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Beste Leerling, 
 
Voor je ligt het practicumboekje van het ITS-Lab “supergeleiding”. 
In dit practicum gaan we kijken naar en meten aan het verschijnsel 
supergeleiding in een stukje YBa2Cu3O7, een materiaal wat bij relatief 
hoge temperatuur al supergeleidend wordt. 
 
We gaan deze middag eerst een aantal practicumvaardigheden 
oefenen, zodat we uiteindelijk genoeg kennis hebben om de kritieke 
temperatuur van de supergeleider te zoeken. 
 

Globale planning: 
13.00 - 13.15 introductie 
 
13.15 - 14.15 meetpracticum 
 
14.30 - 14.45 Pauze 
 
14.45 - 15.30 meten aan de supergeleider 
 
15.30 – 15.45 afronden practicum / Meissner effect 
 
15.45 - 16.00 opruimen en sluiting 
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§ 1. Inleiding:  
 
Supergeleiding en weerstand 
 
Elektrische weerstand is de elektrische eigenschap van materialen om de 
doorgang van elektrische stroom te "bemoeilijken". Vloeit door een 
materiaal een elektrische stroom, dan gebeurt dit niet ongehinderd, er is 
energie voor nodig: de stroom ondervindt "weerstand". 

Weerstand is het omgekeerde van geleidingsvermogen. Materialen waarin 
elektrische ladingen zich kunnen verplaatsen, hebben dus een zeker 
geleidingsvermogen en daarmee een zekere weerstand. Is het 
geleidingsvermogen groot en dus de weerstand klein, zoals bij de meeste 
metalen, dan spreken we van geleiders. Is geen geleiding mogelijk, dan 
noemen we het materiaal een isolator. Ook materialen (zoals glas, 
kunststof en zouten) met een zeer hoge weerstand worden als isolator 
aangeduid. Ook het menselijke lichaam en lucht hebben een weerstand. 

Voor metalen is de weerstand temperatuursafhankelijk, bij afnemende 
temperatuur wordt de weerstand steeds lager (PTC), tot aan een 
bepaalde minimum waarde. 
 
In 1911 hebben G. Holst en H. Kamerlingh Onnes in Leiden metingen 
gedaan aan de weerstand van Hg als functie van de temperatuur, met 
name in het lage temperatuurgebied. Zij namen waar dat de weerstand 
afnam toen zij bij een steeds lagere temperatuur gingen meten. De 
weerstand van het sample naderde tot een waarde in de orde van 0,1 Ω.
Bij het bereiken van 4,15 K (iets lager dan de temperatuur van vloeibaar 
He, dat op 4,2 K ligt) bleek de weerstand plotseling af te nemen tot 0 Ω.
Dit is een intrigerend en belangwekkend verschijnsel, omdat de weerstand 
dan niet gewoon erg laag is, of niet ongeveer 0 Ω is, maar echt gelijk is 
aan 0 Ω!
Dit door hen ontdekte verschijnsel heet supergeleiding en de temperatuur 
waar de sprong in de weerstand optreedt, heet de overgangstemperatuur 
TC of de kritische temperatuur (voor supergeleiding).  
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In dit practicumonderdeel zal de overgangstemperatuur van een 
YBa2Cu3O7 preparaat bepaald worden door een weerstandsmeting. Dit 
betekent dat de weerstand als functie van de temperatuur bepaald wordt. 
Meting van de weerstand komt feitelijk neer op het meten van stroom door 
en spanning over het preparaat. Dit is ogenschijnlijk erg eenvoudig, maar 
er zitten flink wat haken en ogen aan. Dit wordt veroorzaakt door de lage 
waarden van de weerstand van de preparaten.  
De preparaten hebben bij kamertemperatuur al een weerstand van slechts 
een paar honderdsten Ohm tot een paar tienden Ohm.  
De weerstand zakt bij afnemende temperatuur naar alleen nog maar 
kleinere waarden. Bij de overgangstemperatuur springt die naar nul. 
 

