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1. Samenvatting

Dit afstudeerrapport beschrijft de toepassing van een substitutie

brugmethode voor het bepalen van de seriecapaciteit C
1

in het ver

vangingsschema van een 10,7 MHz kwartskristal.

Precisie coaxiale leidingen met luchtdielectricum dienen hierbij

als capaciteits-standaards, als resistieve elementen worden in de

h.f. brug lichtgevoelige weerstanden gebruikt.

In een beschouwing over de factoren die de meetnauwkeurigheid be

perken wordt aangetoond, dat met de nodige zorg een minimale on

zekerheid van enkele promilles in de C
1
-bepaling haalbaar is.

Summary

This engineering-degree thesis describes the application of a sub

stitution bridge-method to determine the series-capacity C
1

in the

equivalent circuit of a 10.7 MHz quartz crystal.

Precision coaxial air lines hereby serve as capacity standards,

light-dependent resistances are used as resistive elements in the

h.f. bridge.

In a consideration of the factors limiting the accuracy of measure

ment it is shown that with proper care a smallest uncertainty of

a few promilles in the determination of C
1

is attainable
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,. Definitie en notaties van diverse symbolen.

variabele

Kracht

Potentiaal

Lading

Elektrisch veld

DiUlektrische verplaatsing

Spanning (stress)

Relatieve verlenging (strain)

symbool

F

v

Q

E.

D

T

S

dimensie in m.k.s. stelsel

Newton

Volt

Coulomb

Volt/meter

Coulomb/meter2

Newton/meter2

meter/meter

Elastische verplaatsing

"

"

compliantie (. l/C)

stijfheid (. elasticiteits

modulus)

u

s

c

meter

meter2/Newton

Newton/meter2

Permittiviteit

PiUzoelektrische constante

DiUlektrische impermeabiliteit

"
"

"
Temperatuur

Soortelijke massa

Serie-weerstand

Parallel-weerstand

Impedantie

Snelheid

Capaciteit

"

"
"

d

e

g

h

o

.I
r

R

z

v

C

Farad/meter

meter/Farad.

Coulomb/Newton

Coulomb/meter2

meter2/Newton

Newton/Coulomb

KO

Ohm

Ohm

Ohm

meter/sec

Farad.
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Notatie'van de spanningstensor T.*

T T Txx x:y xz

T T Tx:y x:y yz

T T Txz yz zz

Tll T12 T13

.. T12 T22 T23 ..

T
13

T
23

T
33

Tl T6 T
5

T6 T
2

T
4

T
5

T
4

T
3

De laatste vorm wordt het meest frequent gebruikt.

De richting en de vlakken waarin of waarop de diverse spanningscomponenten

werken, worden aangegeven met de beide indexen. De eerste index geeft de richting

van de spanning en met de tweede index wordt het vlak vastb~legd waarin of waar

op de betreffende spanning werkt. Het bedoelde vlak staat n.l. loodrecht op de

richting die door de tweede index wordt aangegeven, zie b.v. fig. 3 - 1.

fig. 3 - 1. Richting van de spanningstensoren.
Z.

~--+---J

T : dit is een spanili.ngscomponent die werkt
xx

in de richting van de X-as en op een

vlak loodrecht op de X-as m.a.w. lood

recht op een vlak evenwijdig aan het XZ-vlak.

T : dit is een s~1ingscomponent die ookxy
werkt in de richting van de X-as maar in

een vlak loodrecht op de Y-as m.a.w. even

wijdig aan het XZ-vlak.

Beschouwen we een punt P met de co5rdinaten P (x,y,z). Na deformatie worden

deze coordi'naten P (x + S, Y +r '.z +J ). Voor de relatieve verlengingen gel

den dan de volgende betrekkingen:

Sla R
)1

S = l..L + .l!L
4 JI. Jz

Tussen de spanning en de relatieve verlenging bestaat een evenredig verband,

waarbij c, de elastische stijfheid, de evenredigheidsconstante is.

Tl = cllSl + c12S2 + c13S3 + c14S4 + c15S5 + c16S6

T2 = c21S1 + c22S2 + c23S
3

+ c24

T
3

= c31S1 + c32S2 +

T
4

= c41S1 + c42S2 +

* Notaties vlgs. r1ason, lit 3 •
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Omgekeerd kan S ook uitgedrukt worden in T volgens:

[SJ = [~[r], waarin [sJ de elastische compliantie is.

Tot nu toe zijn elastische relaties beschouwd die statisch gemeten kunnen worden

b~ een constante temperatuur, de constanten zijn daarom ook isothermisch. Voor

een snel vibrerend lichaam echter, is er geen mogel~eid om tot een temperatuur

evenwicht te komen, zodat h~eruit volgt dat de optredende elastische constanten

in £eite adiabatische constanten zijn, eenvoudig door het £eit dat er van een

elementair volume element geen warmte toe o£ a£gevoerd kan worden. Voor gassen

bestaat er een duidelijk verschil tussen adiabatische en isothermische constanten,

maar voor piezoelektrische kristallen is het verschil hiertussen klein en kan

gewoonlijk wel verwaarloosd worden.
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4. Inleiding.

Omdat voor sommige toepassingen van kristalfilters de eigenschappen van de

hierin gebruikte kwartskrista1len nauwkeurig bekend moeten zijn, worden aan de

metingen van de parameters van deze kristallen steeds hogere eisen gesteld.

Ook internationaal gezien leveren deze metingen steeds problemen omdat de meet

resultaten vaak niet in overeenstemming zijn, zodat tegenwoordig de tendens be

staat om deze metingen te standaardiseren. De in dit verslag besproken meet

methode wil hiertoe een b~drage leveren; b~ de capaciteitsmetingen, waar deze

methode eigenlijk op berust, is daarom gebruik gemaakt van een internationaal

aanvaarde capaciteitsstandaard n.l. de "Standard coaxial line" van Gen. Radio.

Teneinde de meetfouten zo gering mogelijk te houden werd gekozen voor een substi

tutie-methode. Hoewel het meetprocede, dat in hoofdzaak neerkomt op het afregelen

van een brugschakeling, nogal omslachtig is, waren de resultaten alleszins be

vredigend.

In het eerste deel van dit verslag wordt het elektrisch vervangingsschema

van een piezoelektrisch kristal voor een AT-snede afgeleid. Daartoe worden eerst

de piezo-elektrische vergelijkingen in het algemeen beschouwd. In deze vergel~kin

gen wordt n.l. het verband gelegd tussen de diverse mechanische en elektrische

grootheden in een piezoelektrische stof. M.b.v. de bewegingsvergelijkingen van

Newton en de piezoelektrische vergel~kingen voor kwarts kan door gebruik te ma

ken van eenaantal vereenvoudigingen, voornamelijk gegeven door de geometrische

afmetingen van het beschouwde kwartsplaatje, een elektrisch vervangingsschema

worden afgeleid, waarin een verband gelegd wordt tussen de elektrische para

meters enerz~ds, en de mechanische grootheden anderzijds.

In de daaropvolgende paragrafen worden voor de verschillende kristalparameters

diverse meetmethoden nader bekeken en wordt uitvoeriger ingegaan op de meest re

cente meetmethoden. De rest van het verslag is gewijd aan de meting van de serie

capaciteit (Cl ) volgens een brugmethode, waarbij als uitgangspunt genomen is,

dat de capaciteitsmeting gerefereerd moet kunnen worden aan een algemeen aanvaar

de capaciteitsstandaard. Hiervoor werden bij deze metingen coaxiale lijnen van

Gen. Radio gebruikt, omdat de dimensies hiervan nauwkeurig bekend zijn, zodat de

hiermee corresponderende equivalente capaciteit precies berekend kan worden.

M.b.v. deze leidingen is allereerst getracht de Boonton RX-meter te ijken, toen

dit niet mogelijk bleek is besloten om zelf een brugschakeling te realiseren.

Teneinde een indruk te krijgen van de grootte orde van de kristalcomponenten i.v.m.

de dimensionering van de brugschakeling, zijn allereerst enkele kristalmetingen

met de RX-meter uitgevoerd.
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De uiteindelijk gerealiaeerde brugschakeling ia een 1:1 brug, waarin de coaxiale

lijnen ala capaoiteiten en een L.D.R. ala variabele weerstand gebruikt worden.

Lehalve aan de schakeling zelf wordt verder ook aandaoht beateed aan de onbalans

spanning en de detectie hiervan. Tenalotte worden de mogelijke bronnen van fouten

nader onderzocht en wordt de equivalente capaoiteit (C1) uit een aantal meetre

sultaten berekend.
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Close-up van de brugschake1ing met aan een kant van de brug een capaciteits

standaard en aan de andere kant het te meten krista1.
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5. Het pi~zo elektrische kristal en het elektrisch vervangingsschema.

5.1.1. Physica van de pi~zoelektriciteit.

Wanneer op een kristal, dat uit ionen is opgebouwd een deformatie

wordt uitgeoefend ontstaat onder bepaalde voorwaarden, voornamel~k betreffende

de roosterbouw, een elektrische polarisatie (p). Deze (volume)polarisatie

manifesteert zich in de vorm van oppervlakte lading; (afleiding P (r,t).n =
~ (r,t), zie diktaat Theor. elektr. III prof. v. Trier).p

Dit verschijnsel, dat aangeduid wordt met pi~zoelektriciteit, kan globaal

verklaard worden m.b.v. een regelmatige tetra~der met positief geladen ionen

in het zwaartepunt en negatief geladen ionen in de hoekpunten, zie fig. 5.1.1.- 1.

fig. 5.1.1.- 1. Regelmatige tetraeder.

Omdat de "zwaarte"punten van

de negatieve en de positieve

ladingen samenvallen, bezit

het geheel geen dipool moment.

Wordt nu het top ion (-) iets

naar beneden verschoven, o.i.v.

druk, terwijl de rest van het

rooster op zijn plaats blijft,

dan verschuift hiermee ook het

zwaartepunt van de negatieve

ladingen wacll'door er een dipoolmoment ontstaat. Bij kristalroosters die

eenvoudig van opbouw zijn, zoals b.v. het NaCl rooster, treedt er t.g.v. een

deformatie geen uitwendig dipoolmoment op, omdat vanwege de symetrie van het
,

rooster steeds tegengesteld gerichte dipoolmomenten ontstaan, die elkaar com-

penseren. De grondvoorwaarde voor het ontstaan van pi~zoelektriciteit is,

dat het kristalrooster een z.g.n. polaire-as bezit, dit is een as waarvan de

vlakken die hier loodrecht op staan, geen vlakken van symetrie zijn. De samen

hang tussen deformatie en hierdoor optredende polarisatie is lineair. Naast

het hierboven beschreven verschijnsel vertoont een pi~zoelektisch kristal ook een

omgekeerd effect het zgn. mechanisch effect of elektrostrictie. Y~erbij treden

t.g.v. een door een elektrisch veld opgewekte polarisatie, elastische spanningen

en deformaties op in het rooster. Het verband tussen elektrisch veld en de hier

door veroorzaakte deformatie is eveneens lineair.
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5.1.2. Analytische beschrijving van piijzoelekticiteit.

Voor de beschrijving van het piezoelektrisch effect bestaan verschillen

de stelsels van vergel~kingen:

D D D D D D ( )B.v. Tj ... cjlSl + c j2S2 + cj,S, + c j4S4 + c jSS5 + c j 6S6 - hljDl - h2jD2 1

- h,jD,

S S (
Em =0 - hmlSl - hm2S2 - hm,S, - hm4S4 - hm5S5 - hm6S6 +fmlDl +Pm2D2 2)

S+P m,D,

waarb~: j • 1 - 6
m ... 1 ,

Het ~erste stelsel vergelijkingen beschrijft het verband tussen de mechanische

grootheid (T) en de diUlektrische verplaatsing (D), het tweede stelsel geeft

het verband tussen de elektrische veldsterkte (E) en de relatieve verplaatsing

(S).

De indexen bij de constanten geven aan welke grootheden constant worden gehouden.

Hieruit kan ook worden afgele~d, door uit te gaan van andere afhankelijke en

onafhankelijke variabelen:

E E E E E (
Si = silTl + si2T2"+ si,T4 + si5TS + si6T6 + dliE1 + d2iE2 + d,iE, ,)

i ::: 1 - - - 6

Zowel de elastische als de piezoelektrische constanten zijn afl~elijk van

de orientatie in de kristalstructuur van anisotrope s"toffen.

De variaties van de elastische constanten van kwarts b~ rotatie om de X-, Y-,

Z-assen worden beschreven in "Cady" bIz. 147 - 159, de variaties van de piezo

elektrische constanten op bIz. 214 - 224.

5.2. Analyse van de dikte-schuif trillingen in een AT-kristal.

De dikte-schuif-trillingsmode wordt veel gebruikt om hoog frequent kris

tallen te verkrijgen van het type AT of BT. Voor de berekening van dit tril

lingstype zijn er een aantal vereenvoudigingen nodig. Zo moeten de afmetingen

van het kristal, de lengte en de breedte, gToot zijn t.o.V. de dikte en wor

den eventueel gekoppelde trillingsmodes verwaarloosd.
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De piezoelektrische vergelijkingen die voor de berekening van kwarts gebruikt wor

den zien er a.v. uit:

53 ..
E E E

s13Tl + s13T2 + s33T3

54 ..
E E E

s14Tl - s14T2 + s44T4 - d14Ex

55 •
E

+ 2S~4T6 - d14Eys44T5

56 .. E ( E E )2sl4T5 + 2 sll - s12 T6 - 2dllEy

D os t. 3Ez z

Dit zijn dezelfde vergel~kingen ala gegeven in 5.1.2, vergelijkingen (3) en

(4), echter met een aantal vereenvoudigingen die voortvloeien"uit bepaalde

symmetrieen in het kwartskriatalrooster.

Wanneer er een veld aangelegd wordt in de Y-richting (Ey ) ontstaan er, zo-

als uit de bovenstaande formules kan worden afgeleid, twee tJpen relatieve ver

1engingen, 55 en 56. Beide ver1engingen zijn schuifverlengingen die b.v. een

vierkant in een para1le11ogram omvormen (zie fig. 5.2.-1).

fig. 5.2.-1~ Vervorming t.g.v. schuifspanning.

",

--/-/- ,
I,

, --X--- "
/

/
,

I

"-, /,
"v I

/ "- I,, ,
/

~'I
/

i/ ~ -- -' ,-
I,,

I/.. - -/-
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De relatieve verlenging S5 vervormt het kristal in het XZ-vlak terwijl 56

het kristal in het XY-vlak vervormt (volgt uit de definitie zie parg. 4).
De ori~ntatie van het beschouwde AT-plaatje t.o.v. het A~Z-stelsel in kwarts

is in figuur 5.2.-2 aangegeven.

fig. 5.2.-2. OriUntatie van AT-snede.

Z
OPTICAL

AXIS

v
M E:CHANICAl

AXIS

X
ELECTRICAL MUS

FIG. 26. Relation between the orientations of DT and AT !!rystals.

Omdat het beschouwde veld Ey langs de dikte van het plaatje, in dit geval de

yl richting valt, wordt 55 een oppervlakte sChuifverl:nging en 56 een dikte

schuifverlenging genoemd. De resonantiefrequentie van oppervlakte schuiftril

ling wordt bepaald door de lengte- en breedte afmetingen van het kristal en zal

dientengevolge relatief laag zijn t.o.v. de resonantiefrequentie van de dikte

schuiftrilling.

De pil:!.zoelektrische vergelijkingen voor dit speciale geval luiden:

IE IE f

55 ... s44T5 + 2s14T6 - dl E4 y

56 ...
IE

+ 2(~E IE I2s
14T

5 11 8 12 )T6 - 2dllEy

I I IT
D ... - d14T5 - 2dllT6 +£ 1 EyY
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De accenten bij de diverse constanten geven aan dat we hier moeten werken

met getransformeerde constanten horend bij de ori~ntatie van het AT-plaatje

t.o.v. het XYZ-stelsel in kwarts. De transformatie-formules waarmee de con

stanten van het ene stelsel in het andere kunnen worden omgerekend, worden

gegeven in diverse handboeken (b.v. Cady, bIz. 212, ~~son, bIz. 75).
In fig. 5.2.-3 is de ori~ntatie van het XYZ-stelsel in een kwartskristal

weergegeven met daarbij nog een aantal mogelijke sneden.

fig. 5.2.-3. Diverse kristalsneden.

