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Samenuatttng.

De bedoeling van dit onderzoek was een methode te ontwerpen

O~ uit een aantal meetgegevens een vervangingsschema voor een

kwartskristalfilter te bepalen. Dit sche~a zou dan gegevens

~oeten verschaffen voor eventuele correeties , nodig om de

gewenste filterkarakteristiek te verkrygen.

In het onderaoek wordt een loss-funetie gekoaen , waarmee

bepaling van de ele~entwaarden van het uervangingssehema in

principe ~ogeltk is. Daaruoor is echter een aantal coUrdina

tentransformaties nodig. Deae kan men vermVden door keuze van

een andere set parameters : resonantiefrequentie 9 impedantie

en kwaliteitsfactor van .iedere resonator " en de koppelings

jactoren tussen de resonatoren onderlingo



Inhoud

Sam e nvat tin9 •

Inhoud •

Li:Jst van jiguren

L&st van gebruikte symbo1en •

1. Inl e i ding.

1.1. Opdracht

2. Hono1itische kwartskrista1fi1ters.

2.1. Opbouw

2.2. Wer-kinp •

2.3. Voorde1en

2.4. Enige andere toepassingen •

2.5. Ret vervangingsschema

3. Par-ameterschatting.

3.1. Algemene beschouwing

3.2. De Parameters .

3.3. De Loss-Junette

3.4. Minimalisatie ~et gradientmethoden •

4. Berekeningen.

•

paD·

2

3

4

5

6

7

8

11

12

16

17
16'

18

19

4.1. Simulatie van een kwar-tskristaljilter- . :?.?

4.2. De overdraehtsjunetie 25
4.3. De Loss-Junetie 26

4.4. Onderzoek van hoogtekaarten 20
./

4.5. Irfinimalisatie met Steepest-Descent /lfethode '9

5. Hesu1taten.

~).1. Co(Jrdinatentr-ansJor",atie

5.2. Conc1usie

31

32

Lite ra tuur-1 ~iS t

Appendix I

Appendix II

Appendix III • • •

•

•

33

35

39

47



4

Ltjst Dan lifluren page

7

7

9
10

10

11

12

13

14

14
14
15

15
16

16
17
19
20

20

0 21

22

23

24

25

26

27
28

28

29
30

o

•

•

•

•

•

•

e1 ee t roden

De ori~ntatie van AT-gesneden kwarts

Mono1itisch kwartskrista1fi1ter met 2

Selectieve energievangst •

Filter met 4 e1ectrodenparen

Filter met 10 electrodenparen

PrijsDe7'gelijking

Element met drie e1ectroden

L.F.Oscillator

Overdracht van resonator 2 naar 1 en 3

F.M.Detectieschakeling .

Detectieka7'akte7'istiek .

Impedantie-transformator

Para11e1-serie-transformatie •

Een kwa7'tsk7'ista1fi1te7' ~et ve7'vangingsschema

Ret gebruikte vervangingsschema .

Principe van mode1afrege1ing •

Een loss-functie F

Steepest-descent ~ethode , A constant.

Steepest-descent methode J.A optimaal 0

Steepest-descent methode JA optimaal J
cirke1vormige hoogte1ynen •

Vervangingsscnema

Berekende en gemeten overdracntsfunctie

Fasekarakteristiek van de overdracntsfunctie

Berekening overdrachtsfunctie en ingangsimpedantie

Staprichting bV toepassing gradientmethode •

Loss-funette by variatie van L3 ' criterium Zin

Ve7'loop van loss-functie F voor Ly C)' L5 , (J5 •

Verk1aring van net ver100p van F

Hoogtekaart van F voor L3 en C3 •

Afgelegde Weg bij schatting van L3 en C}

2.).

2.4.
2.5.

2.6.

c? .1.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2015.
3.1.

5.2.
5.3.
3.4.
3.5.

4.1.
402.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

408.

4.9.
4.10.



5
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1. In1eidin~.

flit vers1ag is bedoe1d als aanvu1ling op het vers1ag van

Markvoort, daar m~n afstudeerwerk grotendee1s tege10kert~d

en in nauwe saMenwerking met dat van Markvoort heeft

plaatsgevonden.

1.1. Opdrackt.

Het onderwerp van dit onderzoek is ontleend aan een

in de industrie bV de vervaardiging van monolitisehe

kwartskristalfi1ters optredend problee~.

Voor een optimaal afregelen van deae filters is het

nodig dat t~dens het productteproces de massa van

een of meer electroden gecorrigeerd kan worden.

Om te weten welke electroden daarvoor in aanmerking

komen is het de bedoeling dat utt een aantal metingen

een vervangingsschema voor het filter wordt bepaald.

Door dit te vergelvken met de vervangingsscnake1ing

voor het gewenste filter aou dan moeten blyken waar

eorrecties nodig atn.

Zoals we later zullen zien bestaat er een relatie

tussen de parameters van het vervangingsschema en de

mechanische parameters (i.e. de afmetingen) van het

filter, aodat bovengenoemde moge10kheid om gegevens

voor de afregeling te verkrvgen in principe te

verwezen1tken is.



7

2. Monolitisehe kwartskristal/ilters.

2.1. Opbouw.

Deae filters bestaan utt een p1aatje kwarts (dikte

cao16qp biJ j~ 10 llHa) dat volgens de AT-snede uit

een eenkristal van ~-kwarts is gesneden (Fig. 2.1.).

Dat vrUwe1 alleen AT-gesneden kwarts wordt toegepast

vindt aijn ooraaak in de aeer Kleine temperatuurge

voeligheid in deze riehting (ca.2 Hz per MHz per·C).

Fig. 2.1.

De ori~ntatie van

AT-gesneden kwarts.

y
[110]

Op dtt kwartsplaatje z~n een aantal electroden in

paren opgedampt. De daardoor gevormde resonatoren

ziJn onderling akoestisch.gekoppeld door het kwarts

plaatje.

Fig. 2.20

Nonolitisch Kwarts

kristaljilter met

twee electroden.



Op deze mante~ wo~den filte~s gemaakt ~et een

centrale frequentte tussen 3 en 30 MHz, en een

bandbreedte van 0,001% tot 0,1% (lit.6). De ontwikke

ling van nieuwe mate~ialen met een veel sterker

pi~ao-elect~isch effect (veelal stoffen met

pe~ovskietstructuur) maakt het mogel~k ge1&ksoo~tige

filters met een bandbreedte van ca.5% te vervaardigen

(lit.9). Als nadelen staan daartegenover een grotere

temperatuurgevoeligheid en een lagere kwaliteits

factor.

Ret af~egelen van een filter kan gebeuren door op

electroden massa b0 te dampen , of door met behu1p

van een laserstraa1 een deel van een e1ect~ode te

verw~deren (lit.4).

2.2 Werking.

De werking van de filters berust op twee effecten :

1. Ret piYao-electrtsch effect, dat ~eeds in 1880

door Pierre en Jacques Curie werd gevonden ;

2. Selectieve Energievangst , een verschVnsel dat in

1951 door Mortley (lit.1l) werd beschreven en in

1963 door Shockley (lit.8) opnieuw werd ontdekt.

Het is analoog aan de in de optiek reeds lang

bekende totale interne reflectie.

Door het pi~ao-electrisch effect wordt de op een

e1ectrodenpaar aangelegde wisse1spanning omgezet in

een 7!/echanische trilling. Meestal UJorden de afmetingen

van het kwartsplaatJe en van de e1ectroden Rodant]

gekozen dat in hoofdzaak de dikte-schuif-trilltng

(Thickness/Shear) of de dikte-wring-tril1ing (Thickness

/Twist) optreedt.

Door de dikte van het kwartsplaatje wordt een

resonan t iejrequen tie (W, bepaal d. Deze treedt op al s

afsn0-frequentie , aodat golven met een lagere

f~equentie zich niet in net kristal kunnen voort

planten. Eenze1.fde verschiJnsel treedt op in h·t kwarts

onde~ de e1ectroden.



9

Doordat de massa van de electroden de dikte van het

kwartsplaatje sch0nbaar vergroot ligt dese ajsn0

jrequentielitJe iets lager. De twee genoe'f1/de jrequenties

We. en ~I verdelen het spectrum in drie delen.

c.. e."4l .(w': "'os

Fig. 2.j. Selectieve energievangst.

Voor jrequenties tussen tJ. en (J~ is goljvoortplanting

mogeltk in net kwarts tussen de electroden ~ doch niet

daarbuiten ~ Rodat totale interne rejlectie optreedt

aan de grensvlakken van het gebied tussen de electro

den (Fig. 2.3.a.). Trillingen met een frequentie

groter dan. "'$ kunnen sich overal in het kwarts voort

planten , en sullen dUB verdwunen utt het electrode

gebied , en geen resonantte veroorsuken (Fig. 2.).b.).

Onder de afsn0-frequentie ~e kunnen trillingen sich

nergens voortplanten , zodat ook geen resonantte sal

optreden. B0 excitatie van een trilling tussenw~ en

"'sis de trill ing door de reeds genoemde reflect ie als

het ware "gevangen" tussen de electroden ; deze

trilling sal sich exponentigel voortsetten in het

gebied buiten de electroden (Fig. 2.j.c.).

Wanneer aich nu op niet te grote afstand een ander

electrodenpaar bevindt kan dit door de exponentigel

afnemende trilling 'f1/et het gegxciteerde electroden

paar gekoppeld a0n. Door het pigzo-electrisch effect

kan dan van dit tweede electrodenpaar een spa.wing
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worden afgenomen waarin door de jilterende werking

van de selectieve energievangst jrequenties tussen

~~ en w. naar verhouding sterk aanwezig zullen zyn.

Een sterkere demping buiten de doorlaatband kan

worden uerkregen door meer electrodenparen toe te

passen. De extra electrodenparen worden dan niet

voor pi~30-electrische omzetting gebruikt , maar

alleen als resonator. Er 30n dergel~ke filters

gemaakt met tot 20 electrodenparen (lit.5).

Een indruk van het verloop van moge10ke filterkarak

teristieken geven Fig. 2.4. en Fig. 2.5.

I~r---,..__----.,...--_

Fig. 2.4.
Filter met 4

electrodenparen.

Fig. 2.5.
Filter met 10

electrodenparen.

O~-=+---+---'::~"---+-_+---J
-/(/ - 5" 0 S" 10

-'" ~ ..~.t::.Cl.V. to (k~l).
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2.? Voordelen.

Van deEe monolitische kwartskristaljilters wordt voor

de toekomst uerwacht dat ze Beer veel gebruikt Eullen

worden om verschillende redenen (lit.4) :

1. Ze E~n Eeer veel Kleiner dan de conventionele

filters (Eeker een jactor 100) ;

2. De selectiuiteit is Eeljs beter dan die van eonven

tionele jilters met een geltk aantal resonatoren ;

3. De pr0s kan beduidend lager worden. Dit voordeel

treedt pas op b~ grotere filters. Een eonventioneel

jilter met 4 seeties Eal namelVk ongeveer het

dubbele Kosten van een ji1ter met 2 seeties ; voor

een monolitiseh kwartskristaljilter neemt de prVs

dan toe met ca.30% (Fig. 2.6.). Zodoende kan het

Eeljs voordelig ZVn voor lage jrequenties gebruik

te maken van een monolitisch kwartskristalfilter

in eombinatie met apparatuur voor jrequentie

transjormatie (Fig. 2.6.b.).

-- _ Ct.------
o .. 10 12.

~~Cl."'~' "...o"",,,,~ ..a\c.""~~~

Fig. 2.6. PrtsvergelVking.

a. Monolitisch

kristaljilter.

b. !Jonol itisch

kris tal/il ter

met jrequentie

transjorma r. ie.
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?1. Entge anderp toepassingen.

Al deBe toepassingen z0n gebaseerd op de gedachte dat

het in principe ~ogel~k moet z0n iedere gewenste

overdracntsjunctie , die met een conventionele

sehakeling kan worden verkregen , ook met een mono

litiseh kristalelement te realiseren , althans over

een beperkt jrequentiegebied (lit.}).

Verschil1ende reeds gerealiseerde mogel~kheden z~n :

1. Een Laag-Prequent-Oscillator.

Hiervoor wordt een kwartsplaatje ~et drie electro

denparen gebruikt (Pig. 2.7.).

AT_~~'!a'Mclll""

kwo.."" l:!oplo.a.~.i4.

Fig. 2.7. Element met drie electroden.

De bu i ten s t e t wee res 0 nat 0 r en (F' i g. 2. 7 ; 1 en 5)

hebben resonantiefrequenties waarvan het vers,-/i~l

Juist de gewenste l.j.frequentie is. Deze rcsona

toren B~n beide in een gewone kwartskristalnscil

latorschakeling opgenomen als jrequentiebepalende

e1ementen (Fig. 2.8.). Het middelste electrodenpaar

(Fig • .°.7 , 2) heeft een resonantiejrequentie die

tussen de twee andere resonantiejrequenties in ligt.

Doordat dit electrodenpaar met de beide buitenste

resonatoren gekoppeld is , Bullen beide oscil1ator

frequenties aanwezig Bbn ; een op electroaenpaar 2
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aan (]e s lot e n top S fJ ann t n ,CJ s gel i, k ric h t e r J1 a1 dan Ii e

versr:hll/requentie , dus het gewenste l.j.8i,qnaal

geven.

•~ ..K~

1.

L..F.

Fig. 2.8 •

L.F.Osci1lator.

Daar alle resonatoren zich op ~en plaatje bevinden,

kan men een goede temperatuurstabiliteit verwacnten.

B~ enkele van dergel~ke l.j.oscillatoren met een

laag-frequent uitgangssignaal van ca.20 kHz bleek

onder nor~ale omstandigneden de frequentie niet

meer dan 1 Hz te vari~ren. Tussen OOC en 60°C treedt

een jrequentie verandering van ca.4 Hz Ope Door met

een condensator met een Kleine capaciteit (7-45 pF)

een van de hoog-frequent oscillatoren enigszins te

verstem~en , bl~kt het moge1tk het l.j.signaal

ongeveer 5 kHz in frequentie te verandereno

2. Een F.N.Detector.

Oak hiervoor mordt gebruik gemaakt van een el~ment

met drie resonatoren (Fig. 2.7.) , die achtereen

vol gens steeds een iets hogere resonantiejrequentie

kebben. Wanneer we nu de overdracht van electroden

paar 2 naar de buitenste electrodenparen besckouwen

zal ket duideltk z~,n dat , door de versckillende

resonantiefrequenties , deze overdrachtsjuncties

maxima zullen hebben die iets verschoven liggen

ten opzickte van CA'Jo , de resonantiefreque.r;tie van
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het middelste electrodenpaar (Pig. 2.9.).

f
Vl4ltt.

t.Jo A-4o.I ----
~. OVCl.yck....Qc.\....J..S~"' .... c:.~..tl '1..-1.

b. O'le."cl.YGo,"'-~~t"''''c;.~~ 1.-~

Fig.2.9.

Overdracht

van resonator

2 naar 1 en 3.

Ret kristale1ernent wordt nu in een zodanige

sehakeling opgenornen dat eleetrodenpaar 2 a1s

ingang wordt gebruikt , en dat de uitgangsspanning

van electrodenpaar 3 van die van eleetrodenpaar 1

wordt afgetrokken (Fig. 2.10.).

F.M. l
'\!\I\CloDI:.

L...f:.fAA.t.
Fig. 2.10.

F.M.lJeteetie

schake1ing"

Ret resu1taat is dan een detectie-kromme Boals we

die ook kennen van de Foster-Seeley-Detector (Fig.

2.11.).

Fig. 20110

De tee t ie

karakteristiek.



Natuurl~k werkt de hier beschreven ~etector alleen

dan goed wanneer ket te detecteren j.mosignaal als

draaggalfjrequentie Juist c."o heejt.

3. Een Smalbandige Impedantie Transformator.

Een impedantie-transformator kan gerealiseerd

worden met een R.g. "dual" , een kwartsplaatje met

twee electrodenparen.

Fig. 2.12.

Impedantie-transformator.

B~ de vervaardiging wardt resonator 2 aodanig

gedimensioneerd dat een eapaciteit 0 0 nodig is am

a~n resonantiejrequentie ge1~k te maken aan de

resonanttejrequentie van eleetrodenpaar 1 (Fig.

2.12.). De ajsluitweerstand Ro moet nu ao groot

aVn dat de vervangende weerstand R~ dte b~

paralle1-serie-transjormatie ontstaat (Fig.2013.)

ge1~k is aan de aanpassingsweerstand Ro van de

goed ajgesternde resonator 1. Delle Ro is dan eehter

groter dan ~ " en dUs is een impedantie-transjor

matie van RI naar Ro beretkt met transformatie-

h d · ..&.ver au Lng n= ~ •

Fig. 2.13.

Paral1e1-serie

transjor,J.t ie.

Op deae manier worden transjor~atieverhoudingen

bereikt tot een factor 10 , over een bandbreedte

van ca.4 kHs b~ een centrale jrequentie tussen 15

en 25 MHz. Het is dUide1~k dat dese e1ementen

omdat se compact, verliesarm en seer se1ectiej

z~:n geschikt s~n als tngangstransformator voor S.S.B.

ontvangers oj als midden-jrequent-transfolmator.
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2.5. He t vervang ingsschema.

Zoals uit de 1ite~atuu~ b10kt wordt een groat aanta1

verschil1ende ve~vangingsschema's geb~utkt. Deze

schema's bestaan , evenals het gegeven voo~beeld

(Fig. 2.14.) , steeds uit een aantal gekoppelde

t~i1lingskringen.

Figo 2.14.

Een kwartskristalftlter ~et RVn vervangingsschema~

De resonantiekringen in het schema ve~tegenwoo~digen

de resonato~en van het filte~ » terwtl de wede~kerige

inductie M avereenkomt met de koppeltng tussen de

resonatoren door het kwa~tsplaatje. Door ons is steeds

gerekend met een vervangingsschema Boals in Fig. 2.15.

Fig. 2.15. Het gebruikte vervangingsschema.

Reden hieruan is de betrekkeltk eenvoudige structuur

en het feit dat uit 1iteratuur iets bekend wn~ over

de waarden van de elementen.
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3. Para~etersehatttng.

3.1. A1gemene beschouwing.

De toegepaste sehatttngsmethode is een irnpliciete

methode, name10k modelafrege1ing (Fig. 3.1.).

f~OC.e.s

!;iJ~.w)

~
fO\A~ Lo!>s-~'"

~" ~-~ c.V'~~l2.~~~~ -- -
't'\ o.A. e.L ~

~~.w)

M"\'\\W\A'IU.--~,
"110'"

f.

Fig. 3.1. Principe van modelafregeling.

Vaar het bepalen van de parameters ~ van een kwarts

krista1filter besenouwen we dit filter als een proees

dat een aantal signalen ~ genereert. Daze signalen

~ z0n afhanke10k van de eonstante parameters q en

van de frequent ie w • Me t behulp van een model van

het proees , in dit geval het vervangingssehema J?

genereren we lIfet sehatttngenj3i van de parameters bi.
een aantal signalen Xi als schatting voor M . Dan

wordt een z.g. loss-funette gedefini~erd als

F = F (~ - ~) ; deze funette wordt door variatie van

~ geminimaliseerd. Indien in het minimum van de?:

loss-funette geidt k - ~ = 0 zal , wanneer het model

een getrouwe weergave van het proees is , gelden ~ = b.

Daarmee z0n dan de procesparameters ~ bepaald.
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3.2. De Parameters.

BV de bepaling van net vervangingsscnema voor mono

litiscne kwartskristaljilters kan ~en verscnillende

parametersets gebruiken. Wanneer we de e1ectrische

vervangingsschakeling (Fig. 2.15.) als uitgangspunt

nemen is de reeks elementwaarden Ri p Lt", OJ. een voor

de hand liggende keuze.

Een andere mogelVkneid die meer b~ de mecnanische

bescnouwingswtze aansluit " is de set parameters met

de resonantiejrequentie , impedantie en kwaliteits

factor van iedere kring, en de koppelingsjactoren

van de trillingskringen onderling.

Het aantal parameters n dat we wensen te schatten

nangt aj van net beschouwde filter. BV gebruik van

een vervangingsschema als in Pig. 2.15. is dit een

aantal van 9 parameters voor een dual (filter met

twee resonatoren). Voor de schatting is een aantal

meetpunten m nodig ; dit aantal m neemt toe met net

aantal te schatten parameters n uolgens de vUistregel

m~ 2n •

.3.3. De Loss-functie.

Voor de parameterbepaling wordt een loss-funetie

F = F(~) gedefinieerd. Hierin is ~ = liCk) - ~(a) een

Junetie van het versehil tussen de responsies van

proces en model ; F wordt als criterium vaal" de fout

in de parametersehatting gebruikt. Impliciet is F

tevens een funetie van ~ = p - ! , het versehil t <sen

de geschatte waarden ~ en de werke1tke waarden Q van

de parameters.

De loss-funette moet aan de volgende eisen vo1doen :

1. Q. = 0 ~ F(Q) = 0 ,

2. q').~ qJ~ 0 ~ P(q,,) ~ F(qJ) , monotoon ,

3. F(q) = F(-q) , symmetrisch.

Wanneer F onder de gestelde Doorwaarden ~tnimnal

wordt dan is ~ = ~ - book rninimaal. Daarrnee is dan
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de beste sehatting ~ van de parameters bepaald.

Het fouteriterium kan op een groot aantal manieren

gekozen worden. Wi nebben net veel gebruikte kwadra

tiscne joutcriterium toegepast $ zodat de loss-funette

dan wordt F =f[Yi (1J.) - Xi (JJ.)]'" 0

3.4. Minimalisatie met gradientmethoden.

Wanneer van de loss-funette de afgeletden naar de

parameters analytiseh te berekenen z~n is mtnimalisatie

met een gradi~ntmethode het gunstigst. Daarbij wordt in

iedere iteratteslag een stap gedaan in een riehting

tegengesteld aan de gradiUntrichttng van de 10ss

funette.

f

f,
F1

~=~F.~.I-~(!l.?,
-----~'f~

Ol..1t.. ;""t,c/S6, be.QM. ~{\'" f.

Fig. 3.2. Een loss-funette F.

~. \.tc~.5bz~.. \;
11'4'" f.

In de situatie met twee parameters (Fig. 3020) is

duide10k te zien dat dan de hel1ing van de 10ss

funetie naar beneden gevolgd wordto

De veel gebruikte steepest-descent methode kiest p

zoals uit de naam al bl~kt ~ steeds de ~teilste

afdaling. Deze ~ethode is 80ms boven andere te ver

kiezen om z,n eenvoud , die het mogel~k maakt de

berekeningen goed te volgeno BVkomende voordelen z~n

de gegarandeerde eonvergentie , en het feit dat er

geen tweede afgeleide nodig is. Als we de met de

steepest-descent methode afgelegde weg in een hoogte

kaart (voor twee parameters) uttzetten staat utteraard

iedere slap loodreeht op de hoogte1vn ter plaatse.
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1
~I

),.

./
./

b2, P2.~

Fig. 5.5. Steepest-descent methode, A constant.

T
(\0

Fig. 5.4. Steepest-descent methode, A optimaalo

De stapgrootte).. kan verschillend gekoEfen worden,

1. Constante stapgrootte. Dit leidt in de nabf,ILqid

van het minimum tot instabiliteit (Figo 5.).}.

2. Jijnemende stapgrootte. Iets beter dan de eerste

moge10kheid , maar niet optimaal.

3. Optim.ale stapgrootte zodat F' als funetie van A

wordt geminimaliseerd (Fig. 3.4.).
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Daartoe wordt in een gegeven interval die

IJJaarde van A gezoch t waarlJOO r F' min imaal is

(aie Appendix 11 I procedure EXTREME)o

Laatstgenoemde 7/fogel0kheid is Reer gunstig ; indien

de hoogtekaart uit cirkels bestaat ts selfs in len

iteratieslag het minimu~ te vinden (Fig. 3.5.).

Fig. 3.5.
Steepest-descent methode,

.:\, optim.aal Il

cirkelvormige hoogtelynen.

Wanneer de hoogtel~nen ellipsen ztn is het mogelyk

deze door assenrotatie en transformatie in een stelsel

cirkels am te zetten , godat ook dan het minimu~ in

de richting van de gradU!nt ligto lIoor deae col5rdi

natentransfor"iatie is de inverse functionaalmatriz

(matrix met tweede afgeleiden van de loss-functie)

nodig. BU de methode Newton-Raphson moet deae analy

tisch berekend worden , terw~l in Gauss-Newton een

schatting voor de tweede afgeleiden utt de gradi~nt

wordt bepaald. In de procedures van Powell-Fletcher

en van Dauidon wordt de inverse functionaalmatrix

geschat en per iteratieslag gecorrigeerd.
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4. Berekenin.qen.

4.1. Simu1atie uan een kwartskrista1filtero

Zoals beschreven in par.].l. vinden we een schatting

voor de procespara~eters £ uit de modelparameters ~

nadat het model zodanig is afgeregeld dat de respon

sies ~ en ~ van proces en model gelVk 2~n.

Voor het testen van de2e schattingsmethode wordt het

proces voorgesteld door een simulatte van een kwarts

kristaljilter , omdat dan de procesparameters b

bekend z0n , 80dat beoordee1d kan worden met welke

nauwkeurigheid de schatting wordt uttgevoerd.

Voor de berekening van dit gesimuleerde proces wordt

gebruik gemaakt van hetzelfde vervangingsschema als

in het model wordt toegepast.

Fig. 4.1. Vervangingsschema.

De elementwaarden van deze schakeling ffloeten zodanig

gekozen worden dat de overdrachtsfunctie 20 goed

moge1yk met die van een eent kwartskristalfi1ter

overeenkomt.

Uit literatuur is het moge1yk een indruk van de

grootte van de elementwaarden te kr~gen. Door deze

waarden enigszins te w{zigen wordt de centrale

frequentie van het pesimu1eerde filter btl 10,7 .riHz

ge1egd en ontstaat een vervangingsschakeling aJ.; in

Fig. 4.1.

In 7ig. 4.2. is een aantal hiermee berekende punten

van de overdrachtskarakteristiek uitge2et , tegelyk

met de gemeten overdrachtskarakteristiek van een

bestaand kwartskristalfilter. Daar van dit gemeten

filter de centrale frequentie ca.10% hoger lar. is de

flanksteilheid van de grafiek ~inder dan die van de
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berekende karakteristiek.

Een fasekarakteristiek van de berekende overdrachts

functie is in Fig. 4.3. (pag.2lJ.) te vinden , en oak

deae blykt goed met dergelijke grafieken van bestaande

filters overeen te komen.

() "'--"---1-----+------t---.~
,o.~",i /tJ.!'j!J

o o~ ~."'".\ot.~~ r"'\A~~'
- ~W\It~ 'ke.,,"C\\c..b:llra\;~Qk.

Fiq. 4.2. Berekende en ge~eten overdrachtsfunctie.

Het rekenprogram~a waarmee de gegevens voor de Fig.

4.2. en 4.3. berekend z0n is , met de resultaten ,

afgedrukt in Appendix III.
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4.2. De overdrach.ts.funetie.

Het is gewenst van de gebruikve vervangingssehakeling

(Fig. 4.1.) de spanningsoverdracht en eventueel de

ingangsimpedantie te Kunnen berekenen , daar deze

nodig at,n bio de bepal ing van de loss-funetie (par.

4.3). Met een rekenprogramma is deze berekening

betrekke10k eenvoudig uit te voeren , door gebruik te

maken van de ladderstructuur van het vervangingsschema.

In Fig. 4.4. is de rekenme thode voor de 0 verdrach. ts

functte aangegeven. Hierin is B de demping per seetie

en A de totals demping vanaf een bepaalde sectie tot

de uitgang. De ingangsimpedantie voigt ook direct utt

deze berekening.

7.'P:if "i!J + 'i!,..l.
~1,-+ i,

Bl ;::: 210 "1.2"
~1"'~.,.)1s~

A1::: ~3. A Q

Fig. 4.4. Berekening overdrachtsfunctie en

ingangsimpedantie.

Het rekenprogramma waarin deze berekening wordt

uitgevoerd is in de Appendix te vinden als procedure

function. Meer gegevens hierover in lit.i. page 55-59.



26

4.). De Loss-.funetie.

Zoals reeds genoemd is een loss-funette gekozen van

de vorTTl F' = ~[y,; (!L) - ,xi ({1J]2. (par.5.3). Hierin is

Yi {J;2J een responsie zoals gemeten aan een kwartsfilter

met onbekende parameters b , of ~ (~) is berekend met

de in par.4.2 vermelde rekenmethode uit de parameters

~ zoals die in een filter kunnen voorkomen (par.4.l).

De waarden Xi(_} B~n eveneens ~et het vervangings

schema als in Fig. 4.1. berekend , gebruik makend van

de gesehatte parameters p.
xi (Ii) en Yi (b) kunnen op versehillende manieren utt

. (V uitde gemeten of berekende respons~es H = V in ) of

Z (= ingangsimpedantte) worden afgeleid ; daarmee

ontstaat een groot aantal mogelykheden , Boals o.a. :

re(H} , i",(9) , mod(H) , ~~d JH} , ;'~d (H) , re(Z) ,

im(Z) , mod(Z) , ~~d (Z), ~~d (z).
Daar in het vervangingssehema van een dual 9 elemen

ten voorkol"fen (Pig. 4.5.) is in dat ,geva1 de 108s

funette een scalaire funette van 9 variabelen , voor

te stell en a1s een plaats-afhanke1~k scalar in de

9-dtmensiona1e para",eterruimte. Wanneer een ~an de

schatttngsparametersfl gevarieerd wordt bewegen we

a1s het ware in deze 9-dimensionale rui",te langs een

der assen.

Een noodzakel~k dock niet voldoende voorwaarde voor

parameterschatting met gradi~ntmethoden is dat over

een zeker gebied q de loss-funetie monotoon st0gend

is (par.).,?) (Fig. 4.5.).

i
t fo.'r~W\,ot~ (o",,~ sJ,.,~~'1

\:It:' p..l Mo~a\S\c.·

Fig. 4.5. Stapriekting bt toepassing gradi!ntmethode.
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Dit is een bruikbaar criteriu~ Door het kiezen van

een loss-funetie uit de vele ",ogel~ikheden.

Enige lJoorbeelden in F'ig. 4.6. tonen dat vele van de

7'!f 0 ,q e1 (If e los s - fu net i e s v a 0 r een o.f T!I e e r par al'/ e t e r s

reeds b0 zeer kleine foutsehatting q = Xi - Yi een

maximum bereiken , zodat deae niet geschikt a~n.

De gunstigste keuze bleek (aie oak lit.l) :

p =t [T'fod (Hgesehat) - "Iod (Hgemeten)]~.

Pig. 4.6.

___ 'i>i.~

---Ccn

t
r

Los s - fu net i e s bi. va ria tie van LJ ' c r i t e r i um. Z. •
~n

Deze funetie F is voor alle parameters tot een jout

schatting van 50% t.o.v. de werkeltke parameterwaarde

onderzocht , en monotoon st0gend bevonden.

Voor de parameters C2 ' C6 ' RJ ' R5 en L4 bleek deze

funetie Bells over het gehele onderzochte gebied

parabol iseh te verlopen. CJ ' LJ ' 05 en L5 verl. i-cpen

alle ongeveer gel~k , we] monotoon st~gend • "Ia~r

alleen in een kleine om.geving van ~ = b parabolisch

(zip Fig. 4.7.).

Dit is hiermee te verklaren dat dese parameters vee]

sterker invloed uitoejenen op de jilterkarakteristiek

dan de andere, daar Be de resonantiefrequenties van

de serie-resonantie-kringen in ket vervangingssc~ema

bepalen. De loss-funetie bereikt dan b~ zeer kleine



28

parameterafWf/kingen al een noge funetiewaarde.

t
F

0,1- D}f 4 t 0,1 /%
Fig. 4.7. AI-I, C1. Ls.C~ 'P'

Verloop van Loss-funette F voor LJ
, 03

, L5 en c5 •

Zelfs de vor~ van de gekozen loss-funetie

F = 'ft"lod(!iberekend) - "I0d(ffgeSehat)}2 wordt dutdeltk
als we de filterkarakteristiek besenouwen. B~ variatie

van een van de ele"lenten LJ ' OJ ' L5 of 05 is net

belangr&kste effect een Kleine verschuiving van de

nele karakteristiek langs de frequentie-as. De hoogte

van de loss-funetie wordt dan bepaald door het in

Fig. 4.8. geareeerde verscniloppervlak tussen de twee

karakteristieken. Wanneer nu de karakteristiek b t.o.v.

a wordt verschoven zien we inderdaad dat het geareeer

de oppervlak aanvankeltk vrt snel toeneemt Offl wanneer

de doorlaatbanden naast elkaar liggen vrtwel constant

te UJorden.

De berekeningen voor net onderzoek van de 10ss

juneties z0n gedaan met het rekenprogramma dat is

afgedruk t in Append ix I.

!*f~Y: L~nl~~
..... ~

Fig. 4.8. Verklaring van net verloop van F.
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4.4. Onderzoek van hoogtekaarten.

Een volgende stap b~ het onderzoeken van het verloop

van de loss-functie is het bek~ken van deze functie

bi,; variatie van twee para"Teters. De functie kandan

in een hoogtekaart worden uitgezet (par.5.)).

Het aantal moge10ke combinaties van twee uit negen

parameters is b(2onder groot, n.l. (~) = 2t~/ = )6.
Hieruit is een keuze gedaan , waarvan het meest

interessant de hoogtekaart voor de parameters L) en

G) is.

Fig. 4.9.

Hoogtekaart van F

voor L) en C) •

Omdat zoals we al zagen Juist deBe para"1eters veel

invloed hebben is het belangr&k deBe goed te kunnen

schatten. Deze hoogtekaart is geschetst in Fig. 4.8.,

maar voor de duidel~kheid is de figuur niet geheel in

de Juiste proporties weergegeven. De lengte-breedtc

verhouding van de ellipsen bedraagt eigenli,;k ca.!~~O.

4.5. Minimalisatie met de ~teepest-Descent Methode.

Het hiervoor gebruikte programma is te vinden , samen

met een Korte verklaring , in Appendix II. In dit

programma is o.a. opgenomen de van het rekencentrum

overgenomen procedure EXTREME, waarmee de optimale

stapgrootte A wordt bepaald (par.J.4).

Zoals utt het lJerlollp van F' bti variatie van een para

"Teter ook te verwachten was. bleek schatting van een
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parameter uitstekend te uerlopen. Zo kon b0u9orbeeJd

op de EL-X8 voor C2 of Cj biv een beg inwaarde met ee';

fout van 10% in ca.ln sec. een schatting met een

nauwkeurigheid van ca.O,OO~~ bepaa1d worden.

Fig. 4.10. Afgelegde weg b~ sehatting van L
J

en C
3

.

B~ pogingen tot sckatting van de twee parameters L
3

en C
J

traden moeil(kheden op , die uit de koogtekaart

al te verwaehten waren (lit.14).

Toepassing van de gradient~ethode op een funetie

waarvan de hoogtekaart uit zeer lange el1ipsen bestaat

leidt name10k tot het nemen van stappen die steeds

vrtwel loodrecht op de lengte-as van de ell ips st1an ,

en slechts weinig vorderen in de richting van het

minimum (Pig. 4.10.). Door het invoeren van eel'

getransfor~eerde gradient kan bereikt worden dat de

stanpen toch in de richting van het minimum genomen

worden.

Deze transjormatie is uitgevoerd en gaf inderdaad een

grote verbetering in het resultaat b0 schatting van

L 3 en °5 ,



51

~). Hes/).]tl2ten.

5.1. Coordinatentrans.formatie.

Zoals we reeds zogen (par.3.4) is een schatting het

beste uit te voeren wanneer - in het geual met twee

parameters - de hoogtekaart van de loss-funetie utt

eirke1s bestaat.

Wanneer dit niet ket geual is zvn er twee moge10k

heden , n.l. 6j de gradient zodanig transformeren dat

de stappen toeh op het minimum van F gerieht z0n , 6/
een eo<Jrdinatentransjormatie toepassen. De laatste

methode zal veela1 de voorkeur uerdienen omdat dan de

berekeningen verder eenvoudiger z&n.

B~ nadere beschouwing uan Fig. 4.9. bl~kt dat de assen

van ket ste1sel ellipsen overeenkomen met respectieve

l(ik de resonanti,e,{.[equentie f r =~ en de serie

impedantie Zs = V% van de serie-resonantie-kring

L j - 03. Overgaan op de parameters I r en Zs bewerk

ste1ligt dan een coordinatenrotatie , althans de

ellips-assen vallen dan samen met de parameter-assent

Een volgende verbeterinq wordt bereikt door langs de

frequent ie-as niet als schaal A§ (I is de centrale

frequentie uan net filter) te gebruiken , maar Ji
(b is 6 dB-bandbreedte). De Irequentie-as wvrdt dan

vermenigvuldigd met een factor n = ~{ / Afl =~
10,7 X 10' _ E 2

-} x 3, 3 X 1 O. - 6500 •

Daar de ell ips oorspronkeltk een lengte-breedte

verhouding had van ca. 7000 (par.4.4) is door vermenig

vuldiging van de kortste as met een factor n = t500

de ellips vrtwel exact in een cirkel omgezet.

Kenneltk is ket voor de schatting gunstig de meer b0

de f.l!sische beschouwingswiize aansluitende parameters

resonantiefrequentie en impedantie te gebruiken.

Daarmee is het dan tevens logisch de overige parame

ters te vervangen (par.}.?) door kwaliteitsfactor en

koppelingsjactor.
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5.2. Conelusie.

Sehatting van de parameters van een kwartskristal

filter moet in principe moge10k a~n. Helaas is dit

nog niet volledig uitgevoerd.·

Uit ket onderaoek bl~kt dat opergaan van de aanvan

ke10k gekoaen parameters op de al eerder genoemde

reeks (par.3.2) parameters resonantiefrequentie ,

impedantie , kwaliteitsfactor van iedere resonator

en koppelingsfaetoren tussen de resonatoren aanbeve

1 ing verdient.

Ntet alleen verloopt dan de loss-funette gunstiger

(meer cirkelvor~tge hoogtelijnen) , maar ook kunnen

in de literatuur vermelde gegevens gemakkel~ker

gebruikt worden, omdat daarin veelal deBe parameters

worden gehanteerd.

Als afsluiting van dit onderaoek kan de reeds gedane

keuae van een loss-funetie en de aangevolen parameter

set tevens een goed startpunt voor een verder onder

zoek l)ormen.
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Appendi:r. 1.

Herekening loss-funeties.

regel 1-12 Dec1aratie van geheugenp1aatsen.

In regel 5,6,7 inlezen en printen van h,l,n o~dat

deze getallen de lengte van de te declareren

arrays bepalen.

rege] 12-31 InleBen van gegevens van de getalband en normeren

van deBe getallen.

regel 31-38 Een aantal malen t kan met een andere parameter

die vari~ert de loss-funette berekend worden.

De getallen a,b,c en d bepalen welke parameter

vari~ert , en met welk percentage per stap ,

terwtl het getal q het aantal te maken stappen

be paal t.

regel 38-49 Voar q versehillende waarden van de te vari~ren

parameter, b£ 1 verschillende frequenties llJordt

de spanningsoverdraeht van het filter berekend

met de iterattemethode die in par. 4.2 besehreven

is. DeBe spanningsoverdraeht wordt geregistreerd

in de 2-dimensionale array G(p,k). G(l,k) is de

overdraeht voor de juiste parameterwaarde bt

frequenties W(k). G(k) is de overdraeht b0 een

afwi,kende parame terwaarde , (p-l) stappen vanaf

de juiste waarde.

regel 49-66 Verschillende loss-funettes worden berekend en

genrint.

repel 68,69 Indien het aanta1 malen dat het programma door

lopen is Kleiner is dan t , mordt aan de jlra

meters die gevarinerd werden weer de begtnwaarde

toegekend. Daarna volgt na WEER de berekening

voor andere parameters op gelVke w~ze.
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181go1 06214925 thonus

~ 1utCi~ h, 1, k, 1, p, q, 5, t;

~ a, b, c, d, ra, la, caj

h := READ; 1 := READ; q := READ; t := READ;

PRINI'rSXT(.4: aantal stappen »; SPACE(2); FIXT(2, 0, q); SPACE( 10);

PRINT1'E}Cl'(-< aantal e1ementen ");SPACE(2)jFIXT(1, 0, h}; SPACE(lO);

PRINTTEXT(! santal frequent1es !);SPACE(2);FIXT(2,0,1); SPACE(10);

NLCRj NLCRp

~~ Wo, Ro, W, Co, pi, Fl, F2, F3, F4;

/0 ' ..... _ ~~ W[l :1], R(l :h], C[l :h], t[l :h]Z

cQmP~~ Z[l:h], A[l:h], B[l:h], G[1:q, 1:1];

Wo := READ; ~ := READ; La := Ho/(wo); Co := l/(WO x Ro);

A[l] := 1; pi := 3.1415926536;

PRINTl'EXT (J: genormeerde of, R, t, C J.)>> SPACE( 5);

J~. _ . . . . .Pwr(12, 2,Wo)j SPACE(5}; FW!'(12, 2, Ro); SPACE(5);

FLDT(12, 2, to); SPACE(5)z FLOT(12, 2, Co);

~._. _.

3.~ ...

NlCR; NLCR;

SPACE{ 9); PRIN'rl'EXT(.( H j.); SPACE(20) D PRINTTEXT (J: L :!);
SPACE( 20 ),; PRIN'l"I'En' (J: C J.) j NLCH; NLCH;

.t9.t, 1 :g 1 ~ 1~ h ~

~ R[i] :a READ; L[1] =:c READ; C[1] := READp

FLOT(12, 2, R[i]}; SPACE(2)j FLOT{12, 2, L[i]);

SPACE(2); FLOT(12, 2, C{i]); NLCR;

R[i] :== R(:..:?,oj L[1],:= L[1]/Laj

C(i] := U C~ij :0 a~ a~ co/c[ih
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21,. - ..... FIDr(12, 2, R[i]); SPACE(2); Fwr(12, 2, L(1]);

SPACE(2)j FLOT(12, 2, C[i]); NLCR;

~ NLCR; NLCR ; PRIN'M'EXT(J: frequentie !); NLCR;

~ k := 1~ 1 \mUl 1 ~

30 p.~ W[k] :- READ; W(k] := 2 X pi X W[k]jWo ; FLOT(12, 2, W[k]); NLCR sm.Q. ; s :- 0;

WEER: S := 8 + 1; a :.. READ; b :- RE:AD; c :<'3 RE:AD; d ::: READ; FlXT(2, 1, 8); NLCR;

ra := R[a]; la := L[a]; ca := C[a];
~p :=1 ~, ~q ~

~U:p>'~

3S- ~ R[a] := R[a] + b X ra ; L[a] :c L[a] ? c X la ; C[a] :". era] + d x ca ; NLCR;

PRINTTEXT(J: elementen ~}; NLCR;FLOT(12, 2, R[a]); SPACE(2); FLOT(12, 2, L[a]);

SPACE(2); FllJI'( 12, 2, C[a]);,~ NLCR;

~ k := 1~ 1 \lIl!JJ. 1 ~

~ SPACE(4); PRIlm'EXT(J: freq :J.); SPACE(4); FIm( 12, 2, W[k]); SPACE(10);

"0 ..... " .. f.w: 1 :- 1 u.G , lm1U h Qg

~ Z[i] :"·com (R[i], - C[l]/W[k) + L[i] X W[k]) ~

~ 1 := 1 IW 2 w.:UJ. h - 2 Q,Q.

~ Z[ 1 + 2] :c Z[t + 1] X Z[i]/(Z[l ? 1] + Z[1]) + Z[i ? 2];
B[l + 2] :sa Z[i + 1] x Z[i]/«Z[i + 1] + z[i] ) X Z[i + 2]);

~5" . - . _....A[i + 2] :- A(1] X B[i + 2]; G(p, k] :0 A[h] ~

~ PRINTTEXT(J: A ::t); SPACE(4 ); FLOT( 12, 3, mod{A[h]»;

SPACE(4)P Fwr(12, 3, im(A[h])/ re(A[h])h

t.,g ~ NLCRj ~ .~



tQ.t. p := 2 iW 1 \m:tJ.J. q ~

';)0 . . . . . . .~ F1 :::::0 0 j F2 :::r 0 ; F3 := 0 ,; F4 :... 0 ~

tQ1: k := 1 WR 1 \m!JJ. 1 ~

~ F' :a (re(G[l, k]) - re(G[p, k]» x (re{G[l, k]) - re(G[p, kJ) + Fl,;

P2 :~ (1m{G[1, k]) - im(G[p, k]» x (im(G[l, k]) - im(G[p, k]» + F2j

F3 :a (lm(G[l, k]) + re{G[l, k]) - 1m(G[p, k) - re{G[p, k))A2 + F3,;
!)5". - .... , .... F4 :- (mod(G[l, kJ) - mod(G[p ,k»)k + F4 ,;

«!w2a ,; PRINTI'EXT(J: F1 :!-); SPACE(4 ),; FIDr( 12, 3, F1 );

PRINITEXT{J:F2>)z SPACE(4); FIDr(12, 3, F2);

PRINTTEXT(~ 1"3 ~)j SPACE(4),; FLOT(12, 3, F3),;

PRINTrEXT(J: F4 ~); SPACE(4),; Fwr(12, 3, F4); NLCR j NLCR;

boo ..... .cnc1; NLCRj NWRj NLCR j

~ p := 2~ 1 UUUJ. q ~

~ Fl.:= 0 j F2 :Q 0 ;.

~k:=' ~ 1~l ~

~ 1"1 := (1m(G[ 1, k] )fl1lOd(G[l, k]) - 1m(G[p, k] )/mod{ G[p, k])k + F1 j.5' F2 := (re(G[l, k] )/mod(G[l, k]) - re(G[p, k] )!mod{G[p, k]»J..2 + F2,;

~~ PRlN'IwrEXT(.t: sin J); SPACE(4h FIDr(12, 2, 1"1); SPACE(10);

PRlIflYl'EXT(.I: cos::J.h SPACE(4); F'IJJr{12, 2, F2),; NLCR~ NLCR

~ U:s<tthen
~ R[a] := ra ,; L[a] :"'l la ~ C[a] := ca D~ WEER ~~ Z

7"·····;wi,; !Wi;
m:Qi;~
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Appendi:r II.

Steepest-Descent Mtntmalisatie.

regel 1-12 Declaratie van te gebruiken geheugenplaatsen.

regel 5,6,7 inlezen en printen van h,l,n.

De lengte van de in rege1 8-12 gedeclareerde

arrays hangt van deze getallen aj.

regel 12-35 real procedure· EXTRElJE (x,fx, a, b, ae, re,max)

zte oak lit.16 , fiG-injormatie nr.6.

Veze procedure bepaalt in een opgegeven segment

(a,b) de piaats waar de junctie f een extremum

bereikt , en de waarde jx daarvan , met een te

kiezen absolute, respeetievelf,k relatieve

nauwkeurigheid ae en reo

De waarde van Boolean max bepaalt oj een maxi

mum oj minimum mordt geeocht. Bij aanwezigheid

van meerdere extrema wordt slechts een punt

berekend.

regel 35-54 real procedure LOSB

In deze procedure wordt met de iteratieve me

thode die in par.4.2 besehreven is de over

drachtsjunctie , en daaruit de ioss-f~nctie F

berekend voor het punt in de parameterruimte

dat na een door EXTREME gekozen stap z wordt

bere ikt.

regel 54-107 procedure function

Hier wordt niet alleen de loss-junetie berekend g

maar ook aile ajgeleiden daarvan naar de '-,,~rame

terse Deae afgeleiden worden geprint en zodanig

genormeerd dat de grootste gei~k wordt aan 1.

regel 107- 7 )1 Gegevens van de getalband worden ingelezen ,

eventueel genormeerd.

In regel l2l,1?2 wordt bepaald welke parameters

onbekenden atn.

re,oel l}l procedure function berekent de loss-june(, ie en

gradient.



regel 133

rege1 135

40

Indien de berekende loss-functie groter is dan

een op te geven geta1 az zoekt procedure

EXTREME een stapgrootte z 1angs de gradilfnt

vector, zodanig dat de met procedure LOSS

berekende loss-funetie minimaal wordt.

De parameters kr0gen de nieuwe waarde , na de

stap z , toegekend.

Indien deze stap E Kleiner was dan een te kiezen

geta1 eps dan terug naar OPNIEUW en volgende

stap E berekenen.



YegeJ..v:

I , " I.e] gQl 06214925 thonus

J., . . . . 'W1n integer h, 1, j, k, 1, m, n, p~

L~f, Wo, Ro, U>, Co, pi, ae, eps, 8g, z, az, grens1, grens2;

~9!JU1M U j

5". " .. h :_ READ; PRIm-rEXT(..( aantal elementen!.) » SPACE(2)j FIXT(2, 0, h); NLCR; NLCR;

1 :== READ; PRIN.r1'EXT(J: aantal frequent1es >hSPACE(2); FIXT(2, 0, 1); NLCR; NLCRj

n :=READ; PRIN'ITEXT(J:: aanta! onbekenden :!); SPACE(2); FIXT{2, 0, n)j NLCR; NLCR;

~ Urteget~ T[l :n], AA(l :nl;

t.W~ W[l :1], R[l :h], C(l :h], L[l :h], Q[l :1], AMP[l :1], QS[l :1], QC[l :1], x[l :n], g[l :n];

10 . .. , ..... caQDlPl,e~~ Z[l :h], A[l :h], B(l :h], dZ[l :3, 1:hl, <m[l :3, 1:h],

dD(l :h, 1:h], dE(] :(h-l )/2, 1 :h], dF[l :(h+l )/2, 1:h], G[l :1, 0:3 x h];

tuJ.m:o~~~ EXTREME(x, fx, a, b, ae, re, max);

~ a ,b ,ae, re, maxji

tA&1. x, fx, a, b, ae, rez BoQ1em IDaXjJ

lfi. - .....~~ p, c, d, fa, fb, fe, fdj ~ege:t; posil

p : ... 2/ (3 + sqrt(5»j

pos :c ~ max 1Jwl 1 ~ - 1 jJ

x := aj fa ::1 pos X fXj

x := bj f'b :- pos X fXj

.to ....' .....u. fa > fb~~ c :c bjJ fe :1:1 fbjJ

b := aj fb :~ faj

A: a :~ Cp fa := fc



B:

30 . ...

u: abs(b - a} -;;;. ae + re X Ma(b) ~W;.u~ x :2 bi EXTREME :- pos X fbi ~ C~

:J.,ii ... 0 •••• 0 • oX : .. C := b + P X (a - b); fc :- pos X fXj

U: fb >- fc ~~ Ai

:\.t abs(b - a) ~ ae + re X aba(c) ~h;.u kW.u x :'" ci EXTREME := pcs X fei ~ C~

x := d := c +p X (a- c); fd := pos X fx;

11: fc > fd 'tWm~ a := bi fa := fbj b :'" dj fb : .. fd W
. .~~ b := Cj fb := fej C := dj fc :za fd end;

c:
PRINrrEXT(..l:: extreme done>); NLCR;

W EXTREME;

35". . . . .~ m:gS&e<1Ut~ WSS j

~~~ xx[l:n] $

~ i := , mR 1~ n 2,g,

~ k·:= 1$ T[i] :a AA[i); xx[i] := xCi] ~ z X g[i];

XEER: u: T[1) > 3~~ T[ i] :::1 T[ i) - 3z k:"" k + 1; ~ XEER W j

40 .. .. '. - o. u: T[i] := 1~ R[k] := xx[ilJ; 11 T[i] :c 2~ C[k] :"" xx[i] i U T[l] .. 3~ L(k] ::0;1 xx[i] j

Wi
m k := 1~ 1 \UltU, 1 lig,

~~ 1 ;:m 1~ ,~ h ~ Z[1] ;= com (R[i], - C[i]jW[k] + L[i] X W[k]) ;

~ 1 :0 1~ 2~ h - ~ 00.
4~- .. -~ Z(i + 2] := Z[i + 1] X Z[i]/(Z[i? 1] + Z[i]) + Z(i + 2];

B[l + 2] := zC 1. ? 1] X Z[i]/ «Z[i + 1] + Z[i]) X Z[i + 2]);

'-f7 A[i + 2J ;'" A[iJ X B[i + 2J;



G[k, 0) := A[h] ~ ; f := 0 p

-!)o t:Q!:. k := 1 ~ 1 l.lUW. 1 ~

~ ag:= mod(G[k, 0]) ; f := f + (ag - AMP[k]) x (ag - AMP[k]) ;

md. ; PRINrTEXT(J: loss done :J.); NLCR ; P1UNTTEXT(~ f 108s :J.); Fwr(12, 3, f); LOSS := f

~ LOSS;

~rQ~C~t~ functlon(n, x, f, g)p

5"5" ~n; ~n;

~ f; ~,~ x, gj

~~ max ; ~ 1 := 1~ , 1m!J.1 n Q.Q.

~~ k := 1; T[l]:= M[l];

XEER : U: T [1] > 3~~ T[1] ::: T[1] ~ 3» k :::;l k+ 1j ~ XEER ~ ;

/'0 - .. -" '. U T[l] = 1 tJwl R[k]:= x[l] pli T[l] :: 2~ C[k]:= xCi] ; U T[i] = :3 "t.hml L(k]:a x[i]

~

~ k := 1 ~ 1~ 1 Q.g,

~~ 1 := 1~ ,~ h Q.Q.

~ Z[i] := com (R[i], - C[1]jW[k] + L[i] X W[k]);

(,5". _' ..... dZ[l, 1] := com(s1gn(R[1]), O)p
dZ[2, i] := comeO, -l/W[k])i

dZ[3, i) := com(O, W[k] x sign(L[1]»~

~ j :::::: 1 ~~ 1 mill h gg, d.D[i, j] := Op d.D[i, 1]:= 1;

~ ~ 1 :0 1 §.t~R 2~ h - 2 gg,

7lJ •. _.~ dD[1 + 2,1] := Z[i + 1] X Z[1 + 1]/«Z[1 + 1] + Z[i]) x (Z[1 + 1) + Z[i]);

dnr + 2, 1 + 1]:= Z[i]X Z[1]/«(Z[1 + 1] + Z[1]) X (Z[1 + 1] + Z[1]»;



Z(1 + 2] := Z[1 + 1] X Z(1]/(Z[1 + 1] + Z[1]) + Z[1 + 2];

B[i + 2] := Z[1 + 1] X Z[1]/«Z[1 + 1] + Z[1] ) x Z[1 + 2]);

A[1 + 2] := A[t] x B[t + 2]; m := (1 + 1)/2;
71;·_···· ,,·u := 1/«Z[1 + 1] + Z[1]) x (Z[1 + 1] + Z[1]) X Z[1 + 2]);

dE[m, 1] := Z[1 + 1] X Z[i + 1] X Up

dB[m, 2) := Z[1] X Z[1] X Uj

dB[m, )] := - (Z[1 + 1] + Z[1]) X Z[1 + 1] x Z(1) x U/Z[1 + 2];

~

80 tQ.l: j := 5~ 2 m,6! h Q.Q.

P..W.u t2t. i ::c 1~ 1 1&iU j .... , ~ dD[j, i] :=> dD[j - 2, 1] X dD[j, j - 2] cnl1 j

~~ j := , ~ 1 w:U! h QQ.

~ dF[1, J] :=,0;

~ i := 1 l!~ 1 Wl.1JJ. (h - 1 )/2 g,g,
gS-. ...~ dE(1, j]:= OJ dF[l +.', J]:= 0 ~ ~

~ 1 ::z 1 iUR 1~ (h - 1)/2 ~

~~ J :8 1 ~ 1~ (2 X 1 + 1) Q.g,

~ dE[i, j] := dB[i, .,] X dD[2 X 1 - 1, j] ? dB[i, 2] X dD[2 X i, j] + dB[i, 3] X d.D[2 X 1+ 1, J];

dF[1 + 1, j] :~ dE[i, j] X A[2 X 1- 1] ? dF[1, j] X B[2 X 1 + 1]

jO ...~~
G[k, 0] :=> A[h);

~ 1 :z:o 0~ 1~ (h - 1) 00

WWJl t2l: j := 1 ~ 1~ 3 s12.
G[k, 3 ), 1 ., ~1 := dF[(h + 1 )/2, 1 + 1] X dZ[j, i + 1] ~ ~

JS" '. f := 0; ~:.. = 1~ 1~ n 2£, g[1):= OJ)

f,gJ; k := , ~ 1 "'~!41 1 00.



~ ag := mod(G[k, 0]) ; f := f + (e.g - AMP[k]) X (ag - AMP[k]) j

I".e ~C! I~ ~ NLCRj PRINrrEXT(.t: afgeleiden ! h
t9.l: j : = 1~ 1 YoUUJ.. n Q.g,

100 .. ..~ gLn :Q g[j] + (ag- AMP[k]) X 2 X (re(G[k, 0]) X re(G[k, AA[j]]) + Im(G[k, 0]) X im(G[k, M[j]])}/ag i

NLCRj FLOT(12, 3, g[j])

;ng ; ~ j max :=·aDs(g[l])p
~ i ~:z 2 ~ 1 Yn!J.l n Q.Q

W1u u: ahs(g[l]) > abs(g[i - 1])~ max :13 abs(g[i]) ~ »
lOS. _ ·t~ i ::a 1~ 1~ n QQ g[i] := g[iJ/rnax i PRII'fI"rEXT(J: function done J,}j NLCRj

W function $

grens1 := READj grens2 := READ; ae := READ; eps := READ; az := READ; pi :g 3.1415926536 i A[l] := 1 j

PRIlfrrEXT(J: T[i] :t) i NLCRj

tWo: 1 := 1 mJ2. 1 lm!Jl n ~~ T[i]:=> READj NLCR; FIXT(2,O,T[i]); NLCR ~ D

/10 .. .. - .... Wo ::: READ; Ro ;= READ; 10 :r;: Ro/(2 X pi X Wo); Co:~ 1/(Wo X Ro X 2 X pi);

PHI NTTEXT (J:: genormeerde f, H, L, C :J.)p SPACE( 5 ) ;

FLOT(12, 3, wo)p SPACE(5)~ FLOT(12, 3, RP)$ SPACE(5}i FLOT(12, 3, 10); SPACE(5)j FLOT(12, 3, CO)jNLCRj NLCRj

SPACE(9)o Pm:NT'l'EXT(~ R ~h SPACE(20)o PRINTTEXT(J: L J.); SPACE(20);PRINTrEXT(! C :1.)jNLCRo NLCRj

f~ i :- 1~ 1 WAtJ,l h Q,g,

/I~- ... 'W1n R[i) : .. READ» L[i) := READ; eli] ::1 READ,?

FLOT(12, 2, R[i])>> SPACE(2); FLOT(12, 2, L[l])$ SPACE(2)i FLOT(12, 2, C[i]); NLCRj

R[i] : .. R(i)jRoj L[l]:"" L[i]/Lop C[i]:'" t~ C[i] 0 0 ~ 0 ~ co/crill
FLOT(12, 2, -fi])Z SPACE(2)o FLOT(12, 2, L[i])o SPACE(2)j FLOT(12, 2, cril,; NLCR;



reS.e.llo\l" ~ _ t:s;a; 1 := 1 ~ 1~ n ~

/2-0 ••. - ..~ k :C1 , j M[l] := T[i];

'l'1EER: U T[i] > 3~~ T[i] := T[i] - 3; k := k + 1; SW WEER ;ml. j

!f T[l] = 1~ x(i]:= R[k] ; 1t T[l] ,.., 2~ x[i]:= C[k] ; 1t T[i] = 3~ x[i]:= L[k]

~ k := 1 ~ 1 lmU.1. 1 gg,
1'-5"• ..•.~ W[k] := READ; NLCR~ NLCR; PRINTTEXT(.I: f'requentle J);

Q[k] := READ; Q[k]:= pi X Q[k]/180 ;QS[k] := sin(Q[k]); QC[k] := cos(Q[k);

AMP[k] := READ; NLCR,;; FLOT(12, 3, W[k),;; W(k] :~ W(k]/Wo; SPACE(2);

FLOT(12, 3, Q[k] x lBo/pi); SPACE(2}o FLOT(12, 3, AMP[k]); SPACE(2};

FLOT(12, 3, AMP[k] x QS[k]}; SPACE(2)p FLOT(12, 3, AMP(k] x QC[k])iNLCRj

J'bo . . - . . -Wi

OPNIEUW: funct1on(n, x, f, g) ; PRINTTEXT(J:: f J.>o F:rm(12, 3, f); NLCRj

1:t f > az !J1tm
~ EJcr'REME(z, UJSS, grens1, grens2, ae, epa, ~h FIDr(12, 3, Z );NLCRjPRIN'Pl'EJcr'( J:: x :!- h
~ 1 : .. 1~ 1~ n Q.Q.

/?>fi" .• ...~ xCi] := x[i] - z X g[i] Z F'lDl'(12, 3, x[1]),g SPACE(2) ~ ; ~ z < epa !Jlm!
l2.u1u PRINTl'EXT(J: atop z < epa :;t.) D~ STOP ~ Z -~ OPNIEUW

~ ; J?RINTTEXT(..!:: i Benaderde eleiMntwaarden ~)p NLCR,;;

~ 1 := 1~ 1~ n 00..~ NLCRp F'LOT{12, 3, x[i]) ~ ; ~ S

STOP: ~;-

ILtc - . u...... m:Q.iGlt-"'
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l:1ZE!;C!! I, Q I
ilEAL. ~1. )(2. x~, x4, x5. x6, X7. )(8, x9, xln. )(20. )(30. )(40, x50. X60, X90.

v 1, v 2. ~. S. 'f/. A, A1. B. 61. ", e:, G. .j. 1<. Ie 1, L. ,Ll, M. N. P I J
xll'1 :: '1HO I )(21'1 :: IH:~C : x3:l :: 'iEAO I x40 I: IIUQ I x5n 1= liUQ I )(60 Ie ~HQ I X7 1= QUQ 1 )(6 1= iUO I )(90 t= vUO I
Vl := ~t~o : v? :: 9~40 I W 1= 9t40 : S 1= 9~~Q I Q 1= ~~~O , PI I: 3.14159265~6;

~~l~!T(¥Tr~ FREQ*) ; $P.4CtCl0) I P,lil~!T~~T(~ A~PL.IYUDE.) : ~P,~C~(14) I ?'~l~TTt¥TI.~ASE.) I ~~t~ I ~~,~

EOEl I ::on SIEe 1 U~I.LI. q 00 BH,J.tJ
I"~='J+~ 7.:=~.ploW;

x1 := 1/17. • x1n) ; x2 := 1/lZ • x2Q) I x3 .- l/(Z 0 )(30) ; )(4 la l(Z • x401 1 x5 1= Z • )(50 1 x6 Ie Z • )(60 I x9 1= Z • x9u

Ai := x2 • x2 • V2/(V2 • Y2 + X? 0 )(2) I A •• )(8 ¢ Al I
~1 := - ~? 0 v? 0 v2/(v? • v2 + )(2 • )(2) : B Ie ~6 q )(4 0 B1
r'l := xQ • xl) • A/C(X9 • 9)tl()(9 • B) • A () A) I
E .- XQ .r~ 0 " + A G A + n 0 x9l/CCX9 • BlO(XQ 0 5) 0 ~ GAl
~ :: Vl orx7 • Dl + Xl ocx~ 0 E - x31 I
~ := Vi .lx5 • E x3 - xl) - Xl *(X7 • 0)

K 1= A • (, - 6 • H L:= II " " • B " G I
~i:: Ai • n - ql ' E ; Li := 61 0 , • III 0 E
~ .= Xl 1 1 K 0 Ll - L • Kl lICK 0 K • L " Ll I
'1 .- -Xl I(V. > 1<1 + L .. Lll/(K • I( • LOb,) I
A : = (1 8'1 j P ; l' AR (. T A'l ( 'J I',) ;

~~ ., ~ 0 !~Ej n :: A tb~~ e~§!~ !E ~ > n !~~~ B :: A " 1RO ~~a~ 6 := A - l~O ~~~. I
r.I.QTtll, 1. loll ; ~1l!l'f:(7.) : "l.oTl13. J • S;lRT\rl " r~ " /oj 0 tnl I $11"'~C?1 ; IibOT(l~, 3. 0) I ~,"C;ij

E~~ ; em

0./4

I" 0 /<1 - ~

f..7.J

100
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fR[1J ArAPLI'1'UD£ FASE

·.1",:,tnOJIl .• -1 .,16~44B~7~~~56." '5 •. 935B5~435B558~. 2
·,l~I,2n:lOC .• ·t .,1676~7994!473." 5 -,9359114~42729". 2
·.1:r.3:JC')C •• ·1 •. 173cn576r,2~2A»ft '5 -,935Q71l121690a~. 2
·.1: r,4110'l0 .. ·1 ·.17~6~671?2144.. - 5 -.936C295603843 ... 2
·.1',,50000 .. -1 ·.1~457679~~6~1.. - 5 -.936'1897746205 ... 2
·.tU,611~~C~-1 ·.19n7~'107~772 .. - '5 -.93615n8'lQR104 ... 2
• . 1 :' " 7 I) C10 '. - 1 ·,1Q72Q4~lQ.967 .." 5 -.9362126776832 ... 2
+,l ni)'3:,",n .. _1 •. ,n41~~lQt~4AQ.. - <; -.936275 4464638"+ 2
·.1~~9"C:ja,,·1 ·.'11~~27569467 ... '5 -.9363391510898 ..+ 2
·.1:--10r:O~O,a"'1 •. 'lA8A~4Qn1413.. - '5 -.93640363843~2 ... 2
·.1;)110')0(1 .. -1 •. ??f;13Q9r,r7n2.- r, -,9364695'5e54~4 .. + 2
·.E12nOC10 .... 1 •. ?3"lA612n?787 .. - 5 -.916~363649314 ... :>
• •1;1 13'1I'I<i') .. -1 •. ?44n12194~q3Q.. _ ') -.9366n4314~7~2~_ 2
+,1-1 4n 01C,,"'1 •. ,s~~'S?Qqr,65iw- <; -.9~~67'4~97297.+ 2
+.1"':5n~t'Jnl.·l •. ?~3'~157A~A7A.. - ~ -,9]674~a;~]4~6" ... ?
+.1 : ... 6t"C"l010"! +.?7156'r,6~74~4.- <; -.936R1566?45?7.+ ?
+.1',7nO~~~'l ~.~A4~A~~n?~~42It- '> -.936ABn8471159 ... 2
+,l'l~n~~c .. -l ~.?O~2?4?5~~O7].- <; -,936 n635]1?736,,+ ?
·.1·"~ ?:"\JO['ll.e~l +.1,R5RaR~?~161 .. - <; -,93 7n 39n13?99G .. + ?
.... l:-.?C!"O:-~~ .. l •• 3?17 161 051710 n - '5 -,9371177~864J4.+ ;>
+.lr21n~h1j~+1 •. 11<;67'~11R?4Q.. - 5 -,93 7 197 5'05884,,+ 2
.... 1-~?2r;~;al.·l +.15~S?~?115~5Q .. - r:; -,937?791 41,O40 .. + ?
+ .1C23~OOO .. ·1 •. 166353~J,nJn1.. - <; -.93 71628'13220... 2
·.10?40!l:JO .. -l +,1~1?441?Pf14q.. - :; -.93744~6t35540 .. + 2
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+.1~i''lOOJO .. ·1 +.46]51~'75q7~6.- " -.93 7n 1646?7997 .. + 2
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+.1"310030 1.+1 .,54n043<;15A324~· 5 -.9~A1234916160~+ 2
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·.1(l35~C~D,,·1 +,6772 AB709 0563.- 5 -.9365874714190 ... 2
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·.1C390C"O,,·1 .,A7n6A4436676A~- 5 -.939136D736a25~+ 2
·.1~4~OO()O .. +1 ~.Q316R74369600~· 5 -.9~9290A257646 .. • 2
·.1:'41nC!Ili'\ .. +1 •• 0991053n5195A~- 5 -.9394530A66924 .. + 2
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·.l~QelJ()n!l,,·l ·.117673R1?~?41 .. - 4 o.9336152639741~+ 2
".1 :990aoo"'1 •. 1099?1971454J~- 4 -,93378532333~2 ... 2
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