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Voorwoord. 

Dit afstudeerverslag is mogelijk geworden dankzij 

de medewe r~ing en de hulp van een groot aantal 

personen, Z'.J wel van binneu als bui ten de onderwerp

gro ep Physische Onderzoekmethodieken . 
Het zou misplaatst zijn een aantal van hen niet 

na.der te no emen. Een bi j zonder woord van dank past 

aan de heren F. van Empel, F. Boersma en 

E. van Ballegooijen voor de hulp bij het oplossen van 

praktische en theoretische problemen. 

Verder moeten vermeld warden de medewerkers van de 

werkpla.ats van de afdeling der Technische Natuurkunde 

voor hun medewerking bij het opdampen der kristallen 

en het construeren van de nieuwe kristalhouder . 



In dit verslag wordt de mogelijkheid onderzocht 

om voor temperatuursinvloeden te corrigeren bij 

massametingen met een kwartskristal met êèn elec

trodenpaar. 

Daartoe is de massagevoeligheid van een kwarts

plaatje (AT-snede) als functie van de afmetingen en 

de dikte van de electroden gemeten. Het blijkt dat 
deze voor dunne en/of kleine electroden aanzienlijk 

kan afwijken van wat tot nu toe algemeen wordt 
aangenomen. 

Uitgaande van het tweedimensionale model van 

Shockley voor een kwartskristal met electroden hebben 

wij een driedimensionaal model opgesteld. Dit drie
dimensionale model blijkt beter overeen te stemmen 
met de meetresultaten. 

Op grond van het feit dat uit de metingen van de 

massagevoeligheidsverhouding tussen de eerste boven

toon en de grondtoon bleek dat deze voor kleine, 

dunne electroden veel groter dan 3 kan worden,en 

omdat de verhouding van de temperatuursco~ffici~n

ten van de eerste boventoon en de grondtoon onge

veer 3 is,zijn we in staat geweest voor een kris

tal met een bepaalde electrodenconfiguratie twee 

vergelijkingen op te stellen,die onafhankelijk zijn. 

In deze twee vergelijkingen wordt de frequentie

verschuiving van de grondtoon en de eerste boven

toon uitgedrukt in een massaverandering en een 

temperatuursverandering. 

M.b.v. deze twee vergelijkingen kan men massa

metingen doen,waarbij voor temperatuursinvloeden 

gecorrigeerd kan worden. De bruikbaarheid van 

deze methode is echter aan een aantal beperkingen 
onderhevig. 
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Hoofdstuk I Het kwarts. 

I.l Eigenscha~~~ ~kwarts. 
Kwarts besta:l.t uit Siliciumdioxide ( SiO ::') in 

kristallijne vorm. Het komt in verscheidene modifi ca

ties voor, waaronder het pïêzo-electrische ex-kwarts, 

dat toepassing vindt in kwartsresonatoren. Onder at

me sferische druk en bij een temperatuur van 573°C 

gaat het ex -kwarts over in het pi 'êzo-electri sche (3-

kwarts l),dat andere eigenschappen bezit. Bij toe

passingen van kwartsresonatoren moet men er dus voor 

zorgen dat men beneden deze overgangstemperatuur 

blijft. 
De kristalsymmetrie van OC-kwarts is trigonaal 

klasse 18 (volgens Groth) met de symmetrie~n 3:2 
2

)• 
Van het lX-kwarts komen zowel optische als electri-

1) 
sche tweelingen vooro • 

I. 2 K_wartssneden. 
Kwartsplaatjes, die in resonatoren gebruikt worden, 

kunnen onder verschillende hoeken t.o.v. de kristal

lografische assen uit het. moederkrist al gesneden wor
den. Figuur 1 geeft een overzicht van enkele veel toege

paste kwartssneden3)met de benamingen. Elke snede 

heeft specifieke eigenschappen. Resonantiefrequenties 

van plaatjes van de AT-snede,die bij dit onderzoek ge

bruikt zijn,hebben een lage temperatuurco'êffici'ênt bij 

kamertemperatuur. 
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I. 3 Q.~ lineair~ :Qi~~-e1,ectri_2che _rel_§.ties yoor de 

AT-snede. 

M.b.v. de lineaire pi~zo-electrische relaties 

kan men het gedrag van het o<-kwarts beschrijven. 

De pi~zo-electrische relaties zijn tensor-relaties; 

het is echter mogelijk deze tensor-relaties te 

schrijven in een verkorte matrixnoLatie. De pi~zo

electrische relaties zien er dan alsvolgt uit: 

r a. ::: ~6 Sb ek..6 0 
~ : e,t, s.6 ~ E;·k ~ 

met i,kel,2,3 en a, b :: 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6 • 
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Hierin is: 

~: spRnningscomponent (N/m 2); T1 ,T 2 en T3 ZlJn 

normaalspanningen en T4,T5 en T6 schuifspanningen. 

Cq 6 matrix van de elasticiteitsco~ffici~nten (N/m 2), 

waarvoor geldt dat cab== cba• 

S;,: deformatie-component;S,=~u., ,ç;;J.= è)l)..é r SJ"~~ 
V)(l 'aX2. t)X3 

..S: _ ;Ju~~ ~4"...1 S.. .:: ~ ... d'1J S _ CJu, ~ éJu1 • 
"- ~'<''3 K.2 ' :.s- (3x3 èJJc, ) 6- ~ ~ I 

u. is de deeltjesverplaatsing in de x.-richting. 

~-k.: m~_trix van de permittiviteit (C 2/Nm2)~ 
ekh: matrix van de pi~zo-electrische constantentC/m2). 

E;: component van de electrische veldsterkte~N/C). 

Q. : component van de di"électri sche verplaatsing 

~C/m2 ). 
Deze relacies gelden t.o.v. de krisLallografische 

qsseu ( 1.., Y, Z). Voor het .. T-pl aatje defini"éren we een 

ni em'l rechthoekig coördinatenstelsel ( x1 , x
2

, x
3

), dat 

over een hoek van 35°15' om de kristallografische X
as geroteerd is (zie fig.2;. 

x2 
_ .......... y 

--~AT-snede 

fig. 2 

.t>ast men de bij de verkorte matJrixno G a·ti e behorende 

cransformat.1 eregels toe4 J op de mat..rices van de el as Gi

ci te i "Gsco~f:tï ei "én ten en de pi"ézo-elec trl scne cons Gan

ten, dan krijgt men voor de AT-snede de volgende ver!:e

lljlnng voor de spanningscomponenten: 

r; c" · c,2 c, 3 e,4( o 0 
ê)u, e,, 0 c (5X""; 

?] c,? C:z~ Cn c<'"' o 0 
t)ur 
a x2 e, 7. 0 0 f, 

r; CIJ eH Cl3 (JLI 0 0 ~ <2ll 0 0 
= 3 f~ 

~ c,.., C<t; cJ'"' c4~.~ o o ~ + dUJ et'-~ 0 0 
8><1 a x~ EJ 

T 0 0 0 0 <;:,-- <r6 é)U.J -t ~ () e2 t" e3 s-
r Z,XJ (jxl 

76 0 0 0 0 Cs-6 C'.(6 é)u, + Ol.(2 
0 ><l '0 )( 0 e2 6 eJ t 

(1) 
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De p;etal waarden van de el ast i ei te i tsco·éffi ei ~nten 

en de pi~zo-electrische constanten voor de AT
snede kan men vinden in 5). 