5. Piezoelectric Crystals and Mechanical Resonators 367

z

I Y

ZERO COUPLING (S24 =0)
-18° FILTERS

1-3-5-7 HARMONICS,
i
.~.. :.

,
X lOT OSCILLATORS

,-SECOND HARMONIC ~E::..:R=-S_...::..:::.;:.;;.;.;;;.;,.;;.;.J

2ERO TEMPEAI.TURE-COCFFICIENT

ZERO
TEMPERATURE-COEFFICIENT
OSCILLATORS AND FILTERS

I·UGH-FREO:: LOW- FREO:
AT (+35° IS') I CT (+38°)
BT (-49°) : OT 1- 52°'

I ET (+55")
Y FT (- 57·)

Z

FIG. 20. Principal cuts for quartz crystals.
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Bij de berekening van de dikte-schuiftrilling wordt de oppervlakte-schuiftrilling

verwaarloosd hetgeen resulteert in: T5 = 85 = O. De dikte-schuiftrilling ver

oorzaakt alleen een deformatie in het XY-vlak die onafhankelijk is van Z.

Verder is aangenomen dat de verlenging in de Y-richting verwaarloosd kan worden

t.o.v. de verlenging in de X-richting. De schuiftrilling die dan optreedt is

weergegeven in fig. 5.2.-4.

fig. 5.2.-4. Dikte schuiftrilling.

y'

De grootheden die bij de dikte schuiftrilling een rol spelen zijn:

56' E2, T6, D2 waarbij 56' bij verwaarlozing van de bewegingen in de Y-rich

ting, gereduceerd wordt tot: J~
~I

5.;. Afleiding van het elektrisch vervangingsschema.

Uitgaande van de in de vorige paragraaf toegelichte vereenvoudigingen,

reduceren vgln.(l) en (2) van par. 5.1.2. tot de volgende, voor deze bereke

ningen zeer handige uitdrukkingen:

(1)

De nu volgende berekeningen worden uitgevoerd in het getransformeerde XYZ

stelsel en gerekend wordt met getransformeerde constanten. Ter vereenvoudiging

van de notaties worden echter alle accenten en indices achterwege gelaten.

De algemene bewegingsvergelijkingen voor de beschrijving van een trilling kun

nen afgeleid worden uit de wetten van Newton. Deze luigen:

f stf k =JTkl + R J;! k k • 1 - - -' ;

Jt2 SJS. Jx1
2Jt 1 • 1 - - - ;



= 0

-18-

In deze formu1e treffen wij achtereenvo1gens aan: een massa-, stijfheids- en dem

pingsterm (Cady, p. 88).

In de nu volgende berekening van de dikte-schuiftri11ing is de dempingsterm

verwaar1oosd, zodat de bewegingsverge1ijking gereduceerd wordt tot:

!
1!'k = ~Tk1
~ t

2 J :s.
Gebruikmakend van de in par. 5.2. toege1ichte vereenvoudigingen, worden de

bovenstaande verge1ijkingen gereduceerd tot:

Omdat er zich in kwarts geen vrije 1adingsdragers bevinden ge1dt:

JD2
jy

Wanneer we vg1. (1) en (4) substitueren in vg1. (3) vinden we hierna de vo1

gende differentiaa1 verge1ijking:

J{l,.. c 8L
! J t 2 66J y2

Wanneer J1 harmonisch met de tijd varieert, lean deze beweging met de vo1gende

formule beschreven worden:

r t °lJt) l(y,t) =) (y)eJ (6)

Substitueren van vgl. (6) in vg1. (5) geeft:

tJ-=-t
+ 2

v
= 0

2 c66(7), waarin v ,.. f

De a1gemene op1ossing van vg1 (7) luidt:

r (y) = A cos!!Lz + B sin ti , zodat de a1gemene op1ossing van vgl. (5)) v v
1uidt:

51(y,t) =e cos IJ/- + B sin ,J/1e
j

'" t (7)
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De constanten A en B kunnen bepaald worden uit twee randvoorwaarden:

(zie fig. 5.2.-4)

wldcos -.v
-.h'w.•J

." W ld
s~n_

v

B = _ .......__-Jo"--~ _

.
~ j IJ t

Y = ld = - ~le.
A=~JW.

-b
.jwUit b. volgt:

Uit a. volgt:

a{JJ ~(Y;,t~

b{~J

H.b.v. de vgl. (1) en (2) en uitdrukking (1) kunnen de betrekkingen worden

opgesteld waaruit het vervangingsschema voor het AT-kristal kan worden afgeleid.

De schuifspanning T6 is onafhankelijk van de X-coBrdinaat, m.a.w. voor een gege

ven waarde van Y ligt de schuifspanning vast. De schuifkracht wordt dan ver

kregen door de schuifspanning te vermenigvuldigen me~ het oppervlak van het

vlak waarin de kracht werkt. De invloed van de omgeving op het trillenq, kris

tal zoals b.v. de demping veroorzaakt door de ophanging van het kristal, kan het

eenvoudigste in rekening gebracht worden met tegenwerkende schuifkrac~ten aan de

grensvlakken. Noemen we de totale uitwendige schuifkrachten Fo en Fl (zie

fig. 5.2.-4) dan gelden in het stationaire geval de vol~ende betr~kkingen:

In fig. 5.3.-1 is de betekenis van 11 en ~ aangegeven.
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fig. 5.3.-1. Afmetingen van AT-plaatje.

optical
Z axis

z',
o /

-~----,..

!
I

/

nodal
plane

electrical axis

at plate

Integreren we deze vgl. over een oppervlak evenwijdig aan het XZ-vlak dan vinden

we:

T611~ ~ 066 ~I/ ll~ - h26D211~ (8)

Verder is ) D2dA • Qtot = lading, waarbij A = opp•• ll.~' omdat D2- constant,

kunnen we hiervoor schrijven ~ot .. D2.A.

~ .. I = j WD2.A , omdat steeds harmonisch~ bewegingen

worden beschouwd.

Substitueren we deze uitdrukking en vgl. (1) in vgl. (8) dan vinden we voor

y .. 0:

j ~ c6611 l h

v tan ~ld
v



Voor y = I d vinden we:

F .k
1 ::I - J

v
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c6611~

sin wId
v

Deze uitdrukkingen worden nu iets overzichtelijker geschreven.

Noemen we daartoe:

Verder is

= z

1
=

t wIan-v

1
. lcIl

s~n v

t
lJ 1an-
2v

Substitueren we dit in de uitdrukking voor Fo

Fo = [jZ tan wId +' z l ~
2v j sin W~:J 0

en F1 , dan vinden we:

+

F1 .. [. ~ 1 ~ ~0 + [jZ tan~
J s~n ~ 2v

v

+ (10)

op de elektroden geldt:

zodat voor de elektrische spanning

Het doel van deze paragraaf is het vervangingsschema van een pi~zoelektrisch

kristal af te leiden gezien vanaf de elektrische aansluitklemmen. Daartoe moeten

enerzijds de relaties opgesteld worden d~e er bestaan tussen de mechanische en

elektrische grootheden gezien vanuit mechanisch oogpunt, en anderzijds de relaties

tussen de elektrische en mechanische grootheden, gezien vanuit elektriscIl

standpunt. De eerstgenoemde relaties worden bescllreven door de vergelijkingen (11)
•

en (12), hierin wordt n.l. het verband gegeven tussen de mechanische grootheden

Fo ' Fl (spanningen),to,tl (snelheden).en de elektrische stroom'I. Teneinde

een uitdrukking te vinden die het verband geeft tussen de .elektrische en mecha

nische grootheden wordt vergelijking (2) naar y geintegreerd:

i tl "" Ltl

)Eyely = h26) # ely +j~62D2·eIy
, 0

+

Noemen wjj:
ll~

- C dan wordt deze uitdrukking:
P621d - 0

+
I

'wCJ 0
(11)
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Hieruit kan worden afge1eid dat:

2 [._h2_6_I = h C V _. _h;;;.;26~C~o S
. W 26 0 . w 0
J J

Substitutie hiervan in vg1. (9) en (10) levert:

z
+ +

j sin tJ 1d
v

jh2~ Col r [. w1d
w J)0 + JZ tan 2V +

z
1 +

j sin.lJ d
v'

De vg1. (11), (12) en (13) geven aan1eiding tot onderstaand gemengd mechanisch

e1ektrisch vervangingsschema voor een piezoelektrische dikteschuiftril1ing.

fig. 5.3.-2. Vervangingsschema van een AT-krista1.

Hierin is:

..

, ,

~
fl·· /

z

1 • Z2
j sin W d

v

~ ) ":: opp. schuifkrachten in het boven-,

resp. onderv1ak. ( F • R 'f )
mech • S

De transformator in de figuur ste1t een e1ektromechanische omvormer voor

met een omzetting ~ : 1 , hetgeen betekent:

, i l 1 I
F = ~.v en ) =~ I.
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Ret op de vorige blz. getekende vervangingsschema van het kristal is afgeleid

voor willekeurige mech. spanningen,Fo en Fl. Voor het geval dat de demping nul

is (R h = 0) zijn F en Fl nul. Het vervangingsschema kan dan vereenvoudigd wor-mec 0

den tot:

fig. 5.3.-3 Vereenvoudigde vervangingsschema's van een AT-kristal.

z,
~

I---

fl:/

c
(J

de bovenstaande vereenvoudigde vervan-Gelijkstelling van de impedanties uit

gingsschema's (fig. 5.3.-3) levert:

1 [z h2~
+ ~ sin tJ~d W

'wL +J m
1

·w CJ m

In het gebruikelijke vervangingsschema (zie fig. 5.4.-1) van een kristal is in

serie met L,en C,een weerstand r opgenomen. Deze weerstand correspondeert dan

met de demping van het kristal. Deze demping wordt gedeeltelijk veroorzaakt door

de ophanging en voor een deel door de inwendige wr~jving in het kristal, bij

niet in vacuum gemonteerde kristallen komt er nog een lucht-radiatieweerstand

bij.

5.4. Kristalimpedantie rond een resonantiefreguentie.

In de vorige paragraaf is afgeleid dat het elektrisch gedrag van een

kwartskristal beschreven kan worden met een serie-resonantie kring L1Cl , die een

verliesweerstand r t bezit en waaraan een capaciteit C parallel staat (zie fig. 5.4.-1)
~



-24-

fig. 5.4.-1. Vervangingsschema van een piezoelektrisch kristal.

L, C,

Het voorgaande impliceert dat 11 , Cl afhankelijk zijn van de vorm en de snede

hoek van het kwartsplaatje. Co wordt bepaald door de dikte en 6 van het kwarts,

de grootte van de elektroden en de behuizing.

De verhouding ~~11 ( =Q, kwaliteitsfactor) van kristallen is, in vergelijking

tot LC-kringen r l bestaande uit discrete elementen, zeer hoog, n.l. in de

orde grootte van 2.104 a 5.106• Hieruit kan worden afgeleid dat de kristal

impedantie, in het bijzonder het imaginaire deel ervan, in de buurt van de

resonantiefrequentie sterk frequentie afhankelijk is. Wanneer we de kristal

impedantie in het complexe vlak uitzetten met de frequentie ala parameter

dan vinden we hiervoor een cirkel (zie fig. 5.4.-2).

fig. 5.4.-2. Kristalimpedantie cirkel.

r~e~L ~cI' /hf/.
•

I

~c,
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De punten op de cirke1 aangegeven met A tim F corresponderen met bijzondere fre

quenties:

A correspondeert met f : frequentie waarbij de kristalimpedantie minimaal is.m

B
" "

f : serie-resonantie frequentie van de mechanische takes

C

D

E

F

"

"

"

"

f · fase serie-reonantie frequentie. Bij deze fre9,uentie
" ·r

is de kristalimpedantie z¢ver ohms.

f · fase-paral1elresonantie.
" a ·

f · parallel resonantiefrequentie van de mechanische take
" p·
"

f· : frequentie waarbij de kristalimpedantie maximaal is.n

De drie laatst genoemde frequenties (f , f , f ) zijn voor meetdoeleinden nieta p n
zo belangrijk, omdat deze frequenties niet nauwkeurig bepaald kunnen worden, van-

wege d~ extreem hoge waarde van de impedantie (orde grootte: megohms), in tegen

stelling tot de drie eerst genoemde frequenties (f , f , f ) die weI nauwkeurigm s r
gemeten kunnen worden. Voor de frequenties f ,f en f gelden de volgende for-

C m s r
mules onder voorwaarde dat: -1.~< 1

Co

f 2 =
s

1

[
1 Cl l~f =f 1----m s 2 C M~

o

met 1
=M

5.5. Berekening van de eguivalente parallelschakeling van een piezoelektrische

vibrator.

De impedantie van de serietak (Ll , Cl ' r 1 , fig. 5.4.-1) kan a.v. geschreven

worden:
j

• (1)
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De serieschakeling kan voor iedere frequentie vervangen worden door een

equivalente parallelschakeling bestaande uit een weerstand R' en een reac
I

tantie X •

Hiervoor gelden de volgende omreken formules:

formule (1) in, dan vinden we:

en

X' ==

Nu geldt:

Q. ""
1

Zodat vgl. (2) en (3) hiermede vereenvoudigd kunnen worden tot:

XI ""

Hiervoor kunnen we ook schrijven:
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1
s' - -

X'
(6)

Tellen we hierbij nog de Busceptantie en conductantie van de capaciteit Cop,o
dan vinden we voor het equivalente parallel circuit van fig. 5.5.-1 de volgende

vergelijkingen:

W2 W 2J + WCotg Jill
• S

So= verlieshoek van Co

(8)

fig. 5.5.-l.Equivalente Parallelschakeling van een piezoelektrisch kristal.
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6. Diverse methoden voor metingen aan kwartskristallen.

6.1. Klassieke meetmethoden.

Op page 2.8.a is een afdruk opgenomen uit de proceedings of the LR.E.

van sept. 1948 waarop een aantal methoden zijn aangegeven die voor de meting

van kristal-parameters gebruikt kunnen worden.

Zoals op de afdruk een paar keer vermeld is, moeten de schakelingen correct

gedimensioneerd z~n en moet uiterste zorg aan de afscherming besteed worden.

Tengevolge van kleine onderlinge verschillen in de schakelingen, waren de

meetresultaten niet steeds in overeenstemming met elkaar. Teneinde hierin

verbetering te brengen zijn er een viertal algemeen geaccepteerde "test-sets"

ontworpen, zodat dus de metingen genormaliseerd werden. De nauwkeurigheid

bleef echter van dezelfde grootte orde als die welke bereikt werd met de

hierboven beschreven meetmethoden.

Specificaties:

Geschikt voor meting van:

r-1odel QC 57

British test set

TS-193 A

u.s. test set

TS-330/TSM

model 459

u.s. test set

Ts-683/TSM

model 531

u.s. test set

TS-7l0/TSM

model 541

resonantie frequentie van 1-20 r-lliz

equivalente parallel weerstanden Rp

resonantie frequentie van 1-15 }1EIz

equivalente serie weerstand r l

resonantie frequentie van 10-140 MHz

equivalente serie weerstand r l

resonantie frequentie van 10-1100 kHz

equivalente serie weerstand r l

De equivalente weerstanden worden b~ deze sets gemeten door het kristal b~

zijn resonantie frequentie te vervangen door een geijk~e variabele weerstand.

Kenmerkend voor de nauwkeurigheden die met deze Inethoden bereikt konden worden,

is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen fase-resonantie, stroom-reso

nantie en serie-resonantie van de mechanische take Een nadeel van enkele van
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Fig. 6-Tabltlation of measurement methods and the accuracies attained.
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deze methoden is ook de hoge stroom die door het kristal gestuurd wordt. Omdat

de kristallen b~ de huidige toepassingen op een veel lager energie-niveau

bedreven worden, en de eigenscllappen van de kristallen afhankelijk zijn van het

energie-niveau, is dit een reden temeer, waarom deze sets tegenwoordig niet

meer voldoen.

6.2. Recente meetmethoden.

Gezocht wordt nog steeds naar nauwkeurige en goed reproduceerbare metho

den die, mits algemeen aanvaard, als internationale st~1d~Lrd kunnen dienen.

In parg. 6.2.1. en 6.2.2. worden enkele van de meest recente voorstellen

beschreven. De meetmethoden voor kwartskristallen kunnen globaal in twee klas

sen worden onderverdeeld n.l. de flaktieve" en de "passievelf methoden.

