de berekeningen. 

1. In figuur flT.2 is ten. opzichte van een cartesisch coordinaten

stelsel een magneetveld fi = (0, h , 0) op de y-as gegeven door: 
0 0 

{o~I:J~o.o36m) 

De invloed van het veld buiten dit interval blijft bij de be

rekening buiten beschouwing omdat, ten opzichte van dit veld, 

buiten dit interval geen veraadering optreedt zoals blijkt ui~ 

de figuren III.2 en IV.1. 

2. Op de y-as bevindt zich een preparaathouder met daarin een 

preparaat. Voor.de volume-susceptibiliteit van preparaat en 

houder nemen we in de uiterst linkse stand van het preparaat: 

< zie riguur IY. 1 ) 

en voor de uiterst rechtse stand van bet preparaat: 

(- 0, 125'5!:: ':J f: O,o Jorn) 

4.1 

'-1.2 

4.3 

lt.4 

4.6 
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3. Om deze preparaathouder zijn twee spoelen gewonden. Voor het 

aantal windingen per meter en voor de stromen door die spoelen 

geldt, in overeenstemruing met 2. 

{ -o, 1955 m ~ IJ !:o) 

h =- n'} ; I =- I~ ( 0 5: y ~ 0,14f:. 0 1-n) 4.8 

respectievelijk: 

. 
~ {-o,t255fn {;: 'd !::o,o;om) 

L, .10 

4. In de nu volgende berekeningen wordt ~edaan alsof de bijdragen 

tot het gemeten signaal afkomstig zijn van punten op de y-as. 

Dit wil dus zeggen,dat we ala de afstand van het meetpunt tot 

de bijdrage leverende dipolen rekenen. de afstand van het punt 

op de y-as,waar de beschouwde dipolen gedacht worden, tot het 

punt (0, 0, z ). 
0 

Op deze manier wordt de uitgebreidheid van het preparaat ell van 

de compensatiespoelen in de x-richting en in de z-richting ver

waarloosd. 

Onder de voorwaarden 1 tot•en met 4 berekenen we het ver~chil 

in gemeten signaal tussen een uiterste sta~d naar links en een 
•, ' 

uiterst~ stand naar rechts van het preparaat. Het gemeten sig-

naal bestaat uit twee gedeelten; 

a) Een gedeelte H ten gevolge van de verandering in de susceptibiz, 
liteit lange de y-as over h~t ;_nterval o ~ 'J ~ ~ o! om 
Immers;glas wordt daar vervangen door preparaat. 

b) Een gedeelte H ten gevolge van verandering in de compen-z 
satiestroom en 2 in het aantal windingen per meter over dat-

zelfde interval en bovendien ten gevolge van veranderingen 

over even grote intervallen aan de verre uiteinden van beide 

speelen. Hun eindige lengte dient in rekening te worden ge

bracht. 
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ad.a) Bij verplaatsing van het preparaat over een afstand t1y 

naar rechts, waarbij bet grensvlak tussen het preparaat 

en het glas wordt verplaatst van y naar y + Lly, bedraagt 

de verandering in magnetisch moment op dat y-as interval: 

'-1.11 

Hierin stelt A bet oppervlak voor van een doorsnede 
p 

door het preparaat lo0drecht op de y-as. 

Deze verandering in aagnetisch moment heeft tot gevolg 

e~n verandering in bet gemeten signaal ter grootte: 

iJ f-lz ::. 3 II p 
I L.J I 

Y nfo 

Het gemeten effect ten gevolge van deze bijdrage 

dat bet ~ele y-ipterval is doorlopen bedraagt: 

4. 12 

na-

4.13 

Hierin substitueren we: h
0

(y) uit.lf.l;~1;z0 = 0.053 men 
-.3 2 A = 0.3597.10 m p 

hetgeen voorlopig als resultaat oplevert: 

4.14 

ad.b) Analoog aan bet voorgaande onder ad.a) geldt voor de ver

andering in magnetisch moment ~ P2 ten gevolge van de ver-
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andering in de compensatiestroom en van bet aantal windingen 

per meter oYer datzelfde interval van y tot y + ~y; 

it. f5 

Hierin stelt A het oppervlak voor van een doorsnede door 
8 

de compensatiespoelen loodrecht op de y-as. 