Voor de bewegingsvergelijking krijgt men in de 
verkorte matrixnotatie4): 

'r, '2. 

~ ~ ïL l' d IA.! 
0 0 0 -

ê>x, OXJ Bx< l ()t~ 

rr ;> tu:l i2- ~ {)_ J 
0 - e 0 é)>('~ ê) )(3 

0 ê)><, 'T'~ ~ -f.~ 

J ~ 2__ IJ' J \t3 s-
0 0 ê>.x.J ê> )(~ 0 

() fz àx, er~, 

e : soortelijke massa van kwarts. 

Trillinssmodi in ~ Aî~n~. 
Een sinusvormige wi sselsp,anning tussen boven

en ondervlak van een AT-kwartsplaatje (d.w.z. een 
potentiaalverschil in de x2-richting), wekt hierin 
lopende golven op. Deze worden primair veroorzaakt 
door de dan optredende schuifsp,anningen; uit (1) 

volgt namelijk dat een veldsterkte in de x 2-rich
ting slechts direct gekoppeld is aan de schuifspan
ningen T5 en T6• Bij re~onantie zullen dan staande 
golven optreden. 

( 2) 

ln het algemeen zijn in een AT-plaatje de volgende 
resonantietypen mogelijk: 

Thickness Shear 'rs 1 'l'S 
3 

Thickness Twist TT1 TT
3 

Face ~hear FS1 FS
3 

Flexure Fl F3 

Extension El E3 

voor de keuze van de rich~ing van de veldsterkte 
(nl. x

2
) worden voornamelijk de TS 1 ,TT3'en de F1 

armgeslB#:en. Figuur 3 geeft een overzicht van de 
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deel tj esverplantsing van de verschillende mo(H. 

----------- .. _ 

F:.CE • THICKNE.SS• 
SHE:.R SHEA't 

FS1 TS, 

EXTE:\SION 
Et 

fig.3 

THICKNESS
TWIST 

TT a 

FL.EXURt ,, 

Opm.: D~ index bij de trillingsmodus geeft aan in 

i'relke richting de golf zi eh voortplant. 

1.5 Bepaling YBn Qf kristallografische ~-as ygg ~ AT 

kwartsplant .ie m.b.v. lineair: ~J2.0l ari seerd licht. 
Voor de metingen,die voor dit onderzoek verricht 

zijn,is het van belang de richting van de X-as in 

het kwartsplaatje te kennen. Er bestaat een eenvoudige 

methode om de X-as te bepalen,die hier beknopt wordt 

behandeld. 
Beschouw een AT-kwartsplaatje met de X-as évenwijdig 

aan de voortplantingsrichting "p" van lineair gepola

riseerd licht (fig. 4a). 

r~- .. 

t ... "' 

r ;;x 

fig.4a 

'"2 
\ 
I 

' 

p.L x 
fig.4b 
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De polarisatie-richting is loodrecht op het boven

vlak van het kwartsplaatje genomen. In het kwarts

plaatje kan de E-vector van het lineair gepolari

seerde licht ontbonden worden in twee componenten 

nl. een s-component,die in het vlak pZ ligt,en een 

f-component loodrecht op het vlak pZ. Kwarts heeft 

de eigenschap dat de voortplantingasnelheid van de 

f-component groter is dan die van de s-component. 

Derhalve zal het licht,na het verlaten van het kwarts

plaatje,in het algemeen niet meer lineair gepolari

seerd zijn,maar elliptisch. 

ln het geval echter dat de voortplantingarichting p 

loodrecht op de x-as staat (fig. 4b),is de f-component 
o,daar de E-vector in zijn geheel in het pZ-vlak 

ligt. Dit houdt in dat het licht na het verlaten van 

het kwartsplaatje nog steeds lineair gepolariseerd 

is. 

M.b.v. een polaroidfilter is dus in de situatie 

van fig.4b het licht,dat uit het kwartskristal komt, 

volledig uit te doven; in de situatie van fig.4a is 

het niet mogelijk het licht volledig uit te doven. 

Het blijkt dat in de praktijk deze methode om de 

Á-as te bepalen uitstekend te gebruiken is. De methode 

is nl. veel sneller en eenvoudiger dan de tot nu toe 

gebruikelijke methode m.b.v. röntgendiffractie. 

Een zeer uitvoerige beschrijving van deze methode 
is te vinden inll)hfdst.ll. 
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Roodstuk II Berek~ning yan Q.~ ~onanti~fre.9.~

!ies als funQtie ~ Q.~ electrode
afmetingen. 

II.l Inleiding. 

Voor zeer grote electroden geldt een bij benade

ring lineair verband tussen de frequentieverschui

ving en de verandering van de electrodedikte 6): 

LJ I= - _F. /. 6 LJ. d 
cl. e ( 3) 

Hierin is 

.tt/: 
I 
f = 

frequentieversehui ving. 

reonantiefrequentie van de grondtoon. 

1,3,5, ••• ; p:l correspondeert met de grond

toon,p=3 met de eerste boventoon enz. 

dikte van het kwartskristal. 

verandering van de electrodedikte. 

soortelijke massa van het electrodemateriaal. 

" " van het kwarts. 

Voor kleine electrode-afmetingen blijkt echter 

dat de frequentieverschuiving een fractie is van 

die,wel~e uit (3) volgt. Bovendien blijkt dat voor 

de pe-boventoon de frequentieverschuiving bij kleine 

electroden niet meer gelijk is aan p maal de fre

quentieverschuiving van de grondtoon. 