Bij de passieve methode wordt het kristal als passief meetobject gebruikt.

De generatorfrequentie wordt hierb~ niet beinvloed door de kristalparameters.

Bij de aktieve methode wordt het kristal o~genomen in een gesloten systeem

en is het kristal het frequentie-bepalende element. B~ deze methode wordt vaak

een frequentiemeter gebruikt waarop de oscillatie-frequentie afgelezen kan

worden. In de hieronder beschreven methoden is de schakeling in opzet passief,

door echter een geschikte terug-koppeling aan te brengen kan deze aktief ge

maakt worden. Het voordeel van de aktieve methode is, dat de schakeling zichzelf

steeds afregelt b~ veranderingen die eventueel in het kristal optreden. Bij

de passieve methode is men dan genoodzaakt de generator bij te trimmen.

6.2.1. ~ransmiBsie methode.

Deze methode is gebaseerd op de meting van de frcquentie waarbij de

impedantie van het kristal minimaal wordt. De hiermee verkregen frequentie

is f • De schakeling is weergegeven in figuur 6.2.1.-1.
m

fig. 6.2.1.-1. Principeschakeling f meting.
m

I
I 'i L, C; :
I
----------'

kr f 4t,;,!

... -- -
i
I .-------H-----,
I
I
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In serie met het kristal kan een voorschakel-condensator (C ) opgenomen
v

worden. Door de meting uit te voeren kunnen uit de hiermee verkregen gegevena

ook de resonantie frequentie f en de capaciteiten Cl en C van de vibrator
8 0

berekend worden. De waarde van r l kan zowel bepaald worden door het kristal

te vervangen door een variabele weerstand en deze zo af te regelen totdat

eenzelfde uitslag e2 wordt verkregen, ala ook uit de relatie:

r l =(:~ - 1) .I\r
Een andere methode maakt gebruik van dezelfde schakeling, met dit verschil

dat, als afregel-kriterium nu niet de minimale impedantie geldt doch ~AB= nul.

De hiermee verkregen frequentie is dan fro De schakeling die hiervoor gebruikt

wordt is hieronder weergegeven.

fig. 6.2.1.-2. Principeschakeling f r meting.

Door de meting ook weer uit te voeren met en zonder aerie-eapacit~itenl~en

aIle verdere parameters van het kristal berekend worden.

Opm. Deze laatste metl10de leidt tot betere resultaten, omdat het afregel

kriterium hierbij veel scherper is. De fase kromme yah de kristal impedantie

gaat n.l. bij de fase resonantie frequentie steil door nul, terwijl Ae2/A f

bij instellen op maximale uitslag van de voltmeter dan juist minimaal is.

De hier beschreven f meetmethode lean aktief gemaakt worden door "automaticr .
frequency control". Daartoe wordt dan een met 61 evenredige spanning naar

de generator teruggevoerd.

6.2.2. Brugmethoden.

In het algemeen komt de meting van kristallen m.b.v. een brug hierop

neer, dat de impedantie of de admittantie van het kristal gemeten wordt b~

meerdere nauwkeurig bekende frequenties in de buurt van· de beschouwde resonan

tie frequentie. Hieruit kan de Cl en eventueel ook Co' r 1 en Q berekend worden.
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(formules voor de berekening van Cl :, zie parg. 9.1.)

Een moeilijkheid hierbij is dat voor de berekening van Cl de serie-resonantie

frequentie (f ) bekend moet zijn en dat het een zeer omslachtige bewerking is,s
deze op een brug te meten. Omdat de brug voor elke nieuwe kristaltoestand

opnieuw afgeregeld moet worden, is de brugmethode ook nrinder geschikt voor

de meting van kristalparameters als functie van de temperatuur. Dit in tegen

stelling tot de transmissie methode die, juist ook door het feit dat deze

methode aktief te maken is, daarvoor bijzonder geschikt is. Een voordeel van

de brugmethode is echter, dat capaciteiten hiermee vrij eenvoudig gerefereerd

kunnen worden aan een internationale standaard (met name wordt hier gedacht

aan de "Precision air lines" van Gen. Radio).

In het verder verloop van het verslag is in eerste instantie nagegaan of de

RX-meter misschien geschikt gemaakt kon worden voor de meting van kri~tallen.

Dit bleek op bezwaren te stuiten omdat t.g.v,. aansluitmoeilijkheden de calibra.

tie met de "air'lines'l niet voldoende nauwkeurig kon worden uitg~voerd.

Voor dit afstudeer onderzoek is daarom gebruik gemaakt van een 1 : 1 brug,

waarop een connector werd aangebracht met behulp waarvan zowel kristallen

als "air lines" kunnen worden aangesloten. Capaciteiten worden op deze brug

gemeten volgens een substitutie methode.

1. Het gebruik van een lange leiding alB standaardcapaciteit.

1.1. De concentrische leiding.

Omdat bij de hier beschouwde brugmethode stukken concentrische leiding

als standaardcapaciteit gebruikt worden, zullen hiervoor in deze paragraaf

er~ele formules ~orden afgeleid.

De ingangsimpedantie van een leiding met lengte 1 en karakteristieke impedan

tie Z voldoet aan de vergelijking:o

Z. = Z
U1 0

Zucosh/l + Zosirili.J1

Z siriliJ 1 + Z coshJ 1u, 0 I

, waarbij Z de afsluitimpedantie is.
u

In bovenstaande formule is j de voortplantingsconstante. Zo en I uitgedrukt

in de parameters van de leiding:

J



Hierin zijn: SL= tArL

Sc== LJGc =

R = f1
o 'Ie
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(r en L per eenheid van lengte)

1

~ Is een complexe grootheid, waarvan het reeele deel ~ de dempingsconstante

en het imaginaire deelf de faseconstante wordt genoemd. Voor verliesarme

kabels is ~ C steeds.« 1. Voor hoge frequenties is ook rL 4:: 1. Daarmee kun

nen dan de uitdrukkingen voor Zo en 1 gereduceerd worden tot:

+ jJ

]
Voor de berekening van de lijn-reactantie verwaarlozen we in I het kleine

reeele deel. De vergelijking voor Z. krijgt dan de vorm:
, ~

Z cosh j~ 1 + Z sinh jj31
Z. u 0

=
~n Z sinh j r1 + Z cosh jf 1u 0

Voor Z s ro (open leiding) wordt deze uitdrukking gereduceerd tot:u

Z. == - Z j cotgAl.
~n 0 r

De ingangscapaciteit kan bier a.v. worden afgeleid:

1
• LV C
J eq

dus: 1
Cin=;;;Z- tanf 1

o

, waarin v: voortplantingssnelheid. Ceq
1../

Voor (3 geldt: f3 = -;

geschreven worden ala:

c. =
~n

1
tJZ

o
tan ~

v
(1)

kan dus ook

De gebruikte referentie lijnen worden steeds afgesloten met een Gen.radio

open-circuit termination type 900-W04 ( eff. lengte = 4 cm), verdere eindcor

recties dan voor deze 4 cm behoeven dus niet in rekening gebracht te worden.

Bij 10,7 MHz, 1 = 15 + 30 + 4 = 49 cm en met v = 3.1010 cm/sec heeft~
v

de waarde 0,11 radiaal, voor kleinere 1engten evenredig kleiner.

Voor derge1ijke kleine hoeken kan de reeksontwikke1ing voor tan x reeds na

de tweede term worden afgebroken zodat ge1dt:
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x 3
tan x = x + 3 . lliermee gaat verge (1) over in:

Gin = z~.v II + ~ (~lrJ (2)

Besehouwen we nu het globa1e ver100p van C. a1s funetie van de frequentie.J.n
Bij 1agere frequentieB kan de bijdrage van de tweede term in vg1. (2) verwaar-

loosd worden, zodat C. = zl • Bij hogere frequenties wordt de inv10ed vanJ.n vode tweede term eehter steeds groter, waardoor C. sne1 toeneemt.J.n
Ter orientatie enke1e ingangseapaciteiten die berekend zijn voor twee versehi1-

10 I1ende waarden van 1, met v = 3.10 em sec en voor Ro = 50!l.

1 = 15 em 1 = 30 em

(Hz) C. (pF) frequentie (Hz) C. (pF)J.n J.n

..( ca. 1 rlJHz 10 < ca. 1 rlJHz 20

1 109 (= 166,6 MHz) 11,05
1

109 (= 83,3 MHz) 22,1'6 • 12·

1 109 (= 250 MHz) 12,15
1 109 (= 125 NEz) 25,5

4 • '8 •

~ • 109 (= 333,3 MHz) 16,5 1 9 33,1'6 • 10 (= 166,6 MHz)

De hierboven berekende waarden zijn in bij1age 1.1.-a uitgezet."

Bij 10,1 }illz is hat eehter niet zonder meer toe1aatbaar voor Z de nomina1eo
waarde van 50 ohm en voor v van een die1ektrieumvrije 1eiding de 1iehtsne1heid

in te vu11en, wat bij veel hoger frequenties weI geoor1oofd is. A1s gevo1g van
de afnrone van het skin-effect bij lager wordende frequenties, dringt de stroom

dieper in de ge1eiders door, hetgeen de effeetieve diameter verhouding DID.u J.
vergroot. Dit heeft tot gevo1g dat de zelfinduetie per 1engte-eenheid toeneemt,

waardoor de karakteristieke impedantie zo=~ eveneens toeneemt.

De voortp1antingssne1heid v =Jtfr za1 evenvee1 afnemen ala Zo toeneemt, zodat

hun produkt konstant b1ijft.

liet enige wat daardoor in vg1. (2) verandert, is dat v in de frequentie

eorreetie term een kleinere waarde krijgt. Volgens de Gan Radio speeifieatie

van de preei sion coaxial air lines is de Zo bij 10,1 I'lJHz 0,33 %groter dan

50 ohm, v za1 dUB 0,33 % k1einer zijn dan de liehtBne1heid (de 1ijnen zijn
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praktisch dielektricumvrij). Daarmede verkrijgt v dan de grootte

0,9961 x 2~999308 108 = 2,98941 108 m/sec.

Opm. Strikt genomen is volgens de transmissielijn-theorie de voortplantings

snelheid ook afhankelijk van de verliesweerstand van de lijn. Bij verwaarlozing

van de dielektrische verliezen -hier zeker toelaatbaar-, blijkt v evenredig

met 1 - ~ , waarin ~ = Wr L • Uit de s~ere gegevens ("insertion loss

~ 0,016 .[fee db" voor de 15 em lijn) die bij de lijnen verstrekt worden, valt

af te leiden dat bij ca 1011Hz de ~ omstreeks 100 zal zijn. De eorreetie term

~Q2 op v ':::1 1,25 10-5 wordt daarom verwaarloosbaar klein geacht.

1.2. Meting van reference airline met de TIoonton RX-meter.

Omdat als uitgangSpUllt voor de metingen aan het kristal gesteld is dat

de eapaciteitsmetingen gerefereerd moeten worden aan een standaard, in dit

geval een airline van Gen. Radio, is allereerst nagegaan of het mogelijk was

een bestaand apparaat te ijken met deze standaard. Als meet instrument werd

hiervoor genomen de Boonton RX-meter. Als standaard werd gebruikt een lijn

van 15 cm waarop nog een corretie stuk gemonteerd moet worden om eind-effeet

eorreeties overbodig te maken, maar waardoor de lijn met 4 em wordt verlengd.

Gemeten werd de e. van de lijn bij versehillende frequenties. In onderstaande
~n

tabel zijn de metingen weergegeven met daarnaast de theoretiseh verwachte

waarden voor e.•
~n

f (l'illz) emet afsl. eberekend

(gemeten) 1 = 19 cm

1,02418 12,50 pF f = 0 12,666 pF

4,95410 12,40

10,03462 12,45 12,6868

20,05415 12,50

30,12993 12,60 12,121

39,9994 12,80

49,94944 12,95 12,833
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60,13177 13,20

69,98595 13,45 12,994

80,05582 13,80

90,09803 14,25 13,298

100,15048 14,70

110,33821 15,25 13,581

120,24321 16,00

130,37864 17,15

De metingen zijn uitgezet op bijlage 7.2-a. De gemeten waarden zijn met~kruisjes

(x) aangegeven en de berekende waarden met punten (.).

Opm.,Voor de aansluiting van de airline op de meetklemmen van de RX-meter zijn

adaptors gebruikt, waarmee de twee klemmen van de fiX-meter veranderd worden

in een coaxiale aansluiting met een N-type connector.

Over de metingen met de RX-meter kumnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:

1. Bij hogere frequenties werden de metingen met de I~-meter steeds moeilijker,

met name de afregeling van de brug aan het begin van de meting leverde

moeilijkheden.

2. De brug-oscillator wordt bij hogere frequenties beinvloed door het meetobject.

Er traden t.g.v. het aansluiten van de lijn verstemmingen van de oscillator

op Yan 2 a 3 kHz. (Bij deze metingen werd geen uitwendige oscillator gebruikt).

3. Boven ca. 50 MHz wijst de brug steeds een te grote capaciteit aan.

4. Bij frequenties boven 170 11Hz kon de brug niet meer op nul afgeregeld worden.

Ter verklaring van de optredende afwijking tussen de gemeten en berekende waarden

van C. , werd eerst aangenomen dat er in serie met de lijn een vaste zelfinductie
~n

gedacht moet worden, omdat de verbindingen tussen het meetobject en de brug

langer zijn geworden t.g.v. het aangebrachte verloopstuk. Als gevolg van de

zelfinductie wordt de te meten capaciteit schijnbaar verhoogd zoals in de hier

navolgende berekening wordt aangetoond.
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Voor de sehijnbare eapaciteit C' geldt:

1
j lJ C'

1= j cJ L + -j;;;;'r.J':""'C~ of: C' =
C

Berekening van L uit de versehillen tussen Cb k d en C t leverdeere en geme en
voor de volgende drie frequenties:

f = 69,98595 MHz L '" 18,767 tHenry

f '" 90,09803 MHz L = 20,253 "

f = 130,37864 MHz L = 21,230 "

, dan vinden we voor:=Cgemeten

Uit de metingen zou volgen dat L afhankelijk was van de frequentie, het beeld

van een vaste zelfinduetie in serie met de lijn is dus te eenvoudig.

Wanneer we uitgaan Val1 de gemeten waarde voor de eapaciteit en de hiermee

eorresponderende elektrisehe lengte 1 berekenen, volgens de formule:

1
tan 21f f v

21f f Ro

C = 10 55 pFgemeten ' voor f = 69,98595 MHz 1 = 15,69 em

= 11,0 pF " f = 90,09803 I~Iz 1 '" 16,16 em

= 11,6 pF .. f = 110,33821 }frlz 1 = 16,44 em

Hieruit voIgt, dat wanneer we ervan uitgaan dat de gemeten eapaeiteit

eorrespondeert met een lijn van een nog onbekende lengte, die uit de meting

bepaald kan worden, dit ook niet juist kan zijn, aangezien uit de berekening

zou volgen dat de lengte van de lijn afhankelijk zou zijn van de frequentie.

Een andere mogelijkheid is nog het aanpassingsstuk van de brug als eoaxiale

lijn op te vatten zodat we in feite twee lijnen in serie sehakelen. Bovendien

bezit de brug zelf nog een inwendige zelfinduetie van ca. 3 nanoHenry. De

hele schakeling is in figuur 7.2.-2 aangegeven.
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tig. 1.2.-2. Principe schema van de aansluiting.

'.

nJ ..dl
~

00 ••

=1:. c ~I'=;F= ,
/ -/

I

I
I ,

I ,
I I I
I I

brUj

Het eerste stuk lijn (1 = 1;1 cm) is de adaptor, daarachter is de eigenlijke

lijn getekend. De condensatoren Cb en Cp zijn brugcondensatoren. Cb wordt

gebruikt om de brug te balanceren aan het begin van de meting als de lijn

1 = 19 nog niet is aangebracht.

De meting van de lijn (1 = 19) kan met het volgende schema beschreven worden:

fig. 1.2.-3. Principe schema van de meting.

L y. !/.

1 1
J~ J~

Geval a) is van toepassing voor de afregeling van de brug, condensator Cl
correspondeert met het stuk leiding van de adaptor van 1,1 cm.

Geval b) correspondeert met de eigenlijke meting, de "airline" is aangesloten.

Ctot is dus de capaciteit die door de reference line en de adaptor veroorzaakt;

wordt.

