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  خالصة

  
 الممانعة الكهربائية لبعض األآاسيد السيراميكية باستخدام مضخم قفل سبرقمنا في هذه الدراسة ب

 بداللة التردد ودرجة كهربائيةبتسجيل االستجابة الوذلك  PerkinElmer DSP 7280الطور 
ومن خالل أتمتة هذا المضخم بالتكامل مع أجهزة القياس . ثابتةالحرارة عند طويلة إشارة 

 بدقة تردديةتحصيل استجابة العينة الل  تطوير برنامج تحكماألخرى، جرىالدقيقة  ةالكهربائي
. مقدرة بالفولت واألمبيرقياس اإلشارة الناتجة ممانعة العينات بعد ذلك بوسرعة عالية، الستنتاج 

ظميين للممانعة تميزان من منحني قياس أآسيد الموليبدينيوم المشوب وجود قمتين ُعلوحظ 
ظاهرًا يرتبط ، التي تبدي استرخاًء )من أآسيد النيوبيوم% ٤٠المشوبة بـ  ( طورين في العينة

   . ضمن الطور الصلب مع ازدياد الترددنيةاأليوتحسن ناقليتها ب
  

  .مضخم قفل الطور، الممانعة الكهربائية، األآاسيد السيراميكية :الكلمات المفتاحية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Automated AC Electrical Impedance Measurement of Ceramic Oxides by 
means of a Lock-in Amplifier 

 
S. Al-Khawaja, M.B. Alsous and F. Nasrallah 

AECS, Department of Physics 
 

Abstract 
 

In this study, the electrical impedance of some ceramic oxides has been investigated 
employing the PerkinElmer DSP 7280 Lock-in amplifier, while recording the electric 
response versus frequency and temperature at constant amplitude. Via integral 
automation of this lock-in with other delicate electrical measuring devices, a control 
program has been developed to accurately and swiftly acquire the frequency response 
of the sample, in order to lately infer the resulting samples’ impedance in volt and 
ampere. Two maxima peaks characterising the impedance, in the curve of the doped 
molybdenum oxide have been observed discerning two phases in the sample (doped 
with 40% of niobium oxide), which shows a remarkable relaxation related to 
improvement in its ionic conductivity within the solid phase, with respect to 
increasing frequency.       
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 مقدمة .١
  

 تقنية قياس الممانعة الكهربائية للمواد إحدى التقنيات التجريبية األساسية المستخدمة بكثرة دتع

 ،thin film   أو الغشاء الرقيقbulk رمي السيراميكية بشكليها الُجموادالسيما عند دراسة ال

 يراد عادة قياس مقاومتها السطحية أو تحديد معامل عازليتها الكهربائية بداللة ترددات والتي

 Lock-inويعتبر مضخم قفل الطور  .[1-3] متغيرة وفي مجال محدد من درجة الحرارة

للتيار  في قياس الممانعة هاستخدامواحدًا من األجهزة الهامة الشائع ا) المضخم الطوري(

نظرًا لما يتمتع به من خصائص مميزة في  والمتوفرة بكثرة في مختبرات الفيزياء، AC المتناوب

قياس عالي ات المستوى الضعيف بوجود ضجيج، أو إجراء وآشف واستخالص اإلشارات ذ

. harmonics توافقياتها والشدات والتردداتفي مجاالت عالية نسبيًا من " نظيفة"الدقة إلشارات 

  العمليةل منه جهازًا فعاًال ُيعتَمد عليه في آثير من التجارب الفيزيائيةإن هذه الخصائص تجع

آما تؤمن التقنية . لتمييز وتكبير اإلشارة ذات المستوى المنخفض المتولدة في عينة يجري قياسها

تحت هذه الرقمية العالية المستخدمة في عمل مضخمات قفل الطور مزايا إضافية أخرى منضوية 

، مثل استخدام الجهاز آمقياس للطور أو آوحدة قياس آثيرًا للمجّرب االستفادة منهااألجهزة يمكن 

 . [4] الخ....للضجيج أو مقياس آمون متجه أو آمحلل طيف

  

 DSPآالتي سبق ذآرها في جهاز التضخيم الطوري  لذلك وبالنظر إلى وجود إمكانات

ب الحاجة إلى وجود تجربة يمكن  الموجود في مخبر إلكترونيات النواقل الفائقة، وبسب7280