Het tweedimensionale model van Shockley,ontwikkeld 

voor de toepassingen van kwartskrist all en in !'il "ter

technieken, is het uitgangspunt geweest voor een ver

klaring van het voorafgaande. Vervolgens is,uitgaande 

van dit model, een driedimensionaal model opges·celd 

om na te gaan of daarmee een betere overeenstemming 

bereikt kon worden met de meetresulta~;en. 
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II.2 Afleiding~ Q~ gQlfvergelijking. 
De belangrijkste trillingsmodi in een AT-plaatje 

zijn de TT 3 en de TS1 ;deze hebben beiden een deel

tjesverplaatsing in de x1-richting (zie fig. 3 blz.5 ). 
Uit (?) volgt dqn voor de bewegingsvergelijking 

(uiu3.::o): 2 

CJ 77 ~ w + é) '1't = ê) u, ( 4) 
dJ(, J><J 2x;z e :Jt.2 

Voor de spanningscomponenten geldt dan (bij verwaar

lozing van de pi~zo-electrische constanten): 

'77 (' dL-lt 
lt.;::: 14 ...,-

c:J X I 
7;'= C'll 

CJu, 
-;rx; 

'-nl C}u, du, 
s- = c >r -s-- + er-& -

o x1 o .x 2 
rr;= (', < 

du, 
;r-;-; ( 5) 

7.{ = Cs-6 é/u_, -r C ~ 
éJ )("J 6'( OX2 

s=- Cu 
c1 u, 
;r;: 

In het vervolg stellen we c12-: c14o; c 56: o, daar deze 
klein zijn t.o.v. de overige elasticiteitsco~ffici~n

ten. Invullen van (5) in (4) levert dan de golfver
gelijking: 

2 

C Ju, 
+ 66-d ><; 2 

II. 3 !1Q.del y:an §.hocklQ.X; :2_rincipe y:an Q.~ ~sloten 

akoustische ~nergie. 

( 6) 

Beschouw een kwartsplaatje met een electrode,die 

in de x1-richting oneindig lang is (fig.l). 
I a,. I 

- - - - - - - - - - -~ --- ------- _[f_b--
I 
I 

I 
I 

I 
fig.l 

Shockley gaat voor de berekening van de resonantie
frequenties van de TT 3-mode uit van het volgende 

model: 
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.b 

fig. 2 

De electroden worden alleen in rekening gebracht 
door te veronderstellen dat de soortelijke massa 

van het kwarts onder de electroden groter is, ee"7e • 
Hieronder volgt een beknop·t;e beschrijving van 

de berekening van de resonantiefrequenties;voor een 
uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar 5)en 8~ 

De golfvergelijking wordt, daar ~u,= o 
ox, 

'< 2 
/'"- ~I c. èJ !.{, -
'-06 :1 ~ + ss ~ - f' 

u~< à 'S> 
(7) 

De randvoorwaarden,waaraan een oplossing moet vol-
doen, zijn: 

a)~<-=-:t ~ : T6.::: o 

b) ZJ=.to..: deeltjesverplaatsing continu. 
c) ~3 =..:t~: T5 continu. 

Als oplossing proberen we: 

1x31~ a: tL =- tfo e 
j(wf .r j-t x2 .i: .{1 ~J) 

/\ .... /( ,_d z ~ x2 - ~ x1) 
x3> a: u .. u e 

0 

A /.'. 
....... "" j(wt .z-k~x2 +k1 x3 ) 

x3 < -a: u C-{o e 

( 8) 

(9) 

(lo) 

Uit de randvoorwaarde voor boven- en ondervlak 
(T6: o) en de dispersierelaties volgt dan 5): 

A. 

J<.< = }< = 'irr i ,P .:- /, J' s-, 1 . . . . . . ( 11) 

kJ ~/ é'e (w2_ ,__._;}j . 
LJe -= E!ly'?Zi' ( 12) 9'r } 

}:, f'e .... Ve ' I:J = (i-J 2 ,.z) 1?.!2v0Z ( 13) ~I' 
- t-..;s 

.J 
l-<./~::: 

.P e 
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Daar~'> e geldt dat we< ws. 
A 

Uit (12) en (13) blijkt dat k3 en k
3 

zuiver 
imaginair kunnen worden, nl. als WL.. We. In dat geval 

is dan geen golfvoortplantinr': mogelijk. Indien 
11 

<-<{>~'-V<~ ,dus alswtussen de beide afsnijfre-

quenties" We en Uj ligt, is alleen in het electrodege
bied golfvoortplanting mogelijk; in het gebied buiten 
de electroden dempen de golven dan exponentieel uit. 
Op eenvoudige wijze ?)kan aangetoond worden dat in 

de exponentieel uitdempende "staarten" geen energie 

gedissipeerd wordt; dit leidt tot het principe van 
de opgeslDten akoustische energie. Bij resonantie 
kan men dan hoge Q-factoren verwachten,daar de ener
gie onder de electrode ."gevangen" blijft. 

A 

Als w >t.q. zijn zowel k
3 

als k 3 re~ el en is overal 
golfvoortplanting mogelijk,de golven "lekken weg". 

De beide overige randvoorwaarden ;::oor x3= :t a 
leveren een verband op GUSsen k 3 en k3; voor de 
symmetrische TT 3-golf is dit verband: 

,A 

-Ja,.n k3a. = _/ k3 ( 14) 
k.3 

Tezamen geven (14),(12) en (13) een stelsel van 3 
A 

vergelijkingen met 3 onbekenden (nl. k3,k3 en w l• 
waaruitw oplosbaar is. Na eliminatie van k

3 
en k

3 
krijgen we de volgende vergelijking voor w : 

met: 

G z = { t - (f') f d
0 

2 
[; -+ Qo -r {1 - flo ) t;J] 

(15) 

;,u L-:z -~ + )V(;- JZO J] 
en 

' • 
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Uit (15) blijkt dat naast de fund8mentele of harmo

nische resonantiefrequenties (p- =: 1, 3, 5, •.. ) er ook 

nog inharmonischen (n= o,l,2,3, ••• ) mogelijk zijn. 
Van de inharmonischen ligt de resonantiefrequentie 

iets hoger dan de harmonischen,maar lager dan de 

afsnijfrequentie~. Afhankelijk van de electrode

~fmetingen kunnen een of meer inharmonischen optre

den. 
Uit (15) is w als functie van de electrode-afme

ting a en als functie van ~ te berekenen. Voor LVe 

geldt volgens S). 

-2 cJ -· 
LVe_ = u.J.s (I + {!LQ ) ( 16) 

e-b 
Hierin is: 

f<E 
e 
d 

:soortelijke massa van het electrodemateriaal. 

" " " " kwarts. 
:dikte van de electrode. 

h :dikte van het kwartskristal. 
jubstitutie van (16) in (15) geeft een vergelijking 
waaruit w als functie van de electrodedikte is te 

berekenen. 
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II.4 Driedimensionaal ~adel. 

We beschouwen een kwartsplaa~je zoals getekend 
in fig. 3. 

/ 

/ 
/ 

-i:;~ -t/'-______ - -__ .;L.....;:-;....;~ _""(, / ; ,; 

/ I 
1
1/ 

/ /'' t' ; - - - - - - - - i/ 

·-·-·-,.,-

/ . / 

/ ) 

/ / 

I / 

I • 

/ 

- -/ _,__. ----
/ • I 

/. / 

.f_._.-.- · F--~ ~=------=·1- · - · --r<~th I 

-I· - . - - I. -- . -. _\!:--

I 2 a.. r-
fig. 3 

Voor de berekening van de resonantiefrequenties 

gaan we uit van het volgende model: 

/'' /--tx'-_ -/~-:.-.-. . -·/er 
/ /. _J 

20 /-/~r~~ ,_';<·/'e 

t~---/ ~~~~~--------7/ b - -:---- -:~~~'\,_~/' 1//. .t-3 
-- ..1----~------ --1 

. I I / / 

!~. - - - - + --· - · -- · ~ · - · - · - ·î~ r. -Ti, 
L . - . - . -: . . - . T . - . -· . - .Y. - - f-

fig. 4 

Evenals bij het model van Shockley worden de electro

den alleen in rekening gebracht door aan te nemen 

dat de soorteli.jK:e massa van he-r; kwarts onder de 

electroden groter is, & > e . 
Als oplossing van de golfvergelijking \6) proberen 

we de volgende combinaties van lopende golven: 



f;<.,/<' ~ 

/X,/<'C1 

j7(j/< r;, 

/'lj/l Cl J 

E1ectrode~ebied: 

x 3 > a ,}X;(< 4 
x3 < -aJ /X, I <: t.' 
x1 > c , t;rJf<.:. a 
x1 < -c" JX1 j<tê. 
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U:: 
' U= ,, 

U= 
/{I 

u. = 
11/1 u..::: 

Invullen in de golfvergelijking levert de volgende 

dispersierelaties op : 
1. "- ., ::t c,, .k, -+ c66k.< -t- Cn k3- .::: fe ...u 

_."1. 
-"~' ",...2 

C11 k, Cf6 k2 c,s 1] 
J.. (17) + -r = é' U) 

_.t. .:t _2 
c" ,( c i6 k:] ;?. 

-t- T Cn k1 - e L-V -

De oplossing voor het electrodegebied gaan we als
volgt schrijven : 

U; Lioej(L<.Jf :t-k,x,:tkJ h) {A e:Jk<x~+ B e~jk,x?j 

. / ( I 

- (_Jo e .J c w .:t. I; x,! kJ x]) { R' U>-S i< x., + B sin k< )(< J 
In de x 2-richting beschouwen we alleen de anti-

• symmetrische oplossingen ( A = o): 

. j (LV t :!:. KJ, -z k1 x.i) 
U :: U

0 
1AA'"'l k2 x2 e 

De hiervoor beschreven procedure passen we ook toe 

op de kien de k3 golven,met dit verschil dat we 

voor de x1- en x3-richting alleen de symmetrische 

oplossingen beschouwen. We vinden dan voor de deel

tjesverplaatsing U: 

u= ( 18) 

Voor het gebied buiten de electroden vinden we dan 

anal0og voor de deel tjesverplaatsing: 
-" 

·U'::;;; Li, 
A 

/'- j(wt - k3 X ) 
x3 > a: s..&n k< x .:t c.o:s k, x, {! 3 

A 

lt 

~ " j ((A} t ,.. k1 X3 ) 

x3 <. -a: u = u~ .s..w., kJ x< c D-5 k, x, e 
J// . _ _ __;{UJi-k,x1J 

x1 > c: U:: LL) ~ k2 x.~, cos k 3 x 3 e -
1//1 

_ _ j(L.Vt + k, XJ) 

x1 < -c: Ll. :: LIL, ~ k. x<- co-s 1<1 x 3 e (19) 
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Uit de randvoorwaarde dat op boven- en ondervlak 

(x;r±~) T'6 •~t~~~::.o volgt,daar zowel binnen als buiten 
het electrodegebied de dikte overal gelijk is: 

( 2o) 

Opm: Aan de randvoorwaarde T2-:::T 4=o is volda::m,daar 
gesteld is dat c12 ::- c14 ::. o (zie hfdst. I). 

Substitutie van ( 2o) in (17) geeft voor de dispersie-
relaties: 

< k~ c,,), Cs-.r & ( ~ <) ..,. 
3 ::: e-.u - u...~e 

-'\ < "'< 
( u.J 2 - <-L',/ ) ( 21) c" i, + c,s k = e .] 

- .z -< -' <) c" k, -f Cs~ kJ .:::. { ( UJ - ~ 

2. <... on)~ 
waarin f'e (.>Je = e LVS - c66 ( T . 

Voor x
3

-= ±a moe·t de oplossing aan de volgende 
randvoo rwa~rden vol do en: 
a) Deeltjesverplaatsing continu. 
b) T

3 
= c 

3 
Ju., continu. 

I èJx, 
c) T5 = c d u, continu. s-so-x; 
Voor x3~+a levuren de voorwaarden de volgende verge-
lijkin::'·en op (x3 = -a levert dezelfde vergelijkingen 
op,daar we alleen de symmetrische oplossing bekijken): 

) U . i(vt .,. _;(L-Vf- .~:; aJ 
a 0 .s.-~ k.z x< C.&$ k, x, Gcs Jsa. {/ : L/,s.U-.Jsx~ cosk,x,e 

( 22) 

Dit moet voor alle x1 gelden; hieruit volgt dat: 
A 

kl: kl (23) 

Dit geeft voor (22): ~ 
-_/~3 Q 

li o c.c-s kj a = ~ e ( 24) 

b) T
3 

continu geeft (m. b. v. (2o) en (23) ): 

U 
--jka 

c '--o-5 k-J a: =- LJ I e ' ( 25) 
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Uit de continuïteit van de deeltjesverplaatsing en 

vanAT
3 

blijkt hetzelfde verband te volgen voor k3 
en k 3• 
c) T

5 
continu geeft m.b.v. (2o) en (23): 

{. u /wt A . ...f(~.<..·f-1; a) 
- K3 (r> 0 $-i...,k~X.7 Cosk, X, S~ kJQ 1?. -- ·k U l k -;/ 3 Crs , 5-<.-r> K-1 K<' t..os , x, I? 

. "' -·{'a 
k3 s~ ka /..) - ,· k n :J 3 u 

J o-.J)C 1 ( 26) 

Vergelijkingen (24) en (26) vormen een stelsel 
van twee lineaire homogene vergelijkingen in de on
bekenden U

0 
en u1 ; voor de oplosbaarheid van dit 

stelsel geldt dat de determinant van de co~ffici~n-
nul moet zijn: 

" 
Co-s k1 a 

:ik1 a 
- e 

-[ :: 0 

kJ~ lsQ "' -:J ?Q 
-j k1 e 

Dit geeft: 

( 27) 

Bovendien moet de oplossing aan de randvoorwaar-
den voor x1::: j; c voldoen. Deze randvoorwaarden zijn: 

a) deeltjesverplaatsing continu. 

b) T1 continu: 
c) T

5 
continu. 

d) T6 continu. 
Het blijkt dat drie randvoorwaarden (nl. a,c en d) 
dezelfde vergelijking opleveren. Het berekenen van 

f/111 

het verband tussen k1 en k1 verloopt verder analoog 
aan het voorafgaande. We vinden dan: 

jkl 
tan(k c):: -- ( 28) 

1 kl 

-k3= k3 ( 29) 

Substitutie van (23),(27),(28) en (29) in de disper
sierelaties (2l),geeft drie vergelijkingen met drie 
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( 3o) 

( 31) 

( 32) 

( 33) 

( 34) 

( 35) 

Uit deze drie vergelijkingen is de resonantie
frequentie op te lossen als functie van de dikte 
en de afmetingen van de electrode. 