Voor geval a geldt bij brugevenwicht:

Cb + (C) =
P a

Voor geval b geldt bij brugevenwicht:
CtotCb + (CP)b = ---';';~2-'

1 - W LCtot

(Cb wordt niet meer veranderd)
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Het versehil van deze eapaciteiten is:

(c) - (C) ..
P b P a

1 -

v ..

1 .. 7,7 em

3.1010 em

Ro .. 50 ohm (aangenomen is dat

Zo voor beide lijnen gelijk is)

, hierin zijn:c. ..
~n

Dit versehil wordt gemeten met de RX-meter.

Voor de ingangs eapacitei t (c1 ) van de adaptor geldt :

tan 2lf fl
v

Voor Ctot geldt dezJfde formule, hierbij is eehter 1 .. 22,7 em.

Berekening van het eapaciteitsversehil voor twee frequenties:

6
f = 69,98595.10 Hz

Gemeten is voor deze frequentie: 10,55 pF.

Voor f .. 90,09803.106 Hz vinden we: (C )b - (C) = 16,3097 - 5,1949 .. 11,11 pF.p p a

Gemeten is voor deze frequentie: 11,0 pF.

Uit de goede overeensterrmriJ~ van de gemeten en berekende waarden kan geeonelu

deerd worden dat de laatsgenoemde veronderstellingen juist waren.

Uit het voorafgaande volgt, dat de RX.-meter niet met deze "airlines" geijkt

kan worden, omdat de parameters van het verbin,dingsstuk tussen de "airline"

en de brugcapaciteiten, die de meting in hoge mate beinvloeden, niet voldoende

nauwkeurig bekend zijn, waardoor er teveel onzekerheden worden geintrodueeerd.

Naast bovengenoemde bezwaren is er over de RX-meter verder nog het volgende

op te merken:

- De generator van de brug is niet voldoende stabiel, zodat er voor de

voeding van de brug beter gebruik gemaakt kan worden van een uitwendige

generator.

- De eapaciteitsafstemming is beperkt en bovendien niet voldoende nauwkeurig

af te lezen.

- Het brugsignaal wordt gemengd met een hulposeillator en vervol~ns selee

tief versterkt, waardoor bij verstemming van de, brugoseillator steeds ook
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de hulposcillator bijgeregeld moet.worden. Hierdoor wordt de hele meting

nogal omslachtig omdat het uitgangssignaal van de brug steeds opnieuw in

gesteld moest worden alvorens conclusies getrokken konden worden.

- Voor de meting van kristallen is het bovendien gewenst dat de spanning

over het kristal tijdens de meting niet te hoog is (ongeveer 100 mV). Dit

leveri bij de RX-rneter ook enig bezwaar op omdat een vermindering van de

brugspanning, die normaliter ca. 0,5 V bedraagt, ten koste gaat van de

gevoeligheid.

8. Kristalmetingen met de RX-meter.

Teneinde een globaal overzicht te krijgen van het gedrag van een kristal

rond de resonantie-fre~uentie zijn,v66rdat overgegaan werd tot het zelf samen

stellen van een meetbrug, met de RX-meter een aantal metingen verricht aan

twee verschillende kristallen n.l. een 10,69 }TIlz en een 10,7 }ffiz kristal •

.Gemeten werd de equivalente parallel capaciteit (C ) van de kristallen bij
x

verschillende frequenties. Deze metingen zijn uitgezet op de bijlagen 8-a en

8-b waarbij: Af = ft. - f • Omdat gemeten is beneden en boven de resonantie-me ~ng s
frequentie karl Ai f zowel positief als negatief zijn. Beneden de resonantie-

frequentie is de kristalimpedantie capacitief (+c ), boven de resonantie-frequentie
p

inductief, wat met de RX-meter als negatieve capaciteit (-C) wordt gemeten.. p
op de bijlagen is III f I uitgezet waardoor het verloop van de beide krommen

eenvoudig vergeleken kan worden.

Uit de meetresultaten is m.b.v. de formule die werd afgeleid in parg. 6.2.-3

voor een kristal bij een aantal verstemmingen C1 berekend. De resonantie-frequentie

(fs ) die voor de berekening van C1 bekend moet zijn werd gemeten volgens de

Vector Voltmeter methode (deze methode wordt in een van de volgende paragrafen

nader toegelicht).

Voor f is gemeten: 10.690781 Hz.s

fa (Hz) f b (Hz) C (pF) Cb (pF) C
1

(;>J?).a

10.680003 10.100003 10,0(0) - 4,69 0,0136(5)

10.682003 10.699003 11,5(8) - 5,61 0,0135(8)

10.685003 10.695003 15,8(1) - 13,8 0,0135(1)

10.682003 10.693003 11,5(8) - 29,2 0,0135(2)

10~684003 10.694003 14,0(1) - 19,2 0,0135(6)
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De hoogst gemeten waarde blijkt ca. 1 %groter dan de laagste gemeten waarde.

Zoals reeds eerder opgemerkt werd, is b~ de metingen aan kristallen de grootte

van de stroom door de mechanische tak van het kristal (zie fig. 8-1.) b~zonder

belansrtik, omda.t de kristal parameters hiervan niet ona.f'hankel:ijk zijn. Om een

indruk te kr~gen van de grootte orde van de impedantie van de mechani.sche tak

van een kristal rond de resonantie-frequentie is die voor een aantal gevallen

berekend uit meetresultaten die verkregen werden met de RX-meter.

Gemeten werd R ,C en C •p p 0

fig. 8-1. Vervangingsschema van het kristal.

c ~

- - - - - --I

I

=L!=
c;,

-,---t----'----1

C :o

R :
p

C :
p

statische capaciteit van het kristal;

deze werd gemeten b~ verschillende

frequenties ver van de resonantie

frequentie,zowel boven als beneden

deze frequentie.

(parallel) weerstand tussen A en B

rond de resonantie-frequentie.

(parallel) capaciteit tussen de punten

A en B rond de resonantie-frequentie.

gedraagt

dan

bekend zijn, kan X hieruit bepaaldm .
C negatief dan wordt

p

1
'wCJ m

X :::
m

Het teken van C is afhankelijk van X ; boven de resonantie-frequentie
p m

X zich inductief, beneden de resonantie-frequentie capacitief, C ism p
respectievel~k negatief en positief.

Omdat C en C b~ verschillende frequenties
p 0

worden. Als C positief is, dan is C = C - C , is
p m p 0

C = - (C + Co), voor X geldt steeds:m p . m

In het nu volgende overzicht is i h tak berekend voor het geval dat de. mec •
spanning tussen A en B 100 mV. bedraagt.
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f (Hz) lJ.f
C (pF) R (n) C (pF) Z is f p p 0 mech. tak mech. taks

-3 18,2 80 k 3,05 3 0,102 rnA- 0,448.10 0,983.10

10.690781 -3 - 29,7 17,8 k 3,05 3 0,220+ 0,207.10 0,454.10

(Ie kristal) -3 - 19,4 45 k 3,05 3 0,151+ 0,300.10 0,662.10

-3 18,9 100 k 6,30 3 0,085- 0,972.10 1,18.10

10.696396 -3 20,7 100 k 6,30 3 0,097- 0,878.10 1,03.10

(2e krista1) -3 - 22,0 49 k 6,30 3 0,189+ 0,43.10 0,53.10

-3 - 16,9 75 k 6,30 3 0,156+ 0,524.10 0,64.10

Voor de meting van de resonantie-frequentie (f ) is het bovenstaand overzichts
van belang. Hieruit kan namel~k)wanneer de spanning bekend is waarmee de

brugmetingen verricht worden, de grootte orde van de stroom worden afgeleid

waarb~ de resonantie-frequentie gemeten moet worden.

9. Kristalmetingen op een 1:1 brug volgens een substitutie-methode.

9.1. Vergel~kingenvoor de berekening van C1•

Voor de 1:1 brugschakeling van fig. 9-1. gelden de volgende evenwichts

voorwaarden:

fig. 9-1. Brugschakeling.
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Vullen we hierin de uitdrukking voor Se vgl. (7) parg. 5.5. dan vinden we

voor Ce :

\olanneer de brug in evenwicht wordt gebracht bij de f'requentie f'a en f'b'

dan correspondelt voor Ce hiermee resp. de waarden Ca en Cb• Hiervoor geldt

dan:

1 1 (1)

(w 2 _ tJ 2)
a s

Wanneer de noemers in een reeks ontwikkeld worden, vinden we:

1 [tJ 4 cJ 4b s 414tJ4 ]a s - - .

L
Indien Q vo~doende groot is kunnen de termen met Q2 en hogere orde verwaarloosd

worden, de hele uitdrukking kan dan vereenvoudigd worden tot:

(zie Appendix)

of':
(Ca - Cb ) ( tJ b - 4Js)( 4Ja - tJs ) ( tJ b + tJ s ) ( W a + tJ ~ )

4J 2 (4J - 4J
b

)(tJ + IJ
b

)
s a a
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Met W - iJ = ~ (,.) en tJ - tJ b =AWb en met tJ + 41 % 2 iNs a a s ass

wordt vg1 (3) na de1ing door 2 11"" vereenvoudigd tot:

aW
wegens W 4<' 1,

9.2. Ana1y;se van de schake1ing.

Omdat aan het gebruik van de RX-meter voor deze metingen zovee1 bezwaren zijn

verbonden is gezocht naar een andere op1ossing. Deze is gerealiseerd met de

onderstaande sch~{e1ing.

fig. 19.2.- 1. Schakeling 1: 1 brug.

delee/orz,

- - - - - - - - - --
.--------I'irrti"lfti1\[1\' I'fiXYnXAf.."-----------,

Twee armen van deze brugschake1ing

worden gevormd door de balanstrans

formator die bestaat uit een primaire

winding en twee identieke vast gekop

pe1de aecundaire windingen. De hiermee

gerealiseerde brugsclllU{e1ing vormt een

z.g.n. een op een brug, dwz. om de brug

te ba1anceren moeten de beide impedanties

aan weeraz~de van de transformator aan

ellcaar gelijk zijn. Om te vermijden dat de

we1 zeer kleine maar toch a1t~d aanwezige onsymmetrie van de secundaires inv10ed

zou kwu1en hebben op de nauwkeurigheid, worden de metingen evenwe1 volgens

een substitutiemethode uitgevoerd. Voor de berekening van de onba1ansspanning aan de

detector worden de beide secundaire trafo-wikke1ingen vervangen door een spanningsbron

in aerie met een impedantie. De ingangsimpedantie van de detector wordt Z3 geste1d

zodat het vervangingsschema van de brugschake1ing wordt:
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fig. 9.2.-2. Vervangingsschema brugschakeling.

Zz.

M.b.v. de wetten van Kirchhoff kunnen voor bovenstaande schakeling de volgende

vergelijkingen worden opgesteld:

(1)

(2)

Uit de beide vergelijkingen kunnen i 1 en i 2 opgelost worden met de regel van Cramer:

V.(Zl + Z3 + Zw) + V.Z3
Det.

Hierin is Det = (Zl + Z3 + Zw)(Z2 + Z3 + Zw) - Z3
2 =

ZlZ2 + ZlZw + Z2Zw + Zw
2

+ Z3(Zl + Z2 + 2Zw)

V b 1 vinden we uit: V b = Z3(i1 - i 2 ); invullen van vgl. (3) en (4) levert:on a ans on

Aan de uitdrukking voor V b 1 zien we dat de belasting van de brug door deon a ans
detector een vermindering van de onbalansspanning ten gevolg heeft, m.a.w. de

orug wordt ongevoeliger.

Denken we de brug onbelast (Z3'" - ), dan wordt de uitdrukking v<?or de onbalans Emk:
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E b = Von 2Zw

(6)

Bij een goede balanstransformator is Zw te verwaarlozen tegenover Zl + Z2.

Wanneer we deze schakeling gebruiken voor de meting van kristallen, dan cor

responderen Zl en Z2 met de volgende impedanties. Beneden de resonantie-frequen

tie gedraagt het kristal zich capacitief met daaraan parallel een verliesweerstand

zoals in par. 5.5. is afgeleid. Om de brug dus in evenwicht te brengen zal aan

de andere kant van de balanstransformator eenzelfde impedantie geschakeld moeten

worden zodat de schakeling uiteindelijk wordt:

fig. 9.2.-3. Schakeling voor de meting van kristallen.

w De evenwichtsvoorwaarden luiden:

= Ceen C
p

Re

of:

1 + jw R Ce e

R
P

1 + j wR C
P P

Hieruit voIgt: Rp = Re

De formules voor R en C luiden:e e
(vgl. par. 5.5.)

I
- - - - -- I

1-- - - -- I
I

Voor een orientatieberekening kan de laatste term in deuitdrukking voor C
e

nog vereenvoudigd worden tot:

1 +

1 " 2- w Cs 1
=

Zodat de evenwichtsvoorwaarden voor de brug worden:

I 2 [W Ws }1.]R:=rIQ --- +1
p 1 l Ws LJ

(8.)
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Het brugevenwicht

tevens R
e

De afregeling

stippellijnen.

Zoals reeds eerder in dit verslag opgemerkt werd, is het de bedoeling dat bij

deze metingen gebruik gemaakt wordt van de capaciteitsstandaard. Het ligt dus

voor de hand dat deze standaard gebruikt wordt voor C , waaruit dan meteen voIgt
p

dat er voor Cp maar een beperkt aantal capaciteitswaarden beschikbaar zijn.

Omdat C vastligt, kan de brug aIleen maar in evenwicht gebracht worden door dep
frequentie te varieren, waardoor de kristalimpedantie verandert.

wordt bereikt voor die frequentie waarvoor C = C • Omdat met Cpee
verandert, zal weI bij het balanceren ook R gevarieerd moeten worden.p
van de brug is in onderstaande grafieken voor Ce en Re aangegeven met

fig. 9.2.-4 Verloop van Ce en Re als functie van de;frequentie.

cp _-----------

I~
~ ----- --- ------

~I

I

--..........~

9.3. Nadere beschouwing van de brugonbalansspanning.

Voor de onbalansemk. werd de volgende formule afgeleid:

Substitueren we hierin de uitdrukkingen voor de

brugimpedanties, dan wordt deze uitdrukking:
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R R
E P e

onb 1 + . wR C 1 + . wR C R -R - j,J R R (C - C )
J P P J e e p e p e p e= =

V
R R R +R +jWRR(C +C)P e

l+j~RC
+ 1 + jwR C p e pep e

p p e e

v

(R _ R)2 +
p e (1)

Voor R = R wordt deze uitdrukking:
p e

E
~ =
v

2 R 4 (C _ C )2
e

4 R 2 + w2 R 4 (C + C l
p p p e

tJ (C - C )
;p e (2)

Eekijken we nu een getallen voorbeeld in de buuxt van de evenwichtsfrequentie:

f = 10,68 MHz

C = 15 pF = Cp e

R = 80 kllp
E

Vullen we deze getal1en in, in de noemer van de uitdrukking voor ~ (vgl. 2),

dan vinden we: v

2( )2 -6W C + C = 4,1.10p e

~ -102 = 6,25.10
R

P

Hieruit volgt d~ dat in de uitdrukking voor

weggelaten kan worden. E
Cp - CeVergelijking (2) wordt dan: ....2ll£. ~ -

V Cp + Ce

E 4
~ de term - ook wel
V R 2

p

=-----------
+ C

1

- C
1

c.Jt
(C - C )(1 - L )

p 0 tva

4Jt
(C + C )(1 - -r)

p 0 Ws

Vullen we hierin de benaderde uitdrukking voor Ce in volgens (8), par. 9-2, dan

wordt deze uitdrukking:

Eon1 Cp - Co - :1_ f.
_ = ...;;s~

V C + C1
----LJ'"':t- + C

o 1 _ _ P
(J~

De evenwichtsfrequentie f e wordt gevondendoor de teller van bovenstaande

uitdrukking nul te stel1en:
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C - C - C
tJ 2 .. tJ 2( P 0 1)
esC _ C

p 0

of: f 2 .. f 2
e s

Hieronder zijn voor een aanta1 waarden van C de evenwichtsfrequenties berekend;p
bij de berekening zijn voor de constanten de vo1gende waarden gebruikt:

C .. 3,2 pFo C
1

= 0,0135 pF f .. 10,69078 MHzs

Deze waarden corresponderen met die welke gemeten zijn aan een 10,69 MHz krista1.