Bovendien komen er van de uiteinden der compensatiespoelen . 
nog bij dragen • ( zi e ! iguur rz. 1. ) 

De totale bijdrage H wordt dan: 
z2 

+ n;::J:\.y;, dy ] 

4.1b 

De termen zijn opgeachreven in de volgorde: rechter uiteinde, 

midden, linker uiteinde. (Zie figuur IV.:.) 

We beachouwen nu het geval dat de holle preparaatcylinder leeg 

is, dat wil zeggen: gevuld met lucht. 

Voor lucht onder standaardcondities (20°C en 1 atm) bedraagt 

de volume-susceptibiliteit X P = 36,5 .10-
8• Deze waarde is 

berekend uit de massa-susceptibiliteit van lucht zoals die 

vermeld wordt in: The Handbook of Chemistry and Physics; 41st 

Edition 1959 - 1960 pg. 2657. 
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Uit metingen blijkt nu,dat de twee berekende uitdrukkingen 

H en H teg~ngesteld aan elkaar gelijk moeten zijn voor (zie 
z1 z2 -3 
fig. v.~) Ig

0
= -0,175.10 A, ala we Ip = 0 nemen. Deze Ig-

waarde is bij verdere metingen steeds gebruikt om het effect 

van de preparaathouder zelf te compenseren en als zodanig is 
deze waarde steeds een constante installing. 
Dat wil zeggen, dat bij daze waarde van I geen verandering g 
gemeten wordt in de uitgangsspanning van de fluxgate magneto-

meter bij het bewegen van de preparaathouder. Het minteken 

voor de waarde van I volgt uit metingen aan diamagnetische 
go 

en paramagnetische vloeistoffen. 

Het is bovendien gebonden aan de richting van het uitwendige 
~ 

magnetiserend magneet~eld H en aan de wikkelrichtingen van 
de compensntiespoelen. 0 

Substitueren we vervolgens nog: 

A = o,4524.10-3m2 
8 

z = 0,053 m 
0 

n = 4440 winding en per meter g 

n = 4581 windingen per meter p 

I = 0 p 

en stellen we: 

H = H 
z1 z2 

dan volgt daaruit voor het glas: 

Xg = - 1718 10-8 

Om een verge.lijking te kunnen maken met de massa-suscep

tibiliteit van water gaan we over op de massa-suscepti

biliteit van dit glas. Van dit glas is de soortelijke massa 
-~ door ons bepaald op 2300 kg m '• 
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Dit levert: 

y -8 3 -1 
fvm =- 0,75.10 m kg 

g 

terwijl voor water wordt opgegeven 

(Handbook of Chemistry and Physics, 41st Edition pg. 2654) 

Nemen we vervolgens een willekeurig vloeistofpreparaat met 

een ~olume-susceptibiliteit X • Als we voor een waarde van 
p 

de compensatiestroom I door de preparaatspoel geen verschil 
p 

meten in uitgangsspanning van de fluxgatemagnetometer terwijl 

het preparaat beweegt, dan geldt: 

-8 = 0,11263 I + 36 1 5 .10 
Po 

4. fJ 
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V. De metingen. 

a) Het bepalen van de compensatiestroom I van de lege preparaat
go 

bouder. 

De opstelling werd in bedrijf gesteld met de lege preparaatbou

der. De compensatiestroom door de preparaatspoel had hierbij (I =0) 
p 

steeds de waarde nul. De compensatiestroom door de glasspoel 

werd gevarieerd. De stroom door de veldspoel bedroeg steeds 7,975A. 
Bij iedere instelling van deze stroom werd gedurende 20 minuten 

bet signaal van de fluxgate magnetometer gemeten op de tijdstip

pen dat de preparaatbeweging van ricbting omkeerde. De aldus ver

kregen groep getallen zullen we meetserie noemen. liet opnemen van 

iedere meetserie duurt due 20 minuten. Gedurende deze tijd worden 

de stromen door de veldspoel en door de beide compensatiespoelen 

constant gehouden. 

Figuur V.1 laat zien hoe zulk een meetserie er uit ziet. De cir

kels met puntjes zijn gemeten met het preparaat in de uiterste 

stand naar rechts. Ala we van iedere groep van punten afzonder

lijk het gemiddelde van die groep bepalen, dan vinden we ala 

afstand tussen die gemiddelden de gemiddelde waarde van het mag

netometersignaal voor die meetserie; de uitkomst van die meetserie. 

Door bij verschillende waarden van I meetseries op te nemen, is . g 
het mogelijk om grafisch Qie waarde van I te vinden waarvoor bet 

. g 
gemiddelde signaal nul is. Figuur V.2 laat zien hoe dit is gedaan. 

In deze figuur staan de uitkomsten van de meetseries uit 

(weergegeven in eigen eenheden) als functie van Ig. In deze fi

guur staan uitkomsten van meetseries,die op twee verschillende 

dagen zijn opgencmen. Dit onderscheid is aangegeven door dikke 

en dunne cirkels. Bij de punten omgeven door dikke cirkels is 

de spreiding het grootst. Die dag is er gemeten zonder een fil

ter in de opstelling.Door al deze punten is met behulp van de 

methode der kleinste kwadraten een lijn aRngebracht. 
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De eigen eenheden zijn een maat voor de magnetisatie van het 
-4 _, 

preparaat. Een eigen eenheid komt overeen met 0,23.10 Am • 

Deze verhoudingsfactor zullen we c-1 noemen. 

Bij de ausceptibiliteitsmetingen had I de wa~rde 0,175.10-3A. 
go 

Voorts is bij susceptibiliteitsmetingen I gevarieerd om op ana
p 

loge wijze de waarde I te vinden die in formule (4.17) gesub
po 

stitueerd moet worden. 

b) Susceptibiliteitsmetingen aan vloeistoffen. 

Met de opstelling zoal~ die tot nu toe is beachreven, zijn de 

suscpetibili t>eiten gemeten van- de volgende vloeistoffen: 

vloeistof NiC1
2

(gewichtsprocenten 

van de oplosaing) 

H
2
o 

NiC1
2 

1 

opgeloat 5 

in water; 10 

nr. van 20 

de opioa- 35 

sing. 100 

200 

1000 

1001 

1005,6 

1010,7 

1022,1 

1038,7 

1108,7 

1211,4 

0 

o, 120 

0,596 

1,106 

2,345 

4,039 

10,811 

19,789 

Het gebruikte water is het op de T.H. verkrijgbare: "dubbel gede

ioniseerde" water. Er is door ons niet nagegaan hoe zuiver dit 

water is. De NiC1 2-oplossingen werden ons beschikbaar gesteld 

door de groep Anorganische Chemie onder leiding van Prof. 

Dr. G.C.A. Schuit van de afdeling Scheikunde. 

Voor de maasa-susceptibiliteit van NiC1 2 als functie van de tem

peratuur vermeldt de litteratuur een formule,die omgewerkt in 

gerationaliseerde practische eenheden luidt: (10) 

\ 

"X,..= [ \?. ~~ ~ - o~goo- ( ioo -p)] 18° y;.,3~-{ 5".1 



Waarin T de absolute temperatuur is en p bet aental gewichts

procenten NiC1
2 

(gewichtsprocenten van de oplossing). 
0 Voor een preparaattemperatuur van 15 C luidt deze formule: 

-10 
10 5.2 

Temperatuurmetingen, die na het verrichten van de susceptibili

teitsmetingen aan bet preparaat· zijn gedaan, leverden een waarde 
0 0 van 15 C ~ 1 C op. 

In figuur V.3 geeft de getrokken lijn deze functie X weer. m 
Figuur V.4 geeft van deze functie de lijn bij lage p concen-

traties NiC1 2 nogmaals weer. Ook de gemeten waarde voor bet water 

is in beida grafieken aangegeven. 

Voor wat betreft de nauwkeurigheid waarmee de oplossingen zijn 

gemaakt kregen we van de groep Anorganische Chcmie op, dat bij 

pe opgave van de gewichtsprocenten, in het derde cijfer achter de 

komma g.erekend moet worden met een fout van .! 3. 

Deze oplossingen zijn steeds bewaard in flesjes met een geslepen 

glazen stop, zodat verandering van de concentratie door verdamping 
• 

waarschijnlijk niet heeft plaatsgevonden. 

Uit figuur V.4 blij~t· dat deze NiC1 2-metingen ten opzichte van de 

litteratuurwaarden een afwijking vertonen die van de orde van 2% 

van de massa-susceptibiliteit van water bedraagt. Ook de spreiding 

in figuur V.2 is van die orde van grootte. Kennelijk is dit de 

nattwkeurigheidsgrens van de beschreven opstelling. 

Conclusie: 

Uit deze proefmetingen blijkt,dat het mogelijk is met de be-

schreven opstelling susceptibiliteiten te meten. De huidige gevoe

ligheid is zodanig~dat de spreiding 2% van de susceptibil~teit van 

water bedraagt terwijl de fout in de meting van de susceptibiliteit 

' van water ca. 6% is. Hierop komen we in de discussie terug. 
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VI. Discussie. 

Uit de metingen behandeld in hoofdstuk V blijkt,dat de r~sultaten 

een spreiding vertonen van ongeveer 2% van de susceptibiliteit van 

water. We moeten dit uiteraard vergelijken met de fout die we ver

wachten op grand van· de nauwkeurigheid van de gebruikte instrumenten. 

Als belangrijkste komt voor nadere beschouwing in aanmerking de 

nauwkeurigheid van~de magnetometer waarvan de fabriek opgeeft~dat 

hij ~ 1% van de volle schaal bedraagt waarop gemeten wordt. 

Bij c.ie meti.ngen werd een achaal gebruikt met een meetbereik van 
-1 -4 -1 0,04 A.m • Rierbij hoort due een onnauwkeurigheid van .:t 4.-:o A.m • 

Een ongecompenseerde praparaathouder waarvan d~ volume-susceptibi-

8 -8 liteit werd bepaald op -171 .10 (pag.22) geeft, zeals blijkt uit 

extrapolatie van de lijn in figuur V.2,een signaal van ongeveer 

6 -4 -1 5.10 Am • 

De volume-susceptibiliteit van water bedraagt 905.10-8• Dus bet 

signaal van een ongecompenseerd wate,·preparaat hedraagt ongeveer 
-4 -1 d. 34.10 A.m • De onnauwkeurigheid van de fluxgate magnetometer is us 

ca. 12% van de susceptibiliteit van water. Het aantal meetpunten 

per aerie bedraagt gemiddeld vijftig zodat we moeten verwachten, 

dat de onnauwkeurigheid van de magnetometer een spreiding in de 

resulterende waarden van de susceptibiliteit oplevert 9 die ruim 

1,7% bedraagt van de susceptibiliteit van water. Dit dekt de ge

meten spreiding bevredigend. 

Zoals vermeld aan het einde van hoofdstuk V is er nog een ayste

matisch versc~il tussen de door ons verkregen reaultaten en de 

litteratuur van ongeveer 6%. De verklaring hiervan staat nog niet 

vast. Gedacht wordt aan de volgende mogelijkheden: 

1) De veldspoel en de compensatiespoelen zijn opgevat ala homc

geen gewikkelde spoelen, wat ze in feite natuurlijk niet zijn. 
j 

2) Het feit,dat met het eventuele verloop van het magneetveld H
0 

van de veldspoel in richtingen loodrecht op de y-as geen ~eke

ning is gehouden, kan een rol spelen. 

3) Er wordt gedacht aan de mogelijkheid dat zich op de prep'l.raat

houder !erromagnetiscke verontreinigingen bevinden, bij voor

beeld in het m~taal of de isolatie van de wikkelingen der com

pensatiespoelen. 
4)£r is nog geen voorziening,om de preparaat-temperatuur tydens de 

susceptibiliteitsmeting te bepalen. 
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5) Het scheidingsvlak tussen de twee ~ompensatiespoelen voldoet 

niet aan hoge eisen. 

Eindconclusie: 

Het lijkt mogelijk,dat in de toekomst diamagnetische susceptibi

liteiten vol.gens de beschreven methode gemsten kunnen \Iorden met 

een nauwkeurigheid van de orde van '1%. 
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