التحكم بها وقيادتها حاسوبيًا من أجل قياس الخصائص الكهربائية لعينات سيراميكية بطريقة 

ام هذا الجهاز وأتمتته بالتكامل مع أجهزة القياس األخرى د، تولدت الفكرة الستخالتيار المتناوب

 آمنبع التيار electric transportي الموجودة في المخبر والمستعملة في تجارب النقل الكهربائ

 ومقياس )30MHzحتى  ( التردد المرتفعيذ function generator  اإلشارةالمتناوب ومولد

متناوب على عينات في حالة التيار ال إلجراء قياس  nanovoltmeterالكمون النانوي

 الكهربائية وتكمن أهمية استعمال مضخم قفل الطور في تجارب قياس العازلية. سيراميكية

 phase-sensitive detectionللعينات في آونه يعتمد أساسًا على تقنية الكشف الحّساس للطور 

(PSD) التي تقوم بعملية تحويل اإلشارة المطلوبة من متناوبة AC إلى مستمرة DC مع آبح 

اشف تتيح عملية برمجة الكو. [5]مرآبات الضجيج غير المرغوبة المرافقة لإلشارة المقيسة 

detector) إآمال عملية ) الموجودة في الجهاز لتمييز اإلشارة المطلوبة من تلك التي يراد حذفها
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 ويتم .وحساسية عالية آبير Qعلى الوجه األمثل بعامل جودة  amplificationوالتكبير الكشف 

الجة، ذلك من خالل تزويد المضخم بكمون مرجعي بتردد وعالقة طور ثابتة موافقة لإلشارة المع

دومًا على اقتفاء أثر التغيرات الحاصلة يعمل الجهاز ف عليهو. تصل إلى الجهاز من المنبع نفسه

   .locked-in عليها "مقفلة" الدارة المرجعية مادامتفي تردد اإلشارة المطلوبة 

  

ذي العصابة PerkinElmer DSP 7280 أتمتة مضخم قفل الطور قمنا في هذا العمل ب

  لبعضالمتناوبللتيار  الكهربائية الستجابةدراسة اة مع أجهزة القياس األخرى لالترددية الواسع

 في مجال بين درجة حرارة اآلزوت السائل (العينات السيراميكية بداللة درجة الحرارة 

77K 300ودرجة الحرارة العاديةK(،  وتردد في المجال)0.5Hz-2MHz (طويلة بتابعيةو 

  . المستخدمةن عمل التقنية وذلك للتأآد م أيضًااإلشارة

  

 الغاية من استخدام مضخم قفل الطور .٢

بكمون خرج مستمر متناسب مع اإلشارة يقوم عمل مضخم قفل الطور على تزويد المجّرب 

 ،)لدينا DSP 7280آما في حالة المضخم (وفي األجهزة الحديثة . التي يجري قياسها المتناوبة

عبر  المؤتمتاجهة الرقمية للجهاز أو من خالل التخاطب يمكن قراءة هذا الكمون المقيس على الو

قياس هذا الكمون بين طرفي الخرج  بشكل أفضل من مجرد بين الحاسوب وأداة القياس االتصال 

 اإلشارة rectificationوتشّكل تقنية تقويم . ة من حيث المبدأطريقة العمل تبقى واحد، ولكن  فقط

 phase-sensitive detection (PSD) اس للطورف الحّسالكشالمسماة الخاصة بهذا الجهاز و

وتعتبر . عماد المضخم الطوري، حيث يجري فيها تحويل اإلشارة المتناوبة المقيسة إلى مستمرة

هذه الطريقة في الكشف فريدة من نوعها لكونها تقّوم اإلشارة المطلوبة فقط مع التخلص من أثر 

إذ إن تقنيات التقويم  .[6]  أيضًاة والمتداخلة معهامرآبات الضجيج األخرى المرافقة لإلشار

تميز بين اإلشارة والضجيج  ال  التي يقوم عليها عمل أجهزة القياس المتناوب المختلفةالتقليدية

  وجدودعدم وعلى فرض .بسبب تقويم مرآبات الضجيج أيضًا وتؤدي إلى أخطاء في القياس

يظهر الحقًا في الخرج على هيئة تأرجحات قد  أنه لضجيج عند مدخل المضخم عمومًا، إاللتقويم 