Voor C = 15 pF vinden we fevenwicht = 10,68443 MHz ( A f .. 6350 Hz)p

"
C .. 20 pF

" \I f evenwicht = 10,68648 MHz ( II f = 4300 Hz)p

"
C = 38 pF

" "
f evemvicht .. 10,68808 !-lliz ( A f = 2700 Hz)p

Wanneer we de gevonden waarden voor f . ht verge1ijken met de metingen die
evenw~c

aan het 10,69 MHz kristal verricht zijn met de RX-meter (meting C bij1age 8.2.)p
dan zien we dat deze goed met e1kaar overeenkomen, waarmee de gemaakte veronderste1-

1ingen bevestigd worden. E

Vul1en we in de uitdrukking voor I onb de verge1ijking voor f . ht in, dan
evenw~c

wordt deze uitdrukking: V

Eonb- ..
V

-IJ 2 + 4J 2
e

II 2 C + C + C
w P t 0

S C _ C
P 0

Jl2C +C
-141 P 0

C - Cp 0

..
C + C

1
+ C

f 2 P 0
s C - C

p 0

C + CP 0

C - Cp 0

M.b.v. de hierboven afge1eide formu1e is

voor twee waarden van C •p

berekend bij een aanta1 verstemmingen

I1f=f-f .
evenw~cht

I~onb I~ f(H7.) l~onbl 20 log (dB)

-3 - 69C = 15 pF + 5 0,32.10
p

0,32.10-3 - 69- 5
f = -3 - 64evenw + 10 0,642.10

10.684430 Hz -3 - 64- 10 0,641.10
-3 -44+ 100 6,485.10

- 100 -3 - 464,900.10
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I1f{H1.) I~onb J 20 log I ~onb 1 (ern)

+ 5 -3 - 62.c = 30 pF 0,828.10
p -3 - 62f evenwicht- - 5 0,827.10

-310.688080 Hz + 10 1,659.10 - 56

- 10 -3 - 561,653.10

+ 100 -3
- 3516,907.10

- 100 -3 - 3616,227.10

De berekende waarden zijn hieronder in een grafiek uitgezet:

fig. 9.3.-1. I~onbl rond het brugevenwicbt.

· 1jE,;b!

-/I /()

B~ de besprekine: van de detectie prob1emen aan de output van de brug parg. 9.5.

wordt gebruik gemaakt van bovenstaande berekening.

9.4. Toepassing van een LDR ala variabe1e h.f. weerstand.

Voor de R-ba1ans wordt in de beschouwde eenvoudige brugschake1ing gebruik

gemaakt van een continu-variabe1e weerstand. Insiders weten echter, dat een

foutvr~e h.f. weerstand gemakke1~ker schematisch te tekenen is dan praktisch te

rea1iseren, en dat de moei1~eden b~ een continu variabe1e weerstand nog groter

z~n dan. b~ een vaste.

Kiest men een Schering-brugschake1ing, zoa1s in de Boonton R-X meter is gedaan,

dan omzei1t men die moeil~eid, doordat de R-ba1ans dan met een geijkte continu

variabe1e condensator wordt bewerkste11igd. Deze condensator staat in de Schering

brug diametraa1 tegenover de meet-object tak, zodat metingen volgens de substitutie-
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methode niet toepasbaar zijn tenzij men toch weer een variabele weerstand over

de Z tak zet. Voor het verlcrijgen van de hoogst mogelijke meetnauwkeurigheidx
werd veel prijs gesteld op een substitutie-methode. Een 1:1 brug, als in de

vorige paragrafen besproken, is bovendien veel gemaklcelijker te maken dan een

goede Schering-brug. Voor dit afstudeerwerk is daarom gezocht naar een weer

stand die over een groot gebied (ca. 10 kft tot ca. 1 megohm) stappenloos

regelbaar is en daarbij zo fase-foutvrij mogelijk. Een voorbereidend stage-onder

zoek door de hr. Rouland leverde op, dat met sommige soorten Clairex LDR's

(light dependent-resistances) hoopgevende resultaten te bereiken waren. Niet

aIleen omdat de cap. variaties bij weerstandsvariatie gering zijn, maar ook
e.u -.

omdat van niet-lineariteit niets viel te besppXen en bovendien nog de h.f.

weerstand praktisch gelijk is aan de gelijkstroomweerstand.Deze lichtgevoelige

weerstanden hebben bijzonder kleine afmetingen (4,7 romp , hoogte 4 rom), rea-

geren voor ons doe1 snel genoeg op lichtvariaties en zijn laag in prijs (ca. fl. 8,80).

De hr. Rouland gebruikte bij zijn metingen de Boonton-RX-meter. Voor het meten

van capaciteitsvariaties kleiner dan enkele tiende pF's is deze brug echter

niet nauwkeurig genoeg. Daarom werd het onderzoek voortgezet met een andere

meetmethode. Hierbij maakt de LDR deel uit van een hoge Q-kring in een oscil-

lator circuit. Uit de verstemming van de oscillator frequentie,gemeten op

een digitale frequentie meter1t.g.v. de capaciteitsvariatie van de LDR bij

variatie van de weerstand, kan de verandering van de capaciteit berekend wor-

den. De oscillator-schakeling die hiervoor gebruikt werd, is door de hr. J.
Severs beschreven in zijn rapport over de vector Voltmeter methode. Hieronder

is het principeschema van deze oscillator weergegeven.

fig. 9.4.-1. Principe-schema oscillatorschakeling.

L~l.' t:1 ~
;{N~

A\:~:I
8

I~
"'" v.. ;1 .J ~ I--- I0( oQuu uu E.~

f'.f'. ,
'/~ ;::::= ~ -r::jc, c~ " ~

• I"
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stroom
"

brede band versterker

gelijkspanningsversterker

inverterende h.f. versterker

kristal impedantie

ingangsspanningen van de

Vector Voltmeter

E.V. emittervolger (i\'

V.V. Vector Voltmeter (H.P. 8405 A) ;9

D diode gelijkrichter r
N.D. (instelbare) niveau discriminator Z

'x

IR regelstroom i
x

R 10 ohm fasefoutvrije weerstand eA en eB

Bij de hier beschouwde meting wordt in plaats van het kristal een spoe1 en een

condensator geschakeld, met parallel aan de condensator de L.D.R. M.b.v.' con

densator Cl (zie fig. 9.4.-1) wordt de lage-Q LC-kring in resonantie gebracht

met de eigen frequentie van de hoge Q serie-kring. Als indicator voor de af

regeling wordt de Vector Voltmeter genomen. Warmeer de fasehoek tussen e ena
en nul is, verkeert de hoge-Q LC-kring in serie-r,esonantie. De LC-schakeling

met L.D.R. is hieronder weergegeven.

capaciteit van de L.D.R.

fig. 9.4.-2. LC-schakeling met L.D.R.

Ic /,,,/;T AIle:)

-
C'

R , weerstand
" " "

~---- -.,
I c' I
I I

I " IL J

Teneinde de berekeningen te vereenvoudigen wordt de parallelschakeling van C en

R omgerekend in een serieschakeling.

Ct Voor een bepaalde frequentie zijn deI

I hiernaast getekende schakelingen iden-

tiek. Voor de impedantie van de bovenste
I( schakeling geldt:

III R R(l - jW RCt )

~J. II C~l
z .. ..

1 + ".) 2R2C2
Ct =' C + C'

~ 'VVV'W 1 + jW RC
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Gelijkstelling van de impedanties van de parallel- en serieschakeling levert:

R 1 - j wR2C 1tr ""
1 + w2R2C2 en :2

W2R2C 2
:2

1eq . WC 1 + j J ( + C
t

)J eq t w2R2C 2
t

1
waaruit volgt: C =

lJ2R2C
+ Cteq

t

Bij variatie van R varieert Cook t.g.v. de eerste term ( 212 2). Daar

echter W2R2Ct groot is, is ~; invloed van deze term gering
tJ
, R Ct

zodat een variatie van C praktisch alleen door een verandering van C' vaneq
de L.D.R. veroorzaakt wordt. De meting van de capaciteitsvariatie gaat a.v.:

de L.D.R. wordt in de schakeling opgenomen en met C1 , fig. 9.4.-1 wordt ~AB

nul gemaakt. Vervolgens wordt de weerstand van de L.~.R. veranderd en wordt

met C1 de ~AB = 0 relatie hersteld. Uit het frequentieverschil tussen de

twee faseresonanties kan dan de capaciteitsvariatie nauwkeurig berekend worden.

In het eerste geval geldt bij serie-resonantie: W12 "" ~

Bij de tweede afstemming geldt: /4)22
= ~ ,omdat 1

L in beide gevallen gelijk gebleven is 2

volgt hieruit:

C f
2

..,g, 1"" 2 ; wanneer C1 bekEmd is, volgt hieruit C2•
C

1
f

2

De schakeling van de Unit tussen de punten A en B, is hieronder getekend.

fig. 9.4.-3. Meetschakeling L.D.R.

----..."V-----

In deze schakeling is tussen punt

C en aarde een ohmmeter (H.P. 412 A)

geschakeld zodat hiermee de weerstand

van de L.D.R. direkt gemeten kan

worden. Hierbij wordt de weerstand

van B t.o.v. de aarde meegemeten

(10 ohm). De fout die daardoor ge

maakt wordt is echter verwaarloosbaar

omdat de te meten weerstanden in de

orde van 104 ohm en groter" zijn.

~1--~----'l~ili'---Y---1~~r-_"J
!L~(~t" ekJ<14

~ L...~JV)(jr.-....l

: S/It"r s~,eI!;e
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De L.D.R. werd in een lichtdicht buisje gemonteerd, tegenover een gloeilampje.

Voor een detailschets van deze unit, zie verslag van hr. Rou1and.

De stroom door het gloeilampje, van een gestabiliseerde voeding afkomstig,

kan zo fijn geregeld worden als maar nodig is.

Met de RX-meter is de donker nul capaciteit (Co) van de L.D.R. gemeten bij 10 I~Iz,

dit om de capaciteitsverandering precies te kunnen berekenen. Voor de capaciteit

van 100 pF is een 1% type genomen (micacondensator).

Op de hierna volgende pagina's zijn een aanta1 metingen aan verschi11ende typen

L.D.R.'s weergegeven met daarbij berekend de bij weerstandvariatie optredende

capaciteitsvariaties.

Wanneer we de capaciteitsvariaties b. C onder1ing verge1ijken, dan zien we dat

deze het geringste is bij alle gemeten exemplaren van het type CL 904 N•.

Opvallend hierbij is dat ook C het kleinste is van aIle gemeten typen.
o 1

Voor het type CL 904 N. wordt nog de correctieterm -=~2---2- berekend voor
R w Chet geval dat de weerstand 10 k bedraagt.

Voor aIle andere beschouwde waarden van R is dezeterm verwaar100sbaar.

Hieronder zijn de correctietermen berekend voor al1e gemeten exemp1aren van

dat type met daarachter de gecorrigeerde capaciteitsvariatie A'C .. AC _ -,:,1~~
R2 uJ 2C •

t

1
CL 904 N. f (NHz) C (pF) R2 ",2c I1'C (pF)

t

No. 1. R .. 10 k 9,99639 100,65 0,02518 0,0652

No. 2.
" 9,99542 100,65 0',02519 0,07101

No. 3. " 9,99510 100,70 0,02518 0,07802

No. 4.
"

9,99564 100,70 0,02517 0,07453

No. 5. " 9,99550 100,70 0,02518 0,06542

Op bijlage 9.4.-a is'het gemiddelde van de gecorrigeerde capaciteitsvariatie van
Ie '

de exemplaren no. 1 en no. 2 van bovenstaand type uitgezet. De twee L.D.R.'s

zijn n.l. in de brugschakeling gebruikt. Om de weerstand van de L.D.R. goed te

kunnen instellen wordt, zoals reeds werd opgemerkt, de stroom voor het gloeilaropje

verkregen uit gestabi1iseerde voeding met fijnrege1ing. De schakeling hiervan is

op de volgende pagina weergegeven. ( p. 57)
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type L.D.R. R(it) f (MHz) Co(PF)
C2 f 1 C1(pF) 6C (pF). t.o.v. C

0 °1 - f 2 0

CL 904 L 20 M 10,00050 1,2 101,2

500 k 9,99865 1,000370 0,037

100 k 9,99649 1,000802 0,081

50 k 9,99525 1,00105 0,106

10 k 9,99300 1,001502 0,152

"
40 M 10,00065 1,12 101,12

(ander exem- 500 k 9,99812 1,000506 0,051

plaar) 100 k 9,99556 1,001018 0,103

50 k 9,99445 1,001241 0,125

10 k 9,99187 1,001757 0,177

500 M 10,00035 1,1 . 101,1

500 k 9,99747 1,000576 0,058

dito 100 k 9,99479 1,001113 0,113

50 k 9,99324 1,001423 0,144

10 k 9,98951 1,002171 0,219

280 M 10,00084 1,05 101,05

500 k 9,99913 1,00017 0,017

dito 100 k 9,99719 1,00073 0,074

50 k 9,99593 1,000982 0,099

10 k 9,99301 1,00156 0,157

CL 904 N 10,00088 0,65 100,65

no. 1. 500 k 9,99991 1,000194 0,0195

100 k 9,99916 1,000344 0,0346

50 k' 9,99894 1,000388 0,0390

10 k 9,99639 1,000898 0,0904

3500 M 10,00020 0,65 100,65

no. 2. 500 k 9,99922 1,000196 0,0197

100 k 9,99861 1,000318 0,0320

50 k . 9,99821 1,000398 0,0400

10 k 9,99542 1,000956 0,0962
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no. 3. 2500 M 10,00022 0,70 100,7

500 k 9,99932 1,00018 0,0181

100 k 9,99863 1,000318 0,032

50 k 9,99804 1,000436 0,0439

10 k 9,99510 1,001025 0,1032

no. 4. 2000 M 10,00059 0,70 100,70

500 k 9,99977 1,000164 0,0165

100 k 9,99887 1,000344 0,0346

50 k 9,99866 1,000386 0,0388

10 k 9,99564 1,000990 0,0997

no. 5. 600 M 10,00000 0,70 100,70

500 k 9,99918 1,000164 0,0165

100 k 9,99863 1,000274 0,0276

50 k 9,99811 1,000378 0,0380

10 k 9,99550 1,000900 0,0906

CL 903 L 3000 M 10,00088 1,01 101,01

500 k 10,00000 1,000176 0,0177

100 k 9,99840 1,000496 0,0501

50 k 9,99745 1,000686 0,0693

10 k 9,99273 1,00163 0,1646

CL 905 HL 5000 M 10,00050 1,1 101,1

500 k 9,99919 1,000262 0,0265

100 k 9,99736 1,000628 0,0635

50 k 9,99656 1,000788 0,0796

10 k 9,99460 1,001181 0,1194

CL 905 HL 5000 M 10,00050 1,1 101,1

(ander 500 k 9,99796 1,000438 0,0443

exemplaar) 100 k 9,99620 1,000790 0,0799

50 k 9,99505 1,001020 0,1031

10 k 9,99277 1,001477 0,1493



-56-

dito 5000 M 10,00084 1,1 101,1

500 k 9,99900 1,000368 0,0312

100 k 9,99695 1,000118 0,0186

50 k 9,99615 1,000938 0,0948

10 k 9,99451 1,001261 0,1281

dito 4000 M 10,00009 1,2 101,2

500 k 9,99911 1,000196 0,0198

100 k' 9,99116 1,000466 0,0412

50 k 9,99132 1,000554 0,056

10 k 9,99511 1,000864 0,081
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9.5. Detectie van de onbalansspannin~.

Tl : 2N 2102

T2 en T
3

: 2N 4124

zenerdiode : ECO-9606

De twee gebruikte pot. meters

Rl en R2 zjjn "ten-turn".

Pot.meter Rl is de grofregeling

en R2 de fijnregeling. Deze

voeding voldoet uitmuntend.

Van de eenvoudige 1:1 brugschakeling, is allereerst een proefmodel gemaakt.

Hiermee werden enkele metingen aan kristallen verricht waarbij als referentie

mica condensatoren (van 1%) werden genomen van 33, 22 en 15 pF. Hierbij traden

er moeilijkheden op aan de detectorkant, omdat wanneer de brug vrijwel in balans

is, het brugsignaal van dezelfde gTootte orde wordt als de optredende ruisspan

ningen. Een generator produceert altijd een zeker ruisspectrum rond de oscillatie

frequentie. Deze ruis heeft twee oorzaken:

a. Iedere generator vertoont een kleine random fase modulatie die de "short

term" stabiliteit beinvloedt.

b. Vrijwel alle generatoren hebben zgn. "non-harmonically related" signalen

die een bron van ruis vormen.

