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Samenvatting. 

Dit verslag betreft de bouw, automatisering en optimalisatie van een 
microcalorimeter voor lage temperaturen (tussen T=l,5 K en T=lO K). Deze 
calorimeter werkt volgens de AC-methode en is gebaseerd op een silicium
chip. In deze chip is d.m.v. dotering met arseen een heater en een thermome
ter geYmplanteerd. De chip fungeert als drager waarop een sample met wat 
vet kan worden bevestigd. Het geheel wordt in vacuum opgehangen aan de 
meetdraden die tevens een link naar een thermisch reservoir vormen. Door 
de heater wordt een wisselstroom gestuurd waardoor de temperatuur, rond 
een evenwichtswaarde, sinusvormig gaat varieren. Uit de frequentie afhanke
lijke temperatuuramplitude en het toegevoerde vermogen kan de warmteca
paci tei t berekend warden. 

Met de opstelling zijn er metingen verricht aan de lege calorimeter, een 
indium sample en een verdunde magnetische halfgeleider, SnMnlnTe. Dit 
laatste sample is geprepareerd uit een sample van 271,3 mgram waar reeds 
eerder via de heat puls methode warmtecapaciteits metingen aan gedaan zijn. 
Een typisch gewicht van de samples waaraan gemeten is, is 1 mgram. De 
warmtecapaciteit heeft de orde van 1 µJ /K. Uit de metingen aan de lege 
calorimeter blijkt dat de warmtecapaciteit, die bepaald wordt door het Si
substraat, zich goed laat beschrijven door de Debye T3 benadering voor lage 
temperaturen. De metingen aan het indium sample vertonen een sprong in 
warmtecapaciteit bij T=3,42 K als gevolg van de supergeleidende fase over
gang. Dit is in goede overeenstemming met de literatuurwaarde, T=3,4145 K. 
Uit de metingen aan het SnMnlnTe sample en uit computerberekingen is 
gebleken dat de warmtegeleiding door de ophangdraden van de siliciumchip 
te groot was. Door, i.p.v. zuiver goud, een ander materiaal voor de draden te 
kiezen, manganine of goud met 3% gallium, is de warmtegeleiding twee 
ordes kleiner gemaakt. Metingen met deze calorimeter aan het SnMnlnTe 
sample zijn in zeer goede overeenstemming met de metingen die via de heat 
puls methode aan een ruim 270 keer zo groot sample gemeten zijn. De kleinst 
detecteerbare verandering van warmtecapaciteit ligt voor de laagste tempera
turen in de orde van nanojoules per kelvin. 
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Als je wilt weten hoe iemand is 
moet je niet luisteren naar wat hij zegt 

maar kijken naar wat hij doet. 

Albert Einstein. 
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Hoof dstuk 1. 

Inleiding. 
De warmtecapaciteit van een stof is een relatief makkelijk meetbare 

grootheid waaruit veel informatie over de stof kan warden verkregen. Uit de 
warmtecapaciteit kunnen andere thermodynamische grootheden zoals de 
enthalpie en entropie berekend warden. De warmtecapaciteit verandert zeer 
sterk bij fase overgangen in een stof, hierbij kan zowel gedacht warden aan 
het smeltpunt van de stof als aan magnetische en supergeleidende overgan
gen. Een bijkomend voordeel van het meten van warmtecapaciteiten bij lage 
temperaturen (De metingen uit dit verslag worden gedaan bij T=1,5 tot T=10 
K.) is dat de temperatuursafhankelijkheid van de warmtecapaciteit geleverd 
door verschillende deelsystemen niet gelijk is waardoor het mogelijk wordt 
de onderlinge bijdragen te splitsen. Zo kan er informatie verkregen worden 
over het rooster of de eigenschappen van de electronen van de doorgemeten 
stof. 

Warmtecapaciteitsmetingen zijn onder te verdelen in twee groepen; de 
adiabatische en de non-adiabatische methoden. Bij de adiabatische methoden 
wordt er getracht het doortemeten sample zogoed mogelijk ge1soleerd op te 
hangen. Vervolgens wordt er een bekende hoeveelheid warmte toegevoegd en 
gemeten hoeveel de temperatuur als gevolg hiervan stijgt. De warmtecapaci
teit volgt dan direct uit het quotient van de toegevoegde warmte en de 
hierdoor bereikte temperatuurstijging. Een nadeel van deze methode is dat 
men vaak te maken heeft met lange afkoeltijden als gevolg van de ge1soleerde 
ophanging van het sample en dat, vanwege de gevoeligheid van de methode, 
het sample een minimale grootte van 0,1 a 0,2 gram moet hebben. Bij ontwik
keling van het meten van kleine samples warden hoofdzakelijk non-adiabati
sche methoden toegepast. 

Bij de non-adiabatische methoden is er een opzettelijk warmtecontact in 
de vorm van een warmteweerstand tussen een thermisch reservoir en h.~t 
sample aanwezig. Bij de relaxatietijd methode wordt het sample, d.m.v. het 
instoken van vermogen, op een hogere temperatuur dan het reservoir 
gebracht. Vervolgens wordt, na het uitzetten van de stook, gemeten hoe de 
temperatuur als functie tijd afneemt (volgens een e-macht) naar de tempera
tuur van het reservoir. De warmtecapaciteit volgt dan uit de de warmteweer
stand tussen het sample en het thermisch reservoir en de tijdconstante 
waarmee de temperatuur afneemt. 

De in dit verslag gebruikte meetmethode is de AC-methode die in 1968 
door Sulivan en Seidel [SUL68] werd gei'ntroduceerd. Bij deze non-adiabatische 
methode wordt er over een, aan het sample bevestigde, heaterweerstand een 
wisselspanning aangelegd. Als gevolg hiervan gaat de temperatuur van het 
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sample, met de dubbele frequentie, in de tijd vaneren. De amplitude van 
deze wisselende temperatuur wordt met een nauwkeurige thermometer 
gemeten. Mits de juiste meetfrequentie gekozen wordt kan uit de amplitude 
van de wisseltemperatuur en het ingestookte vermogen de warmtecapaciteit 
berekend worden. Een voordeel van deze methode is de grote gevoeligheid, 
waardoor er zeer kleine samples gemeten kunnen worden. Bovendien kan de 
warmtecapaciteit uit een meetpunt berekend worden zoda t het mogelijk 
wordt om de wamtecapaciteit te scannen als functie van een andere grootheid 
zoals de temperatuur of een aangelegd magneetveld. 

Op het gebied van warmtecapaciteitsbepaling van kleine samples is de 
in dit verslag gebruikte calorimeter verder toegespitst door de (parasitaire) 
warmtecapaciteit van de addenda zo klein mogelijk te maken. Dit is bereikt 
door de drager, waar het sample aan bevestigd wordt, van een siliciumchip 
met een daarin, d.m.v. dotering met arseen, geYntegreerde heater en thermo
meter te maken. Naast de zo bereikte lage warmtecapaciteit van de drager is 
een extra voordeel hiervan dat de interne relaxatietijden tussen heater, 
thermometer en drager verwaarloosbaar klein worden. De ontwikkeling van 
een calorimeter die zeer kleine warmtecapaciteiten kan meten is van belang 
omdat van sommige samples geen grote hoeveelheid geproduceerd kan 
worden, b.v. eenkristallen. Een ander onderzoeksgebied dat binnen het bereik 
komt is het meten van warmtecapaciteiten aan monolagen, of de invloed van 
oppervlakte t.o.v. bulk materiaal. Een typisch gewicht van de doorgemeten 
samples die in dit verslag worden besproken is 1 mgram. De warmtecapaci
teit van zo'n sample ligt daarmee bij de temperaturen waar er gemeten wordt 
rond de microjoule per kelvin. De kleinste detecteerbare verandering in de 
warmtecapaciteit bedraagt voor de opstelling ongeveer een nanojoule per 
kelvin. 

De voornaamste veranderingen aan de microcalometrieopstelling die 
tijdens het afstudeerwerk dat in dit verslag beschreven wordt zijn aan 
gebracht betreffen de methode om het sample elektrisch en thermisch 
optimaal aan de heatsink te bevestigen. Verder is veel aandacht besteed aan 
de automatisering van zowel de metingen als de uitwerking van de meetre
sultaten. De hardwarematige kant van de automatisering alsmede de kryoge
ne opstelling en de eigenschappen van de gebruikte siliciumchips zullen in 
hoofdstuk 3 aan de orde komen. De voomaamste software die voor de 
automatisering geschreven is wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Totslot zullen 
in hoofdstuk 5 de warmtecapaciteits- en warmtegeleidings-metigen die aan 
verschillende calorimeters gedaan zijn warden besproken. 
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Hoof dstuk 2. 

Theorie. 

2.1. Warmtecapaciteit. 

De warmtecapaciteit van een hoeveelheid stof wordt gedefinieerd 
volgens de volgende formule [GIJ88]: 

(2.1) 

Hierbij is aQ de hoeveelheid warmte die aan een hoeveelheid stof moet 
worden toegevoegd om een infinitesimale temperatuurstijging ar te verkrij
gen. Afgezien van de temperatuur kan aQ de ook afhangen van de druk P, 
het volume V en een magneetveld B. Daarom wordt de warmtecapaciteit 
gedefinieerd volgens een partiele afgeleide waarbij met de index x aangege
ven wordt welke grootheid er constant gehouden wordt. Bij de metingen in 
dit verslag wordt er altijd bij constante druk zonder magneetveld gemeten. 
Aangezien het verschil tussen Cv en Cp bij vaste stoffen en lage temperaturen 
verwaarloosbaar klein is wordt de index in het vervolg weggelaten. 

De warmtecapaciteit van een vaste stof is op te splitsen in verschillende 
componenten. Het kristalrooster, de elektronen en eventuele magnetische 
interacties leveren elk hun eigen bijdrage. Omdat de temperatuurs
afhankelijkheid van deze verschillende componenten niet gelijk is, is uit een 
meting van de warmtecapaciteit als functie van de temperatuur vaak af te 
leiden hoe groot de afzonderlijke bijdragen zijn. Gesplitst in de afzonderlijke 
bijdragen kan de warmtecapaciteit worden geschreven als: 

C=C +C +C rooster electron en m 
(2.2) 

Hieronder zullen deze componenten elk afzonderlijk worden besproken. 

De rooster bijdrage. 

Een vaste stof kan uit een rooster van atomen bestaan die via elektrische 
wisselwerkingen aan de naburige atomen gebonden zijn. Deze atomen 
kunnen rondom hun evenwichtsstoestand harmonisch trillen. Deze trillingen 
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kunnen gezien worden als energiepakketjes (fononen genoemd) die dezelfde 
energietoestanden kunnen bezetten als een lineaire harmonische oscillator: 
E;=(i+1/2)hro. (Waarbij i een integer is). De gemiddelde bezettingsgraad van de 
fononen volgt uit de Planckse verdelingsfunctie: 

1 
<n>-----

'hro 
exp(-)-1 

k
8
T 

Waarbij k8 de constante van Boltzmann is. 

(2.3) 

Debye neemt aan dat de voortplantingssnelheid v van de fononen 
onafhankelijk is van de frequentie; de dispersie relatie luidt: 

ro=vK (2.4) 

Waarbij de golfvector K gegeven wordt door: K=2rc//.... 
De golven hebben drie mogelijke polarisatie richtingen in het rooster, 

twee daarvan zijn transversaal, de derde longitudinaal. Per polarisatie 
richting is het aantal verschillende modes waarin de atomen kunnen trillen, 
onder aanname van periodieke randvoorwaarden en dispersie relatie 2.4, 
gelijk aan: 

(2.5) 

Hierbij is V het volume van de totale hoeveelheid stof. Vanwege de onderlin
ge afstand tussen de atomen in de vaste stof is er een maximale frequentie 
waarmee de atomen kunnen trillen. Deze frequentie wordt de Debye frequen
tie (ro0 ) genoemd. Voor de totale thermische energie van de fononen geldt nu: 

U=3 Jroo('hro) ( vro2 J 
o 2rc 2v3 

1 
dro (2.6) 

Als we nu een nieuwe variabele x definieren waarvoor geldt: x=hro/k8T en 
Xo=hroofksT=S/T dan geeft dit een definitie voor de Debyetemperatuur e 
welke ook geschreven kan worden als [KIT86]: 

(2.7) 

Hierbij is N het aantal deeltjes dat zich in het volume V bevindt. Formule 2.6 
reduceert tot: 
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( J 
x 

T o x3 
U=9NkBT - f-x- dx 

0 0 e -1 
(2.8) 

De bijdrage die het rooster aan de warmtecapaciteit levert vinden we nu door 
U te differentieren naar de temperatuur. Voor lage temperaturen geldt nu 
T <:0 zodat x0 oneindig wordt. Hiermee wordt het mogelijk de integraal 
analytisch uit te rekenen. Voor de warmtecapaciteit vinden we dan volgens 
de Debye T3 benadering: 

De elektronen bijdrage. 