ت إلى الشكل والتي تكون آنئذ قد ُقّوَم -إذًا يمكن بالتالي فصل استجابة اإلشارة المطلوبة . متناوبة

  بسيط،LPF تمرير منخفض من الضجيج المرافق لها عند الخرج باستخدام مرشح -المستمر

تتأثر بوجود الضجيج في اإلشارة   خرج المضخم الوهذا يعني أن اإلشارة الناتجة أخيرًا في

  . المطبقة
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لكي يميز اإلشارة  يجب برمجة الكاشف ،عملية الكشف على الوجه األمثل ولضمان سير

المطلوب قياسها، ويتحقق هذا من خالل تزويده بكمون مرجعي له التردد ذاته وله عالقة طور 

نفيذ ذلك عمومًا بجعل اإلشارة المرجعية واألخرى ويمكن ت. ثابتة بالنسبة لإلشارة محط االهتمام

، مما يعني أن الجهاز في هذه الحالة سيقتفي أثر أي تغيرات تطرأ المقيسة تنتجان من المنبع ذاته

 اشتقتعليها، ومن هنا " مقفلة"على تردد اإلشارة المطلوبة، وذلك ألن دارة اإلشارة المرجعية 

 الصغر من أجل شديد bandwidth ةعرض حزم في تحديد  تسمح آلية القفل هذه.تسمية الجهاز

في التردد ، حيث ال يوجد انزياح   signal-to-noise ratioتحسين نسبة اإلشارة إلى الضجيج

أسلوب وبسبب  .analogات التوليف التشابهي وذالتقويم  وآما هي الحال في أجهزة الترشيح

وهو مقياس  - Q قيمًا فعلية لمعامل الجودة ّمنفإنه يؤ  في المضخم الرقمياالقتفاء اآللي أيضًا

 bandpassحزمة تمرير يغدو استخدام مرشح  بينما 100,000 تزيد على - النتقائية المرشح

  .٥٠عادي شاقًا بمعامل جودة أآبر من 

  

  PSD الكشف الحساس للطور1.2 

) PSD(آما ذآرنا فيما سبق، إن مفتاح عمل المضخم هو تقنية الكشف الحساس للطور 

يعمل الكاشف على إذ . mixerأو المازج  demodulator  بطريقة الكاشفعَرف أيضًاالتي ُت

حقًا آيفية إعطاء اإلشارة المطلوبة في الخرج  تحليلهما التحدِّد طريقُةو، أخذ جداء إشارتين معًا

 جيبية مثاًال على الحالة التي يقوم فيها مضخم قفل الطور بكشف إشارة) ١( يبين الشكل .[5]

آذلك بإشارة مرجعية  ، آما يغذى الجهاز "إشارة الدخل"ر إليها باسم خالية من الضجيج يشا

  .تتولد منها داخليًا إشارة جيبية مرجعية أشير إليها على الشكل ذاته أيضًا

  

 

  

  )١(الشكل  

  

يوجد  ، وبما أنه ال"إشارة الخرج " عنن جداء اإلشارتين بعد الكشفع اإلشارة الناتجة تعّبرو

 شكًال جيبيًا بتردد انزياح نسبي في الطور بين إشارتي الدخل والمرجع فلذلك تأخذ إشارة الخرج

   . موجبةmean level، ولكن مع سوية متوسطة  التردد المرجعييساوي ضعف

  

 إشارة الدخل

اإلشارة المرجعية

 إشارة الخرج

 السوية المتوسطة 
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 بالنسبة °90الحالة السابقة ذاتها لكن مع حدوث تأخير في الطور يبلغ ) ٢(ُيظهُر الشكل   

يبدو واضحًا أن  تردد المرجع،  ضعفوبالرغم من تولد إشارة في الخرج لها. رجعإلى إشارة الم

  . للسوية المتوسطة اآلن قيمة مساوية للصفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(الشكل 

  

  :لذلك ومما سبق نستنتج مايلي

 . ترددي إشارة الدخل والمرجعقيمتتناسب السوية المتوسطة مع جداء  •

  .لطور بين اإلشارة المطبقة والمرجعية ا السوية المتوسطة بزاوتتعلق •

شارة المرجع ثابتًا على قيمة محددة وجرى ضبط طور ويكون من المستحسن لو بقي مطال إ

المرجع بحيث يؤدي إلى انزياح نسبي في الطور يساوي الصفر، ومن ثم إذا قيست السوية 

ية المتوسطة آما هو وتمثل السو. المتوسطة فسيكون باإلمكان حينئذ تحديد مطال إشارة الدخل