De specificaties van frequentie-synthesizers vermelden gewoonlijk dat:

1. De "non-harmonically related" signalen 80 a. 90 dB beneden de carrier

out.put liggen.

2. De verhouding gewenst signaal en fase noise is groter dan 50 dB.

Over de ruis in een generator kan nog het volgende worden opgemerkt.

Een kwartskristal oscillator zal een redelijk goed frequentiespectrum hebben bij de

oscillatie-frequentie. Het spectrum verslechtert echter snel bij het vermenig

vuldigen van frequenties. Indien de vermenigvuldigers breedbandig zijn kan voor

het spectrum van het verveelvoudigde sib~aal een uitdrukking gegeven worden

waarin de verhouding van de totale energie in de beschouwde z~Dand tot de energie

van de carrier is opgenomen. Deze verhouding neemt toe met het kwadraat van de

vermenigvuldigingsfactor en kan a.v. geschreven worden:
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hierin zijn: PN: de totale energie in de zi,jband van de

verveelvoudigde frequentie.

Ps : energie van de carrier.

PON en POS: z~oand en carrier energie v66r

vermenigvuldiging.

De bovenstaande uitdrukking is aIleen geldig voor het geval PN/PS 4' 1.

In onderstaande figuur is het spectrum weergegeven van de output van een H.P.

freq. synthesizer, met daarnaast de onbalansspanning van onze brug als functie

van de verstemming voor een der als meetobject gebruikte 10,69 }lliz kristallen

(Philips, uitvoering He-18/U).

fig. 9.5.-1. Generator-signaal en brugonbalansspanning.

-1'..1....--__--+ +_-----I ----I

-I,

Wanneer de brug nagenoeg in evenwicht is, wordt de carrier sterk onderdrukt,

zodat het detector signaal een ruisband wordt waarin de carrierfrequentie

niet meer te onderscheiden is omdat het van dezelfde grootte orde is als de

noise. Toepassing van een uiterst selectieve meter aan de detectorkant is

bezwaarlijk omdat bij variatie van de generator-frequentie de meter ook verstemd

zou moeten worden. Daar wij een breedbandige detector wensten te gebruiken wer

den d.m.v. een bandpass filter achter de synthesizer allereerst de "non

harmonically related" signalen onderdrukt.

Berekening van hat bandpass filter.

(Theorie bandfilters Lit. (8) hoofdst. X)
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Hieronder is het schema van ?et filter weergegeven:

fig. 9.5.-2. Schema bandpass filter.

(~ - 411 )

Clk = 2R4Il~

2R

4'2 - 411

L2k = R2C
R(~2 - tJl )

=
2~14J2lk

Llk 2
C2k =

R2 =
R(~2 - .vI)

412 -'i :bandbreedte

Voor het filter gelden de volgende

formules:

Het filter is zo ontworpen dat de resonantie-frequentie van Zlk tevens de

antiresonantiefrequentie is van Z2k. De resonantie-frequentie voldoet aan

de volgende formule:

Bij de berekening van de grootte van de componenten is uitgegaan van onder

staande doorlaat karakteristiek.

fig. 9.5.-3. Geidealiseerde doorlaatkarakteristiek van het filter.

Om voor de praktijk acceptabele waarden voor de diverse componenten te vinden

werden deze voor diverse waarden van R berekend o.a. voor R = 50, 100, 150,

en 200 ohm. Met deze laatste waarde werden goed realiseerbare waarden gevon-

den n.l. : L1k = 15,9 f. Henry L2k = 0,66 )1 Henry

Clk = 16,5 pF C2k = 397,5 pF.
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El~ft het probleem van de bandbreedteversmalling van de onbalansdetector,

zonder herhaaldelijk te behoeven b~stemmen. Van de verschillende oplossingen

die daarvoor ontworpen kunnen worden, werd de eenvoudigste gekozen: zie fig.

9.5.-4.

fig. 9.5.-4. Gebruikte detectie-schakeling.

0
>

J~~C 1,"~JI'e
fCc/oro }/P/INeier yer.slu-.fer

Hierb~ wordt gebruik gemaakt van de H.P. Vector Voltmeter type 8405 A

(1 - 1000 MHz). In deze meter, volgens het incoherente sampling principe,

worden de signalen van de kanalen A en n omlaag getransformeerd naar 20 kHz.

De amplitudes van de signalen b~ deze frequentie corresponderen met de

werkelijke amplitudes op de kanalen A en B. B~ variatie van de frequentie van

de ingangssignalen op de kanalen A en B varie-ren de getransformeerde signalen

nauwel~ks in frequentie (2 a 3 Hz maximaal). Bandbreedteversmalling van het

ruis-bevattende 20 kHz signaal is nu op eenvoudige w~ze mogelijk door middel

van een op 20 kHz gepiekte hoge-Q kring, verder "selectieve versterker" te

noemen. Omdat de frequentie van het getransformeerde signaal praktisch konstant

is behoeft de selectieve versterker achter de V.V. alleen aan het begin van

de meting afgeregeld te worden. In de kring van de gemaakte selectieve ver

sterker heeft de spoel een Q van 500. (Litze-draad spoel op FXC-kern met lucht

splaet). B~ het ontwerpen van LC-kringen als selectief element zijn er twee

mogelijkheden: of we gebruiken de spoel met een hoge Q in een parallel-kring,

maar dan moet de parallelweerstand van de kring groot z~n om de hoge Q van

de spoel te behouden, of we gebruiken de spoel in een seriescl~elingmaar

dan moet de serieweerstand heel laag z~n. In de selectieve versterker die hier

beschreven wordt is een seriekring gebruikt. Om aan de voorwaarde, betreffende

de serieweerstand te voldoen z~n een tweetal elektronische schakelingen ge

bruikt n.l. een V.I.T. (Voltage Impedance Transformer) en een C.I.T. (Current

Impedance Transformer). Kenmerkend voor de V.LT. is dat de uitgangsimpedantie

laag is, de C.I.T. daarentegen bezit een lage ingangsimpedantie.
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Het blokschema van de versterker is hieronder weergegeven:

fig. 9.5.-5. Principe-schema selectieve versterker.

I U T I~....------III--r-----'e_I en

I"~ O!' q "'lc1~.s
....M~("~..,h~

r--__"_t.l-'~,,I

Met deze twee schakelingen is dus voldaan aan de eis dat de LC-kring naar

links en naar rechts een lage weerstand ziet.

fig.9.5.-6. Principe-schema van de VoloTo

/11

is praktisch 1,0.
e .t

hm ...2:Lo ,
e.
~n

De lage uitgangsimpedantie wordt gerealiseerd door de

getekende augmented-gain emittervolger.

De grootte orde van R t is enkele tiendeou

fig. 9.5.-7. Principe-schema van de ColoT o

in fig.9.5.-6.

/'1

De R. is van dezelfde grootte orde als de R,,;t van de VoloT. De uitgangs-
~n . .......

spanning eu bedraagt echter iin.Ru' zodat hier een flinke spanningsversterking

verkregen kan worden.
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fig. 9.5.-8. Schema van de complete selectieve versterker:

.z.fJ

.....

Transistor V.I.T.

Tr. 1 2N 4124

Tr. 2 2N 4126

Transistor C.I.T.

Tr. 1 2N 4124

Tr. 2 2N 4124

Ter verdere vergroting van de Q van de totale sc~eling is een instelbare

meekoppeling aangebracht van de uitgang naar de ingang.

In de C.I.T. en V.I.T. zijn kleine condensatoren aangebracht om de neiging tot

h.f. oscilleren te onderdrukken. Aan de uitgang is een high-pass RC filtertje

toegevoegd om 50 Hz-brom op de output te sperren.
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9.6. Gerealiseerde meetopstelling.

fig. 9.6.-1. Meetopstelling.

o--+------,-----t--ol .6

I.

r-----,
I r-'-,.....---,rl

I
I
I
I
I
I
IL _

.1.

2.

r---..,
h--,..--+--T I

I
I

I

I
__~J

1. }:requentie-synthesizer, Schomandl ND M-B.

2. Vector Voltmeter, H.P. 8405 A.

3. L.D.R. regeling (parg. 9.4.)

4. Versterker Tektronic (max. versterking 100 x)

5. Filter (parg. 9.5.)

6iSelectieve versterker (parg. 9.5.)

1. Oscillograaf.

Cl = coaxiale ref. line

C2 = dito of te meten kristal

type 1121 (5 Hz ~11 }lliz)

Op pag.65 is een foto afgebeeld van de hele meetopstelling.
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-l oJ ,;,T I r
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Over de brugschakeling zelf kan nog het volgende opgemerkt worden:

De disc-eondensatoren Cv :: 0,01 pF zijn aangebracht om op de Cl ' C2 connectors

de weerstand van de desbetreffende L.D.R. te kunnen meten, zonder dat die van

de tegenoverliggende brugtak er voor gelijkstroom aan parallel staat •
•De voor de balanstrafo gebruikte kern is FXC. IV A, afmetingen als hieronder

getekend:

Zowel de primaire als de beide secundaires hebben twee windingen van 0,1 rom

Cu. email.

- De in de schakeling getekende condensator is een zgn. differentiaalcQnden

sator (2xO,85 pF). Omdat het instellen van deze condensator erg kritisch is,

is hierop een 1:100 fijnregeling aangebracht.

- De aan weerszijde van d.e balanstrafo met een stippellijn aangegeven hokjes

zijn de L.D.R. units, als beschreven in parg. 9.4.

- Voor de beide aansluitklemmen aan weerszijde van de trafo werden twee panel

mounting kits, type 900 PkM van Gen. Radio gebruikt. Omdat zowel de concentri

sche leidingen als ook het kristal op de brug moeten kunnen worden aangesloten,

werd binnen in de panel mounting kit eenspeciale adaptor aangebracht. Deze is

hieronder getekend.

fig. 9.6.-2. Panel mounting lcit met adaptor.

"" binnen""
isolatiemateriaal

-'i4-if---- aansluiting voor de buitengeleider

aansluit bus j es ..:-t--.r.".e..-A

voor het kristal

De verbindingsdraden tussen het gloeilampje en de stroomregeling (3) van de

L.D.R. unit bestaan uit een dun coaxiaal kabeltje, omdat anders h.!. signaal

wordt opgepikt door het gelijkstroomcircuit, hetgeen aanleiding zou geven tot

hinderlijk :."hande!fect".
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9.7. Meetprocedure cl bepaling.

9.7.1. Aan de generator te stellen eisen:

a. Freguentiestabiliteit en nauwkeurigheid.

De drift gedurende een meting mag niet storend zijn, daarom komen

praktisch slechts oscillatoren in aanmerking die direkt of indirekt (zoals

b~ frequentie-synthesizers) kwarts gestuurd z~. De frequentie nauwkeurigheid

kan verzekerd worden door de oscillator m.b.v. een door Hewlett Packard gele

verde Droitwich-ontvanger te vergel~ken tegen de Droitwich 200 kHz draaggolf

en indien nodig b~ te trimmen. De "long-term stability" van deze draaggolf
-10is ± 1.10 per etmaal.

b. Verstembaarheid.

Verstemmingen tot in 10-7 van de ingestelde frequentie moeten een

duidig afleesbaar zijn. De maximale verstemming die bij onze Cl metingen nodig

is, bedraagt omstreeks 8.10-4•

c. Spectrale zuiverheid.

Brug-methode-metingen aan kwartskristallen vereisen een veel groter

spectrale zuiverheid dan transmissie methoden, en wel des te meer naarmate

de impedantieverandering rondom het balanspunt groter is. Frequentiegemodu

leerde ruis in de draaggolf van een oscillator resulteert in een onscherpe

nul-balans. Voor de onderhavige metingen bleek de spectrale zuiverheid van

de frequentie-synthesizers H.P. 5100 B/5110 B, Schlumberger FS 30 en

Schomandl 1'f.D 50 1'1.J3. voldoende, van de oude Schomandl NQ5 + Nn5 + NnF2

echter onvoldoende.

d. Aanpassing.

Een capaciteitsbrug heeft een frequentieafhankelijke ingangsimpedantie
Oh

en kan daarom niet een frequentieafhankel~kebelasting voor de generator vor-

men. Als gevolg daarvan verandert de ingangsspanning bij verstemming van de

generator. Daar de ingangsspanning voortdurend geobserveerd kan worden

(A - kanaal van Vector Voltmeter) en daar de ingangsimpedantie van de brug

bij de 10,69 MHz metingen, hoe\o/el van capacitief karakter, ~ 3 maal de Ro van

de generator blijft, levert de misaanpassing geen ernstig gevoelde praktische

bezwaren Ope
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9.7.2. Brug-afregeling v66r het meten.

De initieele afregeling van de 1:1 brug kan bij de f s van het te onderzoeken

kristal gebeuren, deze f wordt verondersteld reeds binnen enkele 10-7 nauwkeurig
s

bekend te zijn.x

Voor iedere nieuwe co-ax capaciteit (C , Cb of C ) dient de beginafregelinga c
afzonderlijk gedaan te worden. Het balanceren geschiedt bij een h.f. voedingsspan-

ning van 100 mV (af te lezen op de A-stand van de Vector Voltmeter) en met twee

gelijke co-ax referentie lijnen. De weerstanden van de L.D.R.'s moeten lager worden

ingesteld dan de verwachte equivalente parallelweerstand R van het te meten
e

kristal. Dit opdat niet, wanneer straks het kristal een der co-ax capaciteiten

vervangt, zijn biJbehorende L.D.R. vrijwel op "donker-weerstand" gedraaid zal be

hoeven te worden. In dit laatste gebied is de traagheid van de L.D.R. namelijk

hinderlijk en zijn temp-gevoeligheid storend. RLDR op ca. 0,5 Re instellen biedt

meestal wel voldoende veiligheidsmarge. Met RLDR lager dan 10 kohm te gaan is

niet aanbevelenswaardig omdat dan de capaciteitsverandering van de L.D.R. betrek

kelijk groot wordt (zie b~lage parg. 9.4.). De verwachtingswaarde voor R kan mene
uit onderstaande, gemakkelijk af te leiden relatie, vooruit berekenen:

R '='e
1 2

W C I) ,
e

waarin r l de serieweerstand, C '= C - C en C de parallelcapaciteit van hete e 0 0
kristal. (r

t
en Co zijn meestal wel ten naastenbij bekend, hetzij uit door de fabri-

kant verstrekte gegevens, hetzij uit metingen). De dielektrische verliesweerstand

van het kristal is in bovengegeven uitdrWd(ing echter verwaarloosd, reden temeer

om ~R lager in te stellen dan met Re overeenkomt.

RLDR kan m.b.v. een Pontavi meetbrugje op de co-ax connectors van de brug gemeten

worden. Om niet herhaaldelijk connectors te behoeven losschroeven is het echter

handiger gebruik te maken van een weerstands-ijktabel bij de schalen van Helipot.

gloeistroomregelaars.

Nemen we nu aan dat ~R van de kristaltak aldus op ca. 0,5 Re is ingesteld,

dan lr..an de brug verder op minimale onbalans-outputspanning worden afgeregeld

m.b.v. het differentiaal-condensatortje en de gloeistroomregelaar van de andere

L.D.R. De onbalans-output wordt afgelezen op het B-kanaal van de Vector Voltmeter,

het h.f. filter is daarbij op maximale output in te stellen. Bij volle versterking

(= 100 x) van de Tektr. versterker bl~kt er bij gebruik van een Schomandl freq.

x. een kleine toelichting betreffende de f s meting wordt gegeven op blz. 68 •
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synthesizer, op 10,69 MHz, omstreeks 40 f'V niet weg te balanceren onbalans

spanning (B-kanaal aflezing) over te blijven, wat echter alreedsklein genoeg

is om capaciteitsvergelijkingen binnen een onzekerheid van enkele 10-5 mogelijk

te maken. Deze vergel~kingsnauwkeurigheid is daarmede minstens twee grootte

orden beter, dan met de Boonton R-X meter bereikt kan worden.