Figuur 1  opstelling van het supergeleidingspracticum 

A: Oscilloscoop  B: functiegenerator  C: Regelbare voedingsbron 
D: Digitale Multimeter E: Voeding preparaat  F: ADC connectorblock 
G: prikbord voor schakelingen 
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§ 2 vier-punts-weerstandsmeting (leestekst) 

Tijdens de meting aan de supergeleider zullen we de temperatuur flink 
laten dalen, dat betekent ook dat de weerstand van de verbindingsdraden 
naar de supergeleider veranderd. Dit zou dus invloed hebben op de 
weerstandsbepaling van de supergeleider. 
Doordat we een schakeling hebben met een stroombron, (dat is een bron 
die een constante elektrische stroom levert) kan zeer nauwkeurig de 
stroom door de supergeleider en de spanning over de supergeleider 
gemeten worden. 
Bij het meten van zeer kleine weerstanden, zoals die optreden rond het 
overgangspunt bij supergeleiding, waarbij ook nog de te meten weerstand 
kan veranderen, biedt de vier-punts-meting oplossing. We omzeilen met 
deze meetmethode de invloed van de onvermijdelijke contactweerstanden 
en de eigenschappen van de meetapparatuur. We stellen wel als eis dat 
de apparatuur voldoende gevoelig en nauwkeurig is. Als de gevoeligheid 
niet groot genoeg is, kunnen we gebruik maken van (goede) 
signaalversterkers. 
Bij de meting zullen we gebruik moeten maken van een stroombron i.p.v. 
een spanningsbron, omdat alleen dan de spanning die over de weerstand 
gemeten wordt, recht evenredig is met die weerstand.  
 

Figuur 2. Vier aangebrachte contacten op een stuk supergeleider. 

 

1 2 3 4
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Op een stukje supergeleidend materiaal (in de vorm van een balkje) is 
volgens een viertal contacten aangebracht om de weerstand van het 
materiaal als functie van de temperatuur te meten.  
Op de buitenste twee wordt een stroombron aangesloten en op de 
binnenste twee een spanningsmeter.  
In ons geval wordt de spanningsmeter voorafgegaan door een 1000 ×-
versterker. Het vervangende schakelschema is op de volgende bladzijde 
gegeven.Bij een twee-punts-weerstandsmeting  vloeit de stroom behalve 
door de te meten weerstand Rx ook nog door de – vaak onbekende – 
verbindingsweerstanden R1verbind en R2verbind.
De spanning, die gemeten wordt is dus de spanning over de som van de 
weerstanden Rx, R1verbind en R2verbind.Bij de vier-punts-weerstandsmeting (fig. 
3) verstoren de weerstanden R1verbind en R2verbind de meting niet. Immers, de 
stroom die door de stroombron geleverd wordt, is constant en onafhankelijk 
van de belastende weerstand. Een stroommeter geeft deze stroom correct 
weer. Een spanningsbron is niet te gebruiken indien de weerstanden 
variabel zijn (bijv. door temperatuursveranderingen). De tak waarin de 
spanningsmeter is opgenomen, beïnvloedt de stroom niet of nauwelijks, 
omdat deze tak zeer hoog impedant is (heeft dus zeer hoge weerstand) 
vanwege de spanningsmeter.  
 

VA

R1 verbind R2 verbind R3 verbind 

Ikonstant

4321

R1 sub R3 sub RX

Figuur 3 
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§ 3.   Practicum 
 
§ 3.1 benodigdheden. 
 

Onderdeel weerstandmetingen. 
- voedingsapparaat 
- 4 mm snoertjes 
- prikbord  
- weerstanden (10 Ω en 1kΩ)
- koperspoor 
- analoge multimeter 
- digitale multimeter 

 
Onderdeel supergeleiding 

- connectorblok 
- 4 mm snoertjes 
- printplaatje 
- computer / programma monitor 
- bakje van piepschuim 
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§ 3.2 Practicum weerstandmetingen 
 