Hiermee is het gelukt om het tweedimensionale 
model van Shockley uit te breiden tot drie dimen
sies. De oplossing,die aan de golfvergelijking 
voldoet,is een combinatie van een TS

1
- en een 

TT 3-golf. Ook voor deze golf geldt het principe 
van de opgesloten acoustische energie • 
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lloofdstuk III De meetopstelling. 

III.l Inleiding. 
Voor de bepaling van de resonantiefrequenties 

van de kwartskristallen hebben we bij dit onderzoek 
gebruik gemaakt van een stabiele frequentiegenerator 

(Schlumberger type Fs 3o) en een vector-impedantie
me~er tHewlett-Packard 4815A-RF). De resonantiefre
quentie wordt dan gemeten door de frequentiegenerator 
zodanig in te stellen dat de fasehoekmeter van de 

vector-impedantiemeter nul aanwijst; bij die frequen
tie is de impedantie van het kwartskristal re~el. 

v;en andere methode om de resonantiefrequentie te 
bepalen werkt m.b.v. een oscilla-tor. ~Hui t men het 

kwartskristal aan op de oscillator,dan stelt de fre
l)uentie v~n de oscillator zich automatisch in op de 
resonantiefrequentie van het kwar~skri stal. 

Het meten met de vector-impedan~iemeter heeft 
enkele belangrijke voordelen. Het is nl. mogelijk 
om uit het gehele spectrum van resonantiefrequenties 
(harmonischen en inharmonischen) die resonantiefre
quentie uit te zoeken,,'laaraan men wil meten. Boven
di en kan men zowel aan de serieresonantie (impedantie 
re~el en minimaal) alsook aan de parallelresonantie 
(impedantie re~el en maximaal) metingen doen. Verder 
is het mogelijk direct de weerstandswaarde bij reso
nantie af te lezen en op eenvoudige wijze de Q-factor 

te bepalen. 

III. 2 Q.~ )!!eetopstelliQ.g. 
In fig.l is een blokschema getekend van de meet

opstelling. Het gebruik van een zeer SLabiele fre
quentiegenerator is noodzakelijk daar de inwendige 
frequentiegenerator van de vector-impedanti eme·ter 
niet stabiel genoeg is en niet nauwkeurig genoeg is 
in te stellen. Voor de aanpassing van het signaal 
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van de digitale frequen"tieo;enerator aan de vector

impedRntiemeter is een 12 dB verzwakker noodzakelijk. 

digitale 

frequentie- --
generator. 

12 dB referentie
frequentie. 1---- verzwakker 

frequentie
teller. 

vector
impedantiemeter • 

..,. ___ ---, 

krist al houder -------+-·+-,; ~~:_,__ ..... , j 
I I 

glazen ballon-------+---~.__-_ .. ____ ! 

thermostaatbak-------------~------~ 

fig. 1 
Om meetfouten in de frequentie te voorkomen wordt 

aan de frequentieteller een referentiefrequentie 
(1 MHz) van de digitale frequentiegenerator toege
voerd;zowel frequentiegenerator als frequentieteller 
hebben dus dezelfde referentiefrequentie. 

Vor)r het meten van de temperatuur is een koper

constantaan thermokoppel gebruikt waarvan de ene las 
in de kristalhouder zit en de andere in smeltend ijs. 
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III.3 De krist?}houd~f.· 
Het bleek noodzakelijk een nieuwe kristalhouder 

te ontwerpen,daar de bevestiging van veertjes aan 
de electroden,zoals beschreven in 5),voor dit onder

zoek niet doelmatig was. Aan de nieuwe kristalhouder 
werden de volgende eisen gesteld: 
a) De kristallen moeten gemakkelijk verwisseld kunnen 

worden. 
b) Er moet goed electrisch contact gemaakt worden 

met de electroden. 
c) Er mogen geen grote mechanische spanningen in het 

kristal optreden. 
Het blijkt dat de kristalhouder van fig.2 (bl7,.20) 

uitstekend voldoet. Het kristal wordt door vier druk
contacten tegen vier vaste contactpunten aangedrukt. 
De veerspanning van de drukcontacten is instelbaar 
d.m.v. een stelschroef. Om grote mechanische spanning
en in het kristal te voorkomen moet men er voor zor
gen dau de vier vaste contactpunten goed in ~~n vlak 
liggen. 

De contactpunten drukken direct op de aansluit
electroden. tiet blijkt dat de overgangsweerstend dan 
erg l8flg is. 

De kristalhouder zit in zijn geheel in een glazen 
ballon,die op een vacuumopstelling aangesloten kan 

worden. Voor een uitvoerige beschrijving van de ballon 
en de vacuUmopstelling wordt verwezen naar 5). 
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I 

~ stelschroef voor de 
· veerspanning. 

11----~------r------------------drukcontact. 

L--~----------- ruimte voor het 

kristal. 

~---------,---kristal. 

L_~~~3--Jr-----------------OPgedampte electroden. 

vast contactpunt. 

~~~r--------~paspen. 

~~------kristalmantel 

( stumati et). 

~------- aanslui tdraad. 

fig. 2 
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Hoofdstuk IV Het ~eten ~ de freauentiev~~derigg 

1.g.y. de diktev~andering y~ de electro
de bij verschillende electrode-afmetingen. 

IV.l De kristallen. 
Bij dit onderzoek zijn vierkante kwartskristallen 

(19 X 19 mm.) gebruikt, waarvan de resonantiefrequen

tie van de grondtoon ongeveer 5 MHz is. 
Op de kwartskristallen zijn electroden opgedampt 

van zilver (zie fig. 1). 

,•··- -- ---.. , 
• .. ------, .· -~ 
I • I 

.tel~ ~ I I 

' • • I i 

I I 
I 

\ 

fig.l 

Bij het opdampen van de electroden is rekening gehou
den met de richting van de kristallografische X-as 
(= x1-as) .• Deze is bepaald m.b.v. de in hfdst.I be
schreven methode. 

Voor het meten van de dikte van de opgedampte elec
troden is een Slaan-laagdiktemeter gebruikt. Het meten 
van de dikte van de opgedampte laag geschiedt alsvolgt: 
Tijdens het opdampen van de electroden wordt op het 
kvvartskristal van de laagdiktemeter ( "moni torkristal") 
dezelfde laag zilver bijgedampt. Daar de electrode 
van het monitorkristal zeer groot is,geldt voor de 
frequentieverlaging van dit kristal formule (3). Uit 
de gemeten frequentieverlaging van het monitorkristal 
kan men dan uit (3) de dikte van de opgedampte laag 
berekenen. Daar de frequentieverlaging m.b.v. de Slaan 
laagdiktemeter niet erg nauwkeurig gemeten kon worden, 

is daarvoor een aparte frequentieteller gebruikt; zo
doende was het mogelijk de dikte van de opgedampte 
laag tot op 1 a 2% nauwkeurig te bepalen. 

Voor een beschrijving van het opdampen wordt ver
wezen naar 9). 



-22-

IV.2 De meetseries. 

IV.3 

Het meten van de frequentieverandering t.g.v. 
de dikteverandering van de electroden is alsvolgt 
gedaan. We brengen aan beiooe zijden van het kristal 
een laagje zilver aan met een dikte All (de totale 
dikteverandering is dus l.Ad ) , waarna we de resonan
tiefrequenties meten. Dit herhalen we een aantal 
malen. De,dikte van elk der electroden wordt aldus 

in stappen van Ael~ 500~ gebracht tot op ongeveer 

5000 ~-
Uit de gemeten frequentieverandering en de dikte-

verandering Acl ( ~ 500 ~) kan men dan ~ als functie 
van de dikte d van elk der electroden berekenen. 

Er zijn drie meetseries verricht wa~~bij de breed
te van de electroden (2c) de volgende waarden had: 

2c = 2. 5, 5.0 en7. 5 mm. Bij elke meetserie is gemeten 
a8n 6 verschillende kwartskristallen,waarvan de 
lengte van de electroden (2a) onderling verschillend 
was,nl.: 2a ~ 8b,l2b,l6b,24b,32b en 40b; bis de 
dikte van het kwartskristal ( b = 0. 34mm.). 

De ~etresu1~at~g_. 
Voor oneindig grote electroden kan men ~ bereke

nen uit (3): 

( ~) = -P· B 
ad c,..., de (36) 

Voor een 5 MHz kristal met als electrodemateriaal 

zilver (eJ= 10.5 103) geeft dit: 

(!}! J~ :: -p. s~' J 'o '' ( l-ly..,. ) ( 37) 

Voor kleine electroden is i! een fractie hiervan: 

~=,rUL" _1.p. " 13 1:' r~) (38) 

met: 0 '- g ~ 1 
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ve fractie g is een functie van de electrodedik~e 

den de afmetingen (~a en 2c). Uit de in IV.2 be

schreven metingen is de fractie g bepaald. In de 

grafieken I en II is gvoorde grondtoon (p-= 1) 

uitgezet tegen de electrodedikte d,met als parame

ter de gr':>otte van ajb; in grafiek I voor ~c = 2. 5mm, 

in grafiek 1 I voor ?c::: 7. 5mm. In de graf i eken III 

en IV is dit gedaan voor de eerste boventoon ( p = 3), 
in grafiek V voor de tweede boventoon ~p= 5). 

Uit de grafieken I tot en met V blijkt dat g 

veel kleiner dan 1 kan worden. voor dunne electroden 

llO~O à 2000 ~ ) en voor kleine electroden l2a& 2c= 

2.5mm.; kan n: zelfs 0.3 a 0.4 worden. voor grote, 
dikl<:e electroden gaat g naar de waarde 1. 

Bovendien blijkt uit deze metingen dat de verhou

ding tussen ~ van de eerste boventoon en ~ van de 

grondtoon veel groter kan worden dan 3 (vooral voor 
dunne,kleine electroden). 

T'")t nu toe werd aangenomen lO,ll,l 2)dat g hooguit 

een pa.ar procent kon afwijken van 1. Het blijkt echter 

dat voor dunne,kleine electroden g 50 à 60% van de 

waarde 1 kan ~wijken. Bovendien blijkt de veronder

stelling dat de massagevoeligheidsverhouding (=- de 

verhouding tussen de !t 's)voor de eerste boventoon 

en de grondtoon gelijk is aan 3 niet altijd juist 

te zijn. Bovenstaande is van zeer groot belang bij 

de toepassing van kwartskristallen als microbalans. 

In hfdst. V zal hierop uitvoeriger worden ingegaan. 

IV.4 Ver@lijking yan h,et !l!Od~l met Q~ m~tresul~.§!~· 
M.b.v. een computerprogramma zijn uit de drie 

vergelijkingen ( 33, 34, 35) de resonantiefrequenties 
als functie van de electrode-afmetingen en electrode

dikte berekend. Uit deze gegevens is vervolgens ~ 
berekend. 
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In grafiek VI zijn,voor een grote electrode,de 
meetresultaten, de resultaten van het driedimen
sionale model en het model van Shockley ter verge
lijking in één grafiek getekend. In grafiek VII en 
VIII is dit voor respectievelijk een middelgrote 
en een kleine electrode gedaan. 

Uit d~ze grafieken blijkt dat zowel het model 
van Shockley als het driedimensionale model voor
spellen dat g aonzienlijk kleiner dan 1 kan worden. 
Het tot drie dimensies uitgebreide model van Shockley 
blijkt beter met de meetresultaten overeen te stem
men; het verklaart globaal het verloop vanlt als 
functie VP~ de dikte en àe afmetingen van de elec
trode,numeriek zijn de afwijkingen tussen de resul
taten van het model en de meetresultaten echter nog 
a~nzienlijk. Op de mogelijke oorzaken hiervan wordt 
in hfdst. VI nader ingegaan. 
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HoQfdstuk V Het gebruik ygg ~en kwartskristal met 

V.l Lnleiding. 

Voor he1; gebruik van een kwartskristal als micro

balans,meet men een resonantiefrequentie: een veran

dering in massa (~m) veroorzaakt een verandering 

in de resonantiefrequentie (~/). De resonantiefre

quentie is echter bovendien afhankelijk van tempe

ratuur (T),druk (P) enz.,in formulevorm: 

In het algemeen geldt voor kleine veranderingen in 

m,T,P: 

...... 

zodat voor de interpretatie van de gemeten frequen

tieversehui ving (A/) rekening gehouden moet worden 

met temp.- en drukvariaties,waarvan in het algemeen 

de invloed van de temperatuur het grootst is. 

Naast de bestaande methoden om te compenseren 

voor temperatuurinvloeden (o.a. "dubbelkristallen") 

is een nieuwe methode ontwikkeld,die gebruik maakt 

van het feit dat de massagevoeligheid van de ,t boven

toon c~t) groter kan zijn dan drie maal de massa

gevoeligheid van de grondtoon (:é). Daar nl. de 

temp.coëffici~nt l~) van de eerste boventoon bijna 

altijd gelijk is aan drie maal de temp.co~ffici~nt 

van de grondtoon (~), is voor de onafhankelijkheid 

van het volgende stelsel vergelijkingen: 

/j. {) ~ ..!) 11-o .,. (7 .;, 4 '7' 
.,, .: 1J- b 'r ( 39) 

( 40) 

ver ei st dat ?.h ongelijk is aan 3 ~ • Formule ( 39) 
~~ ~-

geeft de frequentieverandering van de grondtoon 
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weer en (40) van de eerste boventoon. Zijn uit 
metingen U ~~ idÓ. en iJfJ eenmaal bepaald dan a,.. ' &f> , ~,.. a"., ' 
kan men,bij een willekeurige massaverandering,uit 
de gemeten frequentieverschuiving van de grondtoon 
en de eerste boventoon uit (39) en (40) 6~ en~~ 
berekenen,mits het stelsel onafhankelijk is. 

v.~ De ~assagevoeligheidsverhouding tussen de eerste 
boy~ntoon ~ de grondtoon. 

Uit de meetresultaten voor 1f bleek dat bij dunne, 
kleine electroden de fractie g van de grondtoon en 
de eerste boventoon sterk verschillend zijn: 

:! ~ ,, ( t j) ~ ~ -,, • s; 9:/10
11 

( .1/Y- ) 

!IJ = Q.7 {~~~ :- t1. 3. s;jr ll/ (-'t'i-) 
A of I· .tJ lflf} v:~ tf 1 

Voor de massagevoeligheid vinden we dan: 

~ ~ 
,, 

= -!' 
.I; f1 10 

(K?'lt) = .dn-t .2Aot.ae( -l·O.ee 
,, 

~ ~ = :::-iJ· -:7.f;tJJIO (XY"f) lJ.Hoo .?.LJti.Qet' 
2. O.f>e 

waarin: 

0 = Oppervlakte van de electrode. 

fe = Soortelijke massa van het electrodemateriaal. 

Opm: De totale dikteverandering is 2.Mi, daar aan 

beide zijden van het kristal de dik~e van de 
electrode met 4irJ veranderd is. 

de massagevoeligheidsverhouding ><(i:.)geeft dit: 

~.s 
::. 

Uit de graïieken I en III blijkt dat voor dunne, 

kleine electrr)den jJ veel groter is dan 3, ;X(~) 

kan dus veel gr.,ter worden dan 3. 

In de grafieken IX en X is voor resp. 2c = 2. 5mm 
en 2c ::= 5.0mm de massagev0eligheidsverhouding voor 
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de eerste boventoon en de grondtoon uitgezet tegen 

de dikte d van de electrode,met als parameter a/b. 
In grafiek XI is dat nogmaals gedaan,maar nu voor 
de tweede boventoon (p~5) en de grondtoon. 

Op grond van deze resultaten hebben we besloten 
de twee vergelijkingen nader uit te werken voor een 
kwartskristal met electrode-afmetingen 2. 7 x 2. 7mm 
(~ a/b = c/b ~ 4) en een electrodedikte van 3400 î. 

V.3 Bepaling~ de!~-~ temperat~urco~ffici~nten. 

Voor de bepaling van de co~ffici~nten zijn we 
alsvolgt te werk gegaan. We hebben op een kwarts
kristal aan beide zijden een electrode van 2.7~ 2.T 
mm. opgedampt met een dikte van 3400 ~. Van dit 
kristal is vervolgens het frequentieverloop van de 
grondtoon (grafiek XII, d= 3400 ~) en van de eerste 
boventoon (grafiek XIII. d= 3400 ~) als functie van 
de temperatuur gemeten. In grafiek XIII is de verti
cale schaal 2 maal onderbroken!. vervolgens is aan 
beide zijden 800 ~ bijgedampt en is wederom het frequen
tieverloop als functie van de temperatuur gemeten; 
dit is herhaald voor nogmaals een dikteverandering 
van 200 ~ \zie grafieken XII en XIII). 

Uit de grafieken XII en XIII blijkt dat het ver
loop van de resonantiefrequenties als functie van 
de temperatuur niet van de dikte van de electrode 
afhangt,althans n1et voor die diktevariatiesJdie 
wij beschouwen. Dit is in grafiek XIV nog eens duide
lijk naar voren gebracht. Hierin staat vertlcaal 
f-f uit,waarbij f een referentiefrequentie is,die 

0 0 
bij elke dikte zodanig gekozen is dat voor de grond-
toon (resp. eerste boventoon) de drie krommen van de 
verschilfrequenties zo goed mogelijk over elkaar 
heen vallen. Uit de verschuiving van f t.g.v. de 

dikteverandering kunnen we nu ~ en du~ ook ~ 
zeer nauwkeurig bepalen. 
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Uit het feit dat de drie krommen voor de grond
toon en de eerste boventoon goed over elkaar heen 
vallen (vooral voor T > 85°C) kan men concluderen 
dat de massagevoeligheid in dat gebied niet tempera

tuur afhankelijk is, dus dat a:l.." = 0. 

;l'abel I geeft de waarden van f
0 

bij de verschil
lende dikten voor de grondtoon en de eerste boven 

toon . (Hz) . fQ 
d (~) p=l p=3 

3400 5016726 14998390 

3600 5015737 14991130 

3800 5014675 14983640 

Tabel I. 

Uit de verschuiving van f
0

(die men m.b.v. grafiek 
XIV tot op ongeveer 1% nauwkeurig kan bepalen), 
de dikteverandering,de oppervlakte van de electro
den en de soortelijke massa van zilver kan de massa
gevoeligheid in de punten 3500 en 3700 ~ tot op onge
veer 4% nauwkeurig berekend worden. We vinden dan: 

~ (1o11Hz/kg) .a...,., 

d (~) p= 1 p=3 

3500 -3.2:!:0.1 -24 ::t.l 

3700 -3.5:!: 0.1 -24 ~ 1 

Tabel II. 

De massagevoeligheid verloopt van-3.2 1011 bij 
3500 ~ naar-3.5 1011 bij 3700 ~; de daarbij opge-

0 -.1 
brachte massa is .2/ld ee~ J.IO ~· We beschouwen echter 
massaveranderingen die veel kleiner zijn,zodat de 
massagevoeligheid voor die massaveranderingen con
stant veronderstelt mag worden. 

We gaan de twee vergelijkingen lineariseren rond 
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het punt d: 3500 ~enT.: 100°C. Uit grafiek XIV 
vinden we dan voor de temperatuurco~fficiënten bij 
T:: 100°C (voor temperatuurvariaties minder dan 
2°C): 

p d (~) ~~ (Hz/°C) 
1 3500 17.5 .t 1 
3 3500 60 t 3 

Tabel III. 
De twee vergelijkingen worden: 

( 41) 

( 42) 

Daar de verhouding van de massacoëffici~n~en ~7.5) 
niet ·gelijk is aan de verhouding van de tempera

tuurco~fficiënten ~3.4) is dit stelsel vergelijking
en onafhankelijk. Bij gemeten ~f, en tl/J kan men 
dus uit (41) en (42) A..,., en tJ1f1 oplossen. 

V.4 De bruikba8rheid ~ dez~ methode YQQr te!~
ratuurscorrec~. 

We beschouwen (41) en (42) met de onnauw
keurigheden in de co~ffici~nten: 

~~: -{3,~.to,l)i0 11.!lnt .,.(,~,~~1) AT ( 43) 

( 44) 

We berekenen~", en L!'f' onder de aanname dat de 
fout in L!/, en tl& nul is. We vinden dan voor A~ 
en IJ. 'f: 

~ ."...,: o, 2 6 10-~/, - o, o& tÓ~ .t d ~ (KJ) ( 45) 

4 ~ = 0 I J/ lJ~ - 0 1 0 ~~~ .t. [ 'r (~) ( 46) 
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Hierin zijn S"" en b 'fl de absolute onnauwkeu

righeden in 6,.., en .!1 'P : 

["' _, = 0,0 /l ,;)/! -/' I!} D ,2 /;'fo/:JJ ( kf) ( 47) 

['i': ." oJ /4/,/ -r 1!? .. D04 /IJ ij/ l~) (48) 

In het geval dat we alleen de fout in LJf, en A.~ 

beschouwen,dus als geldt: 
J/ 

- 3, ~ I o t1 """ + 11, F ~ '7' 

vinden we voor Lln, en LJ 1f> , bij een onnauwkeurig

heid tf .ft= [ /J::q,lfl: 

Vergelijken we (47,48) met \49,50) dan zien 

we dat reeds bij kleine waarden van A~ en lJ ($ 
r -'1 

\5 à 10 Hz)"""" veel groter is dan 3Jo ~en dat 

b'lf veel groter is dan D,ot~. Dit houdt in 

dat we dan de fout in Lil, en .a,t; kunnen verwaar

la zen. 

Zolang de fout Ó'T' in de temperatuursverande

ring L) 1' kleiner is dan de fout, die men maakt in 

de temperatuurmeting tijdens de massarneting,kan 

voor temperatuursinvloeden gecorrigeerd worden 

m.b.v. (43) en (44). Is~~ groter dan de fout, 

die men maakt in de temperatuurme·cing, dan is het 

niet zonder meer zinvol de twee vergelijkingen te 

gebruiken. 

Bovendien moet men er rekening mee houden dat AT 
kleiner moet zijn dan 2°C,daar anders deze twee 

vergelijkingen niet meer gelden (zie blz.29). 
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Uit bovensta~nde blijkt dat niet zonder meer 
de nauwkeurigheid van de massabepaling aange-
geven kan worden, daar deze bepaAld wordt door 
de gemeten waarden voor Al, en A_l; • Aan de hand 
van de gemeten waarden voor 4.ft en 4/J kan m.b.v. 
( 48) nagegaan worden of ['!' kleiner is dar.JJ. de 
fout in de temperatuurmeting tijdens de massa
meting;deze kan,afhankelijk van de omstandigheden 
waAronder de massameting plaatsvindt,sterk vari~ren, 
(O.l-1°C of meer).Is !rkleiner dan de fout in de 
temperatuurmeting,dan kan men voor temperatuur
invloeden corrigeren m.b.v. (43) en (44). 
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Hoofdstuk VI Qi~kussie. 

Uit de vergelijking van het driedimensionale 

model met de metingen blijkt dat dit model het 

verloop van tf globaal voorspelt. De gemeten waar

den wijken echter nog af van de berekende waarden. 

Dit kan een aantal oorzaken hebben: 

a) De electroden worden alleen in rekening ge

bracht door onder de electroden een grotere soorte
lijke massa aan te nemen. 

b) Bij de afleiding van de resonantiefrequenties 

is gesteld dat c1l:<'1~·~~ co; in hoeverre ûi t de resul
taten beînvloedt is niet bekend. 

c) Bij de afleiding van de resonantiefrequenties 

zijn de in fig. 1 gearceerde gebieden buiten be-
schouwing gelaten. 

~ L~ 
3 

ta,-é) 

fig. 1 

Indien de "uitsterflengte" van de golven buiten de 

electroden klein is t.o.v. de afmetingen van de 

electroden,is dit geoorloofd. ls de maximale ampli

tude van de staande golf onder de electroden u1 , 

dan vinden we voor de amplitude van de exponentieel 
uitdempende golven: c:t:ka-...y {~-a) 

U, s~ e;Kz 'osk,~,,#skJae. ( 51) 

t. k, ... k,c'(k,-<') 
U.,~ ~ A'2 U7')(JK1VJ ~< € ( 5 2) 

1r{c definiëren de uitsterflengte als die waarde 

voor x3-a (resp. x1-c) waarvoor de amplitude Ua 

(resp. Ub) gereduceerd is tot 1% van u1 • Tabel I 
geeft de uitsterflengte in de x1-richting ( ~. ) 
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en in de x3-richting (A3 ) voor een dunne en dikke 

electrode bij twee verschillende electrode-afmeting-

en. 

fl Rectteof>t- a. f,_et-1' Al 'Je"' 
:ZJ $"" K :l, )- ...,...,., "]_.f'"' 7,r ~. 

d (~) A,~-> A,t..,*) A,&lolto\) r\l( ......... ) 

S'oo S"l.f 3, .z~ Jr 

s-ooo -; 6 s- r 

Tabel I. 

Uit tabel I blijkt dat hieraan voor dunne en/of 
kleine electroden zeker niet voldaan is. Bovendten 

blijkt dat voor dunne electroden de uitsterflengte 

groter kan zijn dan de afmetingen van het kwarts
plaatje (19X 19mm);men moet dan dus ook rekening 
houden met de eindige afmetingen van het plaatje 

(het model gaat er van uit dat het plaatje onein

dig groot is). 
d) De pi~zo-electrische constanten zijn verwaar

loosd. 

In hoofdstuk V bleek dat de methode voor tempera

tuurcorrectie m.b.v. twee onafhankelijke verge

lijkingen bruikbaar is,als aan bepaalde eisen vol

daan is. De nauwkeurigheid in de massa en temperar 

tuur bepaling kan echter nog verbeter4 worden: 
a) door het gebruik van kristallen met zeer hoge 

Q-factoren;hierdoor kan de nauwkeurigheid in de 
meting van~/, en .diJ verbeterd. worden. 

b) <loor de co~fficïénten uit (41) en (42) 

nauwkeuriger te bepalen. 
c) door zodanige electrode-afmetingen te kiezen 

dat de absolute waarde van de determinant van de 

coëffici~nten ( verg. 41 en 42) groter wordt;de on
nauwkeurigheid in de massa- en temperatuurbepaling 

wordt d rtn kleiner. 
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d) door het optimaliseren naAr de snede; van 

een AT-plaatje zijn de temperatuursco~ffici~nten 

vrij klein t.o.v. andere sneden,vooral bij kamertem
peratuur. 
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