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1.1.VooJJ'Woord.

Dit afstudeer-ondérzoek, verricht irt de afdeling der
Technische Natuurkunde is mogelijk geworden mede dank

"' ~:' "'l '" ~
zij een groot aantal medewerkers buiten de groep
"Fysische Analyse Methoden" en "Meten en Regelen"
(afdeling Elektrotechniek).

Daarom past een bijzonder woord van q~k voor de heer
J.C.M. van der Pol, die het opdampen van de elektroden
verzorgde.
Verder heeft o.~. de heer Th. van der Kallen de basis
problemen opgelost van de druk-opstelling.
Gedurende het gehele onderzoek heeft de heer A.M.J.
Duymelinck vele coördinerende en praktische werkzaam
heden voor zijn rekening genomen.
De heren stagisten E.C. van Ballegooyen en F. Boersma
zijn onmisbaar geweest bij de metingen. Bovendien hebben
zij de tijdrovende en op zich vervelende meetserie 1 s
tot prettige uren omgevormd.
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1.2. Samenvatting.

Bij vele experimenten worden meerdere kwartskristallen
tegelijk gebruikt. Hierbij is het vaak wenselijk dat
deze kristallen hetzelfde reageren op fysische omstandig
heden zoals temperatuur en druk.
Dit onderzoek bespreekt de mogelijkheid van meerdere,
onafhunkelijk trillende elektroden-systemen, aange
bracht op een enkel kwartsplaatje.
Het eerste gedeelte van dit verslag (hoofdstuk 2) is
gewijd aan theoretische beschouwingen over piëzo
elektriciteit, vooral gericht op deze toepassing.
In hoofdstuk 2 worden de praktische bijzonderheden en
de op de konstruktie gerichte theorieën behandeld.
Bij de experimenten (hoofdstuk 3) wordt een "multi
resonator" getest op.de onderlinge onafhankelijkheid
bij elektrodenmassaveranderingen en de onderlinge
gelijkheid in reactie op temperatuur- en druk-variaties.
Ook wordt de invloed van de lengte van de aansluit
draden bepaald.
De resultaten tonen aan dat de benaderings-formule's
betrouwbaar zijn.
Bij een resonator met een twee-voudig elektrodensysteem
blijken de resultaten binnen enige Hertzen nauwkeurig
analoog te verlopen in een temperatuur-trajekt van 150 C
tot 1500 C.
Dit is een faktor 10 beter dan met twee afzonderlijke
kristallen mogelijk gebleken is. (Dit laatste in de
buurt van kamertemperatuur!).
Vooral bij hogere temperaturen zijn vele toepassingen
denkbaar.
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2. Algemene theoretische beschouwingen.

2.1. Afschuiftrillingen in piëzo-elektrische kristall~n.

Fig. 1

Piëzo-elektrische plaat.

Neem een rechthoekig Cartesiaans coördinatensysteem x.
~

(i=1,2,3), zie fig. 1.

x2=!!d definiëren de boven- respektievelijk onderkant van
een oneindig grote anisotrope piëzo-elektrische plaat.
Door een potentiaalverschil ~o tussen boven- en ondervlak
wordt de plaat gedeformeerd.
In het algemeen is hierdoor een spanning T.. (i,j=1,2,3)

l.J
ontstaan.
De vergelijkingen welke het systeem beschrijven (lit. 1)
zijn als volgt: de spanning Tij veroorzaakt een materiële
verplaatsing Ui volgens:

oT ..
S~~ = f lij , (r: massa per volume-eenheid) (2.1.1)

~

~Ti' ..
(~ = T... , terw1.JI herhaalde indices een sOlnmatie inaXi ~J,~

houden volgens de Einstein-conventie)
De rek SkI volgt uit de relatie

voldoen aan

opmerking 2.1.1)(2.1.4)

Voor de diëlektrische verplaatsing Di geldt

D. • =0.
1.,~

De veldsterkte Ek en de potentiaal r
Ek= -~,k· (-f,k= /l

k
vergelijk
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De lineaire piëzo-elektrische vergelijkingen zijn:

E S
Tij=cijklSkl - ekijEk '

E S
Di=eiklSkI + e ikEk • (2.1.6)

Verder is uitgegaan van verwaarloosbare
adiabatische en isotherme coëfficiënten
De randvoorwaarden zijn:

verschillen tussen
S Een eijk~ eijk •

Een wisselspanning ~ wordt aangelegd tussen boven- en
onderkant van de piëzo-elektrische plaat, zodat geldt:

(2.1.11)

(2.1.10)

(2.1.12)

(2.1.13)

waarbij w de hoekfrequentie is.

Omdat in de 1 en 3 richting geen randvoorwaarden gelden en ~

onafhankelijk is van x1 en X3 ' zal ook de oplossing onaf
hankelijk zijn van x1 en x3•
Na substitutie van (2.1.2) en (2.1.4) in (2.1.5) en (2.1.6)
worden de vergelijkingen na herleiding met (2.1.1) en
(2.1.3) gereduceerd tot

E
C2jk2Uk,22 + e22j f,22 = JÜj ,

S
e2k2uk ,22 - ~ 22~, 22 = 0,

T2j=C~jk2Uk,2 + e22j f,2 = 0 voor x2=!id,

CD -_! lPoe- jwt +.1d1 11 voor x2=-~ ,
2

C2jk2Uk,22 + JW u j = 0,

E e22je22k
met ë2jk2 = c2jk2 + S •

E. 22

Aangenomen is dat



(2.1.16)
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De factor e- jwt wordt weggelaten.
Tiersten leidt hieruit de volgende transcendente vergelijking
af, als resonantie-voorwaarde voor een AT-snede (YXI 350 10',
monokliene symmetrie) (lit. 2).
Gaan wij van de tensor notatie op de veel gebezigde matrix
notatie over, waarbij de indices p en q = 1,2,3,4,5,6
respektievelijk vervangingen zijn van ij of kl = 11,22,33,
23/32,31/13,12/21, dan volgt uit voorgaande vergelijkingen

onder verwaarlozing van 056:

Ö66f. 221(W ·ld
tanOlwl-d= 2 '

e 26

met 'h~{ij' waarbij c ( i) vclgt uit Ië 2j k2-c Sj k , =0.

(S is kronecker delta)

Voor de AT~snede is; (Bleustein lit. 3 blz.1314)

C
66;22 ~ 128, zodat bij goede benadering geldt:

e 26

C(,wi4:(2n+1).~. n=1,2,3,4 •••

Daar w =2lff, ge ldt :

1Voor de grondfrequentie geldt: f.d~.

Hiermede is de bekende formule fd=g afgeleid.

Voor de AT-snede geldt:

fd=1670 ~Iz.m.] (lit. 4, 17) •
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2.2. Invloed van een oneindig groot elektrodenpaar op de
resonantiefrequentie.

De frequentieverandering tengevolge van een elektrodenpaar
laat zich het gemakkelijkst berekenen uitgaande van formule
(2.1.18) f.d=g.