 لخرج الكاشف ومن البساطة بمكان أن يجري عزلها الحقًا DCمعروف، المرآبة المستمرة 

باستخدام مرشح تمرير منخفض، ويمكن حينئذ قياس الخرج بعد الترشيح باتباع الطرق التقليدية 

  . [6]في قياس الكمون المستمر 

، لكن شارات الدخل خالية من الضجيجسبق ذآره عن الحالة التي تكون فيها إ يعّبر ما  

إن هذا األخير . األمر في التطبيقات الواقعية مختلف، حيث يرافق هذه اإلشارات بعض الضجيج

عالقة تردد أو طور ثابتة بالنسبة إلى المرجع المقارن بالتعريف ليس له الذي ) الضجيج( وهو –

يؤدي إلى التسبب  شف، لكن ذلك ال أيضًا بوساطة إشارة المرجع في دارة الكمزجه قد يجري –

  إشارة الدخل

  اإلشارة المرجعية

  الخرجإشارة 

  السوية المتوسطة
  فر  مساوية للص
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تؤدي مرآبات الضجيج عند ترددات قريبة جدًا من . DCفي حدوث أي تغيرات للسوية الوسطى 

 الترددات المنخفضة السيما عندترددات المرجع إلى إحداث تغير فعلي في خرج دارة الكشف 

بما فيه cut-off frequency  جدًا، لكن ضبط مرشح التمرير المنخفض على تردد قطع منخفض

إذًا يسمح ائتالف الكاشف مع مرشح تمرير .  يؤدي إلى التخلص من هذه المرآباتالكفاية

يستهان به، وهذا ما يقوم به مضخم  بضجيج المنخفض في الخرج بقياس اإلشارات المترافقة 

  . الطور عمليًا

  

 واألتمتة التحكم .٣

عطيات التجريبية آالتيار والكمون في تحصيل الم لتحقيق دقة وسرعة أثناء عملية القياس

 [7]المتولد ودرجة حرارة الوسط المحيط بالعينة، تم في هذا العمل آتابة برامج حاسوبية بلغة 

C++ Builder تتضمن خوارزميات محددة للتحكم بمضخم الطور بالتوافق مع أجهزة القياس 

وتحصيل القيم الفيزيائية المختلفة الدقيقة األخرى، ومواآبة سرعة استجابتها أثناء إجراء التجربة 

  في هذا اإلطارلتاسُتعِم .)انظر الملحق ( بشكل دقيقInes-GPIBعبر بطاقات التحكم واألتمتة 

في التحكم  -   IEEE - 4882 التي تعمل وفقًا للبروتوآول - IN-4882 GPIB البطاقة

 ومعالجتها  المعطياتتحصيلذلك ل الطوري مع بقية األجهزة المستخدمة في القياس والمضخمب

تتصل   خطًا ناقًال٢٤ مؤلف من connectorللبطاقة مأخذ رابط  .[8]  الحقًا في الحاسوب

األجهزة به عن طريق آبل تحكم خاص يؤمن التحكم بخمسة عشر جهازًا في آن واحد، على أال 

ز الواحد  مترًا وأال يزيد الطول األعظمي لسلك توصيل الجها٢٠يتجاوز طول األسالك مجتمعة 

إذ تحّدد مسافة الوصل سرعة نقل المعطيات التي .  متر وفقًا لمواصفات الشرآة المصّنعة٢على 

" عنوانًا"آما أن لكل جهاز .  مترًا٢٠ من أجل طول لسلك التوصيل يبلغ 250kB/sتقترب من 

.  عليه تتعرف البطاقة الموجودة في الحاسوب- ٣٠ و ٠ وهو رقم يقع في المجال بين -خاصًا به 

 ,++Visual C:  البطاقة إجراء األتمتة باستخدام لغات برمجة متعددةهآذلك يمكن من خالل هذ

Delphi, C/C++....  
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، يقوم برنامج التحكم بتحصيل المعطيات من مضخم قفل الطور وفقًا ألنماط عمل متعددة