9.7.3. Werkwijze C metingen.e

Nadat de boven-omschreven v66r-balans op f zonder kristal enige tijds
heeft ingestaan totdat geen noemenswaardige onbalans-drift meer optreedt

(die hoofdzakelijk van de L.D.R.'s afkomstig is), is de brug gereed om een kris

tal te meten. Daartoe wordt de co-ax. leiding in de kristaltak weggenomen. Aller

eerst meet men de RLDR op de kristalbusjes m.b.v. een Pontavi meetbrugje. Daarna

wordt het kristal in deze busjes gestoken. Vervolgens verstemt men de synthesizer

naar lagere frequentie, onder gelijktijdig terugregelen van de gloeistroom der LDR

in de kristaltak, tot wederom op het B-kanaal minimale rest-onbalans waargenomen

wordt. Deze bedraagt thans omstreeks 100 p V. De frequentie wordt nu afgelezen,

het kristal uit de busjes genomen en de LDR-weerstand daarover opnieuw bepaald.

M.b.v. de ijkkromme bijlage 9.4.-a kan uit de twee weerstandswaarden afgeleid

worden welke capaciteitsvariatie met de weerstandsvariatie gepaard is gegaan.

9.7.4. Het bepalen van f s en r l •

Deze metingen gaan vooraf aan de C bepaling op de 1:1 brug en geschie-e
den zoals beschreven is in het intern rapport van de hr. J. Severs: "Een Vector-

Voltmetermethode voor de parameterbepaling van kwartskristallen ll
•

Opm. De brug-metingen worden verricht met de capaciteiten C , Cb en C , deze
a c

corresponderen resp. met de frequenties fa' f b en f e" Uit deze gegevens kan C1
op drie verschillende manieren berekend worden. Wanneer we twee uitdrukkingen

voor C1 aan elkaar gelijkstellen:

doch ook: C1 = (C - C )a c

2.(f - f )(f - f b )s a s

2.(f - f )(f - f )s a s c
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gel~kstelling volgt:

(Ca - Cb)(fa - fb)fb - (Ca - Cc)(fa - fb)fc

Dit geeft dus een controlemogel~kheidop de f s bepaling volgens de in genoemd

rapport behandelde transmissiemethode, althans in principe. Praktisch is deze

controle van weinig waarde, daar z~ zowel omslachtig, als door de vele verschil

termen waarschUnlUk minder nauwkeurig is dan de direkte f meting.
s

9.8. Foutendiscussie.

Het uitgangspunt voor de berekening van de totale relatieve fout die b~

de meting gemaakt wordt, is de formule volgens welke Cl berekend wordt en

waarin alle gemeten grootheden zUn opgenomen.

Deze formule, die in paragraaf 9.1. is afgeleid, luidt:

2(f - f )(f - f b )s a s

f (f - f b )s a

In deze formule kunnen we twee verschillende foutenbronnen onderscheiden:

a. De fout die bU de capaciteitsmetingen wordt gemaakt.

b. De fout die bU de frequentiemetingen wordt gemaakt.

Noem:
2(fs - fa)(fs - f b )

f (f - f
b

)s a

= F, dan geldt voor de relatieve fout in Cl de

volgende uitdrukking:

lJ. Cl ~(Ca - Cb) AF
--= + -

Cl Ca - Cb F

Berekenen we allereerst de term A~ • Omdat in F verschillende onafhankelijke

grootheden in de teller en de noemer voorkomen kan de fout ~ F eenvoudig

berekend worden door uit te gaan van de differentiaal van F.

bF SF
dF=-df +-df

Df a Sf b
a b

bF
+-df

Jf s
s

Deze uitdrukking kunnen we in eerste benadering vervangen door:

~F JF SF
~F=-6.f +-Af +-~f

Jf a Jf b ~f s
a b s
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Hierin correspondeert a met de absolute fout in de betreffende grootheid.

Omdat deze fouten zowel positief als negatief l~en zijn is het handiger

om met de absolute waarden van de grootheden te rekenen. Hiervoor geldt de

volgende ongelijkheid.

De relatieve fout in F vinden we hieruit door deling door F.

4H*Jhl +1~I'fbl+
F

Hieronder zijn de verschillende componenten uit de bovenstaande ongelijkheid

berekend.

SF
U 1 1 1 1a

+ (1)= =
F f - f f - f b f - f f - fs a a s a a b

!L
dfb - 1 1

= +
F f - f f - fs b a b

1
+

11
--

1
+

1I~
~ f s - fa f s - f b f s f s - fa f s - f b

Indien j6fa j, 16fbl en jAfsl bekend zijn, kunnen met de gemeten waarden voor fa

en f b de fouten berekend worden m.b.v. verge (1).

De absolute fouten Afa en ~fb kunnen aan elkaar gelijk gesteld worden en de grootte

hiervan kan a.v. bepaald worden. De brug wordt in evenwicht gebracht en nagegaan

wordt welke frequentievariatie een dUidelijk waarneembare verandering van de on-

balansspanning tot gevolg heeft. Het frequentie-interval waarbinnen de onbalans

spanning niet verandert, is dus een maat voor de fout die bij de afregeling ge

maakt wordt. Bij de metingen aan de brug bleek dat deze fout op ± 0,5 Hz gesteld

kan worden. De schatting van de fout die bij de meting van de resonantiefrequentie

(f ) gemaakt wordt, levert meer problemen, omdat f op een geheel andere manier
s s

gemeten wardt. Aangezien de resonantie-frequentie afhankelijk is van de grootte

van de stroam door het kristal, moet voor deze meting het energieniveau worden

vastgesteld. In parg. 8. zijn enkele metingen aan kristallen verricht waarbij ook

de stroam werd berekend die bij een bepaalde verstemrning door de mechanische

tak van het kristal vloeit. Afhankelijk van de grootte van de verstemming

bedraeg deze stroom bij een spanning van 100,mV op de aansluitklemmen
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ca. 0,1 tot 0,4 rnA. Daar een variatie van 0,1 rnA nog geen meetbare invloed

heeft op de resonantie-frequentie en omdat de amplitudeconstantheid beter is

voor iets grotere stromen, werd de meting van de resonantie-frequentie verricht

met een stroom van 0,5 rnA. De fout die b~ deze meting gemaakt wordt, werd geschat

uit de afw~kingen die optraden tussen de uitkomsten van verschillende metingen.

De maximale spreiding bleek ca. 2 Hz te bedragen, zodat de absolute fout b~ de

meting van de resonantie-frequentie op ± 1 Hz gesteld kan worden, de relatieve

fout dus op ca. 1.10-7•

De fout die b~ de capaciteitsmetingen gemaakt wordt kan onderverdeeld worden in:

a. De onzekerheid die ontstaat door het gebruik van de concentrische leidingen.

b. De fout die gemaakt wordt b~ de meting van de capaciteitsvariatie van de

L.D.R.

Door Gen. Radio wordt de capaciteit van een Type 900 W04 Precision "Open-circuit

termination" b~ 1 kHz opgegeven, voor de gebruikte twee stukken leiding:

2,668 en 2,6701 pF. Voor de verdere berekeningen is voor deze leidingen steeds

2,669 genomen met dus een onzekerheid van ±D,OOI pF. B~ metingen?an deze

leiding b~ 1 kHz op een Gen. Radio brug Type 1620-A via een coaxiale adaptor

Type 1615-P2, traden er steeds capaciteitsveranderingen op wanneer de leiding

los- en vervolgens weer vastgeschroefd werd. Het gemiddelde van deze capaciteits

variaties bedroeg 0,002 pF. Deze capaciteitsvariaties z~ waarsch~nl~k te w~ten

aan onvolkomenheden in het kontakt ~ussen de aansluitingen, zodat bij de diverse

overgangen dus steeds rekening moet worden gehouden met een onzekerheid in de

capaciteit van 0,002 pF. Voor een leiding van 49 cm bestaande uit drie stWd(en

leiding, moeten naast de onzekerheden tussen de twee kontaktoppervlakken van de

leidingstuki(en onderling, ook die van het contakt tussen de leiding en de brug

in rekening gebracht worden. Verder dient ook rekening gehouden te worden met

de nauwkeurigheid van de brug zelf, waarop de leidingen gemeten worden. In de

specificaties van deze brug wordt als tolerantie 0,01% opgegeven. Voor een lei

ding van 30 cm, die correspondeert met een capaciteit van ca. 20 pF, betekent

dit dus een onzekerheid van 2.10-3 pF. Voor een leiding van 15 cm, die corres

pondeert met een capaciteit van ca. 10 pF, is deze onzekerheid dus 10-3 pF.

De maximale absolute fout van een leiding van 49 cm inclusief de fout t.g.v.

de onzekerheid in de capaciteit van de l~n van 4cm bedraagt dus: ± 0,010 pF.

Voor een leiding van resp. 34 en 19 cm, beide bestaande ~it twee leidingstukken,

bedraagt deze max. fout resp. 0,007 en ± 0,006 pF.

De fout die b~ de meting van de capaciteitsvariatiea van de L.D.R. gemaakt wordt,

k~~ het eenvoudigste bepaald worden aan de hand van de formule volgena welke

deze variaties berekend worden nl.
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(zie parg. 9.4.)

De onzekerheid veroorzaakt bij de frequentie-metingen is verwaarloosbaar klein

t.o.v. de fout t.g.v. de capaciteit 01. Deze capaciteit bestaat uit een mica

condensator van 100 pF met een tolerantie van 1%, en de statische capaciteit

van de L.D.R., die voor de gebruikte L.D.R.'s 0,65 pF bedraagt. Deze laatste

capaciteit werd gemeten met de ~X-meter waaruit volgt dat de absolute fout

hierin ± 0,05 pF bedraagt. Tellen we de absolute fouten van beide condensatoren

bij elkaar op, dan vinden we voor:

=
1,05

100,65
100-10 = 1,05 %.

9.9. Metingen verricht aan de brug.

Bij het balanceren van de brug zonder kristal bleef er tengevolge van een

Kleine parasitaire frequentie-afhankelijkheid en van de spectrale onzuiverheid

van de freq. synthesizer een restspanning over van ca. 0,040 mY. Het leek

interessant om na te gaan met welke equivalente capacitieve onbalans deze

restspanning correspondeerde. Daartoe werden enkele metingen verricht waarbij

de brugonbalansspanning gemeten werd als functie van een bekende capaciteits

onbalans. Bij deze metingen (op 10,7 Mllz) was de versterker voor het B-kanaal

van de V.V.meter op 100-voudige versterking ingesteld en het h.f. filter opti-. ~n

maal afgestemd, terwijl beide armen van de brug een 49 cm lange leiding van 32,S

pF was opgenomen. Bij 1,7 pF cap. variatie op een der armen bleek de B-kanaal

meter 262 mV aan te wijzen, de gevoeligheid voor cap.onbalans was dus 6,5 milli

p~nilliVolt bij 100 mV inputspanning op de balanstrafo.

In relatieve maat uitgedrukt: ~ per mV = ;2:S 10-3 lW 2.10-4 per mV.

lIC -2 -4 -6Aldus komt 40 JAV overeen met C = 4.10 .2.10 = S.lO •

De kleinste nog met zekerheid detecteerbare cap. onbalans is ongeveer de helft

hiervan. De meetopstelling heeft dus niet alleen ruim voldoende gevoelig~eid

voor nauwkeurige capaciteits-vergelijkingen, maar is ook voldoende gevoeli~ om

de weerstandsbalans binnen enkele "/..o te kuimen instellen (R ;Ie. 50 a 500 x ).. p p
Ben ter bevestiging van bovenomschreven metingen uitgevoerde berekening van de

B-meter uitslag als functie van ~g in een arm, gaf als· uitkomst ongeveer de

zelfde gevoeligheid: Ag ll:: 2.10-4 per mY, bij 100 mV brug-input. Vlanneer de brug

met aan beide brugtakken een concentrische leiding, in evenwicht gebracht is,
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treedt er wanneer een van de 1eidingen of 1eidingstukken 10s- en vervo1gens weer

vastgesehroefd wordt een onba1ansspanning op, die geeompenseerd kan worden m.b.v,

een variatie van de differentiaa1 eondensator. Met de brug werd bij het 10s- en

vastsehroeven van de diverse onderde1en van een 1eiding van 49 em een maximale

onbalansspanning gemeten van 1 mV. M.b.v. de formule, die eerder in deze para

graaf werd afgeleid, kan berekend worden dat deze spanning eorrespondeert met
. t . t . t· AC ° 02 dO· t . t 32 Feen eapac~ e~ svar~a ~e van C = , /0. p een eapae~ e~ van ea, p voor

een leiding van 49 em eorrespondeert dit met een absolute fout van 0,0064 pF,

hetgeen overeenkomt met de eaPaciteitsonzekerheid per overgang die gemeten werd

met de brug van Gen. Radio,

9.10. Meetresultaten en berekening van C1 '

Hieronder zijn de afleeswaarden weergegeven, verkregen bij twee stel metingen

aan twee 10,69 ~lliz Philips kristallen verrieht.
6 .

Kristal I f = 10,690950.10 Hz.s

1 R1 R2 f e f - fs e

(em) (kn.) (kQ) (rrJHz) (Hz)

49 17 700 10,688544 2406

34 36 380 10,687276 3674

19 36,5 45 10,683269 7681

49 16,7 810 10,688546 2404

34 24 59 10,687273 3677

19 23,5 28,25 10,683278 7672

Kristal II f = 10,690892.106 Hz.s

49 19,5 440 10,688511 2381

34 32,5 98 10,687265 3627

19 32 40 10,683314 7578

49 15 53 10,688512 . 2380

34 36 142 10,687263 3629

19 40 53 10,683317 7575
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Vervolgens worden de capaciteitsvariaties die gepaard gaan aan de L.D.R. weer

standsvariaties, afgelezen op kromme b~lage 9.4.-a.

Komt het kristal in positie, dan moet de L.D.R. in de kristaltak hoogohmiger

ingesteld worden, waardoor z~n capaciteit afneemt. B~ herstel van de balans

toestand moet het kristal dus een iets grotere capaciteit vertegenwoordigen

dan met C. t t overeenkomt, namel~k zoveel groter als de L.D.R. capaciteit
ill o. ~

afgenomen is. Na deze tweede correctie verkr~gen we dan in de verdere uitwerking

benodigde effectieve kristalcapaciteit C':

1

Kristal I

49

34

19

49

34

19

Kristal II

49

34

19

49

34

19

R R cap. variatie L.D.R. C'
l(kil. ) 2(k~ ) (pJil) (pF)

11 100 0,0410 32,8135

36 380 0,0235 22,1562

36,5 45 0,0035 12,6924

16,1 810 0,0425 32,8150

24 59 0,0140 22,1461

23 28,25 0,0030 12,6919

19,5 440 0,0355 32,8680

32,5 98 0,0140 22,1461

32 40 0,0035 12,6924

15 53 0,0211 32,8542

36 142 0,0156 22,1483

40 53 0,0040 12,6929

(afgeleid in parg. 9.1.)

Voor elk kristal kan CloP drie verschillende manieren berekend worden.

op de volgende pagina zijn de resultaten weergegeven met daarb~ de grootte van

de diverse parameters die voor de berekening gebruikt z~n. De formule volgens

welke C1 berekend wordt luidt:

2. d f
1

6 f
2

fa 6f3
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f (MHz) Af 1 (Hz) Af 2 (Hz) 11 f
3

(Hz) Ii C' (pF) C1 (pF)s

geva1 1 10,69095 2406 3614 1268 10,1113 0,0131945

" 2 II 2406 1681 5215 20,1811 0,0132266

" 3 " 3614 1681 4001 10,0638 0,0132590

C 0,013226 pF spreiding AC1 = 0,24 %gem C1

1eidingen van 49 em en 34 em,

" II 49 em II 19 em,

II II 34 em II 19 em.

2 = II

3 = tIII

"

AC' wordt in bovenstaande geva11en gerea1iseerd met 1eidingen van de vo1gende

1engten:

geva1 1 = met

2e meting krista1 I

fs(MHz) Af 1 (Hz) Af2 (Hz) 4 f
3

(Hz) AC' (pF)

geva1 1

geva1 2

geva1 3

10,69095

II

II

2404

2404

3611

1213

5268

3995

10,128~

20,1831

10,0548

0,0131568

0,0132190

0,0132822

AC1C = 0,013219 pF spreiding -c- = 0,41 %
gem 1

1e meting krista1 II

geva1 1 10,690892 2381 3621

geva1 2 II 2381 1518

geva1 3 II 3621 1518

1246

5191

3951

10,1213

20,1156

10,0543

0,0131232

0,0131039

0,0130846

AC1C = 0,0131039 pF spreiding --- - 0,141 %gem C
1

-

2e meting krista1 II

geva1 1 10,690892 2380 3629 1249 10,1059 0,0130135

geva1 2 II 2380 1515 5195 20,1613 0,0130890

geva1 3 " 3629 1515 3946 10,0554 0,0131041

C 0,013089 pF spreiding
~C1

0,119 %= c=gem 1

M.b.v. de meetresu1taten en de formu1es die hiervoor in page 9.1. werden afge1eid

wordt vervo1gens de tota1e maxima1e fout in C1 berekend. Evena1s bij de berekening

van C moeten ook hier drie geva11en onderseheiden worden.
1
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.:1g 1eiding !J. g L.D.R• hF 6C1-totF C1

Ca - Cb= 10,11 pF 0,168 % 0,015 % 0,155 '1~ 0,338 %
C - C = 20,18 pF 0,079 % 0,0065 % 0,088 % 0,174 %a c
Cb - Cc= 10,06 pF 0,129 % 0,017 ~~ 0,072 % 0,218 '1~

, ~
In bovenstaand overzicht correspondeert C 1eiding met de tota1e fout die door

de concentrische 1eidingen wordt geintroduceerd, ~ L.D.R. met de fout die bij

de meting van de capaciteitsvariatie van de L.D.R. wordt gemaakt en 4~ met

de tota1e f~ut in C1 a1s gevo1g van de absolute fouten bij de diverse frequentie

metingen. M.b.v. de gegevens die uit de metingen verla-egen zijn, kan ook de Q

(= kwa1iteitsfactor), van de krista11en bij benadering berekend worden. Het

uitgangspunt hierbij is de formu1e voor de equiva1ente parallel weerstand van

het krista1 die in parg. 5.5. werd afge1eid. Deze 1uidt:

1
tJ C tan J

o

Worden de onbekende verliezen van C (dus tan d ) verwaar1oosd, en substitueerto
men voor Q: 1 C ,dan wordt bovenstaande verge1ijking:

r 1 Ws 1

1 f f 2
R ;::::, -~C- Q ( fS - -f) , waaruiteen benaderde waarde voor

e Ws 1 s

Q karl worden afge1eid. Met f - f = A f, vinden we:s

R W C1e s
=

(2
f
A f)2
S

1T' f 3Cs 1

2

Re kan a.v. berekend worden. De weerstand R1 van de L.D.R. parallel aan de

concentrische 1eiding is bekend. De weerstand is ook gemeten wanneer de

concentrische 1eiding vervangen is door het krista1, deze weerstand noemen

we R2• Wanneer de brug voor beide geva11en in evenwicht is moet ge1den:

, dus R =e

Vul1en we deze uitdrukking voor R in bovenstaande betrekking voor Q in, dane
wordt deze:
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3
11" f C1Q. fl'o ---.;6;;;.......;:.

2

. ,

Uit de meetresultaten van kristal I volgt dat Q.gemiddeld= 18000, voor kristal II

vinden we: Q.gemiddeld= 84400. Omdat de grootte van Q. nu bekend is, kan de bere
kening van C1 worden uitgevoerd met de gecorrigeerde formule 5 die in de appen

dix wordt afgeleid. De meetresultaten voor de berekening van C1 zijn reeds eerder

vermeld, daarom wordt hier volstaan met de grootte van de restterm en de hiermee

corresponderende waarde van C1•

Kristal I f = 10,69095 MHzs restterm (zie appendix)

C = 0,013242 pF, met een spreiding vangem

geval 1

II 2

" 3

1,296

1,141

0,450

0,013211

0,013242

0,013261

AC1C = 0,188 %
1

f :: 10,69095 MHzs

geval 1 1,296 0,013119

"
2 1,141 0,013234

fI 3 0,450 0,013290

C 0,013234 pF,
4 C1

:: met een spreiding van C:: 0,42 %gem 1

Kristal II f = 10,690892 MHzs

geval 1 1,139 0,013142

"
2 1,539 0,013111

" 3 0,400 0,013091

C 0,013116 pF, met een spreiding van
~ C1 0,19 %:: -.gem C1

f :: 10,690892 MHzs
geval 1 1,139 0,013093

"
2 1,539 0,013102

" 3 0,400 0,013112

C 0,013102 pF, met een spreiding van
AC1 0,01 %:: -=gem C1
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Opm.

Wanneer een concentrische leiding op de brug wordt aangesloten treedt er

een kleine Itmis-match lt op, waardoor de capaciteit van de leiding vanuit de brug

gezien iets verschilt van de capaciteit welke voIgt uitde lengte van de leiding.

Wanneer tijdens de metingen de concentrische leiding vervangen wordt door het

kristal, verandert de hele geometrie vanuit de brug gezien. Deze verandering

correspondeert ook weer met een kleine capaciteitsvariatie. Omdat deze fouten

voor aIle drie de metingen hetzelfde blijven en bij de berekening steeds het ver

schil van twee capaciteiten genomen wordt, behoeven hiervoor geen correcties te

worden aangebracht.

Over de uitkomsten van de berekeningen kan nog het volgende opgemerkt worden;

Uit de drie, voor elke meting berekende waarde voor CloP pag.75 blijkt

dat de uitkomst welke correspondeert met de grootste 4 C' (geval 2) steeds ge

lijk is aan het gemiddelde van deze drie waarden, hetgeen weI enigszins verwon

derlijk is. Dat het gemiddelde het dichtste bij dewaarde v~~ Cl voor geval 2 moet

liggen is af te leiden uit het feit dat de hierbij theoretisch verwachte fout

( cl Cl pag.76) het kleinste is. Vergeljjken we de waarde voor Cgem van de t\ofee

Cl metingen die aan kristal I en II verricht worden onderling, dan zien we

dat het verschil hiertussen uiterst gering is, hetgeen een aanwijzing is dat de
6

metingen volge~ deze meetmethode goed reproduceerbaar zjjn.

Worden de berekeningen vervolgens uitgevoerd met de gecorrigeerde formule

voor Cl (formule 5, Appendix), dan zien we dat de uitkomsten op blz77 ietsgroter

worden dan die op blz75 hetgeen direkt verklaarbaar is, wanneer we de beide for

mules volgens welke Cl berekend wordt met elkaar vergelijken. Opmerkelijk is ook

bij de uitkomsten van blz77 dat de waarde van Cl voor geval 2 weer gelijk is aan

C Verder zien we dat d-fpreiding tussen de uitkomsten iets geringer is gewor-gem ~.

den in vergelijking tot die op blz75 , waarbjj nog opgemerkt kan worden dat aIle

spreidingen behalve die voor de tweede meting~aan kristal I binnen de theoretisch

mogeljjke afwjjkingen (blz76) vallen.

Samenvattend kan men dUB zeggen dat de berekeningen uitgevoerd moeten worden

met de gecorrigeerde formule voor Cl , omdat het resultaat dan nauwkeuriger is

en omdat bovendien de spreiding tussen de uitkomsten onderling geringer wordt.
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10. Konklusie.

Uit het onderzoek is gebleken dat voor precisie-metingen van de Cl van

kwartskristallen door capaciteitvergel~kingtegen coaxiale capaciteitstandaards,

de Boonton RX-meter aanmerkel~k minder geschikt is dan een speciaal voor het

doel gebouwde meetbrug. Een dergel~ke speciale meetopstelling werd voor het

10 }lliz frequentie gebied gerealiseerd, deze bleek in staat te z~n, capaciteiten

te vergelijken met een tolerantie aanmerkel~k kleiner dan de onzekerheid in de

capaciteit van de standaards.

De uiteindelijk bereikte minimale onzekerheid in de Cl bepaling ligt in de

grootte orde van enkele promilles. Voornaamste bestanddelen van deze onzekerheid

z~ terug te voeren op de tolerantie van de standaardcapaciteiten, die van de

capaciteitsverandering der als variabele weerstand gebruikte LDR's, en op de

als gevolg van de spectrale onzuiverheid van de frequentie-synthesizer optre

dende onzekerheid in de fj f bepalingen, alles onder aanname dat de rekenkundige

uitwerking der formules foutloos geschiedt.

Aangetoond werd nog dat het wensel~k is een minder sterk vereenvoudigde uit

drukking voor de berekening van Cl toe te passen dan vlg. vergelijking (4) par. 9.1.,

wanneer de te meten kristallen een Q' 1 a. 2.105 bezitten. Een methode werd aan

gegeven om deze Q met een voor dit doel voldoende nauwkeurigheid, eveneens m.b.v.

dezelfde meetopstelling te bepalen.

Aanbevelingen.

De panel-mounting connector, geschetstin fig. 9.6.-2, werd alleen voorzien

van busjes geschikt voor kwartskristallen in een metalen omhulling. Het is wenselijk

deze cOlh~ector ook bruikbaar te maken voor kristallen in enkele andere veel gebruikte

omhullingen.

De 1:100 f~egeling op de 1,8 pF differentiaal condensator in de brug vertoon

de backlash, welke als bezwaarlUk werd ondervonden. Gezocht moet worden naar een

backlashvr~e f~nregeling. Verder zou het aan te bevelen z~n de LDR's via een l~~gere

lichtweg te bestralen om de warmteoverdracht van het lampje op de LUR te minima

liseren. De ongeriefelijke noodzaak om correcties aan te brengen voor de capaciteits

verandering van de LDR's b~ weerstandsverandering zou misschien vermeden l~en

worden door een automatische tegengesteld gerichte capaciteitsverandering m.b.v.

varicap.dioden. Bij behoud van de compacte bouw moet het ook mogelUk zijn de con

structie van de brug zodanig te veranderen, dat de diverse bedieningspunten gemak

kelUker toegankelijk zijn dan bij de voor dit afstudeerwerk gemaakte uitvoering het

geval was.
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11. Appendix.

1
Voorwaarden voor het verwaar10zen van de termen met Q2.

In paragraaf 9.1. werd een eenvoudige formu1e afge1eid voor de berekening

van C1 onder de voorwaarde dat Q groot genoeg was, zodat de termen met 1
2

verwaar100sd konden worden. In het hierna vo1gende wordt deze voorwaarde Q

aan een nadere beschouwing onderworpen.

Verge1ijking (2) kan a.v. geschreven worden:

[
w. 2 _w2

(C
a

- C
b

) = (j 2 C a b _
a 1 (lJ 2 _ tJ 2)(tJ 2 _ rJ 2)

a a b s

• (tJ 2 _ tJ 2)? (w 2 _ W 2)5 .. ,.
b a'· a s

(1)

Deze ve~lijking kan vereenvoudigd worden door aan te nemen dat ~a + ~ = 24Js
en 4J + rJ = 2 tJ • Noemen we verder: f - f = IJ. f en f - f b = .1. f b ,

a a a s a a s
dan wordt vg1. (1) gereduceerd tot:

[:.. Afb - 11. fa L:o 3 (A f b )3 - (IJ. faX3J.

(Ca - Cb ) = C1
s

sri · (A f
b

)3( d f
a

)3
+

flfb• .1fa

- .....] --v-
f 5 (to f

b
)5 - (to f

a
)5 "esllerh/

s
(2)~+

32 Q4 (~ f b}5(A fa i?
~

Bij de benaderde berekening van C1 wordt a11een de eerate term van vg1. (2)

meegenomen; om dus een indruk te krijgen van de fout die hiermee gemaakt wordt

moet de som van de overige termen berekend worden. Wanneer we de reattermen

van vgl. (2) uitschrijven vinden we:

f 5
s

f 5
s - ...

Aan vg1. (3) zien we dat de termen het verschi1 vormen van twee meetkundige

reeksen met negatieve rede~
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De eerste termen van de twee reeksen zijn resp.

_ f 3
s

f 3
s

De reden zijn resp.

Voor het geva1 dat:
f 2

s
~1

kan de restterm eenvoudig worden berekend, omdat we dan te maken hebben met

de som van twee meetkundige reeksen met reden k1einer dan een. Voor de restterm

ge1dt dan:

R "" restterm ""

Vu11en we in deze verge1jjking de uitdrukkingen voor a1 , a2 , r 1 en r
2

in,

dan vinden we:

_ f 3
s

f 3
s

R =
f 2

1 + _~s",--_~

4Q2( ~ f
a

)2

+

=

_ f 3
s

+ 2Af f 2
a s

:Beschouwen we nu een geta11en voorbee1d dat correspondeert met een meting die

aa.n een 10,69 MHz krista1 verricht is. Ter vereenvoudiging van het rekenwerk

zijn de waarnemingscijfers afgerond:

Af =a
6fb ""

f =s
Ca - Cb

32,4.10 Hz
33,6.10 Hz

107 Hz

10 pF

Voor de onderzochte 10,69 MHz Kwartskrista11en was Q~ 75.000.

Vul1en we deze geta11en in in de formu1e voor de reden (r1 en r 2) van de
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meetkundige reeksen van vgl. (3) dan zien we dat deze aIle twee kleiner zijn dan

een, m.a.w. de restterm voldoet aan vgl. (4). De grootte van de restterm R kan

gevonden worden door de getallen van bovenstaande afgeronde waarnemingen in te

vullen. We vinden dan: R = 1,12. Wanneer vervolgens C1 berekend wordt met en

zonder de restterm R, kan hieruit de grootte van de fout berekend worden die

in C1 gemaakt wordt wanneer de restterm verwaarloosd wordt. Nemen we bij de be

rekening van C1 volgens vgl. (2) de restterm R mee, dan vinden we met de getal

len van het hierboven genomen voorbeeld: C1 = 0,01442 pF, wordt de restterm

verwaarloosd dan is C1 = 0,0144 pF. Hieruit voIgt dus dat de fout in C1 t.g.v.

het verwaarlozen van de termen met 12 in de orde ligt van 0,14 %, de waarde

van C
1

is dus bij verwaarlozing van RQ steeds te laag. Wanneer men een geringere

fout voor C1 wenst, moet bij de berekening van C1 steeds de restterm worden mee

genomen. De formule voor de berekening van C1 wordt dan:

C1 (Ca - Cb)
1

= f 3 1 1s
( A f b - t::.. fa) ( 6. f

b
)3 12 £8 t(M)3

Af .6. f. 8Q2 2 f 2a 0 f
1 + s 1 + s

4Q2( A f )2 4Q2( Af
b

)2
a

f 2
restterm

Omdat: s <:< 1 ( ll: 7,8.10-4 )
4Q2( A f )2

a

f 2
( =. 3,5.10-4),en s ~< 1

4Q2( A f )2
b

kan de restterm nog vereenvoudigd worden zodat de formule voor C1 wordt:

f
...A

2

1

Ook deze formule is nog een benadering, echter reeds een zeer goede, zoals zal

blijken uit het hier volgende.

en tJ + Wb= 2 tJ •a . s
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De invloed van deze benadering zal nu nagegaan worden.

In formule (3) is de volgende vereenvoudiging gemaakt:

(iJ
b

+ t.) )(w + tJ )s a s = _(f__b~+_f~s~)_(f-",a'-:.-+o;-f-",s_)
f (f + f

b
)s a

= 2

doorf aen

1

2 ( 1 -

=
f (2f - to f + A f b )s s a

Vervangen we in deze uitdrukking f b door f s
dan wordt de uitdrukking:

(2f - a f b ) (2f - a f )s s a

Wanneer we de noemer van deze uitdrukking in een reeks ontwikkelen vinden we:

!:J.f
~
2f +

s
+ ••• )

We zien dat de eerste orde termen tegen elkaar wegvallen zodat we alleen termen

van de tweede orde overhouden. Wanneer we deze tennen vervsaarlozen dan wordt er
-6een fout gemaakt van de orde 10 m.a.w. waru~eer we de bovenstaande uitdrukking

vereenvoudigen tot 2 dan wordt hierdoor in Cl een fout gemaakt die kleiner is

dan 0,0001 %waarmee de verwaarlozing gerechtvaardigd is.

Resumerend kan dus gesteld worden, dat de vereenvoudigde formule voor de bere

kening van Cl niet gebruikt kan worden voor metingen met een nauwkeurigheid

beter dan 0,1 %. De berekeningen moeten dan uitgevoerd worden met de gecor

rigeerde formule voor Cl vgl. (5), althans wanneer Q in de grootte orde ligt

van de hier gemeten kristallen. Daar de restterm evenredig is met Q-2 zal deze

correctie niet nodig z~n al~ Q>ca. 2.105•
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