Differentiatie levert:

Neem aan dat een laagje materiaal met soortelijke massa

Je aangebracht wordt.
Per oppervlakte eenheid geldt: Am =0 Ad •e Je e

Formule (2.2.1) geldt voor een extra laagje kwarts met
dikte t1d.
Per oppervlakte eenheid geldt Am=Y.Ad (Y is de s.m. van kwarts).
Met Ame=Am volgt uit (2.2.1):

Met (2.1.18) volgt hieruit

Af = _ gYe Ad
jld2 e

,

f2 p
Af = - ~lld •gf e
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2.3. Het principe van de opgesloten acoustische energie.
(lit. 5,6,7,8).

J
ib

Fig. 3.1
Kristal met elektrode.

Neem een vierkant elektrodenpaar met de ribben evenwijdig
aan de x1-respektievelijk x3-as. (zie fig. 3.1).
Een wisselspanning aangebracht op deze elektroden veroor
zaakt onder de elektroden een trilling met deeltjesverplaatsing
in de x1-richting.
Ook buiten de elektroden wordt hierdoor een afschuivings
trilling opgewekt in de x1-richting. (TS1)
In de x3 richting wordt een "dikte-twist"-trilling
gegenereerd (TT3 ). XI

~-,ig. 3.2
Deeltjesverplaatsing bij
een afschuiftrilling.

Fig. 3.3
Deeltjesverplaatsing
bij een "dikte-twist"-
trilling.

Voor de deeltjesverplaatsing geldt voor de TT3 trilling

Uit de grensvoorwaarden volgt:

n=1,2,3 •••

De golfvergelijking volgt uit
lozing van 056 (zie opmerking

~2u ~2u ~2u
°55 ·Wc66~x2 =, ~t2 •

3 2

(2.1.9) en luidt bij verwaar
boven,fonnule (2.1.16»:
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Substitutie van (2.3.1) in (2.3.3) geeft:

222J W =C 55 ~ +C66~ •

Met (2.3.2)

2

)~ C~~ {O~)2 - (2n~1)1f} • (2.3.5)

met v ~~C~6 • (2.3.6)

Uit (2.3.5) volgt dat die golven zich kunnen voortplanten
in de x

3
-richting zolang reëel is en dus W > !.Jg.

Voor de grondfrequentie geldt volgens (2.1.18)

De elektroden veroorzaken een frequentieverlaging l\w ,e
volgens (2.2.4):

Voor de tussen de beide elektroden opgewekte trilling met
hoekfrequentie We' geldt:

We =Wg+4We •

Buiten de elektroden is We < ~g

AWe < 0 en dus wordt 1) imaginair voor Ix3!> ~b.

Buiten de elektroden ) -:- ~u

(2.3 .. 8)

De randvoorvvaarden voor x3=±ib zijn: contï.nuiteit van u
~u

en E" ·
3

Buiten de elektroden mag geschreven worden:
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Uit (2.3.8) volgt, met Óde« d,

~ =ju

-2AWe
•

Met (2.2.4) en (2.1.19) volgt hieruit:

2n2c66f3D AdgJe e

Invullen van de numerieke waarden (lit. 8,9,10) levert:

1u ~ j 0,82 0 10-
6 1f~!e4deo

Voor de TS1 trilling met deeltjesverplaatsing

u1=u1 sin ~ x2 . exp j ( ~x1-wt) ,

geldt een analoge formule als (2.3.12).

Volgens Mindlin (lit. 11 blz.1329 fonnule (1») volgt na

enige herleiding:

Volgens Beaver (lit. 8 blz.976 formule (10)) geldt:

Na substitutie van de numerieke waarden blijkt dat bij aan

name '(11 ~ 011 een fout ontstaat van :t 2%.
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-A~e
--2::O:-c--.;....----..2:-- = j
(.J..t 11 ).!Lw

o 1f2
C

4 g
66

•

-Afe ,

Substitutie van de numerieke waarden (lit. 8,9,10) heeft
als resultaat:

(2.3.16)
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2.4. Inharmonische boventonen.

In 2.3 is aangetoond, dat acoustische golven met hoek

frequentie w<~ gedempt worden.
Nauwkeurige analyse van de randvoo~vaarden voor X1'X3=~ib

(zie fig. 3.1) laat zien dat onder de elektroden voor de

x
3

richting geldt:

u=U 1 sin~x2·exp j(5x3-~t)+u2sin,x2·exp -j(~x3+wt).

(2.4.1)
Zolang û><wg is er geen lek naar buiten. *)

Formule (2.4.1) laat zien dat er staande golven kunnen
optreden tussen de elektroden.

Er zijn nu staande golven mogelijk met w>we ' (zie ref. 12)
Deze worden de inharmonische boventonen genoemd.

Formule (2.3.10) laat zien dat voor deze boventonen met

li we=~-Wg' ) kleiner wordt voor w> we.

De bovengrens wordt gevormd door W =l.Je : nu kunnen deze
trillingen zich goed voortplanten buiten het elektroden

gebied.
Door er echter voor te zorgen dat

b < ~ fV = i À, (A: golflengte TT3-trilling) (2.4.2)
e

kan er geen staande golf optreden.

Ook voor TS 1 golven is zulk een grootste b te berekenen:

b < bTS •

Daar f e (d+4de )=g kan voor (2.4.2) geschreven worden:

bTT
d'+'i'à' =

Dit verschijnsel is analoog met de totale reflektie, welke

optreedt als licht door een mediwn lnet relatief kleinere
brekingsindex zou moeten gaan.
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Na enige herleiding volgt:

rr- - .
~u

Zo geldt voor TS1 golven

b _lf
TS -lu ·

Invullen van de numerieke waarden heeft als resultaat

6
bT3 ~

4,8.10

Vf~PeAde
,

6
bTT ~

3,8.10

If~PeAde
• (2.4.6)
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..
2.5. Het elektrische vervangingsschema van een piezo-

elektrisch kristal. (lit. 10)

LL, RL

(\0" Cl Ce

ehl (k

LL2

Fig. 5.1
Het algemene vervangingsschema van een kristal.

Rechts van de stippellijn is het vervangingsschema getekend
van het kristal met de opgedampte elektroden.
Indices > 1 representeren de boventonen.
Het schema is geldig voor korte aansluitdraden (zie hoofd

stuk 2.6).
Het effekt van kristalhouder en aansluitdraden (- elektroden)
wordt weergegeven door het linker gedeelte van de tekening.

In de litteratuur wordt voor LL1 en LL2 de zelfinductie
v&n de toevoerdraden genomen.
Beter ware, de zelfinductie met kortgesloten elektroden
te nemen.
Bij de grondfrequentie heeft dit alles een te verwaarlozen
invloed, bij harmonischen is het verschil niet langer te
verwaarlozen.
Het meest gangbare vervangingsschema (in de buurt van een
resonantiefrequentie) is als getekend in fig. 5.2.

~nco
1) C C

R C =C +C + h1 h2
Fig. 5.2 0 e 1 Ch1 +Ch2
net vereenvoudigde vervangingsschema van een kristal.
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Voor de ~lpedantie 2 van de L-C-R-tuk geldt:

dZ

d~s=j(2trL + 12 ) •
.I. 21Tf C

1Bij serieresonantie geldt: WsL = WC ·
s

Hieruit volgt voor (2.5.2):

In de buurt van de serie-resonantiefrequentie

fS(-~~) kan de L-C-H-keten dus vervangen worden door:

Fig. 5.3
met

Impedantie van het kristal in de buurt van
serie-resonantie.

A f=f-f s

Hierdoor kan voor de i~mpedantie Z van het vervangingsschema,
gegeven in fig. 5.2 geschreven worden

1
(met XCo = 2nf C ):

s 0

RX2
Co

z= 2 2 +
R +(X +X

C
)

8 0

== A+jB.

Om de invloed van LL of van een in serie geschakelde
kapaciteit Cc te berekenen, bekijken we de impedantie
van het circuit, getekend in fig. 5.4.
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A oB
~'---__1--1'-- 1-----1 _

Fig. 5.4
Impedantie van het kristal met een impedantie jX ine
serie geschakeld.

Voor Xe kan respektievelijk geschreven \vorden:

en (2.5.6)

De impedantie Z wordt nu:

(2.5.8)(serie-resonantie),a)

Resonantie treedt op als B+Xe=O.
Na enig rekenen volgt hieruit (met

2
X -- R

~ -ll - L'"ss e Co

,

2X R2
en Z=.A ~ R( 1+r + :2) ·

s Co X
Co

(2.5.10)

(2.5.11)

,

(parallelresonantie),

R2
-XC +x:-

o Co

4nL

b)

Daar de kwaliteitsfaktor Q van kwartskristallen in het
algemeen zeer hoog is, wordt voor de berekening van Q de

450 -methode toegepast.
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Voor Z (zie 2.5.7) worden hiertoe de frequenties berekend,
waarbij A=B+jXe •

Na enig cijferwerk waarbij aangenomen is: Xe,R« XCo '
+

volgt dan voor Af= af~45 (45 0 -punten in de buurt van f s ):

1
~ .

s

Hierbij is

2lTf L
Qa = -R=""'S- •

Vergelijking met fonnule (2.5.9) laat zien dat de beide
450 -frequenties niet even ver van f s of f s + fa liggen.
Toch geldt:

Q =
8

= + -
fs45-fs45

• (2.5.16)



19

2.6 Invloed van de aansluitdraden naar het kristal.

In hoofdstuk 4 is afgeleid dat iIJ de buurt van een resonantie
frequentie geldt Z=A+jB (zie (2.5.5)).
Om de invloed van de aansluitleidingen te berekenen, be
8chouwen we het volgende vervangingsschema (fig. 6.1)

Z=A+jB

--------J:ll: 0
Fig. 6.1 IJ.
Lange leiding, afgesloten met kristal impedantie.

Een verliesvrije lange leiding (lengte 1) met karakter
istieke impedantie Zo' wordt aan de ingang afgesloten met
Z=A+jB.
Stel spanning en stroom aan de ingang respektievelijk

ttO) en lor
Álgemeen geldt voor spanning en stroom ter plaatse x
respektievelijk

U(x) = u(o) cos ~ x + jZoI(o) sinr x ,

I(x) = ~o jU(o) sin rx + 1(0) cos ~x •

Voor x=O kan geschreven worden

U(o) = ZI(o). (2.6.3)

Substitutie van (2.6.3) in (2.6.1) en (2.6.2) heeft als
resultaat voor x=l:

UI = ZI(o) cos rl + jZoI(o) sinr 1 ,

11 = j zZoI ( 0) sin ~ 1 + 1 (0) cosr1 •

Voor de uitgangsimpedantie Z' geldt:

Um
Z' = 11) •

'" ~'. ."," r- \

\t-~t..;i;It"~'l

(2.6.6)
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Als rl« 2~kan (2.6.6) als volgt benaderd worden:

Z+jplZo
Z' ~ Zo jr1Z+Zo •

Bij parallelresonantie geldt: Iz\» Zo zodat

ZZo

Voor de admittantie Y' kan geschreven worden:

Y' 1.-.J 1 + .1!1.=zr-z JZ •o

Er is dus een condensator parallel geschakeld met

admittantie j~l •
o

Voor een verliesvrije lange leiding geldt per lengte-eenheid

(2.6.10)en r=
zodat

Z =.~
o Vet
~ :wC*I.

o p

L*: zelfinductie per lengte-eenheid.
p

C;: kapaciteit per lengte-eenheid.

Uit (2.5.12) volgt dat de frequentie-verschuiving

(2.6.12)

Voor serie-resonantie geldt:

(2.6.13)

(2.6.14)

A~ en A~ volgen uit (2.5.10) en (2.5.13).
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(2.6.16)
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2.7. Het multi-elektroden-systeem.

Eet in hoofdstuk 2.3 behandelde principe van de opgesloten

acoustische energie is de basis voor het gebruik van
meerdere elektrodenparen, aangebracht op een enkel kristal

plaatje.
Tot voor kort werden zulke multi-elektroden-kristallen

alleen gebruikt als monolithische filters. (lit. 5,6,8).
Voor die toepassing is een gedetailleerde kennis nodig

van de koppeling tussen de diverse elektrodenparen.
Dit onderzoek echter is gericht op multi-elektroden-kristallen,

waarbij de elektrodenparen onderling onafhankelijk zijn.

Bovendien kan elk van deze elektrodenparen in een aktieve

elektronische schakeling (b.v. oscillator) opgenomen worden.

Mogelijke toepassingen hiervan zijn o.a.:
1) het wegen van dunne laagjes bij hogere temperaturen,
2) het meten van verdampingssnelheden van stoffen met

een lage da~mpspanning.

Bij deze toepassingen kunnen sonunige elektrodenparen ge-

bruikt worden om te corrigeren voor de invloed van veranderende
experimentele omstandigheden (b.v. temperatuur, druk).

Voor verdere beschouwingen zij verwezen naar van Empel e.a.

(lit. 13).
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J. Overwegingen bij de konstrulctie van een multi-elektroden-

kristal.

3.1. Het kristalplaatje.

Bij alle toepassingen wordt een massa-verandering omgezet in
een frequentie-verandering.
In hoofdstuk 2.2 is afgeleid:

(zie (2.2.4)) •

De massa-gevoeligheid is het grootst bij kristalplaatjes
met een hoge resonantiefrequentie.
Deze hoge resonantiefrequenties treden op bij die sneden,
w~arbij afschuiftrillingen opgewekt worden.
De zogenaamde AT en BT-snede zijn hiervan de bekendste
voorbeelden.