C= 121t4Nk (rJ 
5 B 0 

(2.9) 

Analoog aan het voorgaande kan de bijdrage van de elektronen aan de 
warmtecapaciteit worden berekend. Omdat we nu echter met fermionen in 
plaats van bosonen te maken hebben moeten we de Fermi-Dirac verdelings
functie gebruiken: 

f(E)-___ 1 __ 
exp[(e-µ) /kB T] + 1 

(2.10) 

Deze formule geeft de waarschijnlijkheid f(E) dat een energieniveau met 
energie e bezet is. Hierbij isµ de chemische potentiaal. De toestandsdichtheid 
D(E) volgt uit het aantal mogelijke quantumtoestanden N die binnen de 
fermi-bol in de K ruimte kunnen worden gerealiseerd. Voor de straal K1 van 
deze bol geldt: K/=2me/t/. Waarbij e1 de energie is van het hoogst bezette 
niveau als het systeem zich in de grond toestand bevindt. Er geldt: 

dN 3N 
D(t:)=-=

de 2e 
(2.11) 

Voor lage temperaturen k8T <£1 kunnen we de toename in inwendige energie 
als een sample vanaf het absolute nulpunt wordt opgewarmd uitrekenen 
volgens: 

oo El 

ilU= J eD(e)f(e)de- J eD(t:)de (2.12) 

0 0 

Samen met 2.10 en 2.11 levert dit voor de warmtecapaciteit van het elektro
nen gas [KIT86]: 
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C =.!..1t 2Nk !_=y T 
electronen 2 B T 

f 

(2.13) 

Hierin is T1 de Fermi temperatuur die gedefinieerd wordt volgens de relatie 
kBT FEr Uit formule 2.13 blijkt dat de warmtecapaciteit t.g.v. de elektronen 
lineair van de temperatuur afhangt, de evenredigheidsconstante y is de 
constante van Sommerfeld. 

De magnetische bij drage. 

Net zoals de bindingsenergieen tussen de atomen in een rooster aanlei
ding geven tot een bijdrage aan de warmtecapaciteit kunnen ook de magneti
sche interacties tussen spinmomenten leiden tot een hogere warmtecapaciteit 
[MEN92]. Met name de spinglas toestand, waarbij de wanordelijk georienteerde 
spins in hun grondtoestand als het ware zitten vast gevroren, speelt bij de 
metingen die in hoofdstuk 5 zullen worden besproken een rol. Als de 
temperatuur vanaf het absolute nulpunt verhoogt wordt komt er een moment 
waarop de thermische energie de magnetische interacties overschrijdt. Uit 
warmtecapaciteitsmetingen aan verdunde magnetische halfgeleiders blijkt dat 
er onder een bepaalde temperatuur een extra bijdrage aan de warmtecapaci
teit is, boven deze temperatuur neemt de magnetische bijdrage af naar nul. 

2.2. AC-calorimetrie. 

Bij AC-calorimetrie [SUL68] worden een heater en een thermometer 
(eventueel samen met een drager) en een sample die in goed thermisch 
contact staan met elkaar in vacuum opgehangen en via een thermische link 
met een temperatuur reservoir verbonden. Vervolgens wordt er door de 
heater een wisselstroom (Alternating Current) gestuurd waardoor er een 
wisselend vermogen ingestookt wordt. Dit vermogen heeft de dubbele 
frequentie van het heater signaal. Afhankelijk van de frequentie en het 
vermogen van het ingestookte signaal zal de temperatuur een in de tijd 
wisselende waarde krijgen aan de hand waarvan de warmtecapaciteit van het 
sample en de addenda berekend kan worden. Het een en ander zal in deze 
paragraaf nader toegelicht worden. 

In fig.2.1. is een model weergegeven van een AC-calorimeter. In dit 
model is er verondersteld dat de thermometer Rr en de heater RH in zeer 
goed thermisch contact met de drager C0 staan, zodat de relaxatietijden tussen 
Rr, RH en C0 verwaarloosbaar klein zijn. Bovendien wordt er aangenomen dat 
de warmteweerstanden R0 en Rs veel groter zijn dan de interne warmteweer
standen van het sample Cs en de drager C0, en dat de warmtecapaciteiten van 
R0 en Rs verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van de warmtecapaciteiten 
van de drager en het sample. Zodoende zijn C0 en Cs dus zuivere warmte
capaciteiten en R0 en Rs zuivere warmteweerstanden. 
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Co 

Fig.2.1. Model van de calorimeter. 

Bij RH wordt er warmte toegevoegd door een wisselspanning op de 
heater te zetten. Indien deze spanning een hoekfrequentie heeft van 1hco heeft 
dan geldt voor het ingevoerde vermogen: 

P=P (l+coscot) ac (2.14) 

Hierbij kan Pac gevonden worden uit de spanning maal de stroom over de 
heater. Dit vermogen heeft de dubbele frequentie van het heater signaal 
(P=V2/R). De temperatuur, gemeten met Rp is gelijk aan: 

(2.15) 

Waarbij:Tdc=Paflo 
Teneinde een formule af te leiden voor Tac is het gemakkelijker om eerst het 
elektrisch analogon voor het model op te stellen. Dit analogon staat weer
gegeven in fig.2.2. 

-1 

v 

Fig.2.2. Elektrisch analogon van 
de calorimeter. 

In dit elektrisch analogon worden warmtecapaciteiten weergegeven door 
condensatoren, warmteweerstanden door elektrische weerstanden en h€t 
invoeren van warmte wordt vertegenwoordigd door een stroombron. Een 
temperatuur moet in deze voorstelling gezien worden als een elektrische 
potentiaal. De wisseltemperatuur Tac van de calorimeter komt dus overeen 
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met de wisselspanning Vac van het elektrisch model. Deze potentiaal kan 
gevonden worden uit de complexe impedantie Ztot van de schakeling. Hier
voor geldt: 

Wat ook te schrijven is als: 

1 . c 1 1 
-=lCO 0+-+----
ztot Ro R +_1_ 

s icoC 
5 

R
0
(iroC R + 1) z - 5 5 

tot 1-co2C
0
C R

0
R +ico(C R +R

0
(C

0
+C )) 

5 5 5 5 s 

(2.16) 

(2.17) 

Tac volgt nu uit de modulus van de impedantie vermenigvuldigd met het 
vermogen Pac Hiervoor geldt: 

(2.18) 

Tac is niet in fase met het vermogen en bovendien is de fase frequentie af
hankelijk. Voor deze fase kunnen we schrijven: 

(2.19) 

Waarbij: t
5
=R5C5

• Deze formules zijn recentelijk nog gepubliceerd [VEL92]. 

Formule 2.18 speelt een centrale rol in dit verslag. Hoe Tac zich gedraagt 
als functie van de verschillende parameters is echter niet gemakkelijk in te 
Zien, daarom zal hier het een en ander nader worden toegelicht. 

Laten we eerst de situatie bekijken waarbij er geen sample op de drager 
is aangebracht. In de formule kunnen we dan zowel Cs als Rs nul stellen 
zodat Tac vereenvoudigt tot: 

(2.20) 

In deze formule zijn twee limiet gevallen te onderscheiden (t0=R0C0): 

cot0<1 Dit is het lage frequentie regime waar 2.20 zich laat herschrijven 
tot: 

T =P R ac ac 0 
(2.21) 

Tac is in dit gebied rechtevenredig met de warmtegeleiding. 
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Voor hoge frequenties reduceert formule 2.20 tot: 

p 
T =__:::__ 

ac roe 
0 

15 

(2.22) 

Als in dit gebied Tac als functie van Pajco bepaald wordt dan is de 
evenredigheidsconstante gelijk aan de reciproke waarde van C0• Dit 
is dus het gebied waarin er gemeten moet worden voor het bepa
len van de warmtecapaciteit. 

Vervolgens bekijken we de situatie waarbij er wel een sample op de 
drager is aangebracht. In dat geval zijn de bovenstaande limiet gevallen nog 
steeds geldig mits de juiste relaxatietijden beschouwd worden. Voor het lage 
frequentie regime moet t 0 vervangen worden door t waarbij t=Ro<C0+C/ De 
hoge frequentie limiet is geldig voor frequenties waarvoor geldt: COt5 .>1 
waarbij t

5
=R5C5

• Bij deze hoge frequenties is de temperatuuroscillatie zo snel 
dat het sample de temperatuurswisselingen van de drager niet meer bij kan 
houden. Het sample bevindt zich dan bij benadering op een constante 
temperatuur en het meetsignaal bevat in dit gebied dus geen informatie over 
het sample; Het sample is hier ontkoppeld. Indien t en t 5 ver genoeg uit 
elkaar liggen is er een tussen liggend regime te onderscheiden waarvoor geldt 
COt.>1 en COt5<1. Onder deze voorwaarden kan formule 2.18 vereenvou.digcl 
worden tot: 

p 
T _ ac (2.23) 

ac co(Co+C) 

Indien er een sample aan de drager verbonden is geeft deze formule Tac voor 
de gunstigste situatie voor het meten van de warmtecapaciteit. 

In fig.2.3. is T11c weergegeven als functie van P/co. De verschillende 
regimes zijn hier in een grafiek weergegeven (in werkelijkheid ZOU dit op 
lineaire schaal niet mogelijk zijn). In gebied I voldoet de curve aan formule 
2.22. Uit metingen in dit regime kan de warmtecapaciteit van de drager 
berekend worden ondanks dat er een sample op de drager bevestigd is. In 
regime 11 levert de helling van de curve de reciproke waarde van de totale 
warmtecapaciteit mits t en t 5 ver genoeg uit elkaar liggen. Als dit het geval 
is dan gaat de raaklijn aan de curve door de oorsprong en wordt Tac beschre
ven door formule 2.23. Voor regime Ill is formule 2.21 geldig. Hier is de 
temperatuur oscillatie zo langzaam dat zowel het sample als de drager in fase 
met het ingestookte vermogen de temperatuurswisselingen volledig kunnen 
volgen. De hier bereikte maximum waarde van Tac is gelijk aan de offset 
temperatuur Tdc (zie formule 2.15). 

Hoe de parameters uit formule 2.18 gekozen moeten worden om de 
verschillende regimes te kunnen onderscheiden zal in hoof dstuk 5 nader aan 
de orde komen. 
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Fig.2.3. Scheiding van regimes in T0 c versus P/ro. 

2.3. W armtegeleiding. 

P/w 

Theorie. 

In de vorige paragraaf is er gesproken over de warmteweerstand R0 

tussen de drager en het thermisch bad. Er is een gemakkelijke methode om 
de warmtegeleiding G=1/R0 als functie van de temperatuur te bepalen 
ondanks dat de geleiding temperatuurafhankelijk is en dus niet constant is 
over de weerstand R0• Hiertoe moet de temperatuur m.b.v. de heater weer
stand RH in stapjes verhoogd worden terwijl deze, telkens na stabilisatie, met 
Rr gemeten wordt. In fig.2.4. is een ophangdraad schematisch weergegeven: 

-x 
0 L 

'" TI "o x x+dx 
T T+dT 

Fig.2.4. Warmtegeleiding door een draad. 

In deze figuur is een draad weergegeven die zich op x=O op een lage 
temperatuur TL bevindt en op x=L op een hoge temperatuur TH· De door
snede van de draad heeft het oppervlak 0. Indien K de, temperatuuraf
hankelijke, warmtegeleidingscoefficient is dan geldt voor het vermogen P dat 
door de draad stroomt: 
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dT 
P(x)=K(DO-

dx 

17 

(2.24) 

In stationaire situatie is dit vermogen onafhankelijk van de plaats. Vermenig
vuldiging van 2.24 met dx onder de aanname dat Kover het temperatuursin
terval dT constant is levert: 

Pdx=K(T)OdT (2.25) 

Integratie over de totale lengte van de draad geeft: 

L TH 

J Pdx= J K(DOdT (2.26) 

o rl 

Omdat het vermogen niet van de plaats afhangt kunnen we voor het linker 
lid van deze vergelijking schrijven: P(TH)L waarbij met TH aangegeven wordt 
dat het vermogen aan de hoge temperatuur kant bepaald wordt. Differentiatie 
formule 2.26 naar TH onder de aanname dat TL constant is, (dat is mogelijk als 
de draad aan de lage temperatuur kant thermisch verankerd is aan een groot 
reservoir) geeft: 

(2.27) 

De temperatuurafhankelijke warmtegeleiding door de ophangdraden kan dus 
worden bepaald door het ingestookte vermogen te differentieren naar de 
temperatuur. 
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Hoof dstuk 3. 

Experimentele opzet. 

3.1. Inleiding. 

Dit hoofdstuk is meer dan alleen een beschrijving van de meetopstelling. 
Een groot gedeelte van het afstudeerwerk bevat namelijk het bouwen en 
automatiseren van de opstelling. De hardware matige kant van de automati
sering zal in dit hoofdstuk aan de orde komen, op de software wordt in het 
volgende hoofdstuk dieper ingegaan. Naast de automatisering wordt er ook 
ingegaan op een aantal technische aspecten van de opstelling zoals het 
elimineren van stoorsignalen en de ophanging van het hart van de meetop
stelling, het silicium plakje. De eigenschappen van deze halfgeleider waarop 
de calorimeter gebaseerd is zullen eerst worden besproken. 

3.2. De siliciumchip. 

Een goede microcalorimeter moet een kleine warmtecapaciteit hebben, 
kleine relaxatietijden tussen thermometer, heater en substraat en een gevoeli
ge en meetbare thermometer bevatten. Dit laatste houdt in dat in het tempe
ratuur gebied waarin gewerkt wordt ld(logR)/d(logT) I groot moet zijn (~5) 
en dat de weerstand tussen enkele ohms en Mohms ligt. Met een siliciumchip 
is aan de bovenstaande eigenschappen te voldoen [BAC72J. Er is gekozen voor 
arseen gedoteerd silicium omdat er bij het EFFIC (Eindhoven Facility Fabrica
ge Integrated Circuits) de mogelijkheid bestond dit soort chips te fabriceren 
[SCH88J. Zo'n siliciumchip is 3 mm bij 4 mm en 0,4 mm dik weegt ongeveer ~ 
mgram en bevat meerdere in verschillende concentraties gedoteerde structu· 
ren. Wanneer er veel arseen gedoteerd wordt, wordt het materiaal metallisch. 
Dit soort materiaal heeft een lage weerstand die bovendien vrijwel niet 
temperatuurafhankelijk is. Zwaar gedoteerd silicium is dus goed bruikbaar 
voor de heater maar niet voor de thermometer. Bij een lichtere dotering 
bevinden er zich geen elektronen in de geleidingsband zodat alle elektronen 
in het materiaal in gebonden toestanden zitten. Geleiding van elektrische 
stroom kan nu optreden doordat de elektronen van de ene gebonden toestand 
naar de andere kunnen "hoppen". Bij dit hoppen zijn er twee mechanismen 
mogelijk; een elektron kan naar het dichtstbijzijnde gat hoppen (nearest 
neighbour hopping) of naar het meest waarschijnlijke gat waarbij de waar
schijnlijkheid afhangt van de energiesprong en de afstand waarover gehopt 
wordt (variable range hopping). Het blijkt [CRE91J dat de door ons gebruikte 
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thermometer het best voldoet aan het laatste model waarbij de temperatuur 
afhankelijke weerstand gegeven wordt door de volgende, niet lineaire, 
hopping formule: 

(3.1) 

Waarbij Ti;, een constante is. Uit de formule blijkt dat de weerstand exponen
tieel toeneemt naarmate de temperatuur zakt. Om de weerstand bij T=l,5 K 
binnen de meetbare grenzen te houden dient er net onder de metallische 
grens gedoteerd te worden. De structuur waarin gedoteerd is staat weergege
ven in fig.3.1. [GAN91]. 

Fig.3.1. a. Structuur van de thermometer. 
b. Uitvergroting. 

De gearceerde aluminium vlakjes zijn op zwaar gedoteerd metallisch 
materiaal aangebracht zodat ze goed contact maken. Aan deze vlakjes worden 
de meetdraden bevestigd (zie paragraaf 3.3). Tussen deze vlakjes bevindt zich 
de thermometer structuur welke rechtsonder vergroot is weergegeven. In 
deze vergroting is metallisch gedoteerd materiaal gearceerd aangegeven en 
iets lichter gedoteerd materiaal wit. Door deze vingertjes structuur wordt er 
effectief een zeer lang dun gebied gevormd zodat de weerstand bij lage 
temperaturen (T=l K) toch meetbaar blijft. Een nadeel van deze structuur is 
dat bij wat hogere temperaturen (T==lO K) de weerstand van de zwaarge
doteerde vingertjes mee gaat spelen waardoor de gevoeligheid bij hogere 
temperaturen afneemt. De heater RH wordt gevormd door een zwaargedo
teerde meander structuur tussen twee Al-paths. (Deze is niet in de tekening 
weergegeven). 

Het gedrag van een siliciumchip blijkt, ook na verschillende thermische 
cycli reproduceerbaar te zijn maar onderlinge chips verschillen wel van 
elkaar. Het is dus noodzakelijk om elke chip afzonderlijk te ijken. Voor het 
ijken is er gebruik gemaakt van een diode (Lake Shore DT-470-SD-13) en van 
een germanium weerstand (Lake Shore GR-200A-30). Uit de spanning en 
stroom over deze devices volgt de temperatuur aan de hand van een door de 
fabrikant opgegeven chebychev polynoom. Het ijken gebeurt door RT te 
meten als functie van de temperatuur. Omdat het silicium plakje zich op een 
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andere plaats in de vacui.impot bevindt dan de ijkthermometer (zie paragraaf 
3.4) moet er voor gezorgd worden dat de temperatuurin de pot zo homogeen 
mogelijk is. Onder T=4,2 kelvin wordt dit bereikt door helium contactgas in 
de vacui.impot te laten. Orn temperatuursgradienten in de pot te beperken 
wordt de temperatuur niet geregeld met de externe heater maar d.m.v. het 
afpompen van het heliumbad. Boven T=4,2 kelvin wordt er geijkt door de 
opstelling op te laten warmen en (m.b.v. de computer) de diode en Rr te 
meten. Als dit met contactgas zou worden gedaan zou er een warmtestroom 
(en dus temperatuur verschillen) in de vacui.impot ontstaan. Daarom wordt er 
boven T=4,2 kelvin zonder contactgas geijkt. Omdat Rr een sterk niet lineaire 
I-V karakteristiek [CRE91J heeft dient er gemeten te worden met een zeer 
kleine exitatie zodat er zoveel mogelijk in het lineaire gebied wordt gemeten. 
Het effect van, toch nog aanwezige, niet lineariteiten wordt vermeden door 
bij dezelfde exitatie te ijken als dat er gemeten wordt. Hiertoe wordt de 
stroom door Rr zo ingesteld dat de spanning tussen de 1,4 en 1,6 m V ligt. In 
fig.3.2. is het gedrag van Rr weergegeven als functie van de temperatuur. 
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Fig.3.2 . Typische log R versus T karakteristiek van de thermometer van een Si-chip. 

Fig.3.2. bevat de weerstands-temperatuur karakteristiek van de thermo
meter van een chip uit wafer 8002 welke overeen komt met nr. 5 uit het 
proefschrift van Chen Gang [GAN91J. Alle chips waarmee gemeten is tijdens 
dit afstudeerwerk zijn afkomstig uit deze wafer. Voor de gevoeligheid bij lage 
temperaturen geldt: I d(logR)/ d(logT) I >5. Bij hogere temperaturen (T=lO a 15 
K) neemt zoals uit de grafiek blijkt de gevoeligheid sterk af. De constante 
weerstandswaarde waar Rr aan nadert is de weerstand van de zwaargedo
teerde vingertjes. 

Orn uit een waarde van Rr snel een temperatuur te kunnen vinden 
wordt de bovenstaande meting gefit. Hiertoe wordt er eerst gelineariseerd 
door ln(Ry) tegen 1/..JT uit te zetten. Voor lage temperaturen (tot T=4,2 K) 
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levert dit een vrijwel rechte lijn, bij hogere ternperaturen is het verband wat 
krommer. Het fitten gebeurt door op de gelineariseerde grafiek een polynoom 
te fitten volgens de kleinste kwadraten methode. Onder T=4,2 kelvin wordt 
hiervoor een parabool gebruikt, boven T=4,2 kelvin nemen we een 4e graads 
polynoom. De temperatuur volgt dus uit Rr volgens: 

1 
T-~~~~~-..,~~-..,,--~~,.-~ 

(a
0 
+a

1 
lnRr +a

2
ln2 Rr +a3ln

3 Rr +a 4ln
4 Rr)2 

(3.2) 

Waarbij onder T=4,2 kelvin a3=a4=0. De maximale afwijking die optreedt bij 
deze manier van fitten blijkt ongeveer 20 mK te zijn. Teneinde uit Rae (=Va,ID 
Tac te berekenen is naast de fit volgens formule 3.2 ook de afgeleide dT/dR 
van belang. Deze afgeleide kan eenvoudig gevonden warden door de analyti
sche afgeleide van formule 3.2 te nemen. 

3.3. De ophanging van de siliciumchip. 

3.3.1. De ophangdraden. 

De aluminium vlakjes (zie fig.3.1.) zijn speciaal op het silicium aan
gebracht voor de bevestiging van meetdraden. Deze draden worden, zoals in 
de chiptechnologie gebruikelijk is, bevestigd d.m.v. bonden. Bij deze techniek 
wordt de te bevestigen draad (met een dikte van 25 µm) door een capillair 
gehaald waarna er met een elektrische vonk of een vlam onderaan de draad 
een druppeltje gevormd wordt. Dat bolletje wordt vervolgens met behulp van 
het capillair op het aluminium vlakje geduwd. De verbinding komt tot stand 
door een combinatie van druk, warmte en ultrasone trilling. Als bonddraad 
gebruikt men gewoonlijk zuiver gouddraad. Daarom waren de ophangdraden 
van de eerste calorimeter uit dit verslag van zuiver goud. Het blijkt echter dat 
deze gouddraadjes een veel te lage warmteweerstand voor de calorimeter 
vormen. (Dit zal in hoofdstuk 5 nader toegelicht warden.) Met als doel het 
warmtecontact naar het bad te verminderen is er gezocht naar andere ophang 
draden. Er is een calorimeter vervaardigd met bonddraden van goud met 3% 
gallium waarvan de warmtegeleiding ongeveer aan de eisen voldeed. Een 
nadeel van deze bonddraad was echter dat de draad zeer moeilijk te bonden 
was en dat de bondingen erg zwak waren. Met name het laatste is van groat 
belang daar de draden niet alleen voor elektrisch en thermisch contact dienen 
maar ook als mechanische bevestiging. Omdat bondingen met zuiver goud
draad veel steviger zijn, is er toch gekozen voor het bonden met zuiver goud. 
De warmteweerstand wordt vervolgens vergroot door de gouddraadjes af te 
knippen en te verlengen met een slecht warmtegeleidende draad. Hiertoe is 
zowel 0=50 µm manganine als 0=25 µm goud met 3% galliumdraad ge
bruikt. Dit verlengen gebeurt door de draden met een zeer kleine hoeveelheid 
woods soldeer te solderen. Bij de laatste methode kan de warmtegeleiding 
bovendien optimaal gekozen warden door de lengte van de verschillende 
draadjes goed te kiezen. 

De goud (goud-gallium of manganine) draadjes werden aan gei'soleerd 
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koperdraad 0=0,5 mm gesoldeerd met woods soldeer; Deze koperdraden 
werden tussen twee koperen ringen geklemd voor de thermische verankering 
en mechanische bevestiging. De andere kant van de koperen draden werd 
aan de bruggetjes bevestigd. (Deze bevestigingsmethode is weergegeven in 
fig.3.6.) Op zich vormt deze methode een goede ophanging maar t.b.v. het 
sample monteerhulpje (zie volgende paragraaf) is er voor een 0,5 mm dikke 
aluminiumoxide ophangring gekozen. Deze ring is voorzien van vier opge
sputterde goudvlakjes waarop enerzijds het draadje naar de calorimeter 
bevestigd kan worden en anderzijds een koperdraad naar de bruggetjes. Het 
voordeel van deze aluminiumoxide ring is dat hij veel platter is zodat er 
meer ruimte voor het monteren van samples overblijft. In fig.3.3 . staat een 
aluminiumoxide ring met daarin een si-chip weergegeven. 

woods soldeer 

Fig.3.3. Aluminiumoxide ring met Si-chip. 

3.3.2. Het bevestigen van een sample. 

Een sample heeft een typisch gewicht van 1 mgram en is daarmee veel 
lichter dan de siliciumchip. Het sample wordt bevestigd door het vast te 
plakken met een geringe hoeveelheid vacuiimvet (Apiezon N-grease). Het 
warmtecontact tussen een door te meten sample en het silicium moet zo goed 
mogelijk zijn. Dit kan worden bereikt door het sample zo te prepareren dat 
het een vlakke kant heeft en niet al te dik is. Vervolgens moet het sample bij 
het bevestigen goed aangedrukt worden. Bij het aanbrengen van een sample 
moet er echter zeer voorzichtig te werk gegaan worden omdat het Si-plakje 
aan zeer fragiele draadjes hangt. Daarom is er een monteerhulpje vervaardigd 
dat is weergegeven in fig.3.4. 

Fig.3.4 . Sample monteerhulp. 
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De aluminiumoxide ring (inclusief siliciumchip) kan tijdens het aanbren
gen van een sample met wat vet op de ring uit fig.3.4. geplakt worden. De 
schroefjes van het monteerhulpje kunnen dan aangedraaid worden zodat de 
chip tussen de V-groefjes geklemd wordt. Als dat gebeurt is dan kan er langs 
onder op de achterkant van de chip een sample aangebracht worden zonder 
dat daarmee de ophangdraadjes belast worden. Nadat het sample aange
bracht is kan de aluminiumoxide ring van de monteerhulp verwijderd 
worden en terug worden gelegd op de koperen ring in het meetpotje. 

3.4. De kryogene opstelling. 

De warmtecapaciteitsmetingen zijn uitgevoerd voor temperaturen van 
T=l,5 K tot ongeveer T=10 K. Voor de koeling tot deze lage temperaturen 
wordt vloeibaar helium gebruikt (T=4,2 K bij 1 atm). De gebruikte dubbele 
kryostaat is in fig.3.5. weergegeven. 

~-e_xt. heater, dlOde 

lcraan vacuunwand 

He 

Fig.3.5. De dubbele kryostaat. 
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De glazen binnen kryostaat waarin het helium zich bevindt wordt 
omhuld door een tweede kryostaat gevuld met vloeibaar stikstof (T=77 K bij 
1 atm). Deze stikstof mantel dient als voorkoeling bij het afkoelen en als 
isolatie tijdens het meten. In de tekening staat een pompleiding aan gegeven, 
via deze leiding kan de druk boven de vloeistof in de binnen kryostaat 
verlaagd worden. Hierdoor zullen er helium atomen uit de vloeistof fase 
onttrokken worden en in de gasfase terecht komen, als gevolg waarvan de 
temperatuur van de vloeistof daalt. De temperatuur van het bad kan, bij 
maximaal afpompen, verlaagd worden tot ongeveer T=l,2 kelvin. Indien er bij 
temperaturen boven de T=4,2 kelvin gemeten wordt hoeft er niet gepompt te 
worden. In dat geval wordt de helium kryostaat m.b.v. een afdampleiding 
(niet getekend) met een grote gaszak verbonden waardoor het verdampte 
helium terug gewonnen kan worden. Zowel de binnen als de buiten kryostaat 
is voorzien een vacuiimmantel die als isolatie dient. Bij kamertemperatuur 
kan er heliumgas door het glas diffunderen en in de vacuiimmantel van de 
binnen kryostaat terecht komen. Daarom is deze vacuiimmantel voorzien van 
een kraantje zodat de mantel opnieuw vacuiim gepompt kan worden voordat 
er afgekoeld wordt. 

In de vloeibare helium hangt een roestvrijstalen pot waarin de metingen 
gedaan worden. Deze vacui.impot hangt aan twee buizen waardoor tevens de 
meetdraden lopen. De meetdraden bestaan uit tien coax kabels en uit een 
aantal getwijnde koper draden. De coax kabels lopen door de dikke ophang 
buis en de koper draden door het dunne buisje. Dit buisje dient tevens als 
pompleiding om de vacui.impot vacui.im te pompen. Met het kraantje boven
op de kryostaat kan de pot afgesloten worden. De vacuiimpot is in fig.3.6. 
apart weergegeven. De afdichting tussen de pot en de flens waaraan hij hangt 
moet zo goed zijn dat superflui"de helium er niet door kan. Hiertoe wordt een 
indium (dit is een zachte metaal soort) ring als afdichtingsmateriaal gebruikt. 

Ten einde de opwarming door de elektrische bekabeling zo min moge
lijk te maken zijn de kabels thermisch verankerd aan het helium bad. Dit is in 
de tekening weergegeven met de koelstaven die in de uiteinden van de 
ophang buisjes gestoken zijn. Deze staven worden gekoeld door koperen 
"vingertjes" die door de flens tot in de vloeibare helium steken (dit is niet 
weergegeven op de tekening). De coaxkabels zijn nogmaals verankerd aan de 
heatsink die met een koperen staaf ook aan de flens hangt. Onder de heatsink 
bevindt zich het meetpotje waarin in een koperen ring de siliciumchip is 
opgehangen (zie paragraaf 3.3.). De meetdraden zijn door middel van 
"bruggetjes" aan de bovenkant in het meetpotje aan de coaxkabels bevestigd. 
Het meetpotje is aan de buitenkant voorzien van een koperen schildje dat als 
stralingsscherm dient en er voor zorgt dat de onder- en bovenplaat van het 
meetpotje thermisch met elkaar verbonden zijn. Onder het meetpotje bevindt 
zich de externe heater. Met deze, op een klosje gewikkelde, manganine 
weerstandsdraad kan de temperatuur van het meetpotje geregeld worden. 
Tijdens de metingen wordt meestal de temperatuur van het helium bad 
constant gehouden (T=l,2 Kmet afpompen of T=4,2 K bij 1 Atm). De externe 
heater wordt dan gebruikt om de temperatuur van het silicium plakje te 
regelen. Deze temperatuur kan bepaald worden aan de hand van de weer
stand van R7 van het silicium plakje (zie paragraaf 3.2.). De weergegeven 
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diode dient ook als thermometer. Het voordeel hiervan is dat deze geijkt is 
van helium- tot boven kamertemperatuur zodat deze tijdens het afkoelen 
gebruikt kan worden om de temperatuur te monitoren. 

Koelstaven ---4-1-

Koperen staaf -+--1---

Coaxkabe:JS--+-~--

Stralingsschild -l-~--11 

Si-plakje ---t-+-1-"""'E'==-~~~ 

Ext. heater 

Fig.3.6. De vacuiimkamer. 

Flens 

Heatsink van de 
--++-+++-+- coaxkabels 

Bruggetjes 

Diode 

Koperen ring 
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3.5. De elektrische en thermische schakeling. 

Op de volgende bladzijde is een schema weergegeven van de elektrische 
en thermische schakeling van de meetopstelling. Het met een stippellijn 
omkaderde gedeelte bevat het kryogene deel van de opstelling. Centraal in de 
tekening staat het silicium plakje weergegeven met daarin gei:mplanteerd de 
thermometer Rr en de heater RH. Deze zijn via goud- en koperdraadjes 
verbonden met de coaxkabels. De coaxkabels zijn in de tekening zeer kort 
weergegeven, maar zijn in werkelijkheid ongeveer vier meter lang. De 
overgang van tweepunts naar vierpunts meting vindt plaats bij de verbinding 
tussen de koperdraad en de coaxkabels (hier zitten de "bruggetjes"). De 
koperdraden zijn thermisch verankerd aan het koper van het meetpotje dat 
via een koperen staaf met het bad verbonden is. Het belangrijkste meetappa
raat uit de opstelling is de digitale fase gevoelige versterker lock-in Par 5210 
(rechts boven) welke zowel de voeding voor de heater genereert als de 
wisselspanning over de thermometer meet. De osc out uitgang van deze lock
in dient rechtstreeks als referentie signaal voor twee andere lock-in's (PAR 
128A en PAR 5210) die het heater vermogen meten. Bovendien kan het 
signaal weergegeven worden op de scoop 5020A. De osc out uitgang is via 
twee weerstanden R5 en 1K1 % met de heater verbonden. R5 bedraagt onge
veer 50 kQ wat veel groter is dan RH zodat de voeding als stroombron 
fungeert. Over de 1K1 % weerstand wordt de spanning met een digitale PAR 
5210 lock-in gemeten zodat hieruit de stroom JH door de heater volgt. De 
andere lock-in PAR 128A meet de spanning V H over de heater. Als gevolg van 
het wisselend vermogen dat ingestookt wordt gaat de weerstand Rr periodiek 
in de tijd varieren. Dit wordt omgezet in een spanning door er een stroom 
door te sturen met een stroombron K220. Deze spanning bevat een gelijkspan
ning en een wisselspanning component (zie formule 2.14). De gelijkspanning 
levert de temperatuur Tb+ Tdc en wordt met een digitale multimeter gemeten 
K197 A, de wisselspanning geeft Tac en wordt met de lock-in gemeten welke 
ingesteld is voor het meten van 2f signaal. Alle lock-in's meten differentieel. 
Op de schakelaar tussen de multimeter en de heater wordt in de volgende 
paragraaf nader in gegaan. Met de stroombron K224 wordt er door de diode 
een stroom van 10 µ ampere gestuurd, de multimeter K197 meet de hierdoor 
veroorzaakte spanning welke in een temperatuur kan worden omgerekend. 
De externe heater wordt gevoed met de Digitaal Analoog Converter van een 
lock-in. Omdat deze DAC niet genoeg stroom kan leveren is er een versterker 
tussen gezet. De versterker krijgt stroom van een delta voeding (deze voeding 
is niet in de tekening op gen omen). 

Ten behoeve van de automatisering zijn de meetapparaten m.b.v. een 
IEEE-488 interface systeem aan een computer gekoppeld. De dikke gestreepte 
lijn geeft de bekabeling hiervan weer. De getallen die bij de apparaten 
vermeld staan zijn de adressen die voor de IEEE-communicatie aan de 
apparaten zijn toegekend. Bij de multimeter K197 staan twee adressen 
vermeld omdat er in de opstelling twee van deze meters staan. De meter met 
adres 19 meet de spanning over de diode terwijl de andere de uitgang van de 
analoge lock-in PAR 128A meet. 
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3.6. Het elimineren van storingen. 

3.6.1. Inleiding. 

De in dit hoofdstuk beschreven meetopstelling vormt een zeer gevoelig 
meetapparaat. Deze gevoeligheid beperkt zich echter niet alleen tot het meten 
van warmtecapaciteiten maar betreft ook de gevoeligheid voor storingen. 
Tijdens het bouwen en testen van de opstelling zijn er meerdere storingen 
geconstateerd. Zoveel mogelijk stoorsignalen zijn geelimineerd, waarbij er 
veelvuldig gebruik is gemaakt van de dubbelkanaals oscilloscoop die ook in 
fig.3.7. is weergegeven. In fig.3.8. staat een typisch plaatje weergegeven van 
het beeld op de oscilloscoop. 

Fig.3.8. Het signaal op de oscilloscoop. 

Een kanaal van de scoop is op het heater signaal aangesloten, het andere 
kanaal is aangesloten op de signal-monitor uitgang van de thermometer lock
in. Deze signal-monitor uitgang geeft het signaal over de thermometer weer 
na de voorversterker maar voor de mixer van de lock-in. Het enkele frequen
tie signaal in fig.3.8. is het heater signaal, het signaal met de dubbele frequen
tie geeft de wisselspanning over de thermometer weer. Aan dit beeld is 
duidelijk te zien dat de thermometer spanning de dubbele frequentie heeft. 
Storingen in de meetopstelling zijn vaak duidelijk te herkennen als ruis op dit 
thermometer signaal. Zo bleek de stroombron K220 naast een gelijkspanning 
ook een hoogfrequente wisselspanning op de thermometer te zetten. Deze 
storing bleek uiteindelijk afkomstig te zijn van het lichtnet en is verholpen 
door de gehele opstelling via een netfilter te voeden. Een aantal overige 
storingen worden hieronder kort besproken. 

3.6.2. De storing van de multimeter. 

Uit metingen blijkt dat de digitale multimeter K197 A (zie fig.3.7.) het 
thermometer signaal verstoort doordat de meter een hoogfrequent vermogen 
instookt en doordat een gedeelte van het wisselspanningssignaal over de 
thermometer weggefilterd wordt. Het ingestookte vermogen bedraagt onge· 
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veer 12,5 n W indien over een weerstand van 80 kQ de spanning wordt 
gemeten waarbij de multimeter in het gevoeligste bereik (mV's) staat. Beide 
effecten zorgen ervoor dat er een lagere wisselspanning V0 , met de lock-in 
gemeten wordt. Deze storing is opgelost door de multimeter af te koppelen 
tijdens het meten van Va, en aan te koppelen voor het meten van de tempera
tuur. Hiertoe is een schakelaar gebouwd die m.b.v. de computer bediend kan 
warden. Deze schakelaar wordt niet via IEEE bestuurd maar met een aparte 
I/0-kaart. De data lijnen van dit systeem zijn via opto-couplers verbonden 
om geen hoogfrequente storing uit de computer te introduceren. De schake
laar lost het probleem niet geheel op want tijdens het meten van de tempera
tuur moet de multimeter aan gekoppeld warden zodat er dan toch vermogen 
ingestookt wordt. Op die manier wordt er dus een hogere temperatuur 
gemeten dan dat er werkelijk heerst. Bij deze meting hoeft er echter alleen 
gelijkspanning gemeten warden zodat nu alle wisselspanningen (Vac en 
hoogfrequente storing uit de multimeter) weggefilterd kunnen warden. Dit 
filter bestaat uit een condensator en twee weerstanden en is zo gedimensio
neerd dat er slechts 4% van een stoor signaal van 1000 Hz overblijft. Dit is in 
te zien met fig.3.9. waarin een schema is weergegeven van het filter. 

I IXO I ~ J2f 
2.211FT v2 

.--I-KC~, - 7f 

Fig.3.9. Filter voor de keithley 
multimeter. 

De kant van VI wordt aangesloten op de multimeter zodat VI de 
storende wisselspanning van de meter is. De klemmen V2 warden aangeslo
ten op Rr- Het percentage dat van de storing overblijft is nu gelijk aan V2/VI, 
hiervoor geld t: 

I V2 I 1 

~ 12jroCR+1 I 

1 
(3.3) 

Uit deze formule blijkt dat er van een stoor signaal van 1 kHz. slechts 4% 
over blijft. Voor hogerfrequente storingen wordt deze verhouding alleen maar 
gunstiger. De gelijkspanning die over Rr gemeten moet warden ondervindt 
van het filter geen nadelige gevolgen. 

3.6.3. De storing van 1£-signaal. 

De spanning over Rr heeft een twee maal zo hoge frequentie als de 
spanning over Rw Het signaal over Rr bleek echter ook een component te 
bevatten met dezelfde frequentie als RH. Dit lf-signaal kan niet als gevolg van 
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thermische effecten ontstaan en moet dus uit elektrische overspraak voortko
men. Dit is op zich niet verwonderlijk want de spanning over de heater heeft 
de orde van mV's terwijl de spanning over de thermometer µV's bedraagt. 
Door de lekweerstand, in serie met de thermometer weerstand, als spannings
deler te zien volgt dat de lekweerstand in de orde van 108Q ligt. Het lf
signaal vormt een storing omdat het, door niet lineariteiten van RT, zelf een 
2f-signaal kan genereren. Vermindering van het lf-signaal door met een 
diamant een kras door de ge1mplanteerde laag van het silicium plakje te 
maken tussen de thermometer en de heater in bleek niet afdoende. Een 
verdere reductie van het stoorsignaal is bereikt door meetdraden van de 
heater en de thermometer op de "bruggetjes" in het meetpotje (zie fig.3.2.) zo 
veel mogelijk van elkaar te scheiden en door de spanning over de heater te 
verlagen. Orn toch nog voldoende vermogen in te kunnen stoken is RT 
verlaagt van ongeveer 18 kQ naar 500 n. Dit laatste was mogelijk doordat er 
zich op het silicium plakje meerdere metallisch gedoteerde gebiedjes bevin
den met verschillende weerstandswaarden. 

3.6.4. De capacitieve werking van de coaxkabels. 

De coaxkabels hebben een capaciteit van ongeveer 100 pF/m. Zoals uit 
paragraaf 3.6.2. blijkt geeft een condensator in het Rr circuit een vermindering 
van de wisselspanning Va,· Ten einde uit te rekenen hoe groot dit effect is, 
bekijken we fig.3.10. 

It v 
c 

Fig.3.10. Parasitaire capaciteit 
van de bekabeling. 

In deze figuur is de weerstand Rr weergegeven waardoor een stroom ;· 
wordt gestuurd. De capaciteit van de coaxkabels is weergegeven door een 
condensator C. Als gevolg van de temperatuursvariatie (zie formule 2.15) 
varieert Rr periodiek rond een evenwichtswaarde: 

RT=Rd +R cosrot c ac 
(3.4) 

Voor de complexe impedantie Z geldt dan: 

Rd +R cosrot 
Z = ' ac expj arctan(roCRd +roCR coswt) (3.5) 

· '1 +ro2C2(Rd + R COS(J) f )2 ' ac V c ac 

De spanning V bestaat uit twee componenten; Vd, en Vac Als Ra, < Rd, dan 
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geldt voor I Vac I : 

(3.6) 

Indien er geen condensator aanwezig is geeft formule 3.4 gewoon de wet van 
Ohm. Met capacitieve werking blijkt Vac kleiner te worden en de fase van het 
signaal te veranderen, dit effect treedt het sterkst op bij een grote capaciteit, 
hoge frequenties en een hoge weerstandswaarde Rdc. Aangezien Tac rechteven
redig is met vac geldt dat de gemeten temperatuuramplitude volgt uit de 
werkelijke amplitude gedeeld door de noemer uit formule 3.6. 

In het thermometer meetcircuit is ongeveer 16 meter coaxkabel opgeno
men zodat de capaciteit 1,6 nF bedraagt. De weerstand Rae neemt toe bij lage 
temperaturen (orde 100 kn bij 1,5 K). Indien bij deze lage temperaturen een 
meetfrequentie gebruikt wordt van enkele kHz. dan leidt dat tot een merkba
re storing. Bij de metingen uit dit verslag is er meestal tot maximaal 1 kHz. 
gemeten zodat de verstoringen verwaarloosbaar klein zijn. Ter controle van 
formule 3.6. zijn er metingen gedaan waarbij er een extra condensator (C=56 
nF) in het thermometer circuit was opgenomen. Deze metingen zijn in goede 
overeenstemming met de berekeningen volgens formule 3.6. In fig.3.11. is het 
berekende effect van een condensator op Tac weergegeven. 
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Fig.3.11. Het effect van een condensator op Tac· 

Voor de berekening van fig.3.11. is er uit gegaan van formule 2.20 met een 
correctie voor een condensator (C=56 nF) volgens formule 3.6. De parameters 
zijn daarbij gelijk gekozen aan die van een meting bij 1,78 kelvin zonder 
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sample. In de grafiek is het gedrag van Tac als functie van P/ro weergegeven 
voor de situatie met en zonder condensator. Voor hoge frequenties blijkt de 
condensator een kortsluiting te vormen (T

11
c=O) voor lage frequenties nadert 

de getrokkenlijn aan de stippellijn. lndien de warmtecapaciteit uit de helling 
van de curve berekend wordt zien we dat deze grater lijkt te worden naarma
te de frequentie toeneemt. Het effect van een condensator van 1,6 nF is op 
deze schaal niet zichtbaar. 
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Hoof dstuk 4. 

Software. 

4.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal de softwarematige kant van de automatisering aan 
de orde komen. De programmatuur betreft enerzijds het doen van de metin
gen op zich en anderzijds de uitwerking van de meetresultaten. Een gedeelte 
van de uitwerking is in de meetprogramma's ge1ntegreerd, maar voor de 
uitwerking is ook een aparte fit-procedure geschreven die de meetdata fit aan 
de hand van formule 2.18. Alleen de belangrijkste programma' s zullen 
worden besproken, programmatuur voor het ijken van de thermometer, het 
meten van de warmtegeleiding, het monitoren van de temperatuur, enz 
zullen verder buiten beschou wing worden gelaten. :Metingen kunnen op 
verschillende manieren uitgevoerd worden. De me1~ste informatie wordt 
verkregen door Tac bij constante temperatuur als fvnctie van de frequentie te 
meten. Aan de hand van zo'n frequentie-scan wordt duidelijk waar de 
verschillende regimes uit fig.2.3. liggen. Bovendien zal blijken dat uit e~! t 

frequentiescan door middel van fitten zowel de warmtecapaciteit van d.=: 
calorimeter als die van het sample bepaald kan worden. Indien bekend is 
voor welke frequenties Tac omgekeerd evenredig is met de totale warmteca
paci tei t (zie formule 2.23) kan uit een meting bij een frequentie deze warmte
capaciteit berekend worden. In dat geval kan de capaciteit als functie van een 
andere parameter gemeten worden. 

Als programmeertaal is er gekozen voor turbo pascal. Een aantal veei 
gebruikte procedures kunnen hierbij samengevoegd worden tot een unit. De 
procedures uit die unit kunnen vervolgens in elk programma gebruikr 
worden. Voor de microcalorimetrie is de unit CALUNIT gemaakt. CALUNIT 
bevat procedures voor de berekening van temperaturen en voor de aanstu
ring van diverse apparaten. Een lijst van de procedures en functies uit deze 
unit is in de appendix opgenomen. 

4.2. Frequentiescans. 

Uit een frequentiescan kan zeer veel informatie verkregen worden. Uit 
een volledige scan blijkt waar de afsnijfrequenties liggen, hoe het sample 
ontkoppelt en wat de warmtecapaciteiten zijn van de drager en het sample. 
Omdat een frequentiescan echter bij een constante temperatuur gedaan wordt 
zijn de verschillende parameters slechts bij die temperatuur te bepalen. Ten 
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einde het temperatuur afhankelijke karakter van de verschillende grootheden 
te kunnen bepalen is er een programma geschreven dat meerdere scans 
achter elkaar uitvoert bij verschillende temperaturen. Een frequentiescan 
bevat meestal 100 meetpunten en duurt ongeveer een half uur, er kunnen 20 
a 25 scans gedaan warden voordat het helium op is. Een listing van het 
programma FREQTEMP.PAS staat in de appendix, in fig.4.1. is een flowchart 
van het programma weergegeven . 

.instelling van: minimale en maximale DAC-spmmi.ng 
aantal scans 
miDima1e en muimale frequentie 
aantal punten per scan 

stroom door thermometer meten 

heater vermogen metm 

Tac en P/w berekimen 

DAT 
data naar .BEW Illes scbrl,jven 

.GEG 

ja stroom door thermometer 
verbogen en metm. 

ja thermometer aankqipelen 
spennina over thermometer 

mcten en naar .TBM file sclnijven 
tbennometAlr aflroppelen 

Fig.4.1. Flowchart van FREQTEMP.PAS. 
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Voordat het programma opgestart wordt dient er aan het begin ingevuld 
te worden hoeveel scans er gedaan moeten worden, uit hoeveel meetpunten 
de scans moeten bestaan, wat de minimale en maximale meetfrequentie voor 
de scans is en welke dac-spanningen er gebruikt moeten worden voor de 
temperatuurregeling m.b.v. de externe heater. Het programma varieert tijdens 
een scan de frequentie zodanig dat de meetpunten equidistant op een 1/ro 
schaal komen te liggen. Tussen twee scans in wordt de spanning op de 
externe heater veranderd. De <lac-spanning wordt hiertoe lineair aangepast 
tussen de minimale en de maximale waarde. Metingen hebben uitgewezen 
dat de temperatuur vrijwel lineair met de <lac-spanning verloopt mits er een 
offset van 0,5 volt wordt gehanteerd. Voor het regelen van de temperatuur 
wordt tijdens een meting alleen de spanning over de externe heater gebruikt. 
Voor metingen onder T=4,2 K wordt de binnen kryostaat afgepompt, voor 
metingen boven T =4,2 K niet. 

Het programma FREQTEMP.PAS levert van elke scan vier data files, 
deze file hebben dezelfde naam, maar een verschillende extensie. De file met 
de extensie .DAT bevat de ruwe data van de metingen. De eerste twee regels 
bevatten de stroom en de gemiddelde spanning over de thermometer Rr- Alle 
volgende regels bevatten achtereenvolgens de heaterfrequentie, de wissel
spanning en de fase van het thermometer signaal en de spanning en de 
stroom door de heater. De spanning over de thermometer wordt een keer per 
tien meetpunten gemeten, in de data file staat alleen de gemiddelde span
ning. De afzonderlijke spanningen worden in de file met de extensie . TEM 
geschreven. Deze file kan gebruikt worden om te kijken of de temperatuur 
tijdens een scan constant geweest is. De file met de extensie .BEW bevat de 
bewerkte data. Deze file kan in een grafieken programma worden ingelezen 
en bevat voor de X-waarden P/ro en voor de Y-waarden Tac· Totslot is er nog 
een file met extensie .GEG, hierin staan de temperatuur, de afgeleide aan R-T 
grafiek (zie paragraaf 3.5.), de weerstand van de thermometer en de heater en 
het vermogen. Verdere uitwerking van de data gebeurt door raaklijnen te 
tekenen aan de grafieken van de .BEW files of door de data te fitten met 
formule 2.18 (zie paragraaf 4.4.). 

4.3. Temperatuurscans. 

Indien uit metingen met het bovengenoemde programma duidelijk is 
voor welke frequenties regime II (waarbij Tac omgekeerd evenredig is met de 
totale warmtecapaciteit) geldig is (zie paragraaf 2.2.) kan uit een meetpunt bij 
een frequentie de totale warmtecapaciteit berekend worden. De raaklijn aan 
de Tac versus P/ro curve dient hier namelijk door de oorsprong te gaan, zodat 
de warmtecapaciteit van de drager plus sample gelijk is aan P/roTac- Ook als er 
niet geheel aan de eis voldaan is levert deze manier van meten redelijk goede 
informatie over het verloop van de warmtecapaciteit. Doordat de warmteca
paciteit nu uit een meetpunt berekend kan worden kan deze warmtecapaciteit 
gemeten worden als functie van een andere te varieren grootheid. Hiervoor 
kan bijvoorbeeld het magneetveld of de temperatuur gekozen worden. 
Tijdens de metingen uit dit verslag is hiervoor altijd de temperatuur gekozen. 
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Het programma dat zo'n meting uitvoert heet TEMPSCAN.PAS, een listing 
hiervan is in de appendix opgenomen. 

Bovenaan in het programma dient er ingevuld te worden bij welke 
frequentie er gemeten gaat worden, hoeveel meetpunten er genomen moeten 
worden en tussen welke waarden de dac-spanning gevarieerd moet worden. 
Het programma verhoogt de temperatuur door de spanning over de externe 
heater lineair te verhogen. Bij elke temperatuur wordt er gewacht op stabilisa
tie, de spanning over Rr binnen de juiste grenzen geregeld en vervolgens 
wordt de temperatuur, de wisselspanning en de fase gemeten. Het program
ma maakt twee data files aan. De .DAT file bevat de niet bewerkte data, te 
weten: de frequentie, de spanning en stroom over Rr de wisselspanning en de 
fase van het Rr signaal en de spanning en de stroom over Rw De file met de 
extensie .BEW bevat voor elk meet punt een regel met daarin de temperatuur 
en de totale warmtecapaciteit. 

4.4. Het fit programma. 

Zoals uit de metingen, die in het volgende hoofdstuk worden besproken, 
zal blijken is het niet altijd mogelijk om de frequentie zodanig in te stellen dat 
uit de helling van Tac versus P/ro de warmtecapaciteit volgt. In dat geval kan 
er dus niet met TEMPSCAN.PAS gemeten worden. Frequentiescans bevatten 
nog wel steeds informatie over de warmtecapaciteiten (C0 en Cs) maar deze 
kunnen niet uit de helling van de grafieken berekend worden. Daarom is er 
een programma, FITUST, geschreven dat volgens een iteratieve methode de 
verschillende parameters uit formule 2.18 zodanig fit dat de meting en het 
model zo goed mogelijk overeenkomen. Als kwaliteitsmaat voor de fit 
gebruikt deze Levenberg-Marquardt methode [NUM86] de chi-square: 

(4.1) 

Hierbij zijn (x;,y) de meetpunten waarbij de y-waarden een onzekerheid 
hebben die normaal verdeeld is met standaard deviatie cr;. De vector a bevat 
de te bepalen parameters. De fit procedure gebruikt twee verschillende 
methodes om de parameterset te vinden waarbij de chi-square minimaal is. 
Ver weg van het minimum wordt de gradient van chi-square gebruikt om 
een nieuwe schatting voor de parameters te vinden: 

a 
1
=a -constantVx2(a ) 

II+ " ft 

(4.2) 

Dichtbij het minimum in punt P wordt er aangenomen dat x2 benaderd kan 
worden door de volgende kwadratische functie: 

(4.3) 

Waarbij: 



Software. 39 

- <Fx2 
D .. - IP 

'1 Ba.Ba. 
(4.4) 

I J 

In dat geval is de parameterset waarbij a minimaal is te berekenen uit: 

a =a +D-1
• [-Vx2<a )] min P P 

(4.5) 

In de Levenberg-Marquardt methode wordt via een geleidelijke overgang van 
formule 4.2 (ver weg van het minimum) overgeschakeld op formule 4.5 
naarmate de minimale waarde van x2 nadert. 

Het programma heeft als invoer een procedure nodig die de functie
waarde van de te fitten functie (formule 2.18) levert als functie van alle 
parameters. Bovendien moet deze procedure ook de afgeleiden van de functie 
naar de te fitten parameters berekenen. Het programma is zo geschreven dat 
er maximaal op 4 parameters gefit kan worden. Deze parameters zijn: C0, Cs, 
R0 en Rs. De te fitten data leest het programma in uit de .BEW en de .GEG 
files die door FREQTEMP aangemaakt worden. Naast deze gegevens moet er 
ook een beginschatting meegegeven worden voor de parameters die worden 
gefit. Het programma kan een reeks frequentiescans achter elkaar fitten 
waarbij voor elke nieuwe scan als beginschatting de laatst gevonden parame
ters worden gebruikt. De uitvoer bestaat voor elke frequentiescan uit een file 
met de gefitte functiewaarden (Tac versus P/ro) en uit een file met de parame
ters als functie van de temperatuur. 
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Hoofdstuk 5. 

Meetresultaten & verwerking. 

5.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen de inetingen worden besproken die met drie 
verschillende calorimeters zijn uitgevoerd. Deze microcalorimeters zijn t.o.v. 
de vorige telkens iets veranderd aan de hand van inzichten die uit de 
metingen verkregen zijn. Uit de uitwerking van de metingen komen n.l. eisen 
naar voren die dan leiden tot het ontwerp van een nieuwe calorimeter. Naast 
de veranderingen aan de calorimeters zelf is ook de meetopstelling geduren
de de metingen aangepast en geautomatiseerd. 

5.2. Calorimeter I. 

De eerste metingen die hier besproken zullen worden betreffen een chip 
met vingertjes structuur thermometer en een metallisch gedoteerde heater. De 
heater heeft een weerstand van ongeveer 18 kQ bij T=4,2 kelvin. De ophang 
draden zijn bij deze calorimeter van 0=25 µm zuiver goud. De gouddraadjes 
zijn aan koperdraden gesoldeerd die tussen koperen ringen geklemd zijn (zie 
fig.3.2.). Er zijn met deze chip metingen gedaan aan de lege calorimeter en 
aan twee verschillende samples, een indium sample en een verdunde magne
tische halfgeleider SnMninTe. Bij het aanbrengen van het laatste sample zijn 
bovendien het heater en het thermometer circuit in de vacuiimpot van elkaar 
gescheiden om de elektrische overspraak te verminderen. (zie paragraaf 3.6.3.) 
De metingen zijn verricht bij temperaturen tussen T=l,5 Ken T=4,5 K. 

W armtecapaciteitsmetingen. 

Allereerst is de warmtecapaciteit van de lege calorimeter, C0, bepaald. 
Hiertoe zijn er bij elf verschillende temperaturen frequentiescans gedaan. Bij 
zo'n scan wordt Tac als functie van de frequentie gemeten (zie paragraaf 4.2). 
De meetopstelling was hier nog niet geautomatiseerd; de scans zijn met 
analoge lock-in versterkers gemeten [GR092J. In fig.5.1. staan deze metingen 
weergegeven. De temperaturen waarbij er gemeten is staan in tabel 5.1. 
vermeld. Het vermogen dat met de heater ingestookt werd is ongeveer 0,14 
µW. dit was echter niet bij elke scan gelijk. Ook de frequenties waarbij 
gemeten is zijn niet voor alle scans gelijk. Voor de meeste metingen is de 
heaterfrequentie gevarieerd tussen ongeveer 300 Hz. en 5 kHz. 
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Voor een aantal metingen, zoals die bij 2,905 K, is er vanaf 100 Hz gemeten 
zodat het lage frequentie gedrag van de opstelling bestudeerd kan worden. 
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Fig.5.1. Tac versus P/0> bij elf temperaturen van calorimeter I, zonder sample. 

Tabel 5.1. 

--+-- T • 2,270 K 

)( 
0 

-••,___ T • 2.731 K 

D 

• ;& T • 3.1111 K 

-·-- T • 3,Sll K 
'il T• 3,7611 K 

_ _,.,,._ T • 4,IJl6 K 

-~O-T•4;111K 

Het is duidelijk te zien dat de lijnen in de bovenstaan
de grafiek een grotere richtingscoefficient krijgen naarmate 
de temperatuur lager wordt. Aangezien deze richtingscoeffi
cient omgekeerd evenredig is met de warmtecapaciteit 
(formule 2.22.) zien we dus dat C0 kleiner wordt voor 
dalende temperaturen. De lage frequentie limiet waarbij Tac 
frequentieonafhankelijk wordt is bij de metingen niet be
reikt. Het is wel zichtbaar dat de curves beginnen af te 
vlakken voor lage frequenties. Uit de raaklijnen in het hoge 
frequentie gebied is C0 bepaald, deze waarden staan als 
functie van de temperatuur in fig.5.2. uitgezet. In deze 

grafiek staat bovendien een theoretische lijn weergegeven die is gebaseerd op 
de literatuurwaarden [LID91l voor de warmtecapaciteiten van zuiver goud en 
silicium. Voor het gewicht van silicium is hiertoe 8,9 mgram genomen (dat is 
het gemiddelde gewicht van 12 Si-chips). De gouddraadjes zijn ongeveer 5 
mm lang zodat dit, met de dichtheid van goud, leidt tot een gewicht van 0,2 
mgram. De gouddraadjes vertegenwoordigen ongeveer 20% van de totale 
warmtecapaciteit van de drager. 

Vervolgens is er op het silicium, met behulp van een druppeltje vacu
umvet (Apiezon N-grease), een indium sample van 1,0 mgram bevestigd. Er 
is voor indium gekozen omdat dit metaal bij 3,4145 K [EPT76l een superge
leidende faseovergang heeft waardoor er een discontinulteit in de warmteca
paciteit optreedt. 
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Fig.5.2. Warmtecapaciteit C0 van de lege calorimeter. 

Bovendien is indium zeer zacht zodat het gemakkelijk plat geduwd kan 
worden waardoor het contactoppervlak met het silicium zo groot mogelijk 
wordt. Van de calorimeter met indium sample zijn meerdere frequentiescans 
gemaakt, een daarvan bij T=3,31 Kmet heater frequenties van 2 tot 4000 Hz, 
staat in fig.5.3.A. afgebeeld. 
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Fig.5.3.A. Frequentie scan van calorimeter I met indium. 

Een uitvergroting van het hogefrequentie gebied is in fig.5.3.B. weergegeven. 
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Fig.5.3.B. Hoge frequentie gebied van fig A. 

Meetresultaten & verwerking. 

In de bovenstaande grafieken zijn de drie regimes die in hoofdstuk 2 
vermeld zijn duidelijk te onderscheiden. In fig.A. is regime III, waarbij Tac 
frequentieonafhankelijk is, zichtbaar en regime II waarbij Tac omgekeerd 
evenredig is met de totale warmtecapaciteit. De ontkoppeling treedt pas voor 
zeer hoge frequenties, P/ro< lnJ op. In fig.B. is een uitvergroting van fig.A. 
weergegeven waarin de ontkoppeling duidelijker zichtbaar is. De helling van 
de raaklijn in het stijlste stuk levert hier de reciproke waarde van C0• In 
regime II is er, bij een frequentie van 67 Hz. op de heater, een temperatuur
scan uitgevoerd. De temperatuur is hierbij in honderd stapjes verhoogd van 
T=3,3 K naar T=3,5 K. De op deze manier gemeten warmtecapaciteit staat, 
gecorrigeerd voor C0 weergegeven in fig.5.4. De overgang van supergeleiden
de naar normale toestand treedt op bij T=3,42 K wat goed in overeenstem
ming is met de eerder genoemde kritische temperatuur. Dat de overgang niet 
geheel discontinu verloopt, er staan nog een paar meetpunten tussen de 
uiterste waarden in, komt doordat de warmtecapaciteit gemiddeld wordt over 
de temperatuurwisseling die t.b.v. de AC-methode wordt aangebracht. Tac 
bedroeg bij de meting ongeveer 2 mK. 

Het tweede sample waarvan de warmtecapadteit gemeten is, is een 
magnetisch verdunde halfgeleider; Sno,955Mllo,o28II\J,o17Te. Dit sample is interes
sant omdat het naast de rooster bijdrage ook een magnetische bijdrage aan de 
warmtecapaciteit heeft. Deze bijdrage is maximaal bij T=3,3 kelvin en neemt 
voor hogere temperaturen af naar nul. Het sample weegt 1,085 mgram en is 
geprepareerd uit een sample van 271,3 mgram waaraan reeds eerder warmte
capaciteitsmetingen gedaan zijn volgens de heat puls methode [MEN92]. Aan 
de calorimeter met dit sample zijn een groot aantal frequentiescans verricht 
waarvan er een aantal in fig.5.5. zijn weergegeven. De frequenties waarbij er 
gemeten is zijn gevarieerd van 5 tot 3000 Hz, het vermogen bedroeg 1,3 µW. 
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De temperaturen waarbij de scans gedaan zijn staan rechtsboven, in dezelfde 
volgorde als de curves, aangegeven. 
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Fig.5.5. Frequentiescans van calorimeter I met een SnMnlnTe sample. 
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Regime I waarbij Tac omgekeerd evenredig is met C0 is geheel links in de 
grafiek waarneembaar. Regime III waarbij Tac constant is wordt bij deze 
frequenties, met name bij de lage temperaturen, niet bereikt, dit komt omdat 
de, bij lage temperaturen relatief grote, warmtecapaciteit van het sample er 
voor zorgt dat de relaxatietijd 't (=Ro(C0+C5)) zo groot wordt dat regime III 
zich naar lagere frequenties verschuift. Regime II waarbij de raaklijn aan de 
curve door de oorsprong gaat en de waarde van C0 plus Cs levert wordt 
echter nergens bereikt. De relaxatietijden 't5 en 't liggen te dicht bij elkaar om 
aan de criteria voor regime II (zie hoofdstuk 2) te voldoen. Orn nu uit de 
metingen toch de warmtecapaciteit te kunnen berekenen is het programma 
FITLIST (zie hoofdstuk 4) geschreven. Het aantal parameters waarop dit 
programma moet fitten is beperkt door de warmtegeleiding van de goud
draadjes apart te meten (zie de volgende paragraaf). Er moet dan nog worden 
gefit op C0, Cs, en Rs. In fig.5.6. is een frequentiescan uit fig.5.5. weergegeven 
samen met de gefitte curve. 
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Fig.5.6. Frequentiescan en gefitte curve van SnMnlnTe-sample. 
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De bijbehorende parameters zijn rechtsonder weergegeven, de onderste 
drie daarvan zijn met een Marquart-fit procedure gevonden. De fit blijkt goed 
met de meetresultaten overeen te komen, dit geldt ook voor de fitdata van de 
andere frequentiescans. Het feit dat regime II zich niet laat onderscheiden 
blijkt ook uit de gevonden parameters, Ro{C0+C) en RsCs zijn van dezelfde 
orde en liggen dus niet ver genoeg uit elkaar om formule 2.23 te laten gelden. 
De maximale Tac is gelijk aan Pa,Ro en bedraagt voor deze meting 10,3 mK, 
deze lage frequentie limiet wordt dus bijna bereikt. De uit de overige fre
quentiescans bepaalde parameters staan als functie van de temperatuur in de 
volgende grafieken uitgezet. In fig.5.7. staat de (gemeten) warmteweerstand 
van de gouddraadjes en de gefitte warmteweerstand van het Apiezon. 
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Fig.5.7. Warmteweerstand R0 en ~ versus T. 

In fig.5.8. staan C0 en Cs als functie van de temperatuur, daarnaast zijn de 
reeds eerder gevonden waarden van C0 uit fig.5.2. en van Cs uit de heat puls 
methode [MEN92J weergegeven. 
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De warmtecapaciteitsmetingen blijken globaal overeen komen met de 
eerder gemeten waarden. De afwijkingen kunnen meerdere oorzaken hebben; 
Allereerst is het sample waaraan hier gemeten is ruim 270 keer zo klein als 
het sample dat met de heat puls methode is door gemeten. Uit hoofdstuk 
twee blijkt dat de optimale configuratie voor het bepalen van de warmtecapa
citeit optreedt als ts en t ver uit elkaar liggen. Ondanks dat dit, zoals uit 
fig.5.7. blijkt, niet het geval is, is Cs nog redelijk te bepalen. De AC-methode 
blijkt (zie paragraaf 5.3.) ongevoeliger te worden naarmate de warmtecapaci
teit van het sample te groot wordt t.o.v. de drager, mogelijk is de warmteca
paciteit van het sample, met name bij de laagste temperaturen vanwege de 
grote magnetische bijdrage, te groot om deze nauwkeurig te kunnen bepalen. 
Het feit dat C0 hoger ligt dan de eerder gevonden waarde van de warmteca
paciteit van het silicium komt waarschijnlijk door de bijdrage van het apiezon 
die in de berekeningen niet is meegenomen. 

W armtegeleiding door de gouddraadjes. 

Met de hoofdstuk 2.3. beschreven methode kan de temperatuurafhanke
lijke warmtegeleiding gemakkelijk bepaald worden zodat zo gevonden data 
gebruikt kunnen worden bij het fitten van frequentiescans. In fig.5.9. staat het 
vermogen, toegevoerd met de inteme heater RH, uitgezet als functie van de 
temperatuur van het silicium plakje. 
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Fig.5.9. Verrnogen versus ternperatuur op de Si-chip. 

Met een kleinste kwadraten polynoomfitroutine is er op de meetdata een 3e 
graads vergelijking gefit. De temperatuursafgeleide van deze polynoom geeft 
de warmtegeleiding als functie van de temperatuur. Er geldt: 
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;o =G=ao +a1T +a2T2 (5.1) 

met a
0 

= 2,70 10-5 WIK, a
1 

= 7,08 10-6 WI K2
, a 2 =4,10 10-6 WI K3 

5.3. Parameter optimalisatie van de calorimeter. 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben dienen 't en 't5 ver 
genoeg uit elkaar te liggen, hetgeen bereikt kan worden door de juiste keuze 
van warmteweerstanden en warmtecapaciteiten. De warmteweerstand tussen 
het sample en het silicium, Rs dient zo klein mogelijk gemaakt te worden 
zodat het sample zo min mogelijk ontkoppelt. Dit kan bereikt worden door 
het sample met een zo glad mogelijk oppervlak en een kleine hoeveelheid 
Apiezon N-grease tegen het silicium te plakken. De warmtecapaciteit van de 
drager C0 is al geminimaliseerd doordat er gebruik is gemaakt van kristallijn 
silicium met een zeer lage warmtecapaciteit. Naast het vermogen en de 
frequentie zijn R0 en Cs de enige parameters die nog vrij te kiezen zijn. Het 
vermogen moet zodanig gekozen worden dater een meetbare temperatuurs
wisseling ontstaat zonder dat daardoor Tdc (zie formule 2.15) al te groot 
wordt. Voor de frequentie zijn we gebonden aan een minimale frequentie van 
4 Hz omdat onder deze waarde de gebruikte lock-in (PAR 5210) niet meer 
betrouwbaar is. Met behulp van computer berekeningen is er gekeken hoe 
formule 2.18 zich gedraagt als functie van Ra en Cs. Aangezien alle parameters 
temperatuur afhankelijk zijn moet er rekening mee gehouden worden dat ook 
relaxatietijden veranderen als functie van de temperatuur. 

Eerst is de invloed van de warmtegeleiding door de ophangdraadjes 
bekeken. Als de warmteweerstand van deze draadjes veranderd wordt heeft 
dit zowel invloed op de maximale waarde van T11,, T11c),,11x=Tdc=P11 fla, als op de 
relaxatietijd (t=R0Ca>· Hierdoor wordt voor kleinere warmteweerstanden de 
frequentie waarbij T11c constant wordt steeds hoger en T

11
c steeds kleiner. In 

fig.5.10. is T11, versus P/ro weergegeven, hierbij is de warmteweerstand R0 van 
0,01 R tot R veranderd. De warmteweerstand R bedraagt 1,7 106 K/W zodat 
0,01 R van dezelfde orde is als warmteweerstand van ophangdraadjes van 
calorimeter I. De overige parameters zijn bij de berekening zo ingesteld dat ze 
geldig zijn voor een calorimeter bij 4 kelvin met een sample met een twee 
maal zo grote warmtecapaciteit als de drager (C0=0,25 µJ /K, Cs=0,5 µJ /K). 

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat voor de kleinste waarden van Ra de 
relaxatietijden 't5 en 't zo dicht bij elkaar komen te liggen dat er geen sprake 
meer is van een tussenliggend gebied met een raaklijn die door de oorsprong 
gaat. Als we R0 daarentegen groot maken dan verandert er in het gebied 
waarin gemeten kan worden vrijwel niets. Het verschil tussen 0,1 R en R is al 
zeer klein en bij nog grotere warmteweerstanden vallen de curves vrijwel 
samen. Toch moet R0 niet te groot gekozen worden daar dan de offset 
temperatuur, Tdc' te groot wordt zodat het moeilijk wordt om bij lage tempe· 
ra turen te me ten. 
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Fig.5.11. bevat een berekening voor het gebied waarin gemeten wordt 
waarbij de warmtecapaciteit van het sample is gevarieerd van 0,5 tot 5 maal 
de warmtecapaciteit van het silicium. R0 is hierbij gelijk aan R uit fig.5.10. 
Deze grafiek geeft inzicht in de gevoeligheid van de calorimeter voor de 
warmtecapaciteit van het sample. De gevoeligheid blijkt het beste te zijn voor 
samples met een kleine capaciteit. Naarmate het sample groter wordt (4C0 en 
5C0) zien we dat de curves dichter bij elkaar komen te liggen waaruit blijkt 
dat de gevoeligheid afneemt. Bovendien blijkt uit de grafiek dat de meting bij 
grote samples steeds verder buiten de ideale situatie terecht komt; De raaklijn 
aan de curve bij lage frequenties krijgt voor grotere samples een steeds 
grotere afsnijding met de Tac-as. 

5.4. Calorimeter II. 

Uit het voorgaande (zie fig.5.10) blijkt dat de warmtegeleiding door de 
ophangdraadjes ongeveer twee ordes slechter moet worden. Orn dit te 
kunnen bereiken is er bonddraad gebruikt van goud met 3% gallium. Een 
andere verandering t.o.v. calorimeter I is dat de interne heater is verlaagd tot 
ongeveer R=500 .Q zodat de 1f-storing op het thermometer circuit verminderd 
wordt (zie hoofdstuk 3). Het is wenselijk om ook boven T=4,2 kelvin te ijken 
zodat ook bij hogere temperaturen de warmtecapaciteit gemeten kan worden. 
Voordat er aan een sample gemeten wordt moet er gemeten worden aan een 
kleine hoeveelheid Apiezen zodat de warmtecapaciteit hiervan bepaald kan 
worden. 

W armtecapaciteitsmetingen. 

De calorimeter is, volgens de methoden uit hoofdstuk 3, geijkt tot T=15 
kelvin. Hiertoe is het meetgebied in drie stukken verdeeld, onder T=4,2 K, 
van T=4,2 K tot T=10 K en van T=10 K tot T=15 K, de data zijn gefit volgens 
formule 3.6. De parameters moeten zo gekozen worden dat de curves continu 
differentieerbaar in elkaar overlopen. De thermometerweerstand van deze 
calorimeter bedraagt bij T=4,2 K R=600 .Q, bij calorimeter I was dit ongeveer 
R=350 .Q. Calorimeter II heeft bij hoge temperaturen dus een grotere gevoelig
heid dan calorimeter I. Doordat de warmteweerstand van de ophangdraadjes 
veel groter is geworden is de relaxatietijd zo groot dat regime III, waarbij Tac 
constant is, buiten het meetgebied valt. Uit frequentiescans, zonder sample, 
blijkt dat Tac rechtevenredig verloopt met P/ro. In fig.5.12. staan twee tempera
tuurscans weergegeven, in het lage temperatuur gebied is er gemeten met 11 
Hz. op de heater, bij hoge temperaturen met 5,15 Hz. De warmtecapaciteit 
volgt rechtstreeks uit formule 2.22. Uit de grafiek blijkt dat de gevoeligheid 
afneemt naarmate de temperatuur hoger wordt. De absolute temperatuur 
bepaling is bij hoge temperaturen nog redelijk nauwkeurig, maar voor het 
meten van Tac' orde millikelvins, wordt de thermometer te ongevoelig. Bij 10 
K treed er een discontinulteit op, dit wordt veroorzaakt door de overgang 
tussen twee ijkgebieden. Omdat er toch slechts nauwkeurig gemeten kan 
worden tot ongeveer 8 kelvin is hier niets aan veranderd. 
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In fig.5.13. is C/T tegen T2 uitgezet, dit levert een vrijwel rechte lijn 
waaruit blijkt dat de warmtecapaciteit evenredig is met r, zoals volgens de 
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Debye theorie (formule 2.9.) voorspeld wordt. De kromming die optreedt in 
de curve is waarschijnlijk te wijten aan de temperatuurijking. De afsnijding 
met de y-as is verwaarloosbaar klein zodat de constante van Sommerfeld, en 
dus de elektronen bijdrage, verwaarloosbaar klein is. De richtingscoefficient 
van de curve is gelijk aan 2,9 nJ /K4

• Aangenomen dat de warmtecapaciteit 
geheel gevormd wordt door het silicium kan hieruit de Debye temperatuur 0 
voor silicium berekend worden met formule 2.9. Er geldt 0=600 K wat goed 
overeenkomt met de literatuur waarde 0=635 K [BURBS]. 

Het is niet gelukt om met deze calorimeter samples door te meten 
omdat de bondingen met de AuGa-draadjes te zwak bleken te zijn. Met name 
het aanbrengen van een sample vormt een grote belasting. Omdat de bond
draad vrij lastig te bonden is bleek het niet mogelijk om de calorimeter te 
repareren. 

W armtegeleiding door de goud-gallium draadj es. 

Volgens dezelfde methode als in paragraaf 5.2.3. is de warmtegeleiding 
van de met 3% gallium verontreinigde bonddraadjes gemeten. Hiervoor geldt: 

1 ? 

Ro =G=ao +a1T +a2T- (5.2) 

met a
0 

=5,27 10-s WIK, a
1 

=2,30 10-s WI K2
, a

2 
=7,96 10-9 WI K3 

De warmtegeleiding door de AuGa-draadjes blijkt veel kleiner te zijn dan bj_j 
calorimeter I, ter vergelijking: Bij 4 K bedraagt de warmtegeleiding 2,72 10-7 

W /K, bij calorimeter I was dit 1,21 10-4 W /K. De warmteweerstand is dus 440 
keer zo groot zodat aan de eis dat deze twee ordes groter moet worden 
ruimschoots is voldaan. 

5.5. Calorimeter III. 

Aangezien er gebleken is dat de bondingen met zuiver gouddraad veel 
sterker zijn is er bij de volgende calorimeter weer 100% Au-bonddraad voor 
de bevestiging van de calorimeter gebruikt. Teneinde de warmteweerstand 
toch hoog te houden is de gouddraad op 1 a 2 mm vanaf de Si-chip afgeknipt 
en verlengd door er met woods soldeer een manganine draad aan te solderen. 
Verdere bevestiging in het meetpotje is op dezelfde manier als bij de vorige 
calorimeters gedaan. 

W armtecapaciteitsmetingen. 

De thermometer van calorimeter III is, evenals de vorige, geijkt voor 
temperaturen onder en boven T=4,2 K. Bij T=4,2 K bedraagt Rr echter slechts 
360 Q zodat deze calorimeter minder gevoelig is dan calorimeter II. Met deze 
calorimeter zijn er metingen verricht aan een zeer kleine hoeveelheid Apiezon 
N-grease (minder dan 0,1 mgram) en aan het zelfde SnMninTe sample waar 
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Fig.5.16. Warmteweerstand tussen Silicium en het sample. 

Warmtegeleiding door de Goud-Manganine draadjes. 

Ten behoeve van het fitten is ook voor calorimeter III de temperatuuraf
hankelijke warmtegeleiding door de ophangdraadjes bepaald. In fig.5.17. staat 
het ingestookte vermogen als functie van de hierdoor verkregen temperatuur 
uitgezet. De meting is zowel voor lage als voor hoge temperaturen uitge
voerd. Uit de meting die bij T=l,25 K gestart is blijkt dat er 1,1 µW toege
voegd moet warden om T=4,2 K te bereiken. Door nu voor de meting die bij 
T=4,2 K gestart is (de stippellijn) het vermogen met 1,1 µW te verhogen valt 
de curve precies samen met lage temperaturen meting die doorloopt tot 8 K. 
Hieruit volgt dat de methode ter bepaling van de warmtegeleiding uit 
hoofdstuk 2.3. klopt. De totale curve is met een 3e graads polynoom gefit, 
voor de warmtegeleiding (de afgeleide) geldt: 

1 T ., 
Ro =G=ao+a1 +a2T- (5.3) 

met a
0
=-1,2710- 7 WIK, a

1
=1,59 10-7 W/K 2

, a
2
=4,7110-9 W/K3 

Bij T=4 K bedraagt de warmtegeleiding 5,85 10·7 W /K, dat is 207 keer zo 
klein als de geleiding door de zuiver gouddraadjes. Ondanks dat de warmte
geleiding beter is dan bij calorimeter II wordt er dus nog steeds aan de eisen 
voldaan. 
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Fig.5.17. Warmtegeleidingsmeting aan de goud-manganine draadjes. 
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Conclusies & aanbevelingen. 
Uitgaande van de reproduceerbaarheid van de metingen en vergelijkin

gen met andere meetresultaten, kunnen we concluderen dat de microcalori
metrie opstelling een goed meetapparaat vormt. Door het gebruik van 
kristallijn silicium met een gei.'ntegreerde heater en thermometer is een zeer 
lage warmtecapaciteit van de calorimeter bereikt. Deze bedraagt bij T=l,8 K 
20 nJ/K en bij T=8 K 1,45 µJ/K en is over het gehele temperatuurtraject ruim 
10 keer zo klein als de vorige calorimeter op de TUE [VRI84J. Een ander 
voordeel van deze op een siliciumchip gebaseerde calorimeter is dat de Si
chips in principe gemakkelijk te maken zijn. Op grond van de ruis op de 
metingen kunnen we concluderen dat de gevoeligheid voor veranderingen in 
de warmtecapaciteit als functie van de temperatuur in de orde van nanojoules 
per kelvin ligt. In plaats van microcalorimetrie moet er dus eigenlijk over 
nanocalorimetrie gesproken worden. De meetopstelling en uitwerking van de 
data is wel voor verbetering vatbaar. Een wijziging die al uitgevoerd is 
betreft de ophanging van de calorimeter m.b.v. een aluminiumoxide ring, 
zodat het aanbrengen en verwijderen van samples door middel van een 
monteer hulpje vergemakkelijkt wordt (zie hoofdstuk 3). Aan deze calorime
ter zijn echter tijdens dit afstudeerwerk nog geen metingen verricht. 
Een aantal interessante aspecten voor toekomstig onderzoek zijn: 
* AC-microcalorimetrie gebaseerd op siliciumchips bij hogere en lagere 

temperaturen. De dotering en/ of de structuur van de thermometer zal 
hiertoe voor beide temperatuurtrajecten veranderd moeten worden 
[GAN91]. Voor hogere temperaturen kan dezelfde opstelling gebruikt 

* 

* 

worden. Bij lagere temperaturen moet een mengkoeler gebruikt worden. 
Het wijzigen van de ophangdraadjes van de siliciumchip heeft ervoor 
gezorgt dat de afsnijpunten, zoals gewenst, uit elkaar gegaan zijn. Deze 
verbetering kan echter slechts ten dele benut worden omdat de ideale 
meet frequentie waar Tac' bij benadering, omgekeerd evenredig is met de 
totale warmtecapaciteit, zo laag ligt dat deze met de gebruikte appara
tuur niet haalbaar is. Daarom is het noodzakelijk de metingen d.m.v. 
fitten uit te werken. Indien er een lock-in versterker aangeschaft, of met 
een computer, DA- en AD-converters gesimuleerd, wordt die bij deze 
lage frequenties wel werkt zou het fitten achterwege gelaten kunnen 
worden. Bovendien kan dan de veel snellere temperatuurscan meetme
thode gehanteerd worden. Een andere oplossing zou zijn om de relaxa-
tietijd methode gebaseerd op dezelfde siliciumchips te gebruiken. 
De siliciumchips kunnen ook in de bolometrie gebruikt worden. Hierbij 
wordt de temperatuur verhoging van de siliciumchip als gevolg van de 
opgevangen straling gemeten. 
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Appendix. 

A. CALUNIT.PAS. 

In deze unit zijn de volgende procedures en functies gedeclareerd: 

Procedure Openleee; { opent de IEEE connectie} 
Procedure Closeleee; { sluit de IEEE connectie} 
procedure remote(bron:integer); { zet meetapparaat op afstandbediening} 
procedure local(bron:integer); { zet afstand bediening uit} 
procedure initialize; { initialiseerd de DMM K19A schakelaar} 
procedure aan; { koppeld de K197 A aan } 
procedure uit; { koppeld de K197 A af} 
Procedure stripstr(var line:string); { haalt spaties uit een string } 
procedure freq(f:real); { stelt de frequentie in } 
procedure dac(d:real); { stelt de DAC spanning in } 
procedure oscl(d:real); { stelt het oscillator level in } 
function spoll(bron:integer):integer; { retoumeert de status van een apparaat} 
function stat(bron:integer):integer; { retoumeert de status van een apparaat } 
Function lees(bron:integer;comrnand:string):longint; {Ieest een waarde in} 
procedure measure(var v,p:real); {meet vac en de fase} 
function heatercurrent:real; { meet de stroom door de heater } 
Function TempD(temperaturevoltage:real): Real; { geeft de diode temperatuur } 
Function TempRG(resistance:double): double; { geeft de germanium weerstand temperatuur } 
function TempR(r:real):real; { geeft de thermometer temperatuur } 
function dTdR(r:real):real; { geeft de afgeleide aan de R-T grafiek} 
function readvoltage(bron:integer):real; { leest spanning van DMM} 
function readcurrent(bron:integer):real; { leest stroom van stroombron} 
procedure writecurrent(bron:integer;Idc:real); { stelt stroom in } 
procedure writecurrentv(bron:integer;V:real); { zet spanningslimiet voor stroombron} 
procedure Writebew(name:filetype;ii:integer;P2w,Tac:datatype); { schrijft .BEW file} 
procedure Writegeg(name:filetype;T,TR,RT,RH,P:real); { schrijft .GEG file} 

B. FREQTEMP.PAS 

program freqtemp; 
uses calunit, 

crt; 

var v, vdc, vd,idc,ih, vh,rdc, tdc,rh,dtr, p,fmin,fmax,sens,fdis:real; 
d,dmin,dmax,ddis:real; 
f, vac,pha,tac,p2w:datatype; 
i,j,nm,ns:integer; 
filelO:filetype; 
fl,f2:text; 
s:string; 
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begin 
clrscr; 
openieee; 
initialize; 
for i:=17 to 20 do remote(i); 
dmin:=0.5; 
dmax:=3.5; 
ns:=21; 
ddis:=(dmax-dmin) I (ns-1); 
fmin:=4; 
fmax:= 1000; 
nm:=100; 
sens:= lOe-3; 
fdis:=((l / fmax)-(1 / fmin}) I (nm-1}; 
writeln(ieeeout,'OUTPUT 16;P 0,0'); 
idc:=readcurrent(20); 
for j:= 1 to ns do 

begin 
str(j,s); 
fileIO:='DAT A' +s; 
assign(fl,fileIO+' .dat'); 
assign(f2,filel0+' .tem'); 
rewri te(fl); 
rewri te(f2); 
aan; 
d:=dmin+(j-l)"'ddis; 
dac(d); 
if j<>l then 

repeat 

begin 
delay(60000); 
delay(60000); 

end; 

delay(5000); 
vdc:=readvoltage(17); 
if vdc<l .4e-3 then 

begin 
idc:=idc"'l .15; 
writecurrent(20,idc); 
idc:=readcurrent(20); 

end; 
until vdc>=l.4e-3; 
writeln(idc); 
wri teln(fl ,idc); 
uit; 
vdc:=O; 
for i:=l to nm do 

begin 

Appendix. 

{ initialisatie voor schakelaar van DMM K197 A } 

{ minimale DAC-spanning} 
{ maximale DAC-spanning} 

{ aantal frequentiescans } 

{ minimale meetfrequentie } 
{ maximale meetfrequentie } 

{ aantal meetpunten per scan ,..,..,..,.. maximaal 300 ,..,..,..,.. } 
{ sensitivity van de lockin par 128A } 

{ nulstelling van referentie fase } 
I stroom door de thermometer lezen } 

{ aankoppelen van de thermometer } 

{ instellen van DAC-spanning} 
{ wachtlus voor temperatuur} 

{ stabilisatie } 

{ spanning over de thermometer lezen } 

{ regeling van de stroom } 
{ door de thermometer } 

{ stroom door thermometer naar file schrijven} 
{ afkoppelen van de thermometer } 

if (round(i/lO)=(i/10)) then { meten van thermometer spanning } 
{ als meetpunt 10-tal is } begin 

aan; 
delay(6000); 
v:=readvoltage(l 7); 
uit; 
writeln(f2,idc,' ',v); 
vdc:=vdc+v; 
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end; 
f[i]:= 1 I ((1 I frnin)+{{i-l)*fdis)); 
freq(f[i]); 
repeat until (spoll(16) mod 2)=1; 
repeat until (spoll(16) mod 16)<=8; 
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{ instellen van meet frequentie } 

measure(vac[i],pha[i]); { meten van wisselspanning en fase} 
writeln(i:3,' ',f[i]:13,' ',vac[i]:13,' ',pha[i]:6:1); 
if keypressed then halt; 

end; 
vdc:=vdc/(trunc(nm/10)); 
writeln(fl,vdc); 
rdc:=vdc/idc; 
tdc:=tempr(rdc); 
dtr:=dtdr(rdc); 
vh:=readvoltage(18)*sens; 
ih:=heatercurrent; 
writeln(ieeeout,'OUTPUT 16;sen 6'); 
freq(fmin); 
p:=vh*ih; 
rh:=vh/ih; 

{ *sens: heater wordt via lockin 128 a gemeten} 
{ meten van heater vermogen} 

for i:= 1 to nm do { schrijven van .DAT file en berekening van Tac en P /W } 
begin 

writeln(fl,f[i),' ',vac[i],' ',pha[i],' ',vh,' ',ih); 
Tac[i]:=(Vac[i]*l.414213562*dtr /Ide); 
P2w[i]:=P /{4*Pl*f[i]); 

end; 
Writebew(filel0,nm,P2w, Tac); 
writegeg(filelO,tdc,dtr,rdc,rh,P); 
close(fl); 
close(f2); 
vd:=readvoltage(l 9); 
if vd<l.2 then 

begin 
dac(O); 
writecurrent(20,0); 
oscl(O); 
aan; 
for i:=17 to 20 do local(i); 
closeieee; 
halt; 

end; 
end; 

dac(O); 
writecurrent(20,0); 
oscl(O); 
aan; 
for i:=17 to 20 do local(i); 
closeieee; 

end. 

{ schrijven van .BEW file} 
{ schrijven van .GEr. file } 

{ stoppen als temperatuur te hoog is } 
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C. TEMPSCAN.PAS 

program tempscan; 
uses crt,calunit; 
var idc, vdc, vac,pha, vh,ih,rdc,tdc,dtr,rh,f,c:real; 

tac,p2w,sens,dmin,dmax,ddis,d:real; 
i,n:integer; 
fl,f2:text; 
fileIO:filetype; 

begin 
clrscr; 
filelO:='DATA'; 
assign(fl,fileIO+' .dat'); 
assign(f2,filel0+' .bew'); 
rewrite(fl); 
rewrite(f2); 
openieee; 
initialize; 
remote(17); 
remote(18); 
remote(20); 
writeln(ieeeout,'OUTPUT 16;P 0,0'); 
f:=4.14; 
drnin:=0.5; 
dmax:=3.5; 
n:=200; 
ddis:=(dmax-dmin) I (n-1 ); 
dac(dmin); 
sens:=2.5e-3; 
idc:=readcurrent(20); 
freq{f); 
repeat until spoll(16)=1; 
for i:=l to n do 

begin 
aan; 
delay(8000); 
repeat 

vdc:=readvoltage(l 7); 
if vdc<l .4e-3 then 

begin 
idc:=idc*l.15; 
wri tecurrent(20,idc); 
idc:=readcurrent(20); 
delay(5000) 

end; 
until vdc>=l.4e-3; 
uit; 
measure(vac,pha); 
vh:=readvoltage(18)*sens; 
ih:=heatercurrent; 
d:=dmin+(i-l)*ddis; 
dac(d); 
rdc:=vdc I idc; 
tdc:=tempr(rdc); 
rh:=vh/ih; 

Appendix. 

{ aanmaken van data files} 

{ IEEE connectie openen } 
{ DMM schakelaar initialiseren } 

{ referentie fase nulstellen } 
{ meetfrequentie } 

{ minimale DAC-spanning} 
{ maximale DAC-spanning} 

{ aantal meetpunten } 

{ DAC-spanning instellen} 
{sensitivity van lockin 128A} 

{ stroom door thermometer lezen } 
{ frequentie regelen } 

{ thermometer aankoppelen ) 

{ thermometer spanning lezen } 
{ stroom regelen indien spanning te klein } 

{ thermometer afkoppelen } 
{ V ac en fase meten } 

{ heater spanning lezen} 
{ heater stroom lezen} 

{ DAC-spanning instellen} 
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dtr:=dtdr(rdc); 
Tac:=(Vac*l.414213562*dtr /Ide); 
P2w:=(Vh*ih) I (4*Pl*f); 
C:=P2w /Tac; 
writeln(fl,f,' ',vdc,' ',idc,' ',vac,' ',pha,' ',vh,' ',ih); 
writeln(f2,l,' ',tdc,' ',C); 
writeln(i:3,' ',tdc:13,' ',c:13); 
if keypressed then halt; 

end; 
local(17); 
local(18); 
local(20); 
dac(O); 
writeln(ieeeout,'OUTPUT 16;sen 14'); 
writecurrent(20,0); 
closeieee; 
close(fl); 
close(f2); 

end. 
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I Tac berekenen} 
IP /W berekenen } 

{ capaciteit berekenen} 
I .DAT file schrijven} 
{ .BEW file schrijven } 

I sluiten van IEEE connectie } 
{ sluiten van datafiles } 