Onderdeel 1. 
Gebruik een regelbaar voedingsapparaat (fig 1: C) als een spanningsbron.  
Zet de stroom- en spanningsbegrenzingen (draaiknoppen) eerst op 0.  
Draai daarna de stroombegrenzer op maximum en kies een spanning 
tussen 2 en 3 volt.  
Sluit de spanningsbron aan op een weerstand R van 1 kΩ in serie met de 
analoge multimeter (die je aansluit op de twee linkerbussen), die als 
stroommeter gebruikt wordt. Zet de meter in de stand; mA.  
(Zorg dat de meter gelijkstroom meet, door te meten in de  – stand en niet ~) 
 
a. Teken het schakelschema op je antwoordblad. 
 

b. Meet tegelijkertijd de spanning over de weerstand met de digitale  
 multimeter op de stand “spanningsmeting (DCV)”  en bereken daaruit    
 de weerstandswaarde.  

 
Je hebt de analoge multimeter hierna niet meer nodig! 
 
N.B.1:  
Gebruik voor berekeningen niet de op de voedingskast aangegeven waarden 
voor de spanning en stroom, omdat deze erg onnauwkeurig zijn. 
N.B.2:  
Gebruik bij de analoge meter de afleesspiegel. De multimeter lees je af met één 
oog. 
N.B.3:  
De waarde van 1 kΩ is een nominale waarde. De gebruikte weerstanden 
hebben een tolerantie van 5 %.  
N.B.4:  
Kies het bereik van de meters zodanig dat een maximale 
uitleesnauwkeurigheid wordt verkregen. 
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Onderdeel 2 
 
Een weerstand van 10 Ω kan niet meer dan 0,5 W aan vermogen kwijt.  
Bij een groter vermogen wordt hij te heet en kan hij verbranden.  
 
a. Bereken welke stroom en spanning deze weerstand maximaal mag 

hebben. 
 
Gebruik nu het voedingsapparaat als regelbare stroombron.  
Zet de beide regelaars weer eerst op 0 en sluit de voeding aan op twee 
weerstanden:  
R1 van ca. 0,5 Ω (koperspoor op printplaatje) en R2 van 10 Ω in serie.  
Zet de spanningsknop op maximaal en stel de stroom in op een waarde 
ruim beneden de bij a berekende maximale waarde. (Laat in ieder geval 
niet meer dan 200 mA lopen). 
b.  Meet de spanningen over R1 en over R2 en de stroom erdoor. 
 (lees de stroomsterkte af van het voedingsapparaat)  
c.     Bereken hieruit de weerstandswaarden R1 en R2.

Breek je schakeling nu af. 
d.     Meet deze weerstanden ook rechtstreeks met de digitale multimeter  
 (fig 1: D) op de stand 2-punts-meting (Ω2).  
e.     Meet dezelfde weerstanden met de multimeter op de stand 4-punts- 
 meting (Ω4). Voeg nog twee draden toe. Zie figuur 4. 
f.      Verklaar eventuele afwijkingen tussen de twee meetmethoden, die je  
 vindt voor de weerstandswaarde.  
 Voedingsbussen  

rechts 

4Ω “sense wire” 
bussen

R

Figuur 4 

Schakeling bij e. 
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Onderdeel 3: weerstand meten met de computer 
 
Gebruik nu de spanningsbron als stroombron door een weerstand R1
(10 Ω) in serie op te nemen met een te meten weerstand R2.
Voor R2 kiezen weer het koperspoor op een printplaatje.  
 
Meten met de computer, met het programma “MONITOR”. 

- Open/dubbelklik: 
- My computer 
- NP apllications 
- Monitor 
- Run monitor.exe 

 
Dit programma werkt als een oscilloscoop en meet, gedurende een vooraf 
ingestelde tijd, de spanning.   
- Stel bijvoorbeeld in:  
10 samples/s 400 samples -> total time : …………………. 
 

Figuur 5 screenshot van het programma Monitor 
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Je sluit een snoertje aan op het connectorblock;  
ADC 0. En een snoertje om te aarden op de analog 
ground. 
 

Stel het voedingsapparaat net zo in als bij onderdeel 2 b. 
a.    Meet nu de spanning over R met de computer. Doe dit met het    
 programma Monitor. Dit programma werkt als een oscilloscoop en       
 meet gedurende een vooraf ingestelde tijd de spanning.  
 - Lees de waarde van de spanning nauwkeurig af met de cursor!  
 Stel een meting in van 1 minuut.  
 
Let op:  
het programma kiest zelf de verticale schaal. Als het goed is, is de 
spanning over R constant.  
 

b. Herhaal nu de meting, maar verwarm vlak na de start van de meting de 
weerstand gedurende 10 seconden met een föhn.  

 Wat neem je waar? Leg uit. 
 

R2 R1

Naar adc 0 Naar analog ground 

Figuur 6a en b 

Aansluiten op connector block 
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(dit onderdeel kun je eventueel overslaan als je niet op (tijd-)schema bent) 
 
Koper heeft de eigenschap dat de weerstand in een groot 
temperatuurbereik een lineair verband heeft met de (absolute) 
temperatuur (in K).  
 
c. Bepaal met dit gegeven de maximale temperatuur, die het stuk koper-

draad bereikt heeft in deze proef. Neem hierbij als benadering aan dat 
het verband van de weerstand met de temperatuur recht evenredig is. 

 (Dus ook recht evenredig met de spanning over de weerstand) 
 
N.B.: Kamertemperatuur correspondeert met ongeveer 300 K absolute 

temperatuur. 
 
Je hebt de voedingsbron hierna niet meer nodig! 
 
Opmerking: Het lineaire verband van de weerstand van koper met de 
temperatuur zullen we later toepassen bij de metingen aan 
supergeleiders. De curve voor de weerstand tegen de temperatuur gaat 
niet exact door de oorsprong. Voor zeer lage temperaturen is er een 
restweerstand. 
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§ 4 Practicum supergeleiding 
 
Beschikbaar is een printplaatje met op de ene kant een koperbaan en op 
de andere kant een blokje YBa2Cu3O7.
Van zowel de koperbaan als de supergeleider kan de weerstand door een 
vierpuntsmeting worden bepaald.  
Omdat de weerstanden van koper en de supergeleider zeer klein zijn 
(enkele mΩ) wordt de te meten spanning eerst versterkt met twee 
versterkers die 47 x (voor de koperbaan) of 1000 x (voor de 
supergeleider) versterken.  
De versterkers zitten in een doosje dat aangesloten moet worden op een 
voedingsapparaat dat +15 V, –15 V en +5 V aanbiedt.  
Het doosje fungeert tevens als stroombron voor de koperweerstand en de 
supergeleider.  
Door beide materialen loopt ongeveer 10 mA stroom. 
De koperbaan is hier een “thermometer”, omdat de weerstand een maat is 
voor de temperatuur van het printplaatje. 
 

Figuur 7  printplaatje met koperspoor en supergeleider voorzien 
van 4 puntsmeting
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Experiment:  
- weerstandsmeting van supergeleider en thermometer (Cu). 

- Sluit de versterker/stroombron aan op het printplaatje met de platte kabel 
(past maar op één manier in de plug) en op de voeding van het preparaat. 
(fig1:E).  
- Zet deze voeding ook aan! 
- Sluit de (rode) uitgangen van de versterkers aan op kanaal 0 en 1 van 
de ADC. Onthoud welk kanaal voor de weerstand is en welk kanaal voor 
de supergeleider. Sluit een zwart snoertje aan om te aarden. 
Zet bijvoorbeeld Cu op ADC 0 en de supergeleider op ADC 1. 
 
a. Meet beide spanningen met de computer m.b.v. het programma    

MONITOR.
(Je gemeten spanning moet in de orde van 0,20 -0,40 V liggen! Als dit niet zo is, 
betekent dit, dat je preparaat beschadigd is. Neem een ander preparaat en meet 
opnieuw.) 
 
b. Bereken uit bovenstaande meting de weerstanden van Cu en 
YBa2Cu3O7 bij kamertemperatuur.  
(Houd hierbij rekening met de versterkingfactor van 47 voor de spanning over het 
koper en 1000 voor de spanning over de supergeleider.) 
 

Figuur 8 aangesloten versterkdoosje 
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Bij de volgende experimenten wordt de printplaat afgekoeld met vloeibare 
stikstof. De temperatuur van de stikstof is 77 K = –196 0C.
Als je het printplaatje weer uit de stikstof haalt is het zo koud dat 
waterdamp uit de lucht op de print condenseert en een laagje ijs vormt.

Zorg er steeds voor dat ijs en vocht volledig verdwenen zijn voordat 
je de printplaat opnieuw onderdompelt. Bevriezend vocht kan ervoor 
zorgen dat het supergeleidende materiaal breekt . 

Als je ongeduldig bent gebruik dan eerst een föhn om het monster op te 
warmen, voordat je het weer onderdompelt. 
 
Afkoeling van het preparaat met vloeibare stikstof.  
Ga als volgt te werk:  
Vul een piepschuimen vaatje met stikstof uit het voorraadvat.  
Start een meting met de ADC als in onderdeel a. 
Het afkoelen van een eenmaal ondergedompeld preparaat duurt een 
seconde of twintig.

Zorg dat de tijd ingesteld in het programma Monitor lang genoeg is om het 
bereiken van 77 K goed in beeld te krijgen.  
 
Als het monster 77 K heeft bereikt, dan zijn de spanningen die je meet, als 
het goed is, kleiner dan bij kamertemperatuur.  
De spanning over het blokje YBa2Cu3O7 is in principe zelfs nul omdat het 
materiaal supergeleidend is bij deze temperatuur. 
 
Instellingen voor Monitor: 
 
……………….samples/s 
 
……………….samples 
 
……………….Total time (s) 



16

c.  
Bereken uit de gemeten spanningen de weerstandswaarden van de twee 
monsters zoals in opdracht b.  
 

Als we de printplaat uit de stikstof halen zullen beide monsters (hopelijk 
even snel) opwarmen. Op een gegeven moment wordt de temperatuur 
bereikt waar de supergeleiding van YBa2Cu3O7 verdwijnt.  
De temperatuur kun je bepalen uit de weerstandswaarde van het koper op 
datzelfde moment.  
Je vindt deze temperatuur door gebruik te maken van het feit dat de 
spanning rechtevenredig is met de weerstand van de Cu-thermometer. 
Je kunt dus door aflezen van de spanning de kritieke temperatuur (Tc)
bepalen. 
 
Er zit een addertje onder het gras: de twee preparaten kunnen een 
verschillende opwarmsnelheid hebben. Probeer het opwarmen zo 
gelijkmatig mogelijk te laten verlopen b.v. door de monsters langzaam te 
laten opwarmen in de stikstofdamp boven de vloeistof.  
 

Figuur 9 langzaam opwarmen van het 
printplaatje boven de stikstofdamp
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d. bepaling van Tc. 
Dompel het printplaatje in de stikstof.  
Start, terwijl de preparaten in de vloeistof hangen, de meting.  
De meettijd moet nu voldoende lang zijn, minstens 1 minuut. 
Haal, als de meting gestart is, de preparaten uit de vloeistof en laat ze 
langzaam opwarmen.  
 
Meet de overgangstemperatuur. Lees de spanning van de Cu 
thermometer af bij het sprongpunt en bereken de bijhorende temperatuur. 
(figuur 10) 
 
Herhaal de meting een paar keer (steeds ijs en vocht laten verdampen). 
Je kunt proberen het plaatje verder of minder ver boven de vloeistof te 
houden en ook kun je afwisselen welke van de twee kanten van de 
printplaat dicht bij de vloeistof hangt.  
Bereken steeds de gevonden overgangstemperatuur. (3x herhalen) 
 
e. 
Vergelijk je meetwaarden voor Tc met die van de andere groepen.  
Kom gezamenlijk tot een eindwaarde en een schatting voor de 
foutenmarge. 
 

Figuur 10 meting van Tc met behulp van het sprongpunt 