Hiervan is de AT-snede (YXl 35 0 10') het gunstigst (Warner
lit. 14 blz. 138) vanwege:

a) de relatief grootste massa-gevoeligheid,
b) de kleinste temperatuurco~fficient,

c) gemakkelijk leverbaar (bijna alle commerci~le kristallen
voor frequenties groter dan 1TilHz hebben een AT-snede).

Daar f .d=g (2.1.18), moet een zo dun mogelijk plaatjes
gekozen worden.

Algemeen wordt aanbevolen 5rAHz ~ f s ~ 1011Hz (bijvoorbeeld
Warnel" lit. 14 blz. 146).
Gekozen is f s ~ 10,5MHz (d= 0, 13mm).
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3.2. De elektroden-configuratie.

Er zijn experimenten gedaan met een dubbel elektroden-paar.

lIet is essentieel de afstand tussen de beide elektroden

paren zo groot te maken, dé.:'"t hun koppeling verwaClrloosbasr

is.

Berekeningen zijn tot dusverre slecllts bekend voor recht

hoekige elektroden.
Ronde elektroden zi,jn gebruilet orndc,t het dan niet nodig

is de ligging van de kristallografische assen te bepalen.
Experimenteel blijken ronde elektroden slechts kleine

afwijkingen met de berekeningen te geven (Shockley

lit. 5 blz. 108 t/m 111, lit. 6 blz. 990).
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3.3. De onderlinge afstand en de dikte van de elektroden.

Neem aan dat de twee elektroden-systemen trillen met

respektievelij keen amplitudo u. en uh' terwij I dea ,_
resonantiefrequentie fa respektievelijk f b is.

Er wordt gezorgd dat fa~ f b en wel zodanig dat de weder
~üjdse (kleine) koppeling geen "opslingerings-effekt"

fieer heeft (zie hieronder).

De wisselspanning, gemeten tussen de elektroden van het

tweede systeem is evenredig met Ub+KUa (K: koppelingsfaktor).

Bij frequentie-metingen met digitale apparatuur wordt in

lJrincipe de tijd gemeten tussen de nul-doorgangen van het

te meten signaal (periode-meting) dan wel het aantal door

gongen geteld gedurende een bepaalde tijd (frequentie
teller ) •

Stel

Neem aan

u a (t);ua sin(2rrfa t+T) en ub(t)=ubsin 2Wfbt,

en

Fig. 3.3.1
De deeltjesverplaatsing onder elektrode b.
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u (0) =u (0) =l<u sin Cl •
s a a I

De nuldoorgang van Us treedt op als

-ubsin 21lfbt o ~ X uasin~~-ub.2Tffb toe (immers 21Tfbt o« 1)

Dus

Uitgegaan is van een kleine koppeling zodat (Ua« ub •
1Als t=t 1= r- geldt:
b

De volgende nuldoorgang van u heeft plaats alss

Uit (3.3.1) volgt:

•

Dus

• (3.3.6)

Ontwikkeling van sin(~12;Af), mits~» 2;Af ,
b b

I t · ( 21T4.f) . 2lt'4f
ever Sln ~+~ ~ Sln~+ f b cos ~ •

zodat



t' ~ -
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zodat

XUa(sin~+~cos~)

2lTfbU b

De afwijking van de gemeten periodetijd {(t1+t')-t o}

ten opzichte van JL bedraagtf b

t'-t o =

Gemiddeld zal volgens (3.3.8) to-t'=o, daar ~ alle waarden
kun aannemen, mits over een groot aantal,(m), perioden

gemeten wordt. (m=1,2,3 ••• ).
De maximaal te meten fout is onafhankelijk van de meettijd.

Irruners als m 2~~f = 2n, zijn alle waarden van ~ doorlopen

en is de totale meetfout nul. (uit 3.3.6 volgt dat na

t-; , ~ schijnbaar 2;Af verandert).
b b

Deze periodiciteit laat inzien, dat de maximale totale
meetfout optreedt voor n=~m:

f b 'i(u 4f '(ua
ttot ~

a ,..,
2Af • 2 -.. 2fbub

•
f b ub

Als ua ~ ub ' geldt:

(3.3.10)

(3.3.12)

'IC
.4 ttot ~ 2f •

b

Uit de fonnules (2.3.12) en (2.3.16) blijkt dat de
koppelingsfaktor ~ afhankelijk io van de dikte Villl d~

opgedampte laag.
Bij het ontwerpen van filters wordt aanbevolen:

r àd
jd e ~ 0,020 (JJeaver lit. 8 blz. 980).
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De kleinste demping treedt op voor een TS1-trilling met
dempingskonstante

6 -60, 5.10 vlf~fe~de (vergelijk 2.3.13 en 2.3.16; immers ~

is irnmaginair).
I,let (2.3.9) en (2.1.18) wordt de a.mplitudo van de materiële
trilling als functie van de afstand x tot de elektrode-rand

(3.).13)

Na invullen van de numerieke waarden:

u(x) ~ Uo exp(-1,9.10-4f g .X).

Voor f=10,5MHz geldt:

Uitgegaa.n is van een meetfout van O,01Hz.

Uit (3.3.11) volgt hieruit voor meettijden van ~1sec.:

~ {.1 0-2 (3 3 1 r:: 'lr\.~ •• '),

Met (3.3.14) volgt uit deze voorwaard.e, de eis

2,9.103 .x ~ 4,6.

Dus x ~ 1, 5mm (3.3.16)

2

Voor de zekerheid is gekozen x=3mm en x=2, 5mm (immers e3 ~ 2) •

Sommige onderzoekers vinden een ~ maal zo grote
dempings-konstante dan theoretisch voorspeld is (Shockley
lito 5 blz. 104).
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3.4. De diameter van de elektroden.

De dié1JJleter is zodanig gekozen, dat eeen inh&rmonische
boventonen kunnen optreden.

In hoofdstuk ( .2.4) zijn de voo~vaarden afgeleid voor
rechthoekige elektroden.
Volgens Mindlin en Deresiewicz (lit. 15) zijn voor ronde

elektroden de inharmonische boventonen complex van aard.
Experimentele gegevens voor ronde elektroden van Shockley

(lit. 6 blz. 992 fig 11 ) tonen aan dat ook in dit geval
de in (2.4.5 ) en (2.4.6 ) gevonden voonvaarden van
toepassing zijn.

Formule (2. 4.6) levert de kleinste bovengrens voor de
diaIneter b van de elektroden.

o Ad
Met J~ de 0,020 en fgd=g kan (2.4.6 ) herschreven worden:

6
b ~ J, 8. 10 1 3 104 1

TT ,...,.; ~ ,. r·
f~ VO,020pg g

t:>

h;et f =10,5MHz,g

bTT ~ 1, 4mm.

Gekozen is b=2mm en b=2,5mm, omdat volgens (lit. 6 blz. 992
fig. 11 Go) de responsie van de inharmonische boventonen ten

opzichte van de grondtoon ~ -SOdB. (vergelijk de in 3.3.15

gevonden voorwaarde voor de koppelingsfaktor).
Een zo groot mogelijke elektrode is wenselijk om een

zo groot mogelijke Q-faktor te krijgen (vergelijk lit. 14).
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J.5 De elektrische aansluitingen op het kristalplaatje.

~ ~
~ ~

Tegelijk met de elektroden IJvorden elektrische aanslui tingen
aangebracht.
Er zijn twee systemen geprobeerd (zie fig. J.5.1 A en B)
welke beide voldoen.

A B c D

Fig. 3.5.1-
Kwarts met elektroden. Aansluit-klem voor elektroden.

Er werden aansluitklemmetjes gebruikt (zie fig. J.5.1 C en
D), gemaakt van Ni, 0,1 Jmm dik en ~1, 5mm breed (in verband
ruet de ohmse weerstand, die veel kleiner dan de weerstand
bij serie-resonantie moet zijn ( 15 )).
De kIenmetjes worden vastgemaakt met Argentol 70 (Drijfhout
K.V.) (araldiet-houdende cementen kunnen een te grote
overgangsweerstand veroorzaken).
Het geheel wordt ~ J uren bij een temperatuur van 400°C
in N2-atmosfeer gebakken.
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3.6. Het elektroden~materiaal.

Rij het fabriceren van cOIT~erciële kristallen, worden vaak

gouden elektroden aangebracht.
Om de hechting te verbeteren, kan eerst een laagje nichrome

(80% Ni, 20% Cr), 500~ dik, aangebracht worden.

Bij hogere temperaturen echter heeft goud neiging te
migreren in de aansluitkontakten (Holland lit. 16).

Ook bij pogingen de aansluitklemmen te solderen, bleek

dat het goud rondom oplost in het soldeertin. Goud echter

reageert niet met de meeste stoffen, wat bij srn~~ige

toepassingen belangrijk is.
Ook zilveren elektroden zijn getest. Zilver hecht voldoende

goed op kwarts en kan daarom zonder nichrome-onderlaag aan

Gebracht worden.
Kristallen met zilveren elektroden moeten in een hermetisch
afgesloten doosje bewaard worden omdat de in de lucht aan
wezige zwavelhoudende stoffen in enkele dagen tijds de

elektroden zodanig aantasten dat het geheel niet meer
bruikbaar is.
Bij zogenaamde overtone-kristallen wordt soms Cu opgedampt

(Philips: bij 5e harmonische).
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3.7. Het aanbrengen van de elektroden.

Twee methoden komen het meest in aarunerking:

a) sputteren,

b) opdampen.

ad. a)

Door middel van een gasontlading wordt kathode-materiaal

met grote snelheid verstoven. (Holland lit. 16 hoofdstuk 14)e

Deze atomen dringen een tiental .R :.Ln het te besputteren

rnateriaal door en vormen aldus een hechte laag.

Nadelen echter:

1. er is geen meting Vffi1 laagdikte met behulp van

oscillator mogelijk,

2. de gesputterde laag is moeilijk te verwijderen,

3. indirekt wordt er ook materiaal van de mal (vergelijk

fig. 3.7.1) gesputterd, hetgeen overigens te mini

maliseren is door alle elementen van de mal te vernikkelen~

ad. b)

In principe wordt er bij een druk VUIl ~10-6torr metaal

d~~p gevormd, welke kondenseert op het kristalplaatje

en aldus een elektrode vormt. (Holland lito 16).

Hiertoe is het kwarts, op de elektroden na afgeschermd.

(vergelijk fig. 3.7.1).

De beschrijving van een mogelijke opdampprocedure is als

volet:

1. schoonmaken~

De kwartsplaatj es worden gedurende ~ iminuut geëtst in een

ammoniwn-bifluoride-oplossing. (van gebruikte plaatjes

worden de elektroden opgelost in bIjvoorbeeld koningewG+er).

Daarna worden ze grondig afgespoeld met gedestilleerd water.

Na de kristallen zorgvuldig drooggemaakt te hebben worden

ze gedurende~1 uur ultrasoon gereinigd in een tri-chloor

bad. Ze worden met een schoon (eventueel tevoren ultrasoon
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gereinigd) pincet vastgepakt en met behulp van (schoon!)
stikstof drooggespoten om droogvle~ken te voorkomen.
Het aanpakken met de handen kan voor de hechting van de
elektroden fataal zijn.
De op te dEUIlpen kristallen worden in de damp-mal (fig.
3.7.1) gelegd, waarna de mal dichtGeschroefd wordt.
(Ook de mal is even van te voren ultrasoon in een tri-bad
schoongemaakt en met N0 drooggespoten).

c..

000
000

~:.:::::::.:d::::::::lI:::::::::L.Z=:::1
---"_ ..-.'.-.._.._.._--
-------_.._-_ .. _.._--_...._-
--_.._.._.._..- .._.._--

L.. E:_-~:·:.::V.::::::-:Jl.::·:.::·.\...._ ......

000
Fig. 3.7.1
Mal om gewenste elelctrodenkonfiguratie te verkrijgen.
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2. Het eigenlijke opda~pen.

Pomoen ~ 10minuten (~10-4torr ) •
•L

Glimmen ~15minuten (met warme buitenwand), om met behulp
van ionenbombardement het oppervlak schoon te maken.

-6 ... -5Pompen tot 10 a 5.10 torr.
Een monitor-kristal doet dienst als laagdikte meter.
De resonantiefrequentie van dit kristal is ongeveer 51~Iz.

_f
2

" àd
Volgens (2.2.4) geldt Af= s e e zodat hieruitgf'
Af.(fs =5MC) te berekenen is.

YeAde 1 -3 ( .Daar jd = 20. 0 Zle dikte van de elektroden) volgt

hieruit A f( bij f s=5I.IC) •

Deze Af is af te lezen op de laagdikte~meter.

Voor 10,5Mc werd een zijde opgedampt tot de laagdikte
meter 25KHz aanwijst.
De pomp-procedure zoals beschreven, wordt weer uitgevoerd,
terwijl nu tot 20KHz opgedampt wordt.

Nu wordt van elk kristal een elektrode afgedekt met Al-folie.
(Dat tevoren in een tri-bad ultrasoon gereinigd is).
l'Ja de pompprocedure wordt tot f=:t5KHz opgedampte
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3.8. Schatting van L,Ce en C. (vergelijk fig. 2.5.1 en

2.5.2).

Voor de capaciteit gevonnd door een elektrodenpaar geldt
volgens lito 17.:

Ce=0,402 ~, lpF]

(0: oppervlakte elektrode
(d'; dikte kristalplaatje

[cm2 ] )

[cm J).

(3.8.1)

Ce
Volgens Cicolella (lit. 18) geldt voor een AT-snede ëf=190.

Daar W;LC=1 en f sd=g (formule 2.1.18), vinden we

Ce=2,41 f s 10-6.0 rpF] ,

(f : serieresonantiefrequentie [Hz' ),
s 2 ~

(0: oppervlakte elektrode [mn J ),

(3.8.2)

C = 1,27 f s 10-8 .0 rpF] (3.8.3)

L 2.1018
IH] (3.8.4)= o f3 •

• s
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3.9. Enige opmerkingen over kwarts.

~-Kwarts gaat bij 573 0 C over in het niet piëzo-elektrische
p-kwarts.
~-Kwarts vertoont optische en elektrische tweeling-vorming
(o.a. Heising lit. 10).
Elektrische tweelingvorming kan in kleine gebiedjes op
treden en als dit onder een elektrode (symmetrisch) ge
beurt, wordt de totale piëzo-elektrische spanning nul.
Elektrisclle tweeling-vorming kan spontaan optreden (al
bij 400oC), vooral als er temperatuurgradiënten in het
kristalplaatje aanwezig zijn.
Het is duidelijk dat de Q-fuctor en de "kristalaktiviteit"
hierdoor sterk verslechteren.
Ook bij het in trilling brengen kan bij grote amplitudo's
spontane tweelingvorming optreden.



37

4. Experimenten.

4.1. Invloed van de elektroden-dikte op de resonantie-

frequentie van een multi-resonator.

Om na te gaan of de twee elektrodensystemen in(~erdaad on
afhankelijk zijn, werd een d~ilpexperiment uitgevoerd.
Hierbij is het kristal met elk een oscillator (fig. 4.1.1.)
in een vacuum-klok gebracht.
Er is goud opgedampt, waarbij één elektrodenpaar afgeschermd
werd.
De frequentiemetingen worden op film vastgelegd in verband
met de snelle veranderingen.
Voor een uitvoerige beschrijving zie Te~neulen, van Empel
c.a. (lit. 24).
Grafiek 1 toont de meetresultaten.

Flg. 4.1.1 •
Oscillator (parallelresonantie).

1.

1
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Bij verdere precieze metingen bleek de grootte van de
kristalstroom bij resonantie,invloed te hebben op de
resonantiefrequentie. (grafiek 2).
Hiorbij is gebruik gemaakt van een oscillator, waarbij
deze stroom goed in te stellen en konstant is. (Voor een

beschrijving van de oscillator zie Severs (lit. 19).
Verder is de temperatuur op ~ 0,1 oe konstant gehouden.
0:1} de gelijkheid van het tweevoudige elektrodensysteem
te testen als functie van temperatuur- en druk-ver
c:.nderingen is, om eventuele oscillator-invloeden te ver
mijden, gebruik gemaakt van een vektor-i.mpedD.ntiemeter,

die gevoed wordt met een Schlmlberger digitale frequentie
generator; om de vereiste nauwkeurige en stabiele werk
frequentie te verkrijgen.

Verder kunnen ook die frequenties inzesteld worden,

waarbij I~I =45°, zodat ook de Q-faktor bepaald kan worden

(zie 2.5.16).
De frequenties waarbij Cf =0 kunnen nauwkeurig ingesteld
worden. (Een oscillator werkt ook bij die frequenties

~aarvoor de impedantie van het kristal reëel is).
Deze meetmethode geeft dan ook IIleer informatie dan met

een oscillator mogelijk is, terwijl de kristalstroom

konstant en zeer klein is (4 ~A!).
---------------
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4.2. Invloed van de aansluitdraden van het kristal.

Bij experimenten waarbij een oscillator gebruikt werd,
bleek een in parallelresonantie trillend kristal op te
houden met oscilleren wanneer de aansluitdraden lang
zijn.
In aansluiting op hoofdstuk 2.5 is dan ook experimenteel
de invloed van de aansluitdraden bepaald.
Hierbij is gebruik gemaakt van coax-kabel (type RG-58A/U).
Volgens lit. 20 is

en C;=93,5 pF/m.

De parallel- en serie-resonantiefrequentie wordt met
behulp van een vektor-impedantiemeter (Hewlett Packard
4815 A) ingesteld.
Het kristal is een Philips kristal (9750KHz, HC-6/U
glas).
Zonder kabel en buiten het resonantiefrequentie-gebied
wordt Co (vergelijk fig. 2.5.2) bepaald.

(Met behulp van formule 3.8.2 wordt gevonden met

0=11.10-2 : Ce=2,5 pF; het verschil met Co is de be-

dradingscapaciteit).

Bij serie-resonantie blijkt:



(vergelijk fig. 2.5.2).
Met behulp van ().8.4) vinden

te verwa&rlozen is bij

In grafiek) is Ai. =
p
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Volgens (2.5.10) is

R
2

As~R(1+T) •
Xc

o

De korrektieterm is veel kleiner dan de meetnauwkeurigheid,

zodat R=14,5 .fi.

Volgens 2.5.9 is het frequentieverschil tussen deze ge
meten serieresonantie en de serieresonantie waarbij Co
ontbreekt:

R221ffs Co
A f s ~ - 41TL '

we Af < ~Hz, zodat Afs s

een meetonnauwkeurigheid van 2Hz.

ft~f uitgezet als functie van
p s

de kabellengte 1.

Hierbij is ft de parallelresonantiefrequentie van kabelp

en kristal. (zie fig. 2.6.1)

Volgens formule 2.6.12 geldt:

•

1 -) (Het snijpunt van Af' met de y-as is 0,5.10 • De meting
p

van 4f~/1=0 is nauwkeuriger: A f~/1=0=20156HZ).

Formule (2.6.12) met 1=0 geeft:
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Volgens grafiek 3 is:

-3= 1,1.10 ,

f =9.750.24 5Hz •s

11 5 -12 (l'tMet C =93, .10 1 •
P

-2gegeven C=1,8.10 pF.

20) volgt uit het experimentele

De weerstand RI bij parallelresonantie als functie vanp

de kabellengte is volgens (2.6.16):

Zodat

1In grafiek 3 is uitgezet als functie van de kabel-
~R~+R

lengte.

.r;;- * -2De helling Ws VR Cp ~ 2,4.10 •

6 1f -12Hieruit volgt met f s =9,75.10 en Cp=93,5.10 ,

Ja ~ 4 :::e. R=16 .Q.

Gemeten is (zie grafiek 4) R=14,5 n.
In deze grafiek is de serieresonantiefrequentie en d~

daarbij optredende weerstand uitgezet als functie van de

kabellengte.
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Volgens (2.6.14) zou gelden:

d(4f' )
Af' _ -p Z.l ~ s_

s - 4",L dl-

-f Z2C•
~L0 P ~ - 102• (Volgens grafiek 4).

en C-=93,5.10-12 vinden we
p

Ce ~ 1,4 pF ,

Met Z =53.n., f =9,75.106
o s

-2L=-1,3.10 H.

Daar (21l'fs )2LC=1 volgt hieruit C ~2.10-2 pF.

De schattingsformules (3.8.3) en (3.8.4) hebben als uitkomst

-2L 21::.1,7.10 H.

Grafiek 5 toont de meetresultaten van de koppeling
tussen de beide elektrodenparen van een kristal met
dubbel elektrodensysteem.

Er zijn drie meetseries uitgevoerd:
een bij serieresonantie,
een bij 101'IHz,
en een bij 5MHz.

Door parallel aan de voltmeter, welke V2 meet, een
weerstand R aan te brengen, zodanig dat V2 de helft
wordt, is (ongeveer) de inwendige weerstand van het
kristal als transducer bepaald.
R bleek bij serieresonantie ~680 Jl te bedragen.
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Voor de capacitieve koppeling is onderstaand vervangings
schema getekend (fig. 4~2.1).... '\~

A
,

A«A
c,

4.2.2
koppeling

~ig. 4.2.1 Fig.
Vervangingsschema van de cap~citieve

tussen de twee elektrodenparen.

Om de inwendige impedantie te bepalen, wordt de impedantie
gemeten tussen de aansluitklemmen voor V2 ' terwijl A
kortgesloten is.

(R ~ Sn.)
De gemeten impedantie Z bedraagt \z\ ='1,aK, lf~-aao
(f=10MHz).
Verder blijkt C1~ C2~ CJ ~C4 ~1, 6pF terwijl

C6~9,2pF en CS'%.6,7pF •

Zodat het vervangingsschema zoals getekend in fig. 4.2.1
in goede benadering vervangen kan worden door dat van

fig. 4.2.2 •
De inwendige impedantie Z (10MHz) is dan: lzl~1,sKn.

Hieruit volgt:

lV2 \,v C1 A'--O
V -ë; - •1 6
Als C1, C2 in C) en C4 niet gelijk zijn, is A' ~ O.

Door parallel aan twee van deze vier condensatoren
een trimmer te monteren, kan A' ~ 0 •
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Verder blijkt, zoals te verwachten is, dat I~I

frequentieonafhankelijk is voor frequenties beneden het

resonantiegebied. (De acoustische koppeling is véél kleiner).
~

J V2Voor de acoustische koppeling geldt kennelijk V
1

f=f =(~O,2%.

s
In hoofdstuk 3.3 is afgeleid: I( ~ 1%.

Uit deze metingen blijkt verder dat serieresonantie
A ~

de voorkeur verdient.

a. Serieresonantie is de "natuurlijke" eigen-trilling

b. Hij serieresonantie is de invloed van de toevoer
leidingen op de resonantiefrequentie (bij korte
leidingen) relatief veel kleiner «3%).

c. Parallelresonantie is "hoog-ohrnig" en dus veel ge
voeliger voor storingen van buiten.

d. De weerstand bij parallelresonantie is erg afhankelijk
van de lengte. Het kost daarom in praktische gevallen
veel energie het kristal in trilling te houden, zo
veel soms dat het kristal kapot gaat (zie foto).
Ook "blindstromen" spelen hierbij een rol.

e. Bij lange leidingen is het verschil in de weerstand
bij de twee modi zo klein, dat instabiliteiten optreden.

f. Serieresonantie is veel ongevoeliger voor veranderingen
in de parallelcapaciteit Co.

g. Bij serieresonantie kan het kristal laag-ohmig afge
sloten worden, waardoor de capacitieve koppeling bij
gebruik van multi-elektrodenparen een veel kleiner
effekt heeft.
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4.3. De temperatuur-afhankelijkheid van·.· een multi-resonator.

Een kristalplaatje met twee elektrodenparen is in een
gesloten nikkelen cylinder bevestigd, (zie tig. 4.3.1).
Dit alles wordt in een omhulling VUfl glas gemonteerd.
Temperatuurmeting met behulp van een thermokoppel blijkt
een te grote fout te introduoeren vanwege temperatuur
gradiënten in de doorvoerdraden. (Glasdoorvoeren kunnen
niet gemaakt worden van thermokoppel-draad in verband met
de uitzettingscoëfficiënt, die hetzelfde moet zijn als
die van glas).

De temperatuurmeting geschiedt dan ook met behulp van
een platina-weerstand Hp' welke op de cylinderwand be
vestigd is.
Om de aanwezige thennospanningen zo veel mogelijk te
compenseren is gebruik gemaakt van onderstaand schakel
schema (fig. 4.).2).
De weerstand wordt vergeleken met die van een weerstands
bank (~).

Het geheel wordt gevoed met een zeer stabiele temperatuur
onafhankelijke spanningsbron (IJkspanningsgever, Bleeker).
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,1..-
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Fig. 4.3.2.
Schema voor temperatuur-meting.

Vt en Vw worden gemeten met een Poggendorff-compensatie
nieter, zodanig dat de weerstand van de toevoerdraden een
zo klein mogelijke invloed hebben.
Door gebruik te maken van de ingebouwde con~utator

schakelaars, kunnen de nog aanwezige thel~ospanningen

geëlimineerd worden in de uiteindelijke meetresultaten.

Rp ' J\v= 100 n.
Ry ~ 10K.Q, zodat Rp en Rw bij benadering door een stroom

bron gevoed worden.
De weerstandsbank By wordt zodanig ingesteld, dat Vw
een bepaalde waarde aanneemt.
Tijdens de meting wordt Ry zodanig bij geregeld, dat Vw
konstant blijft.
Vt wordt gemeten, en met behulp van een door een computer
uitgerekende tabel kan de temperatuur van Rp afgelezen
worden.
Rp is tevoren geijkt, in een reageerbuisje met alcohol,
welke zich in smeltend ijs bevindt.
Verdere konstruktiedetails zijn te vinden in de stage
verslagen van E.C. van Ballegooyen en F. Boersma (lit. 21,22).
De druk in de glazen omhulling wordt konstant gehouden

'(zie hoofdstuk 4.4). De elektrode-aansluitingen kunnen via
een relais met de vector-impedantie.meter verbonden worden.
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Af
is Afs uitgezet, terwijl fS vergeleken moet

s

He. gias wordt in een oliebad-thermostaat geplaatst.
Van beide elektrodenparen, is de temperatuurafhankelijk
heid van de serie- en parallel-resonantie bepaald.
Met behulp van een computer zijn de vele meetpunten in
een grafiek verwerkt (zie grafiek 6). Een van de beide
elektrodenparen vertoont soms een dip, waarschijnlijk
veroorzaakt door verontreinigingen op het kristal.

f

Immers een temperatuurverhoging is bij de eerste
experimenten gepaard gegaan met een frequentieverlaging
(grafiek 7). Hierbij echter, reageren de beide systemen
in hoge mate gelijk. In verband met deze resultaten is
de glasballon gedurende enige dagen uitgestookt op 1500 0,
terwijl de lucht in de ballon vervangen is door stikstof
(dit laatste is enige keren herhaald).
Zie drukopstelling (hoofdstuk 4.4) voor verdere details.
Na het uitstoken is de temperatuurafhankelijkheid van
beide systemen bepaald (grafiek 8).
De temperatuurcoëfficient blijkt onderling iets te ver
schillen.
In grafiek 8

worden.
f s (1)-fs (2) 1,7.103Hz.

4,fs (1)_ Afs (1) ..... Afs (1)

f s ( 1 ) - f s (2) +1,7.102- f s (2)

3
(1 1,7.10)

- f (2) •s

Deze korrektie echter is veel kleiner dan de optredende
verschillen. Voor de verklaring is uitgegaan van onder
staand gestylleerd model van het kwartsplaatje (fig. 4.3.3).

""E·-=..IIL.

,
: ".1"

-- -- - --- ---- - - ----r-,
: JAt-----------8r~ -- ---

~~~- I ---~~-c

I
I
I,

H~--"K"lt-,---- ...-..:y..----~:__--------I L
'--- " D' 041· L I Ll d•. ..( " ~ e.K~ro e.

cl A

Fig. 4.3.3
model vanfiwartsplaatje met e~ektroden.
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Volgens dit model hebben de twee elektrodenparen een
verschillende hoek ~ met Z-as van het moederkristal
(voor AT geldt; ~ =350 10').
De hoek At, welke de lijnstukken AB en BO met elkaar
lnaken is gekozen als benadering voor het hoekverschil.
Hierbij is A, B en 0 respektievelijk het midden van
EK, GH en LM.
Daar A!«1, kan op eenvoudige wijze aangetoond worden
dat L GEF~4t.

Dus h' =:l i I ' Af.
Uit gegevens van Warner (lit. 14) is af te leiden dat
twee kristallen met verschillende , en dezelfde
f s (T=2700) een genormeerd frequentieverschil als functie
van de temperatuur, met parameter t hebben volgens:

14f1-6f2J 5.10-4 [ 1 ~
~ - radiaal- •°0- • voor -30°0 ~ T ~ 80°0.f s f s

Uit grafiek 8 is af te leiden dat

•

I ) h • -1 ° -11 ° °A f 1-Af2 ~ 5 ~z. rad. • 0 J. voor 30 0 ~ T ~ 80 O.

Met f s =107 volgt hieruit Ap~4.10-3rad.

Dus h' 'Z o. 5rm (I ' =13mm) •

De ruwheid van het kristal bleek ~ 2rm te zijn (drs. Koning,
Technische Hogeschool Eindhoven).
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4.4. De druk-afhankelijkheid van een multi-resonator.

De relatieve frequentie-verandering is als volgt van
de druk-afhankelijkheid, (lit. 14, 23):

4 f ( • f ) ( Af ) ( 6 f)
T = 7 p+ f x+ Tm'

waarbij; p: veranderingen ten gevolge van de hydrostatische
druk,

x: veranderingen ten gevolge van de "impedantie"
van het aanwezige gas,

m: veranderingen ten gevolge van de gasadsorptie.
Hierbij wordt p niet te klein verondersteld om geen
"Knudsen-gas" te krijgen.
Voor een AT-snede geldt (gecorrigeerd voor 18,50 C):

Af -10 -6( )i mf'=14. 10 p-1,28.10 f./g .' -2JkUI'
met Jg=; •

Hierbij is:
p: druk
M: molecuul gewicht van het gas

R= 6,23633.104

T= absolute temperatuur
= Viscositeit

m= massa geadsorbeerde gas

1k=s .m. lcwarts

d= dikte kwartsplaatje
A= oppervlakte elektrode

[torr]

[cc-torr/mol. °C]
[OK]

[poises=0,1 kg/sec)
{kg]
[=2,65.103 [lcg/m3]

[m]

[ m2J
Uit deze vergelijkingen volgt dat de drukafhankelijkheid
voor ieder gas verschillend is.
Bij de experimenten is gebruik gemaakt van stikstof,
omdat:
a) N2 reageert niet met het elektrodenmateriaal

b) N2 heeft tamelijk grote moleculen, zodat de adsorptie
in de elektroden en het kwarts niet zo groot zal zijn.
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In fig. 4.4.1 is de meetopstelling getekend.
De koelvallen dienen om o.a. olie- en kwikdamp te laten
condenseren.
Voor verdere konstruktiedetails wordt verwezen naar
lit. 21 en 22.
Voor dynamische drukmetingen is de opstelling niet zo
geschikt vanwege de relatief lange en dunne verbindings
buizen.
De metingen zijn dan ook quasi-statisch.
Ook nu blijken v66r het uitstoken verschillen op te
treden: zie grafiek 9. (vergelijk grafiek 6).
Grafiek 10 toont de meetresultaten bij kamertemperatuur
na het uitstoken.
Grafiek 11 geeft de meetresultaten weer bij t=113,7°C
(hierin zijn met behulp van grafiek 8 kleine temperatuur
variaties tijdens de meting gecorrigeerd).
In grafiek 12 is de frequentie uitgezet als functie van
Jij bij t=18,50 C.

Uit (4.4.1) en (4.4.2) volgt voor kleine drukken met ver
waarlozing van de laatste term (volgens Warner lit. 14,
is alleen H2 D2 en He de "mechanische" adsorptie niet te
verwaarlozen), met

f=1,OS.107 en ~ 18.10-7 (lit. 24).

1 .!ll12 -6 .r-1 lT4PT = -5,5.10 V~.

Uit grafiek 12 volgt ~f~:~ ~ -0,74 zodat yt~ 1,80.10-7

~=1,75.10-7 volgens lit. 24 •
In grafiek 12 is ook het voor hydrostatische druk ge
corrigeerde meetresultaat (volgens (4.4.1))uitgezet.
Uit deze rechte blijkt, dat de numerieke waarden van
waarschijnlijk te groot zijn voor het gebruikte 10Mc
kristal.
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De formule is afgeleid voor f~ 51\lc, met f =350 09' •

Volgens lit. 14 heeft de frequentie in het bewuste
trajekt een omgekeerd temperatuur effekt dan bij ons
kristal, zodat de temperatuurkorrektie zelfs foutief
van teken is.
Hierdoor zou 14.10-10 (zie (4.4.1)) kleiner worden.
De gas-adsorptie-term zou de afwijking nog groter
maken.
De in lit. 14 en 25 gedane uitspraak van een te ver
waarlozen adsorptie-effekt is hiennede geverifiëerd.



720~~-~r-J----------'-'7$'r----,

4001---+----.,1'---------------7j,')----~

380I--.-.I\~-'"""1S-------------757-----,

10,394,360

8801----,S--..:f----------';',-----,

80032051

860~---.,7--+--------7r_----,

10,387, 8L.O 0

640 r------1;t,-,------------...,?~/~----,

Figure 1.

The frequencies of both oscillators as a function of time
during the experiments.

Evaporations upon the firat electrode system has been carried
out near t=7 end t=308 •.......-'---
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Onderbroken aansluit-elektrode als gevolg van te

groot trillingsamplltudo bij parallel-resonantie.
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