، Tektronics TDS3000B اإلشارة الواردة من راسم اإلشارة الرقمي طويلةوآذلك بقراءة 

على شاشة المستخدم، ويقوم برسم منحنيين ض القيم العددية ضمن مربعات حوار يعرحيث 

 بواسطة المضخم) في اإلحداثيات القطبية( آل من طويلة اإلشارة المقيسة تيبيانيين لتغير قيم

 اإلشارة طويلةوآذلك قيمة  R, θ, X, Y, Amp, VT  ثم يسجل نتائج التحصيل ،وطورها 

باإلضافة إلى المالحظات التي ، VT مع آمون المزدوجة الحرارية دة من راسم اإلشارةالوار

الذي يبين ) ٣(الشكل   آما فيبويدرجها المستخدم في ملف خاص على القرص الصلب للحاس

 التي يستطيع المستخدم القيام  أنماط التشغيل األربع يليوسنورد فيما. الواجهة األمامية للبرنامج

  . استخدام برنامج التحكمبها أثناء

  

  

  )٣(الشكل 

  

  

  

 Continuous acquisition mode  نمط التحصيل المستمر١٫٣
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 اإلشارة المطبقة، ثم يحدد الزمن الفاصل بين طويلة الهزاز وردديقوم المستخدم باختيار ت

 يقوم البرنامج بتحصيل النتائج بشكل دوري ويعرضها علىالقراءات، وبعد اختيار أمر البدء 

 .  ويخزنها في ملف يختاره المستخدمالشاشة

  

 Internal variable frequency mode   الداخلي المتغيرددرالت نمط ٢٫٣

مع بقاء (األولي والنهائي وخطوة التغير للهزاز الداخلي للمضخم  ردديقوم المستخدم بتحديد الت

 يفيد هذا النمط من  . العينة إلجراء مسح في فضاء التردد وتسجيل استجابة) اإلشارة ثابتةطويلة

معرفة التيار أو الكمون المتولد في العينة عند تطبيق إشارة آهربائية يولدها المضخم القياس في 

 وما يميز .لدراسة آيفية تغير الناقلية الكهربائية وفقًا لمجال الترددات الذي تستجيب له العينة

 إشارة دقيقة وشديدة االستقرار ُينِتج مماقمية  هو توليد اإلشارة المتناوبة بطريقة ر٧٢٨٠المضخم 

 stepsآذلك يمّكن هذا النمط من إجراء مسح ترددي من خالل سلسلة من الخطوات . في الخرج

ويمكن أن يجري  .1mHz بفاصل تتراآم بين القيم البدائية والنهائية للمجال الترددي المطلوب

  التزايد ةخطومقادير ون حيث تك مع الزمن، linear بطريقة خطيةهذا المسح 

increment حيث يتناسب مقدار الخطوة مع التردد الحالي بطريقة لغاريتميةمتساوية، أو 

    . المطبق

  

 Internal variable amplitude mode  للهزاز الداخلية المتغيرطويلةال نمط ٣٫٣

 اإلشارة طويلةتغيير للعينة المراد قياسها وذلك بفي فضاء الطويلة يقوم المستخدم بإجراء مسح 

 يلزم هذا النمط من القياس في التجارب التي ).مع بقاء التردد ثابتًا(المطبقة العائدة للهزاز الداخلي 

وتتغير الطويلة . تتطلب دراسة أثر شدة اإلشارة المطبقة على العينة المدروسة عند تردد معلوم

وعلى عكس ، إال أنه 1V rms و 1mV بين المرافقة لإلشارة المتناوبة بطريقة رقمية أيضًا

  .1mV بخطوة تبلغ يمكن إجراء المسح المطالي إال بطريقة خطية الالقياس بنمط التردد المتغير، 

      

   External variable frequency acquisition متغيرخارجي تواتر مع  نمط التحصيل ٤٫٣

وبما . 0.5Hz-2MHzلمجال ات في اددرلي في المضخم الطوري أن يؤمن تيمكن للهزاز الداخ

فقد قمنا باالستعانة ) 30MHz ~ ( أآبرات في مجاالت أخرىددرستخدام تأن هناك ضرورة ال

خاطب مع مولد النبضات ومسح يقوم البرنامج بالتحيث ، SRS DS345بمولد نبضات نوع 

  .ات حسب رغبة المستخدمددرالت
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 نتائج القياس .٤
 مقدرة بالفولت أو االