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Voorwoord. 

Dit afstudeer-onderzoek verricht in de afdeling der Technische 

Natuurkunde is mogelijk geworden mede dankzij een groot aantal 

medewerkers buiten de onderwerpgroep Physische Onderzoekmetho

dieken. 

Een bijzonder woord van dank past aan de heren C. van der Steen 

(P.O.M.) en R. de Man (student), die de vele praktische proble

men bij het maken van het automatiserings-apparaat, opgelost 

hebben. 

Vooral dankzij de medewerking van de afdelingswerkplaats van 

de afdeling der Technische Natuurkunde konden de verschillende 

werkzaamheden (zoals de konstruktie van het apparaat) binnen 

een kort tijdsbestek worden uitgevoerd. 

De problemen, die optraden bij het maken van de komputerprogramr 

ma's, zijn door de heren H. Willemsen, L.G.F.C. van Bree en 

P.J. den Haan ( allen afd. Wiskunde) opgelost. 

Stagist F. Boersma is onmisbaar geweest gedurende het onderzoek 

van de kristallen, in het bijzonder bij het opdampen van de kris

tallen en bij het meten. 
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Samenvatting. 

Dit afstudeerverslag bestaat uit twee gedeelten. 

Het eerste deel beschrijft het automatiseren van de meetprocedure en het 

verwerken van de meetgegevens met behulp van de komputer. Na de inleiding, 

wordt het ontwerp van een automatiserings-apparaat toegelicht. ln aparte 

hoofdstukken worden gebruiksaanwijzigingen gegeven voor het apparaat en 

het gebruik van de komputer-programma's. Van een aantal programma's is 

de tekst opgenomen. De uitgebreide beschrijvingen van het apparaat en de 

programma's zijn opgenomen in verband met wijzigingen, die hierin onge

twijfeld zullen moeten worden aangebracht bij in gebruik name van de 

nieuwe komputer. 

Het tweede deel van dit verslag onderzoekt de mogelijkheden van een nieuwe 

meetmethode om tegelijkertijd een massa- en temperatuurmeting te verrich

ten met behulp van kwartskristallen, hierbij worden twee resonantie-fre

kwenties aan één elektrodenpaar gemeten. Aan het ontstaan van (in)harmo

nische boventonen worden enkele algemene theoretische beschouwingen 

gewijd; bovendien worden oplossingen berekend van de (vereenvoudigde) 

golfvergelijking. In een apart hoofdstuk worden de metingen aan de kris

tallen behandeld. De uitkomsten van de theoretische beschouwing worden 

aan de hand van een aantal metingen getoetst. Van verschillende kristallen 

is van de (in)harmonischen de temperatuurafhankelijkheid bepaald. Verder 

zijn afdampexperimenten gedaan, ook het verschijnsel van de "koppeling" 

wordt nader bekeken. Uit de verschillende metingen worden de volgende 

konklusies getrokken: 

1. De oplossingen, volgend uit het b.enaderde model, geven een goede 

verklaring voor de optredende verschijnselen, maar kunnen bij het 

ontwerp van kristallen slechts als richtlijn dienen. 

2. De temperatuur/massa-gevoeligheid neemt toe bij kristallen met een 

hogere grondfrekwentie en bij het meten aan hogere (in)harmonischen. 

3. Met de hierbovengenoemde meetmethode moet men zeker temperatuur/massa

metingen kunnen verrichten, het is gunstig om een kristal met een 

speciaal voor deze toepassing ontwikkelde snede te gebruiken, de AT

snede blijkt niet zo geschikt te zijn. 
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DEEL I 

Het automatiseren van de meetopstelling 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 

1.1 Inleiding 
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De meetopstelling is om de volgende redenen geautomatiseerd: 

I) Per sekonde moeten minimaal drie meetgegevens geregistreerd 

worden. 

2) Bij het verwerken van de meetgegevens worden deze in grafiek 

gebracht.De honderden meetpunten per grafiek moeten daartoe 

met de hand verwerkt worden, hetgeen een langdurig werk is. 

3) Tussen het meten en de verwerking van de gegevens ligt een 

aanzienlijk tijdsverschil, hetgeen een terugkoppeling met de 

fysika zeer moeilijk maakt. 

Bij het automatiseren van de meetopstelling heeft men de keuze 

tussen twee systemen: a) halve automatisering 

b) totale automatisering. 

ad a) Hieronder wordt in dit geval verstaan een systeem, waar

bij de meetgegevens nog met de hand genoteerd worden, vervolgens 

wordt hiervan een ponsband gemaakt en deze wordt dan verder door 

de komputer verwerkt. 

Deze methode heeft de volgende voordelen: 

1) Men hoeft alleen komputerprogramma's te schrijven. 

2) De nadelen genoemd bij de punten 2 en 3 worden gedeeltelijk 

opgeheven, nadeel 1 blijft echter volledig bestaan. 

ad b) Bij deze methode worden de meetgegevens ook nog automa

tisch op een ponsband gezet. 

Alle nadelen genoemd bij 1,2 en 3 worden nu opgeheven. 

Nu moet men niet alleen komputerprogramma's schrijven, maar ook 

een apparaat maken, dat de gegevens op ponsband zet. 

Alle voor- en nadelen afwegend van beide systemen is gekozen 

voor het systeem van totale automatisering. 
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1.2 Eisen te stellen aan het te ontwerpen apparaat. 

Het te ontwerpen apparaat vormt de koppeling enerzijds tussen 2 

frekwentietellers en een digitale voltmeter en anderzijds de pon

ser (zie fig. 1). M.b.v. de tellers kunnen grootheden als tijd, 

frekwentie,tijdintervallen gemeten worden, de digitale voltmeter 

wordt gebruikt om er temperatuurmetingen mee te verrichten (ther

mokoppels). 

De gebruikte meetapparatuur is:l.frek. teller merk:Philips 

type:PM 6630 

2.frek. teller merk:Takeda-Riken 

~ eller 

~ teller 

... 
_." keuze ~ 
~ D.V.M. 
" systeem 

T 

type:5578A 

3.dig. voltm. merk:Elektro-Instruments 

type:630S 

4 ponser . merk:Friden 

type:SP-2. 

L-i 
te ontwer- 1.. 

~ 
~ ponser 

~ pen appar • 

sturin2. 

fig. 1 

De volgende eisen stellen we aan het te ontwerpen apparaat: 

1. 

2. 

3. 

Een zo eenvoudig mogelijke bediening. 

Een zo universeel mogelijk gebruik. 

De komputer eist a. een getalband begint met een Lower Case(L.C.). 

b. de getallen worden gescheiden door een zgn. 

getalscheider, hiervoor is de Carriage Return 

(CARRET) gekozen. 

c. een getalband begint met ± 20 cm blanks (Tape 

Feed). 
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Er moeten dus schakelaars zijn, die de volgende funkties heb

ben: 1. L.C. 2. T .F. 3. ERASE. 

De ERASE zorgt ervoor dat foutieve ponsingen geskipt kunnen 

worden. 

4. De digitale voltmeter (D.V.M.) moet meerdere analoge signalen 

(hier is gekozen voor 3) kunnen verwerken, om dit te realise

ren is een keuzesysteem noodzakelijk (zie fig. 1) gestuurd 

door het apparaat. 

5. De meetapparaten moeten naar keuze al dan niet uitgeponst 

kunnen worden (instelbare apparatencyclus). 

6. De volgorde waarin de tellers/D.V.M. al dan niet uitgeponst 

worden moet vastliggen, dit i.v.m. het schrijven van de kom

puterprogramma's. 

Opmerkingen 

a. In het verdere verslag zullen we voortdurend over tijd- (m.b. 

v. Philips teller),frekwentie-(m.b.v. Takeda-Riken teller) en 

temperatuurmetingen spreken. Deze metingen worden in de meet

opstelling gedaan. Dit houdt echter niet in, dat geen ander 

type meting gedaan kan worden (zie punt 2). 

b. Alle gebruikte apparatuur is voorzien van BCD-uitgangen (de 

logische 1 niveau's zijn echter niet aan elkaar gelijk). 
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I.3 De logische bouwstenen en digitale I.C. 's. 

Gebruik gemaakt is van de bouwstenen uit de niveaulogika zoals 

OR, NOR, AND en NAND poorten, bovendien zijn er meer gekompli

seerde bouwstenen uit de pulslogika gebruikt (flip-flop's,tel-

lers). In tabel 

gerangschikt. 

zijn de basiselementen uit de niveaulogika 

symbool logische funktie naam waarheidstabel 

a b c 

D 
0 0 0 

c = a • b AND 
0 1 0 

0 1 0 

1 1 1 

a b c 

rliP-
0 0 1 -- b c= a.b = a+ NAND 
1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

a h (" 

~ 
0 0 0 

c = a + b OR 1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

a b c 

~ 
0 0 1 

--- -c= a+b= a • b NOR 1 0 0 

0 1 0 

1 1 0 

a b 

~ 
-b= a INVERTER 

0 1 . 
1 0 

Tabel 1 

De volgende opmerkingen kunnen nog gemaakt worden bij gebruik van 

deze bouwstenen: 
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1. Inverters kunnen ook gemaakt worden van NAND- en NOR-poorten. 

a. Uit een NAND door een ingang met de logische 1 te verbin-

den, innners c = .1 • b = Ï + b = b. 

b. Uit een NOR door een van de ingangen met de logische 0 te 
- -verbinden, innners c = a + 0 = a • 0 = a. 

2. Een OR kan gemaakt worden uit een NAND of een NOR. 

a. Uit een NAND: aan de ingangen van de NAND moeten de gein

verteerde signalen toegevoerd worden. 

c=a.b=a+b=a+b 

b. Uit een NOR: de uitgang van de NOR moet dan geinverteerd 

worden. 

c = a + b = a + b 

3. De volgende schakelingen zijn equivalent. 

a. 

b. 

! 

4. Bij het gebruik van schakelaars moet men oppassen voor het zgn. 

"bouncen" of denderen ervan. De storingen, die hierdoor kunnen 

ontstaan, worden voorkomen door een zgn. denderonderdrukking te 

gebruiken, opgebouwd uit 2 NAND-poorten. 
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schakeling voor denderonderdrukking 

De volgende meer gekompliseerde elementen uit de pulslogika zullen 

worden gebruikt. 

I. De D-Flip-Flop. De informatie op de ingang wordt doorgegeven aan 
symbool 

s 
a 

R 

2. BCD-teller 
symbool 

de uitgang d.m.v. een klokpuls, daarna is de uit

gang onafhankelijk van de ingang tot de volgende 

c klokpuls. Dit type is bovendien meestal voorzien 

van een SET en RESET ingang, die onafhankelijk van 

de klok werken. 

BCD-t. SET 9 

De teller verhoogt op kommando van de klokpuls 

(op de neg. flank) de uitgang in BCD-kode met 1. 

Deze tellers zijn meestal nog voorzien van een 

klok 

3. BCD-DEC.-omz. 
symbool 

!"~~;~;!;:.'! 
4. Pulsgever 

symbool 

50 msek. 

SET 0 en een SET 9 ingang, die onafhankelijk van 

de klok werken. 

De teller telt alleen als de SET 0 en SET 9 ingang 

beide laag zijn. 

De ECD-DECIMAAL omzetter zet de BCD-kode om in de-

cimale kode. Wanneer een decimale lijn geselekteerd 

wordt, dan staat deze in de "laag" (logische 0). 

Een apart type is gebruikt voor de sturing van de 

indikatorbuisjes (ZM 1020). 

Dit element maakt uit een pos. of neg. flank een 

puls van instelbare lengte (d.m.v. het extern aan

brengen van een R of I en C). M.b.v. deze pulsge

vers kan men een vertraging maken. 

Er is gebruik gemaakt van de digitale I.C. 's uit de 7400-serie (TTL

logic). 
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Enkele kenmerken hiervan zijn: 

a. voedingsspanning van 5 V. 

b. max. spanning die nog een logische 0 garandeert 0.7 V. 

c. min. spanning om nog een logische 1 te garanderen 2.2 V. 

d. schakelsnelheid van 20 à 30 nsek. 

e. fan-out van 10. 

Voordelen van de 7400-serie zijn o.a. a. goedkoop 

b. beschikbaarheid 

c. grote verscheidenheid. 

Alle I.C. 's z~Jn in de zgn. DUAL IN LINE PACKAGE (DIP of DIL) 

uitvoering. 

De gebruikte I.C. 's zijn gerangschikt ~n tabel 2. 

type nr. poort aantal ing. aantal poorten 

7400 NAND 2 4 

7410 NAND 3 3 

7420 NAND 4 2 

7430 NAND 8 1 

7408 AND 2 4 

7402 NOR 2 4 

7404 INVERTER 1 6 

7441 BCD-DEC. omzetter (DRIVER) 

7442 BCD-DEC. omzetter 

7490 BCD-teller 

7474 D-Flip-Flop 

74121 PULSGEVER 

Tabel 2 

I I.C. 
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Hoofdstuk II De basis van het ontwerp. 

II.1 De basiscyclus. 

In verband met de eis dat een apparaat naar keuze al dan niet uit

geponst moet worden, komt men tot de basiscyclus zoals aangegeven 

in diagram 1. 

nee 

Diagram 1 

Basiscyclus 



-14-

11.2 Werking van de ponser. 

De informatie wordt toegevoerd aan de ponser door een aantal in

terne relais te bekrachtigen. Dit geschiedt door de desbetreffen

de ingang gedurende een korte tijd op 0 Volt te brengen. Deze puls 

noemen we verder de INLEES-puls. De relais van de ponser houden 

de toegevoerde informatie vast (geheugenwerking), totdat de infor

matie is geponst. De relais vallen automatisch af na het ponsen 

van de informatie. 

De voedingsspanning van de relais is 24 Volt. 

De ponser geeft na elke ponsing een positieve puls af, die we ver

der het PONS-KLAAR kommando zullen noemen (pulsbreedte 20 ms). 

Voor 1 ponsing bedraagt de ponstijd 50 ms. Er wordt gebruik ge

maakt van 7-gats ponsband. 

De minimale cyclustijd om een apparaat uit te ponsen is 9 x 50 = 
450 ms, immers 8 cijfers en een getalscheider moeten in een cy

clus worden geponst. 

Tot het ponsen van een symbool wordt overgegaan, nadat de ponser 

een zgn. PONS-OPDRACHT puls heeft ontvangen. 
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11.3 De ponscyclus. 

Zoals reeds opgemerkt bij 11.2 moeten er per apparaat 9 ponsing

en nml. 8 cijfers + CARRET gedaan worden. 

We gaan nu met een teller het aantal ponsingen bijhouden, de zgn. 

DEKADEN-teller. 

In diagram 2 is de ponscyclus getekend. 

zet DEK. -teller 

in stand 0 

lees dek. in pons CARRET Lees 

CARRET 1 

~~" verhoog teller met I 

Diagram 2 

Ponscyclus 

ja 
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11.4 De totale cyclus. 

Om een systeem te krijgen, waarbij de verschillende apparaten al 

dan niet uitgeponst worden, gaan we een tweede teller gebruiken, 

de zgn. APPARATEN-teller. 

In totaal moeten maximaal 5 meetgegevens in de totale cyclus uit

geponst worden. 

We realiseren dit met een cyclus zoals getekend 1n diagram 3. 

zet dek. teller 

in 0 

lees dekade 

in 

lees CARRET 

1n 

pons CAR. 

pons dekade 
verhoog dek. 

teller met 1 

Diagram 3 

Totale cyclus 

zet app. tel

ler in 0 

. 
Ja 

verhoog app. 

teller met 1 
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11.5 De tellers als selektie-eenheid. 

De tellers (7490) en de BCD-DEC.-omzetters (7441/2) worden tezamen 

als selektie-eenheid gebruikt, in een schakeling als getekend in 

fig. 2. 

Set 0 

7490 

klok 

Set 9 

BCD-teller 

fig. 2 

selektie 

BCD-DEC.-omzetter 

• 

De selektie van een bepaalde lijn bijv. A geschiedt als de teller 

~n de stand 0 staat. 

Omdat de geselekteerde uitgang van de DECIMAAL-omzetter bij selek

tie laag is, worden de uitgangen van deze omzetter toegevoerd aan 

een AND-poort via een INVERTER. 

Uitgang B van de AND zal alleen de informatie van ingang A kunnen 

overnemen als lijn 0 waar (laag) is. Bij elke andere stand van de 

teller zal B laag zijn. 

De minimale breedte van de klokpuls voor de teller is 50 ns. 

B 
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Hoofdstuk lil Het ontwerp. 

III.1 Uitwerking van de ponscyclus. 

De KLAAR-PONS puls wordt verkregen doordat een excentrisch wieltje 

gemonteerd op de ponsas een wisselkontakt bedient. Dit wieltje is 

zo afgesteld, dat een puls wordt verkregen zoals getekend is in 

fig. 3. 

--------,.L...-___________ ..... 1 .... : : 
tijd in ms. 

I• 

ruststand van I 
de ponser 

Uit diagram 2 blijkt, 

30 20 ~3 r 
±50 

omwenteling van de 

ponsas = 
1 ponsing 

fig. 3 

KLAAR-PONS puls 

I 

dat de KLAAR-PONS puls 

dat de zgn. PONS-OPDRACHT puls wordt gegeven 

volgende ponsopdracht mag echter pas gegeven 

informatie reeds door de ponser is ingelezen 

ervoor moet zorgen 

aan de ponser. De 

worden als de nieuwe 

d.m.v. de INLEES-puls. 

Om aan deze eisen te kunnen voldoen is gebruik gemaakt van twee 

vertragingseenheden (DELAY-unit) met verschillende vertragings

tijden. 

We starten de ponscyclus door de DEKADEN-teller d.m.v. de Set 0 

(puls van 85 ~s.) op 0 te zetten, tegelijk wordt de vertragings

eenheid gestart. De DELAY-unit zorgt ervoor dat eerst de INLEES 

puls en daarna de PONS-OPDRACHT puls komt, 

De klokingang van de teller is verbonden met de KLAAR-PONS puls, 

de teller wordt dan op de negatieve flank van deze puls met 1 

verhoogd. 
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Om een cyclus te krijgen wordt de negatieve flank van de KLAAR 

PONS puls ook gebruikt om de DELAY-unit weer opnieuw te starten. 

De ponscyclus wordt onderbroken als de DEKADEN-teller in de stand 

9 komt, dan wordt nml. de KLAAR-PONS puls onderbroken, zodat de 

DELAY-unit niet meer wordt gestart. 

Uitgaande van dit systeem,verloopt de ponscyclus in de tijd zoals 

is getekend in fig. 4 (blz. 20). 



START-:Quls 
,, 

t 

JL I I 
11 

klokpuls voor APPARATEN-teller 

110 ms 

l 

JL 
stand 

+ + 11 
8 

teller 

PONSOPDRACHT 
puls ~ 

tld I .j 

[l nl INLEES-puls ~I ~~~n~,--

KLAAR-PONS 
puls t ~ ~ d I• 

Ie ponsing = 2e ponsing = 3e. ·ae ponsing 

oe dekade Ie dekade 2e 7e dekade 

r begin cyclus 0 deze flank wordt de DELAY-unit 11 
weer gestart 

De t 1d en t 2d worden door de DELAY-unit gemaakt. 

De KLAAR-PONS puls is tevens klokpuls voor de DEKADEN-teller. 

fig. 4 

tijdschema van ponscyclus 

= ponsing = 

CARRET t einde cyclus 

I 
N 
0 
I 

hier wordt de KLAAR-PONS puls onderbroken 
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III.2 Het ontwerp van stuureenheid I (ponscyclus). 

Met de gegevens uit het tijdschema van de ponscyclus komen we tot 

het volgende ontwerp van een stuureenheid voor de ponscyclus (zie 

fig. 5). 

Stuur dekaden 

stuur indikatorbuisjes 

9 ...................................... 
KLA.I\R-pons BCD-DEC. BCD-DEC. 

., T J .L L--
D.O~ I 
T T -

klok L BCD-telle ~"" .. a Q D. ff 

PONSER 
kl~ D Jll t Set 9 

,( 
I 
I 

I 

I 

I 

B 

/ 

/ 

PONS 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

.r 
A 

,._ 
!----------

DELAY-unit 

INLEES-puls 

,;L-- - - ---I- Q -- ID.Ol 

/ 1 
-L 

I 
,.__ 

I 

~ 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
- - - - - - -- --l 

.._ 

Set (l. D.O. 
STARt; r-- ........---

Q .._ I 
:J 

~ 

LI:.....J!f----oc:~~-..fL---=L~. c;;;.;.. + ERASE 

D.O. = denderonderdrukking 

fig. 5 

stuureenheid I 

STOP 
= 
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De ponscyclus wordt gestart door een startpuls, die wordt toegevoerd 

via een dendero-derdrukking, aan de Set 0 ingang van de DEKADEN-tel

ler. Via een aantal poorten is de Q - uitgang van de D.O. verbonden 

met de DELAY-unit, deze wordt dus gestart. De DELAY-unit levert nu 

de PONS-OPDRACHT puls aan de ponser. 

De cyclus ontstaat, doordat de KLAAR-PONS puls ( geleverd door de 

ponser) wordt gebruikt om a. de DEKADEN-teller met 1 te verhogen, 

door deze puls als klokpuls te gebruiken. 

b. nadat a is gebeurt, de DELAY-unit op

nieuw te starten. 

Komt de DEKADEN-teller in de stand 9 dan wordt de KLAAR-PONS puls 

onderbroken, dit gebeurt ook als we de STOP gebruik~n. Wanneer de 

STOP wordt gebruikt dan zal de D-ingang van de D-Flip-Flop hoog (I) 

worden en de uitgang zal, omdat tegelijk een puls aan de klokingang 

wordt toegevoerd, hoog worden en blijven. Deze uitgang is met de 

Set 9 ingang van de DEKADEN-teller verbonden, zodat deze in de stand 

9 komt, het gevolg is weer dat de ponscyclus wordt onderbroken. 

Bij het opnieuw starten van de cyclus wordt eerst de Set 9 ingang 

weer op 0 gezet, de cyclus begint nu weer opnieuw. 
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111.3 Het ontwerp van de kodeomzetter. 

De kodeomzetter zet de BCD-kode (voor de cijfers) om in een kode 

die geschikt is voor de komputer. We nummeren de gaatjes in de 

ponsband van Yo t/m Y6 volgens fig. 6. 

looprichting 

ponsband 

guide whole 

l 
o o o o· o o o 

fig. (). 

Tabel 3 geeft de eisen gesteld aan de kodeomzetter. 

ingaande kode uitgaande 

cijfer/teken X3 X2 Xl xo y6 Ys Y~t Y3 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 0 0 1 0 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 1 0 0 1 0 

6 0 1 1 0 0 0 1 0 

7 0 1 1 1 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 0 0 1 

9 1 0 0 1 0 0 1 1 

+ 1 0 1 0 1 1 1 0 

- 1 0 1 1 1 0 0 0 

L.C. 1 1 0 0 1 1 1 1 

CARRET 1 1 0 1 0 0 1 1 

ERA SE 1 1 1 0 1 1 1 1 

T.F. 1 1 1 1 0 0 0 0 

Tabel 3 

kode 

Y2 yl Yo 

0 0 0 

0 0 1 

0 1 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 0 1 

1 1 0 

1 1 1 

0 0 0 

0 0 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 0 

0 1 0 

1 1 1 

0 0 0 
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Uit tabel 3 kan men de schakelfunkties (disjunktief) bepalen: 

Ys (10,11,12,14) Y2 = (4,5,6,7,14) 

Y5 = ( 0,10,12,14) Y1 = (2,3,6,7,12,13,14) 

y'+ = ( 3, 5, 6, 9,10,12,13,14) 

y3 = ( 8, 9,12,13,14) 

Yo = (1,3,5,7, 9,14) 

M.b.v. de methode van Me Cluskey zijn deze funkties vereenvoudigd 

tot Ys = X3X2Xl + X3x2xo 
----Ys = X3X2X1Xo + x3x1xo + X3X2Xo 

Y'+ = X3X2X1X0 + X2X1X0 + X2X1X0 + X3X1X0 + X3X1X0 + X3X2X1 

Y3 = X3X2XD + X3X1 

Y2 = X2XlXD + X3X2 

Y1 = X3X2Xl + X3X1 + X3X2XO 

Yo = X3X2x1xo + x2x1xo + x3xo 

Deze schakelfunkties zijn allen met NAND's gerealiseerd; inverters 

zorgen voor het verkrijgen van xo uit xo. 

Daar een relais van de ponser, wanneer het wordt bekrachtigd ± o,2A 

trekt, moet een schakeling extra aangebracht worden tussen de uit-. 

gangen van de kodeomzetter en de relais van de ponser, die deze 

stroom kan leveren. De schakeling is getekend in fig. 1.•. 

+ 5 V 

] relaisspoel 

fig. 7 
sturing relàis 

De diode in de schakeling dient ervoor om vernieling van transis

toren te voorkomen bij het afvallen van het relais. 
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Om foutieve ponsingen te voorkomen zijn de ingangen van de kode

omzetter alleen gedurende de INLEES-puls met de rest van de scha

keling verbonden. Dit gebeurt door de INLEES-puls 4 AND's te laten 

sturen (x 0 t/m x 3 ), dit houdt echter in dat wanneer de INLEES-puls 

niet aanwezig is x 0 t/m x 3 laag zijn (0 zijn), zodat Y5 waar is. 

Geen der Y-funkties mag echter in deze toestand waar zijn (geen IN

LEES-puls). Daarom is er een extra AND geplaatst na Y5 , die wordt 

gestuurd door de INLEES-puls. In fig. 8 is dit weergegeven. 

INLEES-puls 

Y2 
~--1----yl 

~--+----·y 0 

fig. 8 



111.4 

Xp 

XÏ 
X2 
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Ontwer;e van de schakelins voor de selektie van de dekaden, 

CARRET, L.C. 2 ERASE en Taee Feed. 

De schakeling hiervoor ontworpen is getekend in fig. 9. 

"O" "1" 

+ 

"2" "3 11 

X3 

+ 

fig. 9 

11411 "5 11 "6" "7" 

+ + 

naar kodeomzetter 

PONS (L.C./ERASE) 

Deze poort zit op de 

print van stuureenheid I. 

selektie dekadeu/L.C./ERASE/Tape Feed 

getekend voor X3 
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De nummers tussen de apostrofs geven de stand van de Dekaden-teller. 

Wanneer de teller in een bepaalde stand, bijv. 5, staat dan zijn de 

4 bit van de Se dekade doorverbonden met de kodeomzetter; de sturing 

van de in de tekening geschematiseerde AND is dan hoog (1). 

De L.C. enERASEworden extern m.b.v. schakelaars gegeven; na de scha

kelaars is een denderonderdrukking aangebracht. Deze ponsingen kunnen 

alleen worden gegeven als de teller in de 9 staat (bij deze stand is 

geen der dekaden doorverbonden), in:·.alle andere gevallen wordt de 

ponsopdracht geblokkeerd. 
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III.S Ontwerp voor de selektie van de apparaten. 

1 +5 V 

SI 

2 
0 

0 V 

Het al dan niet uitponsen van een apparaat wordt bepaald door een 

schakeling volgens fig. 10. 

1---.. n 1--_s_t,.art = Set 0 

.....___, DEKADEN-teller 
STUUR-app. p. s. I 

P. S. 2 

9 van de DEKADEN-teller 

fig. IO 

selektie van een apparaat 

Wanneer een apparaat uitgeponst moet worden, moet SI in stand 

staan, immers wordt nu lijn A geselekteerd dan zal de uitgang B 

van de AND laag blijven, de P.S. wordt niet gestart en er zal geen 

klokpuls komen. De teller blijft in de desbetreffende stand staan. 

Stuur-apparaat blijft waar (hoog), zodat 

a. de ingangen van het desbetreffende apparaat doorgeschakeld wor

den (zie fig. I2). 

b. de zgn. PRINT-GOMMAND puls, die door het apparaat zelf wordt 

geleverd kan nu de P.S. 1 starten, deze puls vormt de startpuls 

(= Set 0) voor de DEKADEN-teller, waardoor de ponscyclus wordt 

gestart. 

Staat SI in stand 2 dan zal aan de ingang B een pos. flank verschijnen, 

die P.S.2 een klokpuls doet leveren die de teller verder klokt 

(stand teller wordt 1 hoger), het apparaat wordt nu niet uitgeponst. 

Als een apparaat wordt uitgeponst,dan wordt de klokpuls geleverd via 

een vertraging door de neg. flank van de "9" van de DEKADEN-teller 

(zie ook tijdschema ponscyclus fig. 4). 

In fig. Il wordt het totale schema gegeven van de zgn. STUUREENHEID II. 



STUUR • ~Jd STUUR frek. STUUR temp.l STUUR temp.2 STUUR temp.3 

l 

~rek. ~empl emp2 temp 

u.. 
[ . 1......--,1 

:A 

l 

+ ...,..__....,. Jl klok 

P.S. 600 ns 

...__---4D. U • 

. BCD-DEC. 1-

BCD- ~ .... 
lt=f~~~~~j 1- STURING ZM I 020 DEC. 1-

f
f
~ 

r-
APPARATEN-t. r-._ 

Set 0 

"8" 

85 ms 185 ns ....._ ____ ...., 

'-----------------'--'--1 Jl M---+D.o.}I6--~~TART 
P.s. 550 ns 

fig. 11 
STUUREENHEID II 

tijd frekwentie 

P.C. P.C. E.C 

A 
• 

DEKADEN-T. 
klok Jl "---' ___ ___. 

P.S. 85 ]JS 

D.U. = DELAY-unit 

D.O. = denderonderdrukking 

D.V.M. 

P.C. E.C. 

C D E 

• 

I 
N 
\() 

I 
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De apparaten worden geselekteerd door de STUUR- tijd/frek./D.V.M., 

op dezelfde manier als bij de dekaden nml. m.b.v. een systeem 

van AND- en OR poorten (zie fig. 12). 

STUUR 
tijd 

tijd 

STUUR 
frek. 

frekwen. 

+ 

fig. 12 

selektie van de apparaten 

temp. 

In fig. 12 zijn de afzonderlijke AND-poorten geschematiseerd weer

gegeven als 1 grote AND. 

Dit selektie-systeem selekteert steeds 32 lijnen (7 dekaden van 4 

bit), behalve bij de D.V.M., deze heeft nml. 5 dekaden (=5 x 4 = 

20 lijnen) en een kode voor het bereik waar deze in staat, de zgn. 

RANGE CODE van 3 bit. 

Aan de uitgang van de (geschematiseerde) AND-poort worden steeds 

32 lijnen uitgevoerd. 

De 3 hier geschematiseerde AND's staan op aparte prints. 
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III.6 De omzetters. 

Bij alle gebruikte apparaten blijkt de logische 1 gerepresenteerd 

te worden door een spanning van 10 à 15 Volt. Deze spanningen moeten 

teruggebracht worden tot logische niveau's die geschikt zijn voor 

de TTL-logika. Vandaar dat er zgn. omzetters zijn gemaakt, in fig. 

13 is er één getekend. 

--..,---+ 2.7 V 

12k 

fig. 13 

omzetter 

Doordat de aangelegde spanning hoger wordt dan de voedings-spanning 

wordt de transistor in de verzadiging gestuurd; de c-e spanning is 

dan± 0.3 V, zodat de uitgangsspanning dan 2.4 V bedraagt. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de weerstand van 470 n niet groter ge

kozen mag worden, omdat als de ingang van het I.C. (7400) in de lo

gische 0 moet komen, het I.C. in dat geval stroom levert (max. 1.6 mA). 

Deze stroom kan ervoor zorgen dat de toestand aan de ingang van het 

I.C. ongedefiniëerd wordt als de weerstand te groot gekozen wordt. 

Omdat in de logische I vrijwel de volle voedingsspanning van 5 V 

over de 470 n komt te staan, moet de voeding (in het ongunstigste 

geval) alleen hiervoor reeds 87 x 5/470 = ±0.9 A leveren. 

De voedingsspanning is daarom teruggebracht tot 2.7 V m.b.v. een 

extra voeding volgens fig. 14. 

+ 5 V 

150 3.9 

R ~n n 
+ 2.6 V 

560 

fig. 14 
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III.7 De werkins van de schakelaars. 

Voor het gebruik van de schakelaars wordt verwezen naar hoofdstuk IV. 

I. Tape Feed 

Deze schakelaar zorgt voor het ponsen van blanks ofwel tape feed. 

Er wordt net zolang tape feed gegeven als de schakelaar wordt in

gehouden. De schakelaar is aangesloten volgens fig. 15. 

+24 Vr... __ T.F. 

PONS -----,~5~-: n-elay--uni~----.~ I B 

- - voor A,B zie fig. 5 
fig. IS 

aansluiting T.F.-schakelaar 

2. Hand/auto 

Met deze schakelaar kan men naar keuze het starten van het uit

ponsen van de apparaten met de START-schakelaar te doen of auto

matisch te laten gebeuren, dit door het aansluiten van een puls

generator op de daarvoor aan de achterzijde geplaatste (BNC) ingang. 

Men moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de herhalingstijd van 

de toegevoerde pulsen groter is dan de cyclustijd. De aansluiting 

van de schakelaar is volgens fig. I6. 

HAND 
~~ denderondJ Q • 

START ~ 

Set 0 app.-teller 

P.S. 

AUTO 

fig. I6 

aansluiting HAND/AUTO-schakelaar 

3. Tijd/frekwentie. 

Deze schakelaar maakt het mogelijk de Philips-teller als klok te 

gebruiken. In het geval dat deze teller als klok wordt gebruikt, 

geeft deze geen PRINT-COMMAND puls af, zodat de ponscyclus niet 

wordt gestart. 
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In de Philips-teller is een schakelaar aangebracht, die extern de 

MEMORY-schakelaar, die zich op het front van deze teller bevindt, 

bedient. Deze MEMORY-schakelaar zorgt ervoor dat de informatie net 

zolang gebufferd wordt als de schakelaar in (hoog) is. 

In de stand TIJD wordt a. de ingang van de P.S. (1.5 ms) doorver

bonden met de STUUR tijd. 

b. de lijn naar de externe MEMORY-schakelaar 

wordt doorverbonden met de STUUR tijd. 

Wanneer de STUUR tijd hoog wordt dan zal a. het geheugen van de 

teller gevuld worden en b. de P.S. een puls geven, die als PRINT 

GOMMAND fungeert. 

In de stand FREK. zal het PRINT-GOMMAND van de teller de pulsgever 

doen starten. In fig. 17 is de aansluiting van de schakelaar gete

kend. 

D.V.M. 
P.C. uit Philips-teller Jl 

, 0 o--~-1'1 ,_,_..,. + 
STUUR ti~d 

P.C. van TAKEDA-RIKEN (frek.) 
~,I_ 

. naar EXTERN MEMORY (pin 18 op plug) 
L-----.,--. .------v-a_n __ P~h~i~l~i-~~s-teller 

4. VAR/EXT. 

fig. 17 

TIJD/FREK schakelaar 

In de stand VAR wordt de ENGODE GOMMAND-puls onderbroken. Het zgn. 

ENGODE GOMMAND is een puls naar de teller toe, die wordt gegeven 

als het apparaat is uitgeponst. De schakelaar heeft alleen iets 

te maken met het E.C. van de D.V.M •• In de stand EXT wordt hetE. 

C. wel doorverbonden met de D~-v .M. De stand van de schakelaar moet 

korresponderen met een schakelaarVAR/EXTop de D.V.M •• Bij normaal 

gebruik van het apparaat staat de schakelaar in VAR. 
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5. START 

Deze schakelaar zorgt voor het starten van de apparatencyclus. 

De schakelaar werkt alleen als de schakelaar HAND/AUTO op HAND 

staat. De aansluiting, via een denderonderdrukking bevindt zich 

op STUUREENHEID II. 

6. STOP 

M.b.v. deze schakelaar kan men de ponscyclus onderbreken, door 

de DEKADEN-teller extern een Set 9 te geven. 

De aansluiting van deze schakelaar, via een denderonderdrukking 

bevindt zich op STUUREENHEID I. 

7. L.C. 

Zie hoofdstuk III.4 fig. 7. 

8. ERASE 

Zie hoofdstuk III.4 fig. 7. 
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III.8 De voedingen. 

In totaal zijn 3 verschillende voedingsspanningen·nodig: 

1. 5 V- 2 A voor de voeding van de I.C.'s. Dit moet een zeer sta

biele voeding zijn, omdat de voedingsspanning voor de I.C. 's 

binnen nauwe grenzen moet liggen. 

Hiervoor is een voedingseenheid gekocht (merk: DELTA). 

2. Een tweede voeding is nodig voor de voeding van de iudikatar

buisjes (type: ZM 1020). 

Deze eenvoudige voeding is getekend Ln fig. 18. 

+ 

10 ).lF/400 V 150 V 

1 : 1 B 

fig. 18 

voeding indikatorbuisjes 

Tussen de klemmen A-B staat 310 V. Deze spanning bleek zo hoog, 

dat de cijfers, ook al werd er niet gestuurd door de 7441 toch 

oplichten. Daarom is deze spanning m.b.v. zenerdiodes terugge

bracht tot ongeveer 150 V. 

3. De derde voeding is voor de relais van de ponser (24 V). Deze 

voeding is kortsluit beveiligd en stroombegrensd (2 A). Het 

schema is zonder kommentaar gegeven in fig. 19. 

+24 V 

fig. 19 

24 V voeding 

2k2 

2k2 

-----4 diodes: 1N914 

N3055 

3W 
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III.9 Al&emene opmerkingen. 

1. De prints zijn soms dubbel- soms enkelzijdig uitgevoerd. Bij 

dubbelzijdige prints verdient het aanbeveling, wanneer men 

gebruik maakt van I.C.-voeten, dan voeten met lange pennen te 

gebruiken i.v.m. het solderen. 

2. De I.C.'s zijn alle bevestigd m.b.v. I.C.-voeten. Het grote 

voordeel is dat wanneer men een I.C. moet vervangen, deze nu 

eenvoudig kan verwisselen. 

3. De prints zijn onderling verbonden door bedrading, samengebracht 

in zgn. draadbomen. 

4. Om eventuele fouten op te zoeken en om gemakkelijk I.C.'s te 

verwisselen, zijn de prints uit de bevestigingsrekjes te nemen. 

5. De kast is zo gemaakt dat men de frontplaat met de rekjes en de 

prints zelf, na het verwijderen van 4 bouten op de frontplaat, 

in z'n geheel naar voren kan trekken. 

6. Daar alleen de indikatorbuisjes met hoge spanningen werken, 

zijn deze ingebouwd in een afgesloten kastje. 

7. Hieronder is schematisch aangegeven, waar de verschillende 

prints bevestigd zijn in de rekjes. 

________ +~----- selektie apparaten 

omzetters Philips ---------------
selektie Philips ---------------

--------------- omzetters Tak.Rik. 

selektie Tak.Rik. ---------------
---------------omzetters D.V.M. 
______ _. ______ selektie D.V.M. 

voorzijde apparaat 

s lektie dekaden 

k deorozetter 

s uureenheid 

s uureenheid 2 

8. Voor het aansluiten van de verschillende apparaten en de ponser 

is gebruik gemaakt van 50-polige Amphenol pluggen. 

De verschillende, hierboven genoemde, onderdelen van het apparaat 

zijn terug te vinden in de open gewerkte tekening fig. 20. 



' 

,,. 
I. onderplaat 
2. handvat 
3. frontplaat 
4. zijplaat 
5. bovenplaat 
6. bevesting voor print 
7. print 
8. SV voeding 

f 
9. trafo SV voeding 
ID.voeding indikatorbuisjes 
IJ.trafo 24V voeding 

j 
12.24V voeding 
13.montagestrip kast 
14.achterplaat 
lS.montagestrip kast(Amphenolplug) 
16.montageplaat voedingen 

l 17.transistor 2N3055 (24V voeding) 
' lB.zekering 2A (24V voeding) 
1 19.zekering 2A ( SV voeding) 
· 20. zijplaat 
/ 2J.2,7V voeding 
1 22.rekjes voor montage p:dnta 

J
i 23.beschermkastje yoor ind.·,~ujea· 

24.p41rapexru~tJ•' ..•. <..:. 
. • ...... '.:1!'/' - ~ 

I 
w 
....... 
I 

-:' ~ _k. 
...~~;~ ;i;;i:.; 
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Hoofdstuk IV Het gebruik van het apparaat. 

In fig. 21 is een vooraanzicht van de frontplaat met alle bedienings

organen getekend. 

®11 13 16 14 17 loool ® ®® ® 
0 Qs12 QSI3 N1 N2 N3 
S6 

®~ 
Is 1 ls21 s3ls41 s:2l 

1~ 
Osg 0 0 0 
0 0 SlO Sll Sl4 

S7 SS 

fig.21 

frontplaat 

SI t/m SS zijn verlichte keuzeschakelaars (vergrendelde drukknop) 

om de apparaten te kiezen die uitgeponst moeten worden. Deze scha

kelaars indrukken betekent uitponsen. In tabel 4 zijn de funkties 

van de verschillende schakelaars gegeven. 

nr. apparaat opmerkingen kleur 

Sl Philips - rood 

S2 Tak. Rik. - groen 

S3 D.V.M. thmermok. I oranje 

S4 D.V.M. thermokp. 2 oranje 

ss D.V.M. thermokop.3 oranje 

Tabel 4 

S9, SI2 en SI3 Z1Jn wipschakelaars. De stand van deze schakelaars 

wordt aangegeven door de lampjes (6.3 V) 12 t/m 14 (rood) en 1S 

t/m 17 (groen). 

S9 is de HAND/AUTO schakelaar, HAND = rood en AUTO = groen. 

Sl2 is de TIJD/FREK. schakelaar voor de Philips-teller, TIJD = rood 

en FREK = groen. 

SI3 is de VAR/EXT. schakelaar voor hetENCODE GOMMAND van de D.V.M., 

VAR = rood en EXT. = groen. 



-39-

S6 is de AAN/UIT schakelaar met indikatielampje Ll (neon). 

S7 is de START schakelaar. 

SB l.S de STOP. 

SlO geeft de Tape Feed. 

SII geeft de L.C •• 

SI {i :geeft de ERASE. 

L8 brandt als·de DEKADEN-teller 1.n de 9 staat, dus wanneer er niet 

geponst wordt (kleur: wit). 

NI, N2 en N3 zijn de indikatorbuisjes. 

NI geeft aan welk apparaat op dat moment is doorgeschakeld. 

N2 geeft aan welk thermokoppel op dat moment is aangesloten. 

N3 geeft de dekade aan welk op dat moment wordt uitgeponst. 

Wanneer geen der apparaten is aangesloten zullen N1 en N2 op 0 

staan. Staat het apparaat "stil" (L8 brandt) dan zal N3 op 0 

staan. 

Voor de werking van de schakelaars S7 t/m S13, zie hoofdstuk III.7. 

Bij gebruik van de T.F., L.C. enERASEmoet men de STOP ingedrukt 

houden of vergrendelen ( dit door de schakelaar "door te drukken"). 

Men moet bij het gebruik met de volgende punten rekening houden: 

I. Bij het aanzetten van het apparaat kunnen de (interne) tellers 

in een verkeerde stand staan, de indikatorbuisjes staan dan niet in 

de 0. De indikatorbuisjes kan men op 0 zetten door 

a. de STOP 1 maal in te drukken (N3). 

b. wanneer alle verl~-kèuzeschakelaars uit staan 1 maal 

op de START te drukken (N1 en N2). 

2. Nu kan men de apparaten kiez~~~-~ie men wil laten uitponsen, door 
~ 

het indrukken van de juiste keuzeschakelaars. 

3. Onder het indrukken van de STOP kan men nu naar keuze T.F. en/of 

L.C. geven. 

4. Het apparaat kan gebruikt worden om te meten. 

Opmerkingen: 

1. De lampjes van de verlichte schakelaars zijn 24 V. 

2. Direkt na het aanzetten van het apparaat moet men de funktiescha

kelaars S9, Sl2 en Sl3 in de gewenste stand zetten. 

3. Bij het in- en uitschakelen van het apparaat zal een ponsing van 

een L.C. volgen, dit tengevolge van inschakelverschijnselen. 



-40-

Hoofdstuk V Het automatisch verwerken ~an de meetgegevens. 

V.l Inleiding. 

Een aantal komputerprogramma's zorgen ervoor dat de meetgegevens 

automatisch verwerkt worden. 

De nadruk zal worden gelegd worden op het gebruik van deze programr 

ma's en niet op de precieze werking ervan. Dit gebruik en een korte 

toelichting zal gegeven worden aan de hand van een beschouwing van 

de mogelijkheden van de programma's en de gegevens die moeten wor

den ingevoerd in de komputer. 

Omdat verwacht mag worden dat de programma's regelmatig gebruikt 

zullen worden, zijn deze op magneet band gezet (tapenr. 520 en 521). 

Een voordeel hiervan is, dat men beschadiging van de programmabanden 

voorkomt. 
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V.Z Korte toelichting bij de programma's. 

PROGRAMMA 1 • 

Dit programma maakt gebruik van de volgende (geen library) proce

dures: LOGPLOT, PRINTSTRING en PLOTSTRING. 

Procedure LOGPLOT is enigzins gewijzigd om het in dit programma 

te kunnen gebruiken. 

Programma en procedure LOGPLOT zijn integraal opgenomen, zie V.4 

blz.50 t/m blz.55. 

Het programma biedt de volgende mogelijkheden: 

I. 1 of meerdere series meetpunten, gegeven door twee koÖrdinaten 

kunnen naar keuze in of meerdere grafieken gezet worden. 

2. Zowel de verdeling van de X-as als van de Y-as kan lineair of 

logaritmisch gekozen worden. 

3. De meetpunten kunnen al dan niet door een te kiezen merkteken 

gemarkeerd worden, bovendien kan men de meetpunten ook nog naar 

keuze al dan niet door een vloeiende kromme laten verbinden. 

4. M.b.v. de methode van de kleinste kwadraten kan men naar keuze 

een aanpassingskurve laten berekenen door de meetpunten, waarvan 

de aanpassingsgraad te kiezen is. Van deze kurve kan men nu weer 

punten en/of de kromme zelf laten tekenen. 

5. Men kan de grafiek van kommentaar voorzien. 

PROGRAMMA 2. 

Dit programma maakt uit de ponsband,verkregen uit het automatische 

proces,een nieuwe ponsband, die geschikt is als invoerband (getal

band) voor programma I. De tekst van dit programma is te vinden in 

v.4 blz.56 t/m blz.62 • 

PROGRAMMA 3. 

M.b.v. dit programma kan men een grafiek maken met meerdere Y-assen. 

Dit programma maakt gebruik van de procedure PLOTPICTURE. 
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V.3 Het gebruik van de programma's. 

De invoergegevens voor programma 

invoer gerangschikt. 

zijn in tabel 5 op volgorde van 

Aan de hand van een kolom kommentaar van tabel 5 zal het gebruik 

nader verklaard worden. 

Wanneer een getal of tekst in het programma gevraagd wordt moet er 

een getal of tekst (tussen stringquotes) op de band staan. Wil men 

geen tekst inlezen, dan moet op die plaats een lege string <f}! in

lezen. 

Onder een meetserie wordt verstaan een aantal meetpunten, weergege

ven door twee koÖrdinaten. 

Onder een zgn. "meetblok" wordt verstaan, die hoeveelheid meetgege

vens, die bij éénmaal starten van het automatiserings-apparaat op de 

ponsband wordt gezet. Worden er bij 1 maal starten 5 meetgegevens 

achter elkaar geponst, dan tellen deze 5 gegevens als meetblok. 

Het inlezen van n meetpunten betekent het inlezen van 2 x n getallen, 

die in de volgorde van X1,Yl ; X2,Y2 ; X3, enz. ingelezen moeten 

worden. 

Tabel 5. 

naam in 

prog. 

type of 

waarde 

I. meetsermax integer 

kommentaar 

aantal meetseries van meetgegevens 

Voor ELKE meetserie (d.w.z. meetsermax maal) de vólgende gegevens 

inlezen. 

2. n integer aantal meetpunten in een meetserie 

3. ben ad 0 of 1 benad = 0: geen aanpassingskurve zoeken 

benad = 1 : wel 11 11 

4. n1euw 0 of 1 nieuw = 0: een nieuw assenkruis wordt ge-

definiëerd 

nieuw = 1 : de punten worden in een reeds 

gedefiniëerd assenkruis getekend. 



Vervolg tabel 5. 

5. xas 

6. yas 

7. aantas 

8. grafiek 

1 of 2 

of 2 

of 2 

0 of 1 

9. X , Y real 

10 •. PRINTSTRING string 

11. mark 2 t/m 10 

12. deltamark integer 

13. XMIN re al 

14. XMAX re al 

15. DX re al 

16. xmax integer 

17. YMIN 

18. YMAX 

19. DY 

20. ymax 
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xas = 1: lineaire verdeling 

xas = 2: logaritmische verdeling 

zie xas 

aantas = 
I: L ................. l 

aantas 
= 2: r:::::::::::::::J 

grafiek = 0: er volgt 30 cm papieropvoer, 

na het tekenen van een kromme. 

grafiek= 1: geen papieropvoer 

Dit is van belang bij het tekenen van meer

dere krorome's in één grafiek. 

koÖrdinaten van de meetpunten (n x inlezen) 

kan gebruikt worden om kommentaar bij de 

meetgegevens te schrijven (komputer-output). 

geeft het merkteken, waarmee een meetpunt 

gemarkeerd kan worden (zie tabel 6) 

0: de kromme wordt NIET gemerkt met mark 

p: p>O de kromme wordt om de p meetpunten 

met mark gemarkeerd 

q: q<O de kromme wordt NIET getekend, wel 

de meetpunten om de q punten. 

min. waarde in de x-richting (geeft de 

oorsprong van het assenstelsel). 

max. waarde in de x-richting (getal, dat 

staat bij het einde van de x-as. 

geeft de lengte van de~intervallen, waarin 

de x-as wordt verdeeld.MOET GEHEEL VEELVOUD 

VAN DE ASLENGTE IN DITS ZIJN. 

geeft de lengte van de x-as in PLITS (0.1mm). 

zie 13 t/m 16. 



Vervolg tabel 5. 

21. PLOTSTRING 
~ stringl 
ti 
t-'• 
::i 

(lQ 
~ 

string 
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hiermee kan men 4 strings inlezen om kom

mentaar bij de grafiek te plaatsen, plaats 

van het kommentaar is gegeven in de figuur 

hiernaast. 
string2 string3 

22. benadmax 

23. eps 

24. afmax 

25. deltarol 

ALLEEN INLEZEN ALS BENAD = I 

integer 

0 

integer 

integer 

geeft de graad van aanpassing, die gezocht 

wordt. 

hiervoor wordt altijd 0 ingelezen. 

geeft het aantal punten aan, waarin de 

aanpassingskromme wordt berekend. Deze 

punten worden evenredig over het beschouwde 

interval verdeeld. 

zie deltamark, alleen fungeren de berekende 

punten nu als "meetpunten" en de te tekenen 

kromme is nu de aanpassingskromme. 

einde tabel 5. 

In tabel 6 is de kode voor het te gebruiken merkteken gegeven (mark). 

mark merkteken 

2 + 
3 x 
4 ~ 

5 * 6 y 
7 x 
8 ~ 
9 0 
10 ~ 

Tabel 6 

De kodering hierboven geldt voor het THE-systeem. 
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Tot slot wordt de aanroep gegeven voor programma 1 op tape 521. 

Lalgal 03115453 balgooy ,0,1,1 

begin library PLOTTEN,PLOTAXIS,PLOTAXIS2,0RTHOPOL,POLCOEF,YAPPROX; 

mtape 521,2-5; 

end 

progend 

(getal band) 

In de hieronder volgende tabel 7 zijn de invoergegevens voor pro

gramma 2. 

Tabel 7. 

naam in 

prog. 

1. n 

2. benad 

3. xas 

4. yas 

5. aantas 

6. mark 

7. deltamark 

8. xmax 

9. ymax 

10. XMAX 

11 • XMIN 

12. DX 

13. YMAX 

14. YMIN 

15. DY 

16. FREK 

17. PLOT 

type of 

waarde 

integer 

O,i,2,3 

integer 

kommentaar 

het aantal geponste meetblokken. 

FREK = 0: er is geen frekwentie gemeten. 

FREK = 1 : er is type frek. gemeten. 

FREK = 2: er zijn 2 typen frek. gemeten. 

FREK = 3: er zijn 3 types frek. gemeten. 

( nadere uitleg, zie tekst na deze tabel). 

het aantät grafieken, dat men wenst 
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ALLEEN INLEZEN ALS BENAD = 
18. benadmax 

19. afmax 

20. deltam1 

21. PHILIPS 0 of PHILIPS = 1 : Philips-teller wordt uitgeponst 

22. SOLAR1 0 of SOLAR1 = 1 : thermok. is uitgeponst 

23. SOLAR2 0 of SOLAR2 = 1 : thermok. 2 is uitgeponst 

24. SOLAR3 0 of SOLAR3 = 1 : thermok. 3 is uitgeponst 

25. PRINTSTRING/ PLOT maal inlezen (stel PLOT = 2, dan 

PLOTSTRING (4 x) 2 x 5 = 10 strings) 

26. GRAAF integer kode welk type grafiek moet worden ge-

maakt (zie tabel 8). 

einde tabel 7 · 

De thermospanningen worden in het programma direkt omgerekend naar 

temperaturen, hiervoor is een tweede-graads benadering toegepast op 

de litteratuurwaarden van het gebruikte Pt-Pt Rhodium (10%) thermo

koppel. Voor deze benadering is gevonden: 

T (°C) = 1.471 + 165.854 x V- 19.834 x V2 (V in mV). 

In grafiek 1 ( blz. 49) is de benaderingskromme getrokken en zijn 

de meetpunten gemarkeerd (sterretjes). 

De D.V.M. kan i.v.m. het komputerprogramma slechts op de volgende 

twee bereiken gebruikt worden: 100 mV en 1000 mV. Voor deze bereiken 

rekent de komputer de ingevoerde gegevens juist om. 

Met FREK kan men de uitgeponste frekwenties een extra index meegeven. 

Stel FREK = 2, dan betekent dit dat de eerste frekwentie, die wordt 

geponst, een index 1 krijgt, de tweede een index 2, de derde weer de 

index 1, enz .• 

Bij het gebruik van het programma kan men nu de frekwenties met index 1 

en index 2 scheiden, dit door FREK = 2 te nemen.Bij het meten aan de 

kristallen is dit van belang bijv. als d~ 1-ste - en 3-de harmonische 

gemeten worden. 
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In tabel 8 zijn de kodes gegeven voor de verschillende typen gra-

fieken gegeven, die m.b.v. programma 1 en 2 gemaakt kunnen worden. 

Graaf FREK Type grafiek kommentaar 

x- as Y-as 

0/1 tijd temp. 1 

2 0/1 tijd temp.2 De tijd en temperatuur beho-

3 0/1 tijd temp.3 ren bij de uitgeponste fre-

4 0/1 tijd t. 1+2 kwentie, tenzij er geen fre-

5 0/1 tijd t. 1+3 kwentie is uitgeponst(FREK=O). 

6 0/1 tijd t.2+3 

7 0/1 tijd t.1+2+3 

8 2 tijd temp. 1 

9 2 tijd temp.2 

10 2 tijd temp.3 De tijd en frekwentie behoren 

11 2 tijd t.1+2 bij de frekwentie met index 2. 

12 2 tijd t.1+3 

13 2 tijd t.2+3 

14 2 tijd t.1+2+3 

15 De tijd en temperatuur behoren 

t/m 3 tijd temp. bij de frekwentie met index 3, 

21 verder als bij 8 t/m 14. 

22 1/2/3 frek.1 tijd 

23 2/3 frek.2 tijd 

24 3 frek.3 tijd 

25 2/3 1+2 tijd 

26 3 1+3 tijd 

27 3 2+3 tijd 

28 3 1+2+3 tijd 

29 1/2/3 frek. 1 temp. 1 

30 2/3 frek.2 temp. 1 

31 3 frek.3 temp. 1 

32 2/3 f. 1+2 temp. 1 

33 3 f. 1+3 temp.l 

34 3 f.2+3 temp.l 

35 3 f. 1+2+3 temp.l 
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Vervolg tabel 8. 

Graaf FREK Type grafiek kommentaar 

x-as Y-as 

36 

t/m frek. temp.2 Zie 29 t/m 35, alleen nu temp. 2 

42 

43 

t/m frek. temp.3 Zie 29 t/m 35, alleen nu 

49 

Tabel 8 

De aanroep van dit programma op magneetband luidt: 

Lalgol 03115453 balgooy ,1,0,1 

begin mtape 521,7; 

end 

progend 

(getal band) 

temp.3 

Om bij 1 grafiek meerdere Y-assen te kunnen laten tekenen, moet 

men gebruik maken van de procedure PLOTPICTURE. In deze procedure 

komt een variabele mode voor, die bepalend is voor de te tekenen 

assen. De meest gebruikte waarden en hun betekenis zijn: 

a. mode = 66 De data wordt getekend in een geheel nieuw te defi

niëren assenstelsel. (zowel nieuwe X- als Y-as). 

b. mode =2077 De data wordt getekend in het laatst gedefiniëerde 

assenstelseL 

c. mode =2076 De data wordt getekend in een assenstelsel, gevormd 

door de laatst gedefiniëerde X-as en een nieuw te 

definiëren Y-as. 

De andere variabelen hebben dezelfde betekenis als bij de vorige 

programma's, op blz. 63 vindt men een voorbeeld van een programma, 

dat PLOTPICTURE gebruikt. 
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1m2cedure LOJPim(Xi, Yi, i, n, mark, delta!Dark, logmode, XMIN, XMAX, DX, xma.x, xstring, YMIN, YMAX, DY, ymax, ystring); 

~ n, mlrk, de1ta!Dark1 log!node, XMIN, Xl-!AX, ]](1 X.X 1 YMIN, YMAX, DY, YJDBXi 

!_nte5er i, n, m1rk, de1tamark, log!IIOde, xmax, YJDBXi 

~~ Xi, Yi, XMIN, XMAX, ]]( 1 YMIN, YMAX, DY; 

~~..!'la xstring, ystring; 

2_ef!iin ~ 110, XMI, XMA, YMI, YMA, Q, R, x, y; 

inte~r new picture, asta1, xmi, xma, ymi, yna; 

Boolean krollllll!!; --
~ intef!i1!: xa.x, yax; 

E!:2S.~ grenz.en(as, MIN, MAX, MI 1 MA, mi, ma); ~~as, MIN, MAX; !~~as, mi, ma; ~~MIN, MAX, MI, MA; 

U, as "' 1 ~ 'l,e.,6!.!l MI :"' MIN; MA :• MAX =~ 

~begin ~ t; intemr ex, s; 

MI:= ln(MIN) 1110; Y..A := ln(MAX) I 110; 

ex:= entier(MI); t :"' 10 ,f\ex; mi :a entier(MIN I t); !,!mi• 0 ~mi:= 1; 

MI := ln(m1 x t) I 110; s := !!: ex< o ~ -1 ~ 1; mi :"' s x (abs(ex) x 10 + 111i); 

ex := entier(MA ); t := 10 .f. ex; MA := MAX I t; ma :"' MA; 

!! MA> ma v ma= 0 ~ma :=ma+ 1; !! ma .. 10 ~~in ma :• 1; ex :a ex+ 1; t :• t x 10 ~; 

MA := ln(ma x t) I 110; s ::=!!:ex< 0 ~ -1 ~ 1; ma :"' s x (abs(ex) x 10 + 1119.) 

~ grenz.en; 

procedure logas(hor); ~hor; ~hor; 

2egin ~x, y, y1, y21 streep, s, t; 1,ntef!jer a, b, i, J, k, 1 1 111; ~~ i1; 

!.! hor ~ bef!iin streep := 10 x R; a :c Xllli; b := X!llai y1 :• YMI; y2 :• YMA ~~ 

~ bef!iin streep := 10 x Qi a :• ym).; b :"' yna; y1 :• XMI; y2 :• XMA ~; 

!.!. a< 0 ~ bef!iin a :• -e.; b :- !.! sign(a.) ~ sign(b) ~ 2 x (a.:., 10 x 10 + b ,:. 10 x 10)- b ~ b +al 10 x 20; 
l := _, 

endelse l := 1; --!!: (a- a:. 10 x 10) = 1 ~a :• a- 1; !!. (b- b l 10 x 10) • 1 ~ b :• b- 1; 

!2!: i :a 1 ste:2 1 ~ astaJ. S2 
be15;1n i1 := i = t; streep :• - streep; 

y :c !!. i1 ~ y1 ~ y2; 

!!. hor ~ ~!.!! PWT{XMA, y, 2); Pim(XMI, y, 1) ~ 

~ befjin Plm'(y, YHA, 2); PLOT(y, YMI, 1) !,~; 

t :"'a l 10; k : .. abs(a- 10 x t); 

!!. t x 10 =a~ bef!j1n t :• t- 1; 11 :• 0 ~ ~ 111 :• ~!. l"' -1 ~ 20 ~ O; t :• 10 .f. (t x 1); 

!2!: J :• a stel' 1 m b ~ 

begin !! J ,:. 1 0 x 10 = J ~ 
bet!j!_n s :• 2 x streep; k :• 1; t := 10 x t; x 

J :• J + 1; !,t 1 • -1 ~ 11 :a la + 20; 

:- (.1 - m) x l / 10; 

I 
\.11 
0 
I 

__ ··.~·"t 

'"":;" o< 

. .~· 
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end --
~ 

if i1 then -- -
~eQin ~~ xc, yc; !ntegsr c; 

end --

c :• !!abs(x)< 10 ~ 1 ~ !!,abs(x) < 100 ~2 ~3; 

xc := !!: hor ~x - (2 + c) x 12 x Q ~ y - (5 + c) x ~ x Q- s; 

yc ; .. !!, hor ~ y - 6o x R ~ x; 

PLOl~T(xc, yc, O, 281 01 true, 0, {:,J); l''IXPIDT(O, O, o, 28, o, false, 01 c, o, x) 

~ ~ be~in s := streep; x := ln(k x t) I 110 ~; 

k := k + 1; 

PIDT(!t hor ~ x ~ y + s 1 !!, hor ~ y + s ~ x, 2); 

PLOl'(!!, hor~ x~ y, !!, hor~ y ~x, 1) 

~ logas; 

110 := ln(lO); 

nev picture :=logrnode.:_lOOO;logmode :=logmode - 1000 x nev picture; 

xax:=logmode.:_lOO;logmode:•logmode-100XXax;yax:=logmOde.:_10;astal:=logmode-10Xyax; 

l! new picture = 0 ~~ 

~!.U grenzen(xax, XMIN, XMAX, JCMI, XMA, xmi, xma ); grenzen(yax, YMIN, YMAX, YMI, YMA, ymi, yma ); 

Q := (XMA - XMI ) I xmax; R := (YMA - YMI) I yma.x; 

~· 

PIDTFRAME(JCMI - Q x 500, YMI - R x 2501 XMA + Q x 5001 YMA + R X 2501 xmax + 10001 ymax + 500 ); 

PI.D'rl'EXT(XMI, YMI - R x 150, 01 28, 0, true, 0 1 xstring); PLOTl'EXT(JCMI - Q x 2201 YMI, 901 28, o, true, O, ystring ); 

!!, xax = 1 ~ befjin PL01'AXIS2(JCMI1 XMA, DX, true, YMI); !! astal" 2 ~ PIDTAXIS(XMI, YMA, O, XMA.- XMI, DX) ~~ 

~ logas (~!:\!~!.); 

!!: yax "' ~ befjin PIDTAXIS2(YMI1 YMA, DY~ fl$!l!• XMI),; !!. as tal .. 2 ~ PLOTAXIS (XMA., YMI, 90, YMA - YMI, DY} ~ 
~logas(!~) 

kro!lllle := deltamark ::p; mark := -e.bs(mrk); deltamark := abs(deltsmark); 

!t kro11112 ~ PIDTWRVE(O, O, 1}; 

!<l!: 1 := 1 ste~ 1 ~ n èJ2. 
bea1n x :"' U xax = 1 ~ Xi ~ ln(X1} I 110; y :"' 1! yax .. 1 ~ Y1 ~ ln(Yi) I 110; 

!!, ki'oiiiP. ~ PLOl'CURVE(x, y, 2); 

!! deltamark > o ~ 
bea1n !! (1- 1).! delt.B.lark x deltamark • 1- 1 ~ PID'l"l'EXT(x, y, o, 28, o, true, lllllrk, #> 
t!là 

~· !!, kr0n1D! ~ PIDTWRVE(O, O, 3} 

~ LOGPLO'l'; 

I 
Vt -I 



ae51n integer meetsermax,meetser,n,i,benad,nieuw,xas,yas,aantas,benadmaX,grafiek; 

~ X1,Yi,eln10,eps,A,B,C,D,E,F,G,Z; 

meetsermax :=read;eln10:=Z:=ln(1 0 ); 

t2:: meetser :=1 ste~ 1 :!!.!,ll!, meetsermax cl2, 
be5in n:=read;benad:=:~AD;nieuv:=READ;xas:=READ;yas:•READ;aantas:=READ;grafiek~READ; 

be5in ~ arra~ X,Y[1 :n]; 

NLCR; P!UNTreXT({ meetserie :j> );FIXT(1 ,O,Deetser ); 

NLCR;PRINTl.'EXT({ het aantal meetpmten in deze meetserie • :j>);FIXT(3,0,n); 

NLCR;NLCH; 

PRINTSTRING; 

CARHIAGE(2); 

SPACE(9 ); PRIN'l'l'EXT({ Xi ;t );8PACE(30 ); PRINTI'EXT({ Y1 ;t) ;NLCR; 

[2:; i :=1 ~te..E 1 ~ n !!2 
'2_e~in Xi :=X [i) :=READ; Yi :=Y(i) :=!~AD; 

NLCH;FIXT(8,6,Xi );SPACE(15 );FIXT(8,6,Yi ); 

end; --!! benad=O ~ be5in CARRIAGE(3 );PRINTI'EXT({ a P D E 

PRIN'l'l'EXT( { V a L G E N D E 

PRINTTEXT({ D E N I E U W E 

~; 

E E R S TV a L G E N DE B LA D Z I J ;j.); 
MEETGEVENS VAN ;j.); 

M E E T S E R I E ;j. );NEW PAGE; 

be~in lnteger mark,del~rk,logmode,xmax,ymax,afmax,af,afmin,a~t,afkor; 

;_-e~ XMIN,XMAX,DX,YMIN, YMAX, DY1 Q1 1 R1 1 stap; 

mark:=READ;del~rk:=<HEAD;XMIN:•READ;~:•READ;DX:•READ;xmax:=READ;YMIN:•READ;YMAX:•READ;DY:-READ;ymax:•IEAD; 

Q1 := (XMI\X - XMIN )/xmax; 
R1 :'" (YMAX - YMI N )jymax; 

lo!lJ!Iode := 1 000 x nieuw + 1 00 x xas + 1 0 x yas + aantas; 

LOGPLOT(X[i}1 Y(1},1,n1 mark1 deltamark1 logmode 1 XMIN,XMAX,DX1 xmax,{;j.,YMIN1 YMAX1 DY,ymax,{;j.); 

1f aantas= 1 then -- ---
begin PLOT(500,ymax + 250,-2); 

PLOT(xma.x + 500,ymax + 250,-1 ); 

PLOT(xmax + 500,250,-1 ); 

!U1i 
A:=1 00 + 500; 

B:= ymax + 150 + 250; 

C:=150; 

D:=xmax - 250 + 500; 

E:•150; 

~·: .. 150 + 150; 

I 
Ln 

"' I 
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G:=ymax - 250 + 250; 

PLOTSTRING(A,B, 01 -281 01~1 0); 
PLOTSTRING (A,C, 0,-28,0, true, 0 ); 

Plll'll3TRING(D,E, 0,-281 0 1 true ,0 ); 

PI.O'Jr1TRING(F, G,90,-28,o,t~,o); 

l! grafiek = 0 ~ nieuw:"' 1; 

:!! benad ~o ~ 
bea!_n benadmaX :=RE:AD;eps :•READ;aflllaX :•READi 

CARHIAGE (5 ) ; 

PRI I'IT:rEXT ( 4 N U 

CARHIAGE(3 )i 

VOLGT 

af'lnax 1 :=afmax + 1 j 

l! xas=2 1\ yas=2 ~~ 

OUTPUT VAN B E N A D E R I N G }),; 

~~ !:2!: 1:=1 BteiJ1 ~ n \!2 be~in X[i):•ln(X[1])/eln10;Y(1]: .. ln(Y(1])/eln10;~;~ L; 

~i 

l! xas=2 1\ yas "'1 ~ 

befjin !:2!: 1:=1 stell 1 ~ n ~ X[iJ:• ln(X[1) )/elnlOifj~ Li~!l1; 

!! xas=1 1\ yas=2 ~~ 

be~n !:2!: 1 :=1 ste..,:e 1 ~ n ~ Y[1]: .. ln(Y[1) )/eln10i~to L;~; 

L: beji1n !U_~ z,s,af 1 t 1 bg1 deltam1 i 

;:e~ array al!ila,beta[1 :benadmax),delta[-1 :benadmax),a[O:bens.d.DJl.x],BAL,VEP[O:af'lm.x1 ],Xx,Yy[1 :a:fllax1 ]; 

~~ test,st,bm:ln,bkori 

test:=falsei --deltaml :=RE:AD; 

ORTJDPOL(X, Y ,n,z,benadllax,K.l.Iila,beta,a,d.el ta, test) i 

befjin ~ arra;r b[O:zli 

~ BALAF, VEPAF1 11lBX 1 m1ni 

FOLCtEF(z,alpha,beta,a,b); 

NLCRi PRIN'r.IEXT({ de coef'ficienten van llet gevonden pozynoom ziJn :} )i 

!~ s:'"O BteiJl ~ z ~ be~in NLCR;Fl.Ol'(121 21b(s]);!!!!i 

CARRIAGE(3); 

SPACE(5); PRINTIEXT({ BAL-:});SPACE(~ )i PRINTIEXT({ VEP•.;t);NLCR; 

!! xas•2 ~ ~ stap:a(ln(XMAX)/Z- ln(XMIN)/Z)/aflllax;XMIN:•ln{XMIK)/Zi~~ 

~ stap: .. {XMAX- XMIN)jaf'lnax; 

!2!: af:=l stell 1 ~ aflllBX1 ~ 

befjin BALAF:•BAL[af]:•XMIN+sta~(af- 1 ); 

VEPAF :=VEP[af] := YAPPKIX (z,alpba,beta,a,BALAF); 

NLCR;FLOT(12 1 21 BALAF);SPACE(10);FLOT(121 2 1 VEPAF); 

~i 
max:=VEP[t];afkor:•1; 

I 
IJl 
w 
I 
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~af :=2 step 1 S!,ll! afmaxl ~ 

be~in !! VEP[af]~ max ~ be51n afkor:•af;~:,.VEP[af);~; 

!!l1i 
min:=VEP[l );afmin:=l; 

!<E af := 2 step 1 S!,ll! afmax 1 ~ 

begin !! VEP[afl::; min ~ be~in afmin:=af;min:•VEP[afJ;=.~; 

~j 

CARRIAGE: (4 ) ; 

PiUNTl'EXT(o:f M A X I M U M 

CARRIAGE: (2 ); 

E N MI N I M U M :t); 

NLCR; PRI.NTlKXT(o:f af kor=}); FIXT(3, O,afkor); • 

NLCR; PRINT'.IEXT({ max:=});!!, yas=2 ~ FWT(121 2, lO,fmax:) ~e, FW1'(121 2,mx); 

NLCR; PRIN'l"'EXT({ afm1n=:} );FIXT(3,01 afm1n ); 

NLCR; PRINTI'EXT({ min"':});!!, yaa=2 ~ FW1'(12 1 2 1 10,fillin) ~ FWT(121 2 1 m1n); 

CARRIAGE: ( 2); 

logmode:=1110 + aantas; 

!! yas=2 ~ be~in YMAX:=ln(YMAX )/Z;YMIN:=ln(YMIN )/Z;;_~; 

!! max~ YMAX 1\ min ~ YMIN ~U 

be51n NLCR;NLCR;PRIN'!'rEXT({ ALLES O. K. :});NLCR; 

WGPLOT(BAL[af ]1 VEP[af],af ,afDBXl 1 91 d.eltam1 1 loglll)de 1 0 1 0 1 0 1 0 1 {;t,0,01 01 0 1* ); 
end else ---
be~in st:= Y[n)>Y[l ]; 

if st then -- -
be5in afkor :=O;af!nin:=afma.xl ;bkor :=bmin:•true; 

~ af:•l ste.",! 1 ~ afmaxl ~ 

be51n !!, bmin ~ begin 1!, VEP[af )>YMAX .!:~ be5in afmin : .. af ;bmin =-!~ !!l1i 
~ 

!! bkor ~ be51n !! VEP[af]>YMIN ~ bkor:•!~ ~ afkor:•at;;,~; 

!!l1 
~~ 
besin afkor:=afmaxl ;a.!ln1n: .. O;bkor :-bmin:•true; 

t!lS,i 

~ af:=l ste~ 1 ~ atmax1 ~ 

be5in !! bmin ~ be51n 1!, VEP[atl<YMAx ~ bmin:-~ !l!! af:ain:•af;~!<,!i 
!! bkor ~ be51n !! VEP[af]<YMIN then begin afkor:-af;bkor:•t!.!!!. ~; 

end; --
begin bg :=aba (afkor - afmin) -1 ; 

!!bg<4 ~ 

I 
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'lU'!i 

begin NLCR;PRINTTEXT({ TE WEINIG 

~~af:=l step 1 ~bg~ 

ber;1n t:=(_!! st ~ afkor ~ af'min) + ar; 

Xx [af) :=BAL[ tl;Yy[af) :=VEP[ t); 

P U N TE N :});NLCRïaoto Pi!~ 

end• 
-~ 
LOGPLOT(Xx[af],Yy[af],af,bg,91 deltaml,logmode,O,O,O,O,{},O,O,O,O,{:}); 

P:~~!H.! !~~!etser =I meetserma.x ~ ~e51n CARRIAGE(3 ); 

PRINTIEXT({ 0 P D E E E R S T V 0 L G E N D E:}); 

PRINTIEXT({ B L A D Z Y V 0 L G E N DE }); 

PRINTTEXT({ G E G E V E N S • V A N D E :}); 

PRINTIEXT({ NIEUWE MEET S E RI E :}); 

NEW PAGE; 

~; 

1.! niew = o ~ PLOT(-l,o,-4); 

~; CI\HRIAGE(4 ); PRINTIEXT({ T 0 T DE VOLGENDE K E E R :}); I 
l.n 
V1 
I 
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Lale;ol 0311 54 5 3 ba.l.gooy 1 1 

be5,1n ~Dit prog~ sorteert de neetgegevens ,verkregen uit het aut.onatische proces. 

Er is een keuzemogelijkheid uit 49 verschillende grafieken, die m.b.v. een reeds eerder gemaakt 

programma getekent worden. 

Dit programma maakt de getalbanden, die geschikt zijn voor het PLO'll-progi'IliiiiDtl.; 

intes.er meet.ser,n1benad1 GR,G1xas 1 yas 1aantas,PLOr1 D1E,graf'iek1 mark,delt.aDark1 k1xmax1ymax1benadmaxlafmax,delt.am1111FREK1p,j,l1zlrlq; 

~ XMIN1 XMAX,DX 1 YMIN,YMAXIDY,a1b; 

~cedure STRJ NGHJ\N;)LING (lees I schrij r I pons' i ); ~ lees I schrij r I pons I 1; 

~2~ lees, schrijf, pons; !ntemr 1; 

2_e5.1n '!:2! inte13er array stringsymbol(1 :1 0000] 1 stringm.mber(l :100]; 

!nte5.e r j, a, n; 
stringnUDiJer(l ] := 1; 

,!t lees~ 
be5,1n J := stringnlllliler[i); !2!. a := RESYM ~~a~ 102 !;!2i 
~ a := .HE!)YM ~~ a ~ 103 !;!2 befiiin stringsymbol(j] :• a; j :• J + 1 e; stringnwdller(i + 1] :• j 

~; 

!! schrijf V pons ~ 

bes.!,n n := stringnumber(i + 1] - 1; 

~ 

!5!.!: j := stringl1I.Uiber[1] !~ 1 ~ n !!2 
bet:jin !!, schrijf ~ PR3YM(stringsymbol(j]); U: pons ~ RJSYM(stringsymbol[J]) 

end --
~ STHINGHANDLING; 

meetser:=O;n:=READ;benad:=READ;xas:=READ;yas:=HEAD;aantas:=READ;mark:=READ;deltanark:•R&AD; 

xmax := READ;yma.x := RF.AD;XMAX :=HEAD; XMIN :=READ; DX :•READ; YMAX :=READ;YMIN :=READ; DY :=READ; FREK:"' READ; PLOT:cH&AD; 

!!, bens.d = 1 ~ begii], bens.dllax:=R&AD;afmax:=READ;deltam1 :=READ ~!!Si 

r:=5 x PIJJT; 

~ep;in ~ PHILIPS 1TAKEDA,SOLAR1 1SOLAR21SOLAR3; 

~ arra;t X, Y,SOL1 1SOL21SOL3 1TAK(1 :n, 1 :3]; 

!ntemr array qz.,PHIL,A1B[1 :n11 :3]1GRAAF(1 :PLO!']; 

PHILIPS :=1 =READ;SOLAR1 :=1 =READ;SOI.AR2:•1 =READ;SOLAR3 :.,1•READ; 

!.2!; 1:=1 step 1 '\!;!lll! r !;!2 STRI!faHANDUNG(tt!!!,1 ~..!,.:t'alae,1); 

!51.!: 1:-=1 ~!:el! 1 ~ PWr !!2 
be5,in GRAAF(l]:=D:,.READ;E:c(D- (D_:7) x 1); 

if Ec 1 V E=2 V E-=3 then meetser :=neetser + 1 ; -- -!! E=4 V E-5 V E-=6 ~ meetser:-metser +2; 

U: E=O ~ metser:=llll!letser + 3 

~i 

!! FREK = 0 ~ 

I 
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'i~;),. 

j:i~ 

~~ 1:=1 ~~ 1 ~! n ~ 

be~in !!, PHILiffi ~ PHIL[ i 1 1] :=READ; 

if SOLAH1 the n -- -
be~in SOL1 [11 1 ]:=READ;a:=SOL1 [1,1].:,100000;b:..SOL1 (1 1 1]- a X 100000;!,! a=6 !:!!!U SOL1 (1,1):=b/1000; 

!! a=5 ~ SOLl (1,1 ]:=SOLl (1 1 1]j100;SOL1 [1 1 1]:•1.470970 + (165.853690- 19.833292 X SOL1 (11 1]) X SOLl (1,1); 

end; --
1f SOLAle then -- -
'2,e~1n SOL2[1 1 1] :aREJ\D;a:=SOL2 [11 1].:_100000;b :..SOL2[1 1 1 ]- a X 1 00000;!,!, a=6 !:!!!U SOL2 [11 1]:•b/1 000; 

!,! a=5 ~ SOL2[1,1]:=SOL2(1,1]/100;SOL2[1,1]:•1o470970 + (165.853690- 19.833292 X SOL2[11 1]) X SOL2(1 1 1]; 

~; 

if SOLAR3 then -- -
bef51U SOL3(11 1 ]:=.READ;a:=SOL3[1, 1).:_100000;b:..SOL3[11 1] -a x 100000;!,! a=6 ~~ SOL3[1 1 1]:=b/1000; 

!,ta=5 ~SOI.J(1,1]:oob/100;SOI.J(1,1]:•1.470970 + (165.853690• 19.833292 X SOI.J[1,1J) X SOL3[1,1]; 

end; --
4l2!; 
!t FHEK .j 0 2U 
be61n ll FJlEK=1 ~ p:=l; 

em; --

!! FrlEK=2 ~ '2.~ n:=n.:_2;p:•2 ~; 

!! FREK=3 ~ be51n n: .. n.:,3;p:=3 !~; 

~ 1 :=1 ~te I! 1 ~ n ~ 

~ J :=1 Stel! 1 ~ p ~ 

be~1n lt PHILiffi ~!l PHIL[1,J J:=R&AD;TAK[1 1 J ]: .. READ; 

if SOLAR1 then -- -
~ SOL1 (1, J] :=READ;a :.SOL1 [11J ]_:lOOOOO;b ::oSOL1[11 J 1 - a X 1 00000;!!, a-6 ~ SOL1 (1 1 J 1:• b/1 000; 

!,! a=5 ~_u SOL1[1,j]:=b/100;SOL1[1,J1:.,1.470970 + (165.853690- 19.833292 x SOL! [i 1 J1) x SOL1[1 1J1; 

!~i 
ll SOLAR2 ~ 

~U SOL2[1,j J :•READ;a:..SOL2[1,j ].:_100000;b :.SOI2 [i,j 1 - a X 100000;!! a-6 ~ SOL2[1,J ]:• à /1000; 

!,! 11."'5 ~ SOL2[i,j]:• b /100;SOL2[11 J1:•1.470970 + (165.853690- 19.833292 x SOL2[1,j]} X SOL2[11 j}; 

~; 

if SOLAR3 then -- -
befiin SOI.J [i,j] :=.READ;a:=SOI.J [11 j ].:_1 OOOOO;b:.SOL3 [i,j 1 - a X 1 OOOOO;!,t a-6 ~ SOL3 [i,j ]:• b /1000; 

!,! a=5 ~ SOL3 [i,j 1 :• b /100;SOL3 [1,j 1 :•1 .470970 + (165.853690 - 19.833292 X SOL3 [11 J]) x SOL3 [1 1 .1 ]; 

TAKEDA l'":.tl!!i 

!t FREKo:O ~ befiin p:=1 ;TAKEDA:•~ ~; 

!2!: J :•1 stel! 1 '!Sll! p ~ 

beSn NEW PAGE; 

CARRIAGE(3); 

I 
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~· 

!iL .... 

PiUNTTEXT({ TAB E L V A N MEET GE GE V E N S ;t); 

CAJWAGE (3); 

SP ACE( 1 5); PRINTI'EXT(<f:TIJD;t) ;SPACE(21 );PHINTrEXT( {FHEKENTIE(HL. );t );SPACE(1 0 ); PRIN'I'IDCT({TEMFERA'lUUR( C ):} ) ; 

NLCR;NLCH; 

PRINTI'EXT(1IJHEN:} );SPACE (5 );PRINTIE<T(-{M:UI;t );SPACE(5 );PRIN'J.YlEXT({:;EK} );SPACE(5 );PRINTl'EXT(<jsEK('IDT );t );SPACE(27); 

PRINTTEXT(4THEIM1:} );SPACE(5); PRINTTEXT({'Jm:~});SP.II.CE(5); PRINTTEXT( <jmiER-G;t); 

NLCR; 

!,2!: 1:=1 s~ 1 ~ n !!2, 

be a1n !! PHILI FS ~ 

~; 

~!.U A(i,j) :=FHIL (i,J ]~3600;q?. [i,J] :=FHIL(i,J] -36oOXA(i1 J ];B[i,J] :=q?. [i, j ].:_60; 

FIXT(2, O,A[i,j]) ;SPACE(5 );FIXT(2,0,B [i,J] );SPACE(4 );FIXT(2,0,QZ [1,J )-60xB[i,J J );FIXT(6,0,PHIL[i,J J); 

end else SPACE(33); ---ll TAKEDA ~ 

be5in SPACE(8); FIXT(8, 11 TAK(1,j]) ;_~ ~ SPACE(23); 

!.!, SOLAR1 ~..!l 

be5in SPACE(4 );F'IXT(3, 1,SOL1 [1,J]) ~ ~ SPACE(14 ); 

if SOLAR2 then -- -
be5in SPACE!(4 );FIXT(3, 1 ,SOL2[11 J]) ~ ~ SPACE(11 ); 

if SOLAR3 then -- -
be~ SPACE (4 );FIXT(3, 1 ,SOL3 [1,J]) ~; 

NLCR; 

CARRIAGE! (3 ) ; 

PRIN'l'l'EXT( { E I N D E TABEL :});r'IXT(1 1 0,J); 

~u~; 
CARRIAGE (3 ) ; 

PRINTTEXT({ HET AANTAL MEE'ISERIES = });FIXT(2,0,meetser);NLCR;NLCR; 

PRINTTEXT({HET AANTAL ME!ETFUNTEN IN EEN MEE'ISERIE .. ;t);FIXT(3,0,n);NLCR;NLCR; 

PlU NTTEXT ({HET AANTAL PLAAT.ID3 DAT GE!TEKE!ND KJET WORDEN • } ); FIXT ( 1 , 0, PIDT); 

lUIDUT; IDIDUT; ]{]!{)UT; 

FIXP(2,0,meetser );RJSPACE(3 ); 

~ 1:=1 steR 1 ~ PLOT ~2 

1zeg1n GR:=G:=GRAAF[l];G:= ( GR- ( G.:_7 )x7); 

if G= 1 V G = 3 V G = 2 then -- -
51n FIXP(3,0,n); RJSPACE(3 );F'IXP(1,0,benad); FUSPACE(3 );FIXP(1,0,0 );FUSPACE(3 );FIXP(1, O,xas) ;FUSPACE(3); 

FIXP(1,0,yas);FUSPACE(3);FIXP(l,O,aantas);FUSPACE(3);FIXP(1 1 0,1 );FUSPACE(3); 

FUSYM(1 02);q :=q+l ;STRINGHA.liDLING(f.alse,false, true ,q );FUSYM(103 };FUSPACE(3); 

~! GR • 1 V GR •8 V GR • 15 2!1 
be&in J :•1; 

I 
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.;; 

!~ 1 :=1 ste12 1 ~ n ~ be15in FIXP(6,0,PHIL(1,J] ); RJSPACE(3 );FIXP(3,1,SOL1 (i,j] );RJSPACE(3) ~ 

~; 

1f GK = 2 V OR = 9 V OR = 16 then -- ----
begin J :-=2; !,! FREK • 0 ~ j :=1; 

!~ i :=1 steJZ 1 ~ n ~begin FIXP(6,01 PHIL(i1 j]); RJSPACE(3 );FIXP(3 1 1,SOI2[1,J]); RJSPACE(3 ); ;_U!! 
~; 

1f GR = 3 V GR = 1 0 V GR = 17 th!!n -- -
be~in j :=3; !,! FHEK = 0 ~ j ;cl; 

!:2!: i :=1 stee 1 ~;t! n ~ be15in FIXP(6,0,PHIL(i,j] ); RJSPACE(3 );FIXP(3, 1,SOL3 (i,j] );RJSPACE(3) ~U!! 

t!l5!,i 
f!, GH = 22 V OR = 23 V GH =~ ~ 

~!.!! ll GR = 22 ~ j :=1; 

~; 

!_! GH = 23 ~.;.!l j :=2; 

!! OR "' ~ ~ J :=3; 

!~ i :=1 ste}2 1 ~ n ~ 2,e6.,1n FIXP(6,0,PHIL{1,J] );RJSPACE(3 );FIXP(81 01 TAK(i,j] ); RJSPACE(3 );~ 

ll GR = 29 V OR "' 30 V GR = 31 ~ 

be~in U OR"' 29 ~~ J :=1; 

~· 

!"! GR = 30 ~ J :z2; 

U GR"' 31 :!:2m J :=3; 

!2.!: i :o:1 stee 1 ~ n ~ '12,e6,1l_l FIXP(31 1,SOL1 (i,J]); RlSPACE (3 );FIXP(8,0,TAK(1,j]); RJSPACE(3 );~ 

ll OH "' 36 V GH = 37 V GR =38 ~ 

begin !"! GR .. 36 ~ J :=1; 

'l!l!lï 

!!, GR = 37 ~ J :=2; 

f! GR = 38 e.!l j :"3; 

!~ 1:=1 ~12 1 ~ n \!2, be151n FIXP(3,1,SOL2(i,J]);RJSPACE(3);FIXP(8,0,TAK[11 j] );FWPACE(3) ~~ 

if GR"' 43 V GR = 44 V GR"' 45 then -- ----
begin U GR "' 43 :!:2m J :o:1; 

~; 

_!! GR .. 44 ~ j :•2; 

f! GR = 45 ~ j :=3; 

!~ i :o:l step 1 ~ n \!!?_ be§in l''IXP(3,1,SOL3(1,J] );RJSPACE(3 );FIXP(8,0,TAK[1,J) );RJSPACE(3) ~ 

FIXP( 1 ,O,mark); RJSPACE(3 );FIXP(1 ,O,deltallark);RJSPACE(3 );FIXP(8,2,XMIN );RJSPACE(3 );FIXP(8,2,XMAX) ;RJSPACE(3 ); 

FIXP(8, 2,m: ); RJSPACE(3 );FIXP(5,0,xmax) ;RJSPACE(3 );FIXP(8,2,YMIN );RJSPACE(3 );FIXP(81 21 YMAX);RJSPACE(3 ); 

FIXP( 8,2, DY); RJSPACE(3) ;FIXP(3 1 01 )'JIIaJC); FWPACE{3); 

!St z:=1 stee 1 ~ 4 \!2, begin q:sq + 1;RJSYM(102);STRINGHAMDLING(!alse,!al.Be1 true,q);RJSYM(103) !!!!i 
RJS PACE (3 ) ; 

I 
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;!;!, benad = ~!l befjin FIXP(1 1 0 1benadmax);RJSPACE(3);FIXP(1 1 01 0);FUSPACE(3); 

~; 

U:G=4VG=5V0=6~ 

t2I k:=l ,2 s!2 

FIXP(31 0,a:tmax ); RJSPACE(3) ;FIXP(1 1 01 deltam1 );RJSPACE(3 ); 

befjin r'IXP(3, 01 n); FUSPACE(3 );FIXP(l 1 01benad );RJSPACE(3 );FIXP(l 1 01 U:, kal ~ 0 ~ 1); RJSPACE(3) ;FIXP(1,01 xas );RJSPACE(3); 

FIXP(l,O,yas);FUSPACE(3);FIXP(1,01 aantas);FUSPACE(3);FIXP(1 1 0 1 0);RJSPACE(3); 

!!. k=1 ~ befjin RJSYM(102);q:=q+1;ST!UNGHANDLING(!~·~~~,q);RJSYM(103) ~ 

«;,~ be~in RJSYM(102);FUSYM(103) ~; 

RIS PACE (3 ) ; 

!_!, GR = 4 V GR = 5 V GR = 6 V GR = 11 V GR = 12 V GR = 13 V GR • 1 8 V GR "' 19 V GR • 20~ 

befjin !,t GR = 4 V GR = 5 V GR "' 6 ~ j l'"1; 

~ 

!,t GR = 11 V GR = 12 V GR = 13 ~ j :•2; 

;!;!:, OH= 18 V OR., 19 V GR = 20 ~ j :a3; 

!2!: i :"'1 ste'2 1 2ll.! n s!2 
be!f!n FIXP(61 01 PHIL(i 1 j] );RJSPACE(3); 

end --

U:, GR = 4 V GR = 11 V GR = 18 ~ be~in U:, k.=1 

ll:, GR = 5 V GR = 12 V GR = 19 ~ befjin !!, k=1 

!!. GR = 6 V GR = 13 V GR = 20 ~ befjin !! k.=1 

FUSPACE(3); 

~ FIXP(3 1 1 1 SOL1 (i1 j]) ~ FIXP(31 1 1SOL2(1,j] );~; 

~ FIXP(3,1,SOL1 [i,j)) =-~ FIXP(3, 1,SOL3 [i,j]) =.u~V 

~ FIXP(3 1 1,SOL2[i1 j]) ~~ FIXP(3 1 1 1SOL3[i 1j]);~; 

~!, GR = 25 V GR "' 32 V GR = 39 V GR =46 ~ be!f!_n !,!, k=1 2!l j :=1 ~ j :=2 ~; 

!!:. OR = 26 V GR = 33 V GR = 40 V GR = 41 ~ befjin !!, k=1 !:!!1!2 j :•1 ~ j :•3 '!!!!, ; 
~! GR ., Zl V GR = )4 V GR = 41 V GR • 48 ~ befjin !!, k=1 2!l j l"2 ~..!. J :•3 t!lV 
!2!: 1 :=1 step 1 2ll.! n s!2 
beffi.n !,t GR = 25 V GR"' 26 V GR = 27 ~ FIXP(61 01 PHIL[11 j] ); 

!,! OR • 32 V GR = 33 V GR = 34 ~ FIXP(3 1 11 SOL1 [i 1 J]).; 

!!. GR = 39 V GR ., 40 V GR = 41 ~ FIXP(31 11 SOL2[11 j] ); 

!.!, GR = 46 V GR = 47 V GR • 48 ~ FIXP(3 1 11SOL3[i1 j]); 

RJSPACE(3 );FIXP(8,0,TAK[i1 J] );FUSPACE (3 ); 

~; 

FIXP(1,01mark);PUSPACE(3);r~XP(1 1 01deltamark);FUSPACE(3);FIXP(81 2,XMIN);FUSPACE(3);FIXP(8,2,XMAX);FUSPACE(3); 
FIXP(8,21 ]]{ ); PUSPACE(3 );FIXP(5 1 0,xmax ); RJSPACE(3 );FIXP(8,2, 1MIN);FUSPACE(3 );FIXP(8,21 YMAX );RJSPACE(3 ); 

FIXP{8,2,DY );RJSPACE(3 );FIXP(31 01 ymax );FUSPACE(3); 

!2!: z :=1 ste'2 1 ~ 4 S!?, 
befjin !!, k.-1 ~begin q:=q + 1;FUSYM{102);STRINGHANDLING(tal.se_.talse,true,q);FUSYM(103) !.!là ~ 

besin RJSYM(102);FUSYM(103} ~~; 
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~~; 

RJSPACE(3 ); . 

!! benad "' 1 ~begin FIXP(1 ,O,benadmaX);RJSPACE(3 );FIXP(1 ,O,O);RJSPACE(3 ); 

FIXP(3, O,a:f'max );RJSPACE(3 );FIXP(l ,O,deltam1 );RJSPACE(3 ); 

ll;G= 0 ~ 

!2r k:=1 ,2,3 ~ 

be~ FIXP(3,0,n); RJSPACE(3 );FIXP(1 1 01 benad);RJSPACE(3);FIXP(1 ,o,g kal ~ 0 ~ 1 ); RJSPACE(3 );FIXP(1,0,xaa );RJSPACE(3); 

FIXP( 1 ,O,yas ); RJSPACE(3 );FIXP(l 1 0 1aantas ); RJSPACE(3 );FIXP(l 1 0 1 0 ); RJSPACE(3 ); 

!! k=1 ~!l beeiin RJSYM(102);q:=q+1 ;STRINGHANDLING(:false,~1~1q);RJSYM(103) ~~ 
~ befjin FUSYM(1 02); RJSYM(1 03) ~~; RJSPACE(3); 

ll GH = 7 V GH = 14 V GR ., 21 ~ 

befjin ll GH = 7 !:J!e..U j :=1; 

~; 

!! GR = t4 ~ j :=2; 

!,!, GR = 21 ~ j:=3; 

!~ i :=1 steE 1 ~ll! n ~ 

be1;5in FIXP(6,o, FHIL[1,j] );RJSPACE(3 ); 

!! k=1 ~ FIXP(3,1 ,SOLI [i,j]); 

!_!, k=2 ~!l FIXP(3, 1 ,SOL2(1,j]); 

!!:, k=3 ~ FIXP(3, 1 ,SOL3[i,j]); RJS PACE (3 ); 

!!. GR =28 V GR = 35 V GR = 42 V GR = 49 ~ j :=k; 

!~ i :=1 steE 1 '!!!lll! n ~ 

be5in!! GR = 28 ~ FIXP(6,0,FHIL(i,j]); 

!! GR = 35 ~ FIXP(3, 1 ,SOLI [1 1 j]); 

ll GR • 42 ~ FIXP (31 11 SOL2 [i 1 j ]); 

!!. GR ,. 49 ~ FIXP(3, 1 1SOL3 [:!. 1 .1]); RlSPACE (3);FIXP(81 0, TAK[i,j]); RJSPACE(3); 

end; --FIXP(1,0,mark);RJSPACE(3);FIXP(l,01 deltamark);FUSPACE(3);FIXP(8,2,XMIN);RJSPACE(3);FIXP(8,2,XMAX);FUSPACE(3); 

FIXP(8,2,DX); RJSPACE(3 );FIXP(5,01xmax );RJSPACE(3 );FIXP(8,2, YMIN); RlSPACE(3);FIXP(8,2,YMAX );RJSPACE(3); 

:F'IXP(8,2,DY ); FUSPACE(3 );FIXP(3 1 01 ymax ); RJSPACE(3); 

!~ z:=l steE 1 ~ 4 ~ 

be1;5in!!:, k=l ~ be~ilJ. q:=q+l;RJSYM(102);STRINGHANDLING(!~•~•true,q);FUSYM(103);~ 

~ befjin RJSYM(102);RJSYM(103); ~ 

~· RJSPACE(3); 

!! benad."' 1 ~ besin FIXP(l,O,benadmax);RJSPACE(3);FIXP(l,O,O);RJSPACE(3); 

FIXP(3,01 af'lllax );RJSPACE(3 );FIXP(1 1 01 deltam1 );RJSPACI1:(3 ); 

I 
0\ -I 
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if*-i~~ .. ' 
.... 

~; 

RJNLCR; 

RUNOUT;Ril'{)UT;RIKJUT; 

.. 
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!'!!~ 03115453 oaigooiJ ,a, t,u 
be~in libraQ: PLOTl'EN, PLOrAlCIS, PLDrAXIS21 SCALE, PI.DTPIC'llJRE; 

inte5er k,i,n; 

end --

~ XMIN,XMAX,nx:,XID3X, YMIN, YMAX,DY,yma.x; 

n:=i€Ai:J; 

~e5in integer arra.,t X, Y [1 :n ]; 

!2!. 1:=1 Stej2 1 ~ n ~ bef:i1n X[1]:=READ;Y[1):cREADi!~i 

Xl.fiN :=READ;XMAX :=READ;DX :=READ;XIIPX :=READ; YMIN: .. READ; YMAX :=READ;DY :=READ;ynwc :=READ; 

k:c1 j 

PLOTPI<."'URE(X[1 ], Y(1), 1,n,k-t4, 1,66,XMIN,XMAX1 DX,xmax,'i:t1Jd (sek. ):}, YMIN, YMAX,DY,ymax,{trek. (Hz) ~olean}); 

;_~; 

n:=HEAD; 

2,e51n fptefier ~a X,Y(1 :n); 

end; --
!2!; 1 :=1 ste2 1 ~ n ~begin X(i] :=READ;Y[1):•READ;~; 

PLOTPICTUHE(X[1),Y(i),1,n1 k-t4,1,20771XMIN,XMAX1 DX,xmax,f},YMIN,YMAX,DY1ymax,'i:}); 

n:=READ; 

be51~ intelier !;ITS.J:: X,Y[1 :n]; 

!~ i:=1 ste2 1 ~ n ~ ~egin X[1]:=READ;Y[1]:=READ;~; 

XMIN := HEAD ;XMi\X := READ; nx: :c READ;xmax := READ; YMIN :aREAD; YMAX : .. READ; DY :c READ; yma.x := READ; 

k:=2; 

PI.DTPICTURE(X[i], Y[1],1,n,k-t4,1,2076,XMIN,XMAX,DX,xmax,'i:t1Jd (sek. ):},YMIN,YMAX,DY ,ymax,{frek. (Hz) 1;nteger:1>); 

~; 

n:=RE!AD; 

be~in interu arra~ X,Y[1 :n]; 

!~ i:=1 steE 1 ~ n ~begin X[1] :=RE!AD;Y(1] :•READ;~~; 

XMIN:=READ;XMAX:cREAD;DK:=READ;xmax:=HEAD;YMIN:cREAD;YMAX:aREAD;DY:•READ;ymax:•READ; 

k :=k +1; 

PLOTPI<."lURE(X [i], Y [1 ],1,n,k+4,1 ,2076,XMIN,XMAX,nx:,xmax,#,YMIN, YMAX,DY ,ymax,{veerstand (Ohm) ~..!;!:}); 

t!làï 
n:cREAD; 

2,e5in 1ntes.er arra.~ X,Y[l :n]; 

!2!. 1:=1 steE 1 ~ n ~ bets.1n X[i):aREAD;Y[i]: .. READ;~ 

PLOTPICTURE (X [1 ], Y [i ],1,n,k+4, 11 2017,XMIN,XMAX,r.K,XIIUUC,{t1jd (sek. )}, YMIN, YMAX,DY,ymax,<j::} ); 

~; 

n:=HEAD; 

2,e5in integer arra;r X,Y[1 :n]; 

!2!. 1:c1 step 1 ~ n ~ beS,in X[1]:aREAD;Y[1]:•READ;!,2!,i 

PLOTPICTURE(X[1],Y[1],1,n,k+4,1,2077,XMIN,XMAX,DK,xmax,#,YHIN,YMAX,DY,ymax,{:}); 

I 
(j\ 
w 
I 
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DEEL II 

Wegen met kwartskristallen met behulp van 

harmonische en inharmonische boventonen. 
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Hoofdstuk I Inleiding. 

I.I Doelstelling van het onderzoek. 

De resonantiefrekwenties van een kwartskristal zijn in het alge

meen afhankelijk van een aantal grootheden, zoals temperatuur, 

druk, de wijze waarop het kristal uit het moederkristal is gesne

den en de hoeveelheid opgebrachte massa. Dit levert voor de ver

andering van de frekwentie, in gelineariseerde vorm, op: 

(I. I. I) 

Wil men nu uitgaande van vgl.(I.l.l), een massaverandering ~m 

bepalen, dan moet men behalve de frekwentieverschuiving ~f ook de 

druk- en temperatuurterm in het rechterlid kennen. 

De drukterm laat zich grotendeels elimineren door een bepaalde 

snede (AT-snede) te gebruiken, die bij kamertemperatuur een tempe

ratuurkoëfficiënt van vrijwel 0 heeft 1
). Buiten kamertemperatuur 

is zo'n kristal ook nog bruikbaar, doch de waarde van de tempera

tuurkoëfficiënt vereist dan een zeer grote konstantbeid van de tem

peratuur: voor een massagevoeligheid van 10-12 gram is een stabi

lisatie tot op 10-~ 0c noodzakelijk. 

Een meetmethode, waarbij men de storende effekten tracht te kompen

seren, is die waarbij men een tweede kwartskristal onder dezelfde 

fysische omstandigheden brengt en van dit systeem de verschilfre

kwentie bepaalt. Wanneer de snede van de twee kristallen en de fy

sische omstandigheden exact gelijk zijn, is deze verschilfrekwentie 

alleen afhankelijk van de hoeveelheid opgebrachte massa. 

Dit systeem is verbeterd door op een kristal twee onafhankelijk 

werkende elektrodenparen aan te brengen 2 ' 3 '~). De gelijke fysische 

omstandigheden en de gelijkheid van de sneden onder beide elektro

den (alleen nog verstoord door het niet geheel vlak zijn van het 

kristal) worden nu beter benaderd. Men kan bij hogere temperaturen 

ook wegen, als de temperatuurkoëfficiënten van beide resonantie

trekwenties gelijk zijn 5
). Deze methode wordt nog verder ontwikkeld. 
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In dit afstudeer-onderzoek worden de mogelijkheden van een nieuwe 

meetmethode onderzocht. 

Deze methode maakt weer gebruik van één kristal met een enkel elek

trodenpaar, echter nu worden twee verschillende typen resonantie

frekwenties aan het elektrodenpaar gemeten. Dit systeem kan men met 

de twee volgende vergelijkingen beschrijven: 

l::.f 1 = al::.m + bi::.T 

b.f2 = cl::.m + db.T 

(1.1.2) 

(1.1.3) 

De vgl. (!.1.2) en (1.1.3) kunnen we beschouwen als twee onafhan

kelijke vergelijkingen, waaruit de onbekenden l::.m en I::.T kunnen wor

den opgelost, als we ervan uitgaan, dat l::.f1 en b.f2 gemeten worden 

en dat de koëfficiënten a,b,c en d uit ijkmetingen bekend zijn. 

Om een zo gunstig mogelijke kombinatie van a,b,c en d te bepalen, 

worden kombinaties van verschillende typen eigentrillingen van een 

kwartskristal met een enkel elektrodenpaar onderzocht. Dit alles 

tot nu toe gemeten aan kristallen met AT-snede. 
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1.2 Het kwarts. 

Kristallijn kwarts komt in een aantal modificaties voor, waarvan 

de belangrijkste a-kwarts en S-kwarts zijn. 

Voor bijna alle toepassingen is het piëzo-elektrische a-kwarts 

van belang. 

De kristalsymmetrie is trigonaal-trapezoëdisch (klasse 18 volgens 

Von Groth, D3 volgens SchÖnflies). 

Het komt in zowel rechts- als linksdraaiende vorm voor. Bovendien 

komen er optische en elektrische tweelingen voor. 

Het piëzo-elektrische a-kwarts gaat bij 573 °c over in het niet 

piëzo-elektrische S-kwarts. 

Voor algemene eigenschappen van kwarts wordt verwezen naar 6 ' 7 ' 8 ). 
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I.3 Definities voor het vastleggen van het assenstelsel, piëzo 

elektrische relaties en symbolen. 

De piëzo-elektrische symbolen en eenheden z~Jn gepubliceerd in 

de Proceedings of the I.R.E. 9 ). Ook de definities met betrek

king tot het kiezen van het assenstelsel en de snede zijn hierin 

vastgelegd. 

De kristallen bij dit onderzoek gebruikt, zijn allen onder een 

hoek van 35°15' met de z-as uit het moederkristal gesneden, de 

AT-snede. Deze snede is indertijd ontwikkeld om een lage tempe

ratuurkoëfficiënt (bij kamertemperatuur) te verkrijgen1 P). 

In fig. 1 zijn de verschillende sneden met hun benaming weerge

geven. 

ZERO 
TEMPERATURE·COEFFICIENT 
OSCILLATORS AND FILTERS 

~~GI(;tto~~l) ! ~~Yf+~~)Q: 
BT (-4i 0

) I DT l-52~ I ET (+68 
f FT (-57 

z 

~-+----~---+,-.Y 
I 

X GT OSCILLATORS 

z 
ZERO COUPLING (Sá4: 0) 

-18° FILTERS 
1-3-5-7 HARMONICS 

I 
I 

8.50 

41=:;::::-=-==-=-==~:~-::~ 
y (A) MT LONG~UDINAL 

CRYSTAL 
(B) NT FLEXURE CRYSTAL 

t.DN .TEMPERATURE-COEFFICIENT 
+5°FILTERS 

, SECOND i'!ARMONIC ~;:.:N:.::.D...:.F;:ILT:..::E:;..;;RS=---.::..=~;;..;.J 

ZERO TEMPERATURE·COEFFICIENT 

fig. 1 

kristalsneden 
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Hoofdstuk II Algemene theoretische beschouwingen. 

II.I De piëzo-elektrische vergelijkingen in tensornotatie. 

De lineaire piëzo-elektrische vergelijkingen zijn: 

T .. E s = cijkl5kl - ekijEk 1J 

D. E s 
Ek = eikl 5kl + Eik 1 

Bovendien gelden: 

T .. = pu. tt 1J 'i J ' 
D. 

0 1,1 = 

E. = -<P . 1 ,1 

In deze formules zijn: 

(II.I.I) 

(II.l.2) 

(II. I. 3) 

(II. 1.4) 

(II.l.5) 

T.. =symmetrische spanningstensar (T .. =T .. ) van de rang 2. 
1J 1J J 1 

cijkl = tensor van elasticiteitsmoduli, van de rang 4 met de 

volgende eigenschappen: cijkl=cjikl=cijlk=cklij" 

Deze eigenschappen reduceren het aantal onafhankelijke 

elementen dat deze tensor kan bevatten tot maximaal 21. 

In de meeste gevallen reduceert dit aantal komponenten 

zich nog aanzienlijk door de aanwezigheid van kristal

symmetrie. 

Skl = symmetrische deformatietensor van de rang 2. 

5kl = !(uk,l+ ul,k). 

E::. =tensor van de permittiviteit van de rang 2. 
1J 

eikl = tensor van de piëzo-elektrische spanningskonstanten. 

Vergelijking (II.l.3) is de bewegingsvergelijking, waarin u. 
J 

de deeltjesverplaatsing is. 

De betekenis van de komma in de expressies is: differentiëren 

naar de koÖrdinaat met de aangegeven index, bijvoorbeeld 

T .•. = aTij. Over herhaalde indices moet gesommeerd worden, 
1J '1 ax. 

1 
3 

= Lx.y.• x1y1+ x2y2+ X3Y3• 
1 1 1 
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II.2 De piezo-elektrische vergelijkingen in matrixnotatie. 

Het is gebruikelijk om voor een bepaalde snede op de eenvoudiger 

matrixnotatie over te gaan, waarbij de volgende transformaties 

worden toegepast. 

T .. = 

D. 
]. 

l.J 
Ta= cabsb , waarin i,j,k,l en a,b 

resp. 1 ,2,3 en 1 ,2,3,4,5,6 kunnen 

zijn. 

D = e S 
p pq q 

waarin p en q resp. de 

waarden 1,2,3 en 1,2,3,4,5,6 kunnen 

aannemen. 

Bij transformatie gaan de getallenparen ij en kl over in: 

(11) -+ (22)-+ 2 

(23)=(32) -+ 4 (13)=(31)-+ 5 

(33) -+ 3 

(12)=(21)-+ 6 

Verder moeten we bedenken dat: S1= S11 S2= S22 S3= S33 ,echter 

S~= 2S23 Ss=2Sl3 S6=2S12 

Na deze transformaties kunnen we cab als een symmetrische 6 x 6 

matrix en e als een 3 x 6 matrix beschouwen, behalve voor 
pq 

koÖrdinatentransformaties. 

De piëzo-elektrische vergelijkingen worden: 

Ta = cab8b - ekbEk (II.2.1) 

(II.2.2) 

met i,k = 1,2,3 en a,b = 1,2,3,4,5,6. 
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De waarden van de verschillende van a-kwarts 2 voor de AT-snede 

en hun gedrag bij rotaties. 

Op grond van de kristalsymmetrie van kwarts (trigonaal, klasse 18) 

reduceert de matrix van de elasticiteits moduli zich tot: 

Cll C12 C13 C11t 0 0 

cu Cll Cl3 -c11t 0 0 

C13 C13 C33 0 0 0 
c = 0 0 0 ab C11t -c11t Cttlt 

0 0 0 0 Cttlt C11t 

0 0 0 0 c Hc11-c12) 

De waarden van deze konstanten zijn gegeven in tabel 1 van bijlage 1, 

de verschillende waarden komen van de verschillende onderzoekers. 

De tensoren van de piëzo-elektrische spanningskonstanten en per-

mittiviteit reduceren zich voor a-kwarts tot: 

e11 -ell 0 e11t 0 0 €:11 0 0 

e = 0 0 0 0 -ell+ -ell e: = 0 €:11 0 
pq mn 

0 0 0 0 0 0 0 0 e: 3 3 

In tabel 2 zijn de waarden gegeven. 

Bij de tabellen (bijlage 1) is men uitgegaan van verwaarloosbare 

verschillen tussen adiabatische en isotherme koëfficiënten en 

d t S ~ E 
a eijk- eijk" 

Verder is voor rechtsdraaiend kwarts e11 negatief en e11t positief 

en voor linksdraaiend kwarts e11 positief en e11t negatief en 
S T S T 

€:11- €:11= -0.76 ' €:33- €:33= o. 

Wanneer we deze waarden voor een bepaalde snede moeten bepalen, 

dan moeten cijkl , eijk , e:mn getransformeerd worden volgens de 

formules uit de tensorrekening. 

De cijkl transformeren bij rotatie om de assen volgens: 

A .. I AL I A.k I All I c . I . Ik I 1 I 
11 JJ -~ 1 J 

waarbij A de matrix is van de rotatieafbeelding. 
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Voor de AT-snede betekent dit een rotatie over ~= -35°15' 

de x-as. De transformatieformules staan o.a. in 7' 11 ). 

om 

Bij gebruik van de formules uit 7) moet men oppassen, omdat 

zich hierin enkele foutjes bevinden. 

In de tabellen 4,5,3 van bijlage 1 zijn de waarden e , E , 
pq mn 

en cab gegeven voor de AT-snede. De waarden zijn m.b.v. de 

formules uit 11 ) berekend en vergeleken met de litteratuurwaar-

den. 

Voor de AT-snede zijn: 

ClS = Cl6 = C25 = C26 = C35 = C36 = C!t5 = c~ts= 0 

eslt =e1s = e1s = e21 = e22 = e21t = es1 = esz = ess= 0 

E12 = E13 = E21 = E23 = 0 

Bij gebruik van de formules uit 7) enll) moet de waarde van 

Cllt resp. positief en negatief worden ingevuld. 
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11.4 Trillinssvormen in de AT-snede. 

Beschouw een kwartsplaatje met de x!-as in de dikterichting. 

Er zal een dikteafschuiftrilling ontstaan, wanneer we in de 

x!-richting een sinusvormig in de tijd verlopend elektrisch 

veld aanleggen. Deze trilling zal zich in de x!-richting voort

planten en bij resonantie zal een staande golf ontstaan. 

Naast deze t'rilling zullen nog andere trillingsmodi optreden, 

die zich zijdelings in het kristal voortplanten. In het alge-

meen kunnen de volgende modi optreden: 

Thickness-Shear TS1 TSs 

Thickness-Twist TT1 TTs 

Face-Shear FS1 FSs 

Flexure F1 Fs 

Extension E1 Es 

De laatste mode wordt niet piëzo-elektrisch geëxciteerd. 

Met een elektrisch veld in de x~ -richting worden slechts 3 

van deze modi sterk geëxciteerd, namenlijk de TS1 en F1 modi, 

die zich in de xl-richting voortplanten en de TTs mode, die 

zich in de x~- richting voortplant. 

Voor de deeltjesverplaatsing van de verschillende modi, zie 

fig.2 en 1 ~). 

L ___ _j EX TENSION 
E, ->'5!! FACE• 

SHEAI\ Fs·, 

Ft. EX URE 
F's 

Flt:XUPE 
F;. 

F:.ce.
SHE:.R 

FS1 

THICI<NE.SS
S~EA"' 

TSa 
THlCKNESS• 

TWIST 
TTs 

fig. 2 

deeltjesverplaatsing van de verschillende 

modi 
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II.S Afleiding van de golfvergelijking. 

Door het aanleggen van een elektrisch veld zal een golf ontstaan 

die zich in het kristal voortplant. Bij het afleiden van de golf

vergelijking, waaraan deze golven moeten voldoen, wordt de piëzo 

elektrische wisselwerking verwaarloosd, e. "k = 0. 
l.J 

Voor de AT-snede zijn de belangrijkste modi de TS1 en TT3 , welke 

beide een deeltjesverplaatsing in de x{-richting hebben, dus 

u1 ~ 0, u2 = u3 = 0. 

Beschouw de bewegingsvergelijking (II.l.3), deze vergelijking 

reduceert zich tot: 

ax. ot 2 
l. 

of oT11 + oT21 + oT31 = 
dXl dX2 dX3 

Met skl= H~ 1 + ul,k) levert dit op: , 
s11 

_ dUl 
sl2 = s21 = !dUl Sl3 = s31 = 1ou1 

- rx1 rx2 2(3x3 

S22 = S23 = s32 = S33 = 0 

Substitutie van (II.5.4) in (II.5.3) geeft: 

T11 = dUl dUl dUl 
ClllldXl + c1112a- + Clll3a X2 X3 

T21 dUl dUl dUl = C21lldxl + C2112]i + C2113]i X2 X3 

T31 dUl dUl dUl = C3lllä'Xl + C3112r + c3113r X2 . X;3 

Voor de AT-snede zijn c1112 = c1113 = C2111 = C3lll = o. 
Substitutie van (II.5.5),(II.5.6),(II.5.7),(II.5.8) in 

(II.5.2) levert, als we aannemen dat u1,23 = u1,32 de 

volgende vergelijking. 

(II.5.1) 

(II.5.2) 

(II.5.3) 

(II.5.4) 

(II.5.5) 

(II.5.6) 

(II.5.7) 

(II.5.8) 

(II-.5.9) 
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De koppelingskonstante is voor de AT-snede vrij klein en wordt 

bij de verdere afleiding 0 genomen. 

Voor de thickness-twist (TT3 )-mode geldt dat u1,1 = 0. 

De golfvergelijking voor de TT3 -mode wordt: 

(II.S.IO) 

Voor de thickness-shear (TSl)-mode geldt dat u1,3 = 0. 

De golfvergelijking voor de TS~ -mode wordt: 

(II.S.ll) 
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II.6 Harmonische en inharmonische boventonen. 

Beschouw een kristal met opgedampte elektroden, volgens fig. 3. 

fig. 3 

kristal met elektroden 

Shochley gaat van een model volgens fig. 4 uit, om de resonantie

frekwenties te bepalen voor de TT3-mode. 

td 
+b/2 

-b/2 

2a 

fig. 4 

model van kwartskristal 

met elektroden 

+ 

Bij dit model worden de elektroden uitsluitend in rekening 

gebracht, door aan te nemen, dat onder de elektroden het kwarts 

een grotere soortelijke massa heeft, pe > Ps· 

Als oplossing van de golfvergelijking (II.5.10) proberen we: 

U = Uocos{wt ±k2x2 ±k3x3) 

of komplex U= Uoexp(wt ±k2x2 ±k3x3)j. (II.6.1) 

Invullen van (II.6.1) in (II.5.10) geeft de dispersierelatie: 

(II.6.2) 

Voor de voortplantings (fase) -snelheid van de golf geldt: 

V= 
w (II. 6. 3) 
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Voor vlakken van konstante fase geldt: k2x2 ± k 3x 3 = C. 

-C/k3 C/ks 

fig. 5 

vlakken van gelijke fase 

Wanneer we k 3 = 0 kiez~n, dan volgt voor de voortplantings

snelheid van de golven in de x~-richting uit (11.6.2) en (II.6.3), 

v2 = lcs6/p. (II.6.4) 

dU Oplossing (II.6.1) moet aan de randvoorwaarde äi!= 0 op x~= ±b/2 

voldoen. 

We schrijven (II.6.1) als U= Uoej(wt ± k 3x 3 )( Aejk2x2 + Be-jk2x2) 

= Uoej(wt ± k 3x3 )(A'si~ k2x2 + B'cosk2x2) 

De randvoorwaarde geeft voor de anti-symmetrische oplossing 

B1 = 0 en k2b = pTI p = 1,3,5,7, ••••••• 

De algemene oplossing reduceert zich tot: 

U= Uosin k2x2 ej(wt ± k3x 3 ) 

met k2b = pTI p = 1,3,5, •••• 
2 

= ;.s 6 6 .I ( pw _ k~) • 
C55 C66 

Uit (II.6.2) volgt k3 

Voor het gebied onder de elektroden gelden:p ,k2,ks; voor 
e 

het gebied buiten de elektroden: p ,k~,k!. 
s 

(II.6.5) 

(II.6.6) 

(II.6.7) 

Omdat de dikte b van het kristal overal gelijk is, is gemakkelijk 

in te zien dat k2 = k~. 

Uit (II.6.7) en (II.6.6) volgt dat voor het gebied onder de 

elektroden geldt: 
2 

k3 = y'.S6 6 .I(~ - (.l?.!) ~ 
css c66 b 

(11.6.8) 
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en voor het gebied buiten de elektroden 
2 -' 

k~ = f-;:66./(Peb-l _ (.E2!,)2) 
css C66 b 

(II.6.9) 

Uit (II.6.8) en (II.6.9) volgt, dat k 3 enk~ zuiver imaginair 

kunnen worden, namelijk wanneer w < w , waarbij w een afsnij-
a a 

frekwente is. Voor het gebied onder en buiten de elektroden 

zijn deze afsnijfrekwenties respektivelijk 

w a,e 
=~66 

b p 
e 

en w a,o 
=~66 

b p 
0 

(II.6.10) 

Omdat p
0 

< pe , 1s wa,e <wa,o· Als w < wa dan kunnen de golven 

zich niet voortplanten. Het optreden van twee afsnijfrekwenties 

geeft aanleiding tot het ontstaan van zgn. "Trapped Energy Modes" 

of het principe van de opgesloten "akoestische energie". 

Stel dat w < w dan kunnen de golven zich in beide gebieden a,e 
niet voortplanten en zal er geen resonantie optreden. 

Stel dat w < w < w , in dit geval kunnen de golven zich a,e a,o 
onder de elektroden voortplanten, daarbuiten niet, hier dempen 

de golven exponentiëel uit. 

Is w > w , dan kunnen de golven zich ook buiten de elektroden a,o 
voortplanten, de golven "lekken weg". 

Het bovenstaande houdt in dat er alleen resonantiefrekwenties 

met hoge Q-faktoren te verwachten zijn voor resonantiefrekwen-

ties w , waarvoor geldt w < w < w r a,e r a,o 
Naast deze fundamentele of harmonische tonen, die aan boven-

genoemde kondities voldoen, zijn er ook nog 1 of meerdere zgn. 

inharmonische boventonen, waarvan de resonantiefrekwentie(s) 

beneden de afsnijfrekwentie w ligt, mogelijk. a,o 
Het hierboven beschreven verschijnsel, vertoont een grote over-

eenkomst met het verschijnsel van de totale reflektie in de 

optiek. In 12
'

13
) worden de golfvergelijkingen met hun partikulie

re oplossingen voor beide gevallen met elkaar vergeleken. 
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au De randvoorwaarde dat u en -- kontinu moeten zijn op X3 = ±a 
ax3 

levert een betrekking op tussen k3 enk~. Deze betrekking 

bepaalt tezamen met (II.6.8) en (II.6.9) de resonantie-frekwen

tie, drie vergelijkingen met drie onbekenden, waaruit w is 
r 

op te lossen. 

Shockley geeft de volgende vergelijking, waaruit de resonantie

frekwentie is te berekenen: 

(II.6.11) 

en en ~ = (w- pw )/(pw - pw ) 
e o e 

no geeft de verhouding van de resonantiefrekwentie van het 

kristal zonder en met elektroden. 

Uit vergelijking (11.6.11) zijn de resonantiefrekwenties te 

berekenen bij gegeven novoor de verschillende elektroden

afmetingen (a/b). 

In deze vergelijking geeft n (n = 0,1,2,3, ••••• ) de orde 

van de inharmonische boventoon. 
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II.7 Berekening van de resonantiefrekwenties voor de TS1 en TT3 -mode. 

Vergelijking (II.6.11) is met behulp van een komputerprogramma 

opgelost. Dit programma berekent de resonantiefrekwentie w 

voor de verschillende waarden van de elektrodenafmetingen (a/b) 

bij gegeven Do. De resonantiefrekwenties worden berekend voor 

de verschillende harmonische (p = 1,3,5, ••••• ) en inharmonische 

( n = 0,1,2, •.•••• ) boventonen. Bovendien wordt een grafiek 

gemaakt van de resonantiefrekwentie w tegen a/b gemaakt, alleen 

wordt niet w maar w/pw uitgezet. 
e 

In grafiek I zijn de berekende resonantiefrekwenties uitgezet 

voor de TT3-mode, bij een waarde van I/no = 1.002. De laatste 

waarde geeft aan dat een frekwentie-verlaging van 0,2% is ont

staan door het aanbrengen van de elektroden. De berekeningen 

zijn gemaakt voor p = 1,3,5 en n = 0,1,2. 

Uit grafiek I blijkt dat 

a. bij een bepaalde a/b kunnen er slechts een eindig aantal 

inharmonische boventonen optreden. Vaak wil men geen last 

hebben van o.a. deze boventonen ( 11spurious 11
), daarom past 

men de dimensionering van de elektroden aan. 

b. bij hogere harmonischen kan het bijbehorende aantal inhar

monischen groter zijn dan bij de grondtoon bij gegeven a/b. 

Uit de berekeningen volgt nog een ander opvallend verschijnsel, 

namelijk dat het verschil tussen 

p x lste_harmonische - p-de harmonische :J: 0 is. 

De optredende verschillen zijn in grafiek II uitgezet voor 

p = 3 en a/b = 21,22,23,24. Experimenteel zijn ook verschillen 

waargenomen. 

Uit (11.6.8) volgt voor de propagatie-konstante van de TT 3-mode: 

bk3 = ±jTI~ 66 ./l- D2 met D = W (1I.7.1) 
css wa 

Voor de TS1-mode kan men een equivalente formule voor bk1 

vinden, de vorm van de differentiaal-vergelijking is immers 

equivalent, behalve dat men nu voor css Cll zal moeten invullen. 
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Voor de berekening van de TS1-mode is men echter uitgegaan 

van de propagatie-konstante van deze mode zoals die door 

Mindlin en Gazis is berekend 14 ). Deze propagatie-konstante 

wordt gegeven als: 

(II.7.2) 

met G 

We schrijven (II.7.2) als: 

(II.7.3) 

waarin p 

Voor de berekeningen van de TS1-mode wordt in plaats van c11 

voor css, een ê ingevoerd, als volgt gedefiniëerd ê = c 55 /p 2 • 

We vinden bij substitutie van ê in(II.7.1) juist (II.7.2). 

De op deze wijze gedefiniëerde ~&lijkt 11.0015 te zijn. 

In de grafieken III en IV zijn de berekende waarden van de 

resonantiefrekwenties voor p = 1,3,5 en n = 0,1 uitgezet en 

het verschil van 3 x grondtoon - 3e-harmonische. 
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Hoofdstuk III De meetopstelling. 

III.l Meetmethoden. 

In principe kan men twee verschillende meetmethoden onder

scheiden: 

a. de passieve meetmethode. 

Bij deze meetmethode wordt gebruik gemaakt van een zeer 

stabiele frekwentie-generator en een vektor-impedantie 

meter. De resonantiefrekwentie wordt bepaald door die 

frekwentie in te stellen, waarbij de fasehoek-meter op 

de vektor-impedantie meter nul aanwijst, de impedantie 

van het kristal is dan reëel. 

b. de aktieve meetmethode. 

Bij deze methode maakt men gebruik van een oscillator. 

Het kristal wordt op de oscillator aangesloten , de 

resonantiefrekwentie stelt zich nu automatisch in. 
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111.2 De meetopstellina. 

Het kristal, waaraan wordt gemeten, bevindt zich in een glazen 

ballon, die vakuum kan worden gepompt. In fig. 5 is dit sche

matisch weergegeven. Tussen de ballon en de pomp bevinden zich 

twee koelvallen, dewars met vloeibare stikstof, om eventuele 

verontreinigingen op te vangen. Voor de temperatuurmetingen 

wordt de ballon in een oven geplaatst, die tot 250°C kan worden 

opgestookt. 

dewar 

oven 

glazen ballon met kristal 

vloeibare stikstof 

fig. 5 

meetopstelling 

~,~ ... _. ·.. . -

dewar 

naar pyro-ionovac. 
~ manometer 

De temperatuur wordt met een Pt-Pt-Rhodium thermokoppel gemeten. 

Voor V b geldt (zie fig. 6): a-

-Va-b = Vb-a = a3Ts + a1T3- a1T1- aT+ a2T2- a2T~ + aTs- a~T7 

Ts = Ts = T7 = 0, daar deze ov~rgangen zich in smeltend ijs 

bevinden. 
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Uit het voorgaande volgt: 

Uit (111.2.1) volgt dat Vab =aT, als T1 = T3 en T2 = T4, 

dit betekent dat er geen temperatuurgradiënt over de glas

doorvoeren mag zijn. 

Er is op goedkoop koperdraad overgegaan, in verband met de 

grote afstand naar de digitale voltmeter. 

a2 T2 

+ 

a1 T1 

a2 

- + 

a1 T3 Pt-Rh. 

fig. 6 

thermokoppel 

(III. 2. 1) 

+ A 

tB 

In fig. 7 (blz.86) is een doorsnede getekend van de glazen 

ballon, waarin het kristal is gemonteerd tijdens de meting. 

De konstruktie van de ballon (slijpstuk) en de aansluiting 

van het kristal zijn zo gemaakt, dat het kristal gemakkelijk 

is te verwisselen. Hiertoe zijn speciale hulpstukjes vervaar

digd. Tijdens de meting bevindt het kristal zich in een roest

vrij stalen doosje, dit om eventueel optredende temperatuur

gradiënten tegen te gaan. Het thermokoppel bevindt zich zo 

dicht mogelijk bij het kristal binnen de doos. 

Om goede vakuumdichte verbindingen te krijgen moet men gebruik 

maken van een speciaal soort vakuumvet, dat bestand is tegen 

hoge temperaturen. 
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glazen ballon 

hoedje van roestvrij 

staal 

kwartskristal hulpstukjes voor het 

bevestigen van kristal 

r 1~r---
steun voor hoedje 

~---~~----------~g~l~a=z~e=n~b=u~is=J~·e 

leiding om vakuum 

te zuigen ,;::z::z::z:i:J::z:z::Z:::'I 

A 
r--

metaal-glas overgang 

elektrische aansluit-

pennen 

pen om doos te steunen 

3ansluitpennen thermok~\'_PE:>l _________ aanslui tpennen kristal 

doorsnede A-A 

fig. 7 

glazen ballon met aansluitingen. 
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In fig. 8 is een blokschema getekend van de meetopstelling, 

wat betreft het elektrisch gedeelte. Het is getekend voor 

de passieve meetmethode. 

Met een zeer nauwkeurig instelbare digitale frekwentie-gene

rator en de vektor-impedantie meter (Hewlett Packard, 4815a) 

wordt de impedantie van het kristal gemeten. De frekwentie 

wordt nu zo ingesteld, dat de fasehoek-meter op de vektor 

impedantie meter 0 aanwijst, vervolgens wordt het automatische 

uitleessysteem gestart, waardoor tijd, frekwentie en tempe

ratuur op ponsband worden gezet. 

Om meetfouten in de frekwentie te voorkomen, wordt als 

referentie-signaal voor de tijdbasis van de frekwentieteller 

een 1 Me signaal gebruikt van de frekwentie-generator 

( Schlumberger, FS 30). Dit heeft twee voordelen, namelijk 

a. teller en generator gebruiken nu dezelfde referentie. 

b. de grote stabiliteit van het referentie-signaal. 

Bij de aktieve meetmethode wordt het kristal op een oscillator 

aangesloten.Dit systeem kan geheel automatisch worden uitge

lezen, door op het automatiserings-apparaat een pulsgenerator 

aan te sluiten. Het systeem wordt op deze manier elke keer 

gestart door de pulsgenerator en dus periodiek uitgelezen. 

Voor gebruik van de automatiserings-apparatuur wordt verwezen 

naar deel I, hoofdstuk IV van dit verslag. 



r 
I 
I 

L 

digitale 

frekwentie-

generator 

vektor-impedantiE 
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kristal 

~îf~i 
- I thermokoppel 
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meetopstelling. 
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Hoofdstuk IV De kristallen. 

IV.1 Het aanbrengen van de elektroden en de elektrische aansluitingen. 

In 15
) wordt een beschrijving gegeven van het aanbrengen van 

de elektroden, door het opdampen van een metaallaagje. 

Om aan de kristallen te kunnen meten, moeten er elektrische 

aansluitingen aan gemaakt worden. 

Na vele mislukte pogingen, is uiteindelijk voor de volgende 

methode gekozen. Hierbij worden speciale klemmetjes, volgens 

fig. 9, aan het kristal gebakken met een speciaal hiervoor 

geschikte kit. 

• 
fig. 9 

aansluitklemmetje 

Deze klemmetjes worden op het kristal geschoven, waarna de kit 

(geleverd door N.V. Stabilix, den Haag) wordt aangebracht. Dit 

geheel wordt na ± 1 uur in een vakuumoven (sektie:Molecuulfysica) 

geplaatst, de oven wordt nu eerst vakuum gepompt. Wanneer de 

druk zo laag mogelijk is, wordt de oven opgestookt tot ongeveer 

150 à 175°C. De oven moet gedurende 1 à 1~ uur op deze tempera

tuur blijven. De kit verhardt bij deze temperatuur en zorgt voor 

een goede (lage overgangsweerstand) elektrische verbinding tussen 

kristal en klemmetje. Men laat de oven nog steeds onder vakuum 

afkoelen, dit om oxidatie van de (zilveren) elektroden te voor

komen. 
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IV.2 De vorm van de elektroden. 

De kristallen, waaraan is gemeten, zijn allen 5 Me kristallen, 

behalve het kommerciële kristal (10 Me). De vorm van de elek

troden van de gebruikte kristallen is verschillend, z~e fig. 10. 

fig. 10 

vorm van de elektroden 

De afmeting van de kristallen is 19 x 19 mm2 • De afmetingen 

van de elektroden is bij de rechthoekige elektroden zo geko

zen, dat er in de richting van de kortste elektrodenafmeting 

geen inharmonischen kunnen optreden. Deze afmetingen zijn 

15 x 2.5 mm2 • Uit de grafiek I en grafiek II volgt dat er voor 

a/b = 3 à 4 geen inharmonischen kunnen optreden. De kristallen 

met deze elektrodenafmetingen hebben de nummers 51 en 54. 

De kristallen met de vierkante elektroden, 15 x 15 mm2 , zullen 

veel resonantiefrekwenties hebben, immers er kunnen nu in twee 

richtingen inharmonischen optreden. Een kristal, waaraan is 

gemeten, met deze elektroden heeft als nummer SVI. 
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Hoofdstuk V. Experimenten. 

V.l Harmonische en inharmonische boventonen, kwaliteitsfaktoren. 

Om de in hoofdstuk II afgeleide formules te toetsen, zijn van enige 

kwartskristallen de resonantiefrekwenties gemeten. We vinden bij het 

meten veel meer resonantiefrekwenties dan de zgn. inharmonische en 

harmonische boventonen, ook andere dan afschuiftrillingen, zoals de 

"Flexure", worden gemeten. Om te zien of de theoretische beschouwing 

waarden geeft, die overeenstemmen met de gemeten waarden, is tabel I 

gemaakt. In tabel I zijn zowel voor de TS1- als de TT3-mode, voor de 

verschillende inharmonischen bij een bepaalde harmonische, de frekwen

tieverschillen bij a/b = 24 berekend t.o.v. de bijbehorende harmonische 

boventoon (rechterkolom). In de linkerkolommen staan de frekwentie

verschillen tussen de opeenvolgende inharmonischen. De frekwentie

verlaging, die ontstaat door het aanbrengen van de elektroden bedraagt 

±0.5%. 

p = I 

13.5 

13.5 

-

-

-

-

-

-

TT3 I TS1 

p = 3 p = 5 n p a I p = 3 p = 5 

0 

4.2 2.6 18.2 7.3 2.2 

4.2 2.6 I 18.2 7.3 2.2 

11.7 7 18.2 12.2 

15.9 9.6 2 - 25.5 14.4 

17.6 11.3 26.2 17.9 

33.5 20.9 3 - 51.7 32.3 

21 14.7 23.4 

54.5 35.6 4 - - 55.7 

- x 5 - - x 

- x b - - x 

- x 7 - - -

tabel I 

verschilfrekwenties (kHz) tussen de inharmonischen 

onderling en t.o.v. de bijbehorende harmonische. 
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In tabel 1 betekent een streepje, dat deze boventoon niet aanwezig is, 

een x betekent, dat de inharmonische wel aanwezig, maar niet is berekend. 

Tabel 1 is gemaakt aan de hand van grafieken, als getekend in grafiek IIIII, 

alleen nu met w Iw = 1,005. e s 
In tabel 2, bijlage 2, zijn de gemeten frekwentieverschillen gerangschikt, 

bovendien is de gemeten frekwentie van de harmonische boventoon vermeld, 

waaraan de verschillen gerelateerd zijn. De weerstand bij resonantie 

is in de tabel gegeven met de kleine cijfers. 

Wanneer we tabel 1 met tabel 2 vergelijken, dan is vrijwel niet in te 

zien, welk van de kristallen de TS1- of de TT3-mode heeft. De voornaamste 

oorzaken hiervan zijn: 

1. De grote hoeveelheid resonantiefrekwenties,die worden gemeten. 

2. Door "koppelingen" kunnen frekwentieverschuivingen ontstaan. 

(zie Koppeling V.3). 

Verder kunnen afwijkingen van de theoretische waarden optreden door 

a. het niet precies tegenoverelkaar liggen van de elektroden. 

b. "inklemeffekten" van de meetmaL 

c. het meten in de open lucht. 

d. afwijkingen in de waarde van w Iw = 1,005. 
e s 

Uit het bovenstaande blijkt, dat het theoretische (benaderde) model, 

voor de optredende effekten een goede verklaring geeft, maar dat voor 

het eventuele ontwerp van een kristal, de uitkomsten hiervan slechts 

een goede richtlijn vormen. 

Om te bepalen welke mode de kristallen bezitten, zijn van de kristallen 

rÖntgenfoto's (Laue-opnamen) gemaakt, door Hr. J.C.M. van de Pol (NM). 

Uit deze foto's bleek, dat de kristallen 51 tlm 53 de TS1-mode bezitten 

en kristal 54 de TT3-mode. 

Verder blijkt uit tabel 2, dat wanneer er theoretisch veel inharmonischen 

vlakbij elkaar liggen, deze elkaar zo beÏnvloeden, dat de kwaliteits

faktoren zo slecht worden, dat deze inharmonischen niet meer gemeten 

kunnen worden. (zie V.3). 

Van het kristal met de vierkante elektroden (5Vl) zijn ook "alle" 

resonantiefrekwenties gemeten, het grote aantal maakte het tabelleren 

ervan onmogelijk, zodat deze niet zijn opgenomen in tabel 2. 
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Van de verschillende kristallen zijn ook de kwaliteitsfaktoren van de 
• 

harmonische boventonen bepaald. De Q-faktor wordt als volgt gemeten, 

men bepaalt bij ~= +45° , ~= 0° , ~= -45° de bijbehorende frekwenties 

en definieert Q als Q = f / (jf - f j), zie ook 4). 
s s +4s s -4s 

In tabel 3 is een overzicht gegeven van de gemeten Q-faktoren. 

kristal 

p 51 51x 52 53 54 54x 5V1 

1 120 113 120 97 118 60 42 

3 76 253 118 188 177 177 186 

5 85 - 157 285 125 88 285 

eenheid: 1 0 3 

51x gemeten na het bakken van de aansluitingen. 

-
170 

157 

54x gemeten na het bakken van de aansluitingen onder vakuum. 

tabel 3 

kwaliteitsfaktoren 

Om tot een berekening van de Q-faktor te komen, wordt uitgegaan van 

het meest gangbare vervangingsschema van een kwartskristal in de 

buurt van een resonantiefrekwentie, zie fig. 11. 

L c R 

Co 

fig. 11 

vereenvoudigd vervangingsschema 

van een kwartskristal. 

In 17 ) wordt een formule gegeven voor C 
0 

geldt voor de AT-snede C /C ~ 190. 
0 

0 
= 0,402 d 

Uit 4) volgt dat L = 2 x 1018
/ ( 0 x f 3 ) {H}. 

s 

{pF} , volgens 18
) 

Invullen van de gegevens van de kristallen 51 t/m 54 levert: 

L = 5 3 • I 0- 3 H C = I , 9 • 1 0- 1 4 F C = 3 , 6 1 pF • 
0 

In 16
) wordt afgeleid dat de Q-faktor, zoals reeds eerder gedefinieerd, 

overeenkomt met Q ~ w L/R . Daar we R meten, kunnen de Q-faktoren 
s s s 

worden berekend, deze waarden zijn gegeven in tabel 4. 



kristal 

51 

52 

53 

54 

5V1 
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p=1 p=3 p=5 

110 66 60 

132 124 110 

82 137 84 

100 150 110 

35 22 10 

eenheid: 1 0 3 

tabel 4 

berekende Q-faktoren. 

De waarden van tabel 4 stemmen overeen met die van tabel 3, behalve 

voor kristal 5V1, met de vierkante elektroden. De voornaamste reden 

hiervan is, dat het sterk vereenvoudigde model, volgens fig. 11, voor 

de boventonen beperkt geldig is, hiervoor moet men met een meer gekom

pliseerd model rekenen ~). 

Ver buiten resonantie werd de grootte van impedantie gemeten (15 Me), 

deze bleek 1,37 k te zijn. Met dit gegeven kan men de bedradings-

capaciteit berekenen, eb 

1/ jwe' I = 1370 
0 

+ 

eb ~ 4.3 pF. 

= e' - e . 
0 0 

e' = 7.9 pF , met e = 3.6 pF volgt nu 
0 0 

Hoewel de invloed van deze bedradingscapaciteit bij serie-resonantie 

gering is, wordt deze bij de metingen toch zo konstant mogelijk gehouden. 
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V.2 Temperatuurafhankelijkheid van de resonantiefrekwenties. 

In het algemeen zijn de resonantiefrekwenties van een kwartskristal 

sterk afhankelijk van de temperatuur. Deze temperatuurafhankelijkheid 

is echter in zeer sterke mate afhankelijk van de gekozen snede en in 

bepaalde mate van de elektroden/dikte-verhouding (a/b), de orde van de 

boventoon en de elektrodenkonfiguratie 1
' 19 ). 

Bechmann schrijft de frekwentieverschuiving ~f als een machtreeks, die 

hij na de derde term afbreekt. In 19 ) worden de temperatuurkoëfficiënten 

gegeven voor a/b = 50, TTs-mode, m.b.v. deze waarden zijn de verschil

frekwenties t.o.v. de frekwentie bij T = 20°C berekend voor de verschil

lende sneden en voor p = I en p = 3, zie tabel 5, bijlage 3. 

Van verschillende kristallen is de temperatuurafhankelijkheid gemeten. 

In tabel 6 zijn de verschillende metingen gerangschikt en zijn de grafie

ken vermeld, waarin de metingen zijn uitgezet. 

grafiek V VI VII VIII IX x 
kristal 54 SI SVI SVI SVI SI 

temperatuur grafiek XI (X} grafiek XI (&) grafiek XI (~) ~ grafiek XII (~) grafiek XII 

metingen grondtoon (*) grondtoon. (~) grondtoon (*} vijfde harm. (&) - 45 -punt koppeling 

derde harm. (Y) inharm. (Y) grondtoon (Y) vijfde harm. ([j]) grondtoon 

inharm. (X) derde harm. (&) derde harm. ('g) grondtoon (~) + 45°-punt 

tabel 6 

overzicht van de temperatuurmetingen 

Opmerkingen bij tabel 6: 

I. In grafiek V en VI Z1Jn bovendien nog uitgezet 

a. het verschil tussen 3 x lste harmonische - 3de harmonische. 

b. het verschil tussen de inharmonische - de bijbehorende harmonische. 

2. De grondtoon uit grafiek VIII (~) is direkt vergelijkbaar met de 

grondtoon (Y) uit grafiek VII. 

De grafieken zijn zo gemaakt, dat bijvoorbeeld de schaal van de y-as, 

behorend bij een derde harmonische, precies 3 x die van de y-as is, 

die behoort bij de grondtoon. Uit de grafieken blijkt dan direkt, dat 

een derde harmonische een temperatuurafhankelijkheid vertoont, die 

groter is dan 3 x die van de grondtoon. 

(~) 
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In bijlage 4 zijn een aantal metingen getabelleerd. De frekwentie

verschillen zijn berekend t.o.v. de frekwentie bij T = 20°C. In de 

tabellen staan de frekwentieverschillen, zowel bij stijgende als 

dalende temperatuur. Voor de hogere (in)harmonischen zijn de verschil

len ook nog gegeven als ~f/p, p = orde van de boventoon. 

Uit de grafieken en tabellen blijkt, dat 

a. de temperatuurafhankelijkheid van de TT 3-mode groter is dan de TS 1 

mode, vergelijk kristal 54 en 51. 

b. de p-de harmonische een temperatuureffekt vertoont, dat meer dan 

p x het effekt van de grondtoon is. 

c. een inharmonische zich in hoge mate gelijk gedraagt in vergelijking 

met de bijbehorende harmonische. 

d. de temperatuurafhankelijkheid van kristal 5Vl, vierkante elektroden, 

veel groter is dan men zou verwachten op grond van de metingen aan 

de kristallen 51 en 54. Hieruit blijkt, dat de vorm van de elektroden 

een invloed heeft op de temperatuurafhankelijkheid. 

Uit de meting van de Q-faktor blijkt, dat deze met het toenemen van de 

temperatuur vrijwel niet verandert, tenzij er verstoringen optreden 

door bijvoorbeeld koppelingen, zie grafiek IX. De Q-faktor kan zo slecht 

worden, de weerstand bij resonantie neemt dan sterk toe, dat resonantie 

niet meer te meten is. 

Een ander effekt dat uit de metingen blijkt, is dat er een aanzienlijke 

hysterese optreedt bij het stijgen en dalen van de temperatuur, zie bij

lage 4. Deze hysterese blijkt bij kristal 5Vl aanzienlijk geringer te 

zijn dan bij de kristallen 51 / 54. 

Ter verklaring volgen eerst enige schattingsberekeningen betreffende de 

temperatuurmeting. We gaan hierbij uit van een model, volgens fig. 12. 

~ 
0,05 m 

~ 
T = T0 + a.t 

r= 2.10- .. 

5ibt . 
• 

I L . 7 wpt Tk ' wk 

fig. 12 

model voor schattingsberekeningen 
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We nemen verder aan , dat 

1. het thermokoppel warmte kan ontvangen/afstaan via straling en geleiding. 

2. het kwartskristal alleen warmte kan overdragen via straling. 

3. de omgevingstemperatuur is T = To + at , a= {°C/s} , de pennen, waaraan 

het thermokoppel is bevestigd hebben de temperatuur T. 

De warmtevergelijking voor het thermokoppel wordt: 

()T 

w ~=Q+Q 

met 

pt dt g s 

Wpt = c.p.V =warmtecapaciteit thermokoppel 

A 
Qg = 2(T - Tpt) ï7J Àpt 

A = doorsnede van draadje 

1 = lengte thermokoppel 

{J/OK} 

{J/s} 

{ m2} 

{ m } 

(V. 2. 1) 

Àpt = warmtegeleidingskoëfficiënt {J/m °K s} 

p = soortelijke massa 

c = soortelijke warmte 

V = volume 

en Qs = EOA1( T~ - T;t) 

E = koëfficiënt 

a = konstante van Stefan-Boltzmann 

A1 = stralend oppervlak 

T = temperatuur 

Voor het kristal geldt: 

()Tk 
wk ät = Q s 

Verder stellen we in de berekening dat E ~ 1 en 

dan mogen we voor Qs schrijven 

{kg/m3 } 

{J/kg°K} 
{ m3} 

{W/m2 °K~} 

{ m2 } 

{ OK } 

T~ T - T pt - k' 

met 8T = T - T. pt 

(V.2.2) 

(V. 2. 3) 
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Als we aannemen dat het thermokoppel de juiste temperatuur aangeeft, 

dan blijkt uit de temperatuurmetingen, grafieken XI I XII, dat 

a = 1130 °Kis. We kontroleren of thermo~oppel en kristal deze verandering 

kunnen volgen. Het thermisch evenwicht zal zich zo instellen, dat geldt 

Uit (V.2.4) volgt if 
T - T • konstant = AT 

aT pt 
= ~ = a. 
~ 

(V.2.4) 

(V.2.5) 

Invullen van (V.2.5) in (V.2.1) levert, na invullen van de numerieke 

gegevens 

Een zelfde berekening voor het kristal geeft 

ATk = 2 °c. 
Uit deze berekeningen blijkt dat het thermokoppel vrijwel de juiste 

temperatuur aangeeft, het kwartskristal zal bij het stijgen en dalen 

van de temperatuur ongeveer 2° achterlopen, daar het dalen van de 

temperatuur langzamer geschiedt zal het kristal ook minder achterlopen. 

De fout, die bij de temperatuurmeting wordt gemaakt, blijkt echter 

niet zo groot te zijn, dat hiermee het verschijnsel van de hysterese 

volledig mee te verklaren is. We moeten aannemen, dat het effekt kleiner 

is dan uit de tabellen van bijlage 4 volgt, maar dat kwarts wel hysterese 

vertoont. De hysterese gemeten aan kristal 5Vl blijkt veel geringer te 

zijn dan bij de kristallen 51 I 54. 

Uit de metingen blijkt ook dat de frekwentie niet lineair samenhangt 

met de temperatuur. Dit houdt in dat men, wil men de lineaire verge

lijkingen (1.1.213) behouden, moet lineariseren in een bepaald werk

punt. 
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V.3 Koppeling tussen verschillende modi. 

In de grafieken VI,X is het verschijnsel van de koppeling getekend. 

Het verschil tussen twee resonantiefrekwenties, één met een positieve 

('*) en één met een negatieve (Y) temperatuurkoëfficiënt, zal steeds 

kleiner worden naarmate de temperatuur toeneemt. Op een bepaald moment 

bereikt dit verschil een minimum en gaan de frekwenties elkaar als het 

ware "afstoten". Een paar feiten die hierbij opvallen, zijn: 

a. het lijkt net alsof de resonantiefrekwenties elkaars eigenschappen 

overnemen. 

b. de frekwentie, waarbij het verschil minimaal is, ligt exact vast. 

c. de weerstand bij resonantie neemt naar het omkeerpunt snel af resp. 

toe, zodat de kwaliteitsfaktor steeds beter resp. slechter wordt. 

De kwaliteitsfaktor wordt op een bepaald moment zo slecht, dat de 

resonantiefrekwentie niet meer te meten valt. 

Om het verschijnsel van de koppeling te verklaren, is een elektrisch 

model bedacht, zie fig. 13 

-4r-c=r-~--------~~~ 
Co Ro Lo - M 

z + M 

fig. 13 

model om koppeling te verklaren 

De ingangsimpedantie Z van de kring is 

We definiëren resonantie als Z is reëel, dan volgt 

w w0 RoQo(---) wo w 

(V. 3. 1) 

(V.3.2) 
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In de voorgaande formules is 

Wo = 1/ILoCo 

Vergelijking (V.3.2) heeft alleen oplossingen als beide leden het zelfde 

teken bezitten. Daar alle grootheden die in de vergelijking voorkomen 

reëel positief of nul zijn, wordt het teken bepaald door ~- ~0 en ~- Wl 
Wo W W1 W 

We laten de nuloplossing even buiten beschouwing. 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Wo > W1 -+ alleen oplossingen als 0 < w < W1 

2. Wo < W1 -+ alleen oplossingen als 0 < w < Wo 

Om (V.3.2) te vereenvoudigen stellen we: 

of w > wo 

of w > W1 

w x=-
Wo 

M = pLo Q1 = f3Qo ' 
We krijgen na substitutie 

(x - 1 I x) = x2p 2 f3Qä { __ a._x_-_....1 /;...a._x __ _ 

+ f3 2Qä(a.x - 1/a.x) 2 
} 

In fig. 14 is het gebied, waarin de oplossingen moeten liggen, als 

funktie van a. weergegeven. 
~ t JJJY ---

Vv' 
--- -·· --·· V 

~ 
/ 

~---- a.+ 
Wo < W1 Wo > W1 

0 < Cl. < 1 Cl. > 1 

/ fig. 14 

gebied van oplossingen 

(V.3.3) 

Voor de oplossingen van (V.3.3) en meer gegevens wordt verwezen naar 15
). 
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V.4 De afdampexperimenten. 

Voor de AT-snede geldt: f. d = k met k = 1670 {Hz/m} (V.4.1) 

Differentiëren van (V.4. 1) levert ~f/f = - ~d/d (V.4.2) 

Vermenigvuldigen we (V.4.2) met A • ~ t • P t f/A • Pk • P f 'kwar s s o warts sto 

dan ontstaat 

waarin = massa kwarts onder de elektroden 

pk = soortelijke massa kwarts 

p = soortelijke massa te meten stof 
s 

(V.4.3) 

Uit (V.4.3) volgt dat ~f = - c.&m , om een indruk te geven van de 
s 

grootte orde van C is deze berekend voor elektroden ~ 0,5 cm en f = 10 Me, 

C wordt dan voor benzofenon ( we nemen aan dat de hele elektrode 

wordt bedekt ): 
C = 1,86 • 10 9 Hz/g. 

Alle afdampexperimenten zijn gedaan met benzofenon ( pb = 1,097 g/cm3 ), 

waarvan een kleine hoeveelheid wordt opgelost in petroleum-ether. Het 

voordeel van benzofenon is dat de afdampsnelheid bij kamertemperatuur 

en atmosferische druk zo groot is, dat men deze goed kan meten. Het 

oplosmiddel petroleum-ether heeft als voordeel boven bijvoorbeeld aceton 

of alkohol, dat het temperatuureffekt bij het verdampen van het kristal 

erg gering is t.o.v. de frekwentieverschuiving, die ontstaat door het 

aanbrengen van de massa. Een kleine hoeveelheid oplossing ( 1 à 3 ~1) 

wordt aangebracht op het kristal met behulp van een microliter (Hamilton) 

spuit. Het oplosmiddel verdampt meteen en een dunne laag benzofenon 

blijft op het kristal achter. Bij het aanbrengen doen zich de volgende 

moeilijkheden voor: 

1. Een gedeelte van het oplosmiddel verdampt al meteen bij het uit de 

naald van de spuit komen, zodat er wat benzofenon op de spuit achter 

blijft. Hierdoor is het moeilijk precies te weten hoeveel massa men 

aanbrengt. 

2. De druppel moet zoveel mogelijk in het midden van het kristal aan

gebracht worden. In het algemeen blijkt de massagevoeligheid van een 
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kristal plaatsafhankelijk te zijn. De massagevoeligheid is het 

grootst in het midden van het kristal. Wanneer een druppel te dicht 

bij of op de rand van de elektrode terecht komt kan het kristal 

zelfs ophouden met resoneren. 

3. Inhomogeniteiten in de aangebrachte laag kunnen invloed hebben op 

de resonantiefrekwentie. 

Er zijn drie experimenten gedaan, deze zijn grafisch weergegeven in de 

grafieken XIII (kristal 54) , XIV (kristal 5V1) , XV (kommerciëel 10 Me 

kristal). 

In grafiek XIII is de meting weergegeven, waarbij 1 ~1 oplossing (25 g/1) 

op kristal 54 is gespoten. De grondtoon (*) verdwijnt op een bepaald 

moment, waarschijnlijk is dit te wijten aan het optreden van een koppe

ling. 

In grafiek XIV staan de metingen verricht aan kristal 5V1, hier is 3 ~1 

(25 g/1) aangebracht op het kristal. De druppel is zo goed mogelijk 

aangebracht in het midden van de elektroden. Op t = 12700 vertonen de 

krommes een knik, dit komt omdat op dat moment de ballon over het kris

tal is aangebracht. 

In grafiek XV staan de metingen gedaan aan het 10 Me-kristal, dit zijn 

metingen verricht met behulp van een oscillator ( aktieve meting). De 

kurve (X) vertoont een wat kleinere helling dan de andere twee, dit is 

waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat deze meting 's-nachts is ge

daan (volledig automatisch ), de temperatuur is dan lager, de afdamp

snelheid is dan kleiner. 

Al deze metingen zijn in de open lucht geschied, hierdoor kunnen geringe 

verstoringen optreden, die ontstaan door 

a. ongewenste luchtstromingen. 

b. temperatuurschommelingen. 

In tabel 7 zijn van de metingen de {Hz/1000 s} gegeven. 



kristal 54 

grondtoon 133 

derde har. 46 

inharm. 36 
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5V1 

grondtoon 

inharm. 

derde har. 

tabel 7 

af 
gemeten at 

kommerciëel 

23 

23 grondtoon 292 

128 

Uit alle metingen blijkt dat het verband tussen de frekwentie en tijd 

lineair is, dus ook het verband tussen de frekwentie- en massaverande-
e o2 f 

ring, d.w.z. 2 - orde effekten om2 mogen we verwaarlozen. De helling 

van de getekende krommes in grafiek XV zijn ongeveer gelijk, dit geeft 

dat de afdampsnelheid onafhankelijk van de hoeveelheid opgebrachte 

massa is. 

Ondanks de plaatsafhankelijkheid van de massagevoeligheid blijft de 

lineariteit gewaarborgd. 

Uit tabel 7 blijkt, dat de massagevoeligheid wordt vergroot als gemeten 

wordt aan hogere (in)harmonischen, zie 5V1; bovendien wordt de massa

gevoeligheid meer dan evenredig groter als men meet aan kristallen met 

een grotere grondfrekwentie, vergelijk 10 Me-kristal. Opmerkelijk is het 

gedrag van kristal 54, namenlijk tegenovergesteld aan dat van 5V1. 
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Hoofdstuk VI Diskussie. 

Wil men massa/temperatuur-metingen met kwartskristallen doen, door twee 

resonantiefrekwenties aan één elektrodenpaar te meten, dan moet men het 

kristal eerst ijken, d.w.z. de koëfficiënten a,b,c,d uit (I.I.2/3) bepalen. 

Daar de onnauwkeurigheid in de waarden van deze koëfficiënten later mede 

de onnauwkeurigheid van de massa/temperatuur-meting bepaalt, moeten deze 

waarden zo goed mogelijk worden bepaald. Hiervoor is het o.a. noodzakelijk 

dat men de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk bepaalt en men de hoeveel

heid opgebrachte massa precies kent. De huidige methode van temperatuur

bepaling is voor ijkmetingen te onnáuwkeurig, dit is te wijten aan: 

1. het feit dat de gebruikte digitale voltmeter niet nauwkeurig genoeg 

kan meten. 

2. de benadering, die gemaakt is voor de komputer (zie deel I). 

3. het kristal "traag" is, zie V.2. 

De oven die gebruikt is regelt slecht, zodat men moeilijk een bepaalde 

temperatuur kan instellen. 

Voor de massa/temperatuur-meting is het in verband met de.nauwkeurigheid 

gunstig om de waarden van de koëfficiënten zo groot mogelijk te maken. 

Wil men temperatuurmetingen doen over een groot gebied dan is het nood

zakelijk, wil men de lineaire vergelijkingen (I.1.2/3) handhaven, dat 

de frekwentie lineair met de temperatuur samenhangt. 

Uit bovenstaande overwegingen blijkt dat de AT-snede eigenlijk niet 

zo geschikt is voor de gevraagde doeleinden, immers de temperatuur

afhankelijkheid van de resonantiefrekwenties is niet groot en niet 

lineair; een onderzoek naar welke snede de beste resultaten zou geven 

lijkt wenselijk. 

Wanneer men voorlopig toch metingen verricht met de AT-snede, dan ~s 

het gunstig aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. Gebruik een kristal met ronde ( 0 5 mm2 ) of vierkante ( 5 x 5 mm2 ) 

elektroden, dit in verband met het aanbrengen van de massa. 

2. Daar zowel de temperatuur- als massagevoeligheid sterk toeneemt met 

toenemende waarde van de grondfrekwentie, moet men deze zo groot 

mogelijk kiezen. 

3. De temperatuur- en massagevoeligheid nemen toe, wanneer men meet aan 

hogere (in)harmonischen. 
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4. Om de warmtecapaciteit zo klein mogelijk te maken, moet men de afme

tingen van het kristal zo klein mogelijk houden, zie ook punt 1,2. 

Het zou voordelen bieden wanneer men de elektrische aansluitingen niet 

meer aan het kristal gebakken behoeven te worden, de kwaliteit van de 

kristallen kan door de verschillende bewerkingen sterk achter uit gaan. 

Een beperking bij het meten aan kristallen met steeds hogere frekwentie 

wordt op dit moment gevormd door de digitale frekwentie-generator, waar

van de maximaal instelbare frekwentie ongeveer 32 Me is. 
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Voigt Atanasof ~echmann Mas.on Quartz accepted 
Cr. App. 

8.54 8.675 8.674 8.605 8.51 8.75 

10.56 10.68 10.72 10.71 10.53 10.77 

5. 71 5.786 5.794 5.865 5.71 5.73 

o. 726 0.687 0.699 0.505 0.695 0.762 

1.44 l. 13 I. 191 1.045 1.41 1.51 

I. 69 I. 796 1.791 1.825 1.61 t. 72 

3.91 3.994 3.988 4.05 3.91 3.99 

eenheid: 1010 N/m2 

Bechmann 

0.171 

0.0406 

39.97 

41.03 

Tabel I 

elasticiteits-koëfficiënten van kwarts 

Cady Mason eenheid 

0.173 0.167 C/m2 

0.040 0.032 C/m2 

- 40.53 oF/m 

- 41.59 nF/m 

Tabel 2 

waarden van de piëzo-elektrische 
konstanten, permittiviteit van kwarts. 

Mindlin Beaver Koga Ekstein eigen 

berek. 

8.674 8.674 8.758 8.605 8.674 

12.977 12.966 13.074 12.986 12.976 

10.284 - 10.246 - 10.283 

3.861 - 3.844 3.906 3.861 

6.881 6.883 6.945 6.98 6.881 

2.901 2.899 - 2. 934 2.901 

-0.826 -0.823 -0.900 -1.035 -0.825 

2.714 - 2. 726 2.585 2. 715 

-0.365 - -0.343 0.355 -0.366 

-0.742 - -0.791 - -0.742 

0.992 - 0.946 - 0.992 

0.570 - 0.526 -0.528 0.570 

0.253 0.236 0.238 -0.246 0.253 

Tabel 3 eenheid: 1010 N/m2 

elasticiteits-konstanten voor de AT-snede. 

BIJLAGE l. 

~erekend Beaver 

el! -0.171 0.171 

e12 0.152 -0.152 

el3 0.019 -
e14 -0.067 -
e25 -0.108 0.107 

e26 0.095 -0.096 

e35 0.076 -
e36 0.022 -

eenheid: C/m2 

Tabel 4 

waarden van piëzo-elektrische 

konstanten voor AT-snede. 

berekend Beaver 

T 
Eli 39.97 -

e22 40.32 40.39 

E:3J 40.68 41.45 

e23 0.500 -
eenheid: nF/m 

Tabel 5 
waarden van de permittiviteit 

voor de AT-snede. 

.. 
• ,.; 'ë,,~ 

. t.~~~ 



kristal 51 

p~J p~3 p~5 p~J 

I 5 7 5 l 5 0 12. 5 
4.988.539 14.946.491 24.8';9.833 4.977.428 
270 125 28a 1 a a a 

27.7 17.4 I 7. I 25 

27.7 17.4 17. I 25 
270 60a 
9. I 10.1 

26.5 27.2 
I 9 5 300 
9. I JO 

35.6 37.2 
900 500 
9.8 3 

45.4 40.2 
4 5 0 

11.3 

56.7 

kristal 52 kristal 53 

p~3 p~5 p~I p~3 p~5 

4a 72 2a 3 6 97 
14.914.036 24.862.551 4.960.731 14.859.900 24.754.563 

57a 
7.9 

62 
4 

740 
14.9 

800 
20.9 

55a 16a 1 9 5 33a 
26 12.3 21 21.8 

7.9 26 12.3 21 
240 230 600 

14 IJ. I 12.6 

11.9 26.3 32. I 
235 500 
6.4 13.7 

26.8 38.5 
1300 550 
9.7 8.3 

47.7 48.2 
1000 
10.2 

58.4 

tabel 2 

gemeten frekwentieverschillen van de 

verschillende resonantiefrekwenties. 

21.8 

34.4 

48.1 

56.4 

kristal 54 

p~J p~3 

1 7 3 2 
4.984.961 14.930.715 

I 6 5 
- 15.7 

15.7 
230 

19.5 

35.2 
420 

21.7 

56.9 

p~5 

78 
24.875.037 

l90 

12.7 

12.7 
690 
8.7 

i 21.4 
3a~ I 
9 

30.4 

l 

0 
-...! 
I 



p = 1 

p = 3 

BIJLAGE 3. 
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temperatuur 50 75 100 125 175 

<P 

35° OI 149 355 701 1249 3195 

35° 21 123 306 627 1148 3038 

35° 41 97 256 553 1048 2880 

35° 61 70 206 478 948 2723 

35° 81 44 146 404 847 2566 

35° 101 17 107 330 747 2409 

35 ° 12 1 -9 57 255 647 2251 

35° 14 1 -36 7 181 546 2094 

35° 16 I -62 -43 107 446 1937 

35° 18 I -89 -92 32 346 1779 

temperatuur 50 75 100 125 150 175 

<P 

35° OI 733 1521 2627 4199 6384 9331 

35° 21 654 1372 2406 3904 6012 8878 

35° 41 575 1224 2186 3608 5639 8425 

35 ° 61 495 1075 1966 3313 5266 7972 

35° 81 416 927 1745 3018 4893 7518 

35° 10 I 337 779 1525 2723 4520 7065 

35° 12 1 257 630 1304 2428 4148 6612 

35 ° 14 1 178 482 1084 2132 3775 6159 

35° 16 I 99 333 864 1837 3402 5706 

35° 18 I 20 185 643 1542 3029 5252 

tabel 5 

frekwentieverandering t.o.v. frekwentie 

bij T = 20 ° C , volgens Bechmann. 



temp. 

50 

7S 

100 

12S 

ISO 

175 

temp. 

50 

75 

100 

12S 

ISO 

17S 

200 

temp. 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

p = I 

t"mp. 

50 

75 

100 

125 

150 

175 
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kristal S4 (TT3) 

p = I p = 3 p = 3, inh. 

4.984.742 14.929.100 J4.94S.OS7 

+ 9 165 t .;. 78/ 26 t + 863/ 288 t + 82/ 27 t .j. 802/ 267 

64 438 382/ 127 1965/ 6S5 384/ 128 1889/ 630 

186 999 1048/ 382 3933/1311 984/ 328 3813/1271 

S95 1889 2519/ 839 6897/2299 2482/ 827 6819/2273 

1971 2927 7176/2728 10343/3444 7065/235S 10062/33S4 

3479 - 12100/4033 - 11911/3970 -

kris tal 5V I 

p = I p = I, p = 3 

4.958.216 4.<Jb5.061 14.894.675 

. + -4 90 r l -27 56 t + 137 I 4b 614/ 208 

-2S 116 -42 113 396/ 132 1067/ 3S6 

99 176 107 320 1309/ 436 2029/ 676 

708 88S 592 792 3120/1040 380S/J268 

18S4 1864 IS43 1732 6181/2060 677S/22S8 

32SO 3433 2739 3022 10488/3496 11279/37S9 

S218 - 4696 - 16694/5S98 -

kristal SI (TS1) 

p = I p=l,inh. p = 3 

4.988.S8S S.OI9.651 14.946.244 

+ 0 212 t + -7 137 t .j. 45/ IS 940/ 313 

23 478 -2 358 236/ 79 2000/ 667 

153 956 87 816 811 I 270 3864/1288 

469 1639 376 1592 2081/ 694 S684/1895 

1085 - 957 2648 4369/14S6 10475/3492 

1853 - 2287 3748 9027/3009 14178/4726 

kristal 51 (TSJ) Q-faktor 

-P = oo Q = +45° cp = -4S 0 

4.988.53S 4.988.S66 4.988.506 

i 15 219 t + 13 212 t + 16 22S t 
tJO soo 55 468 63 S07 

188 984 184 977 192 983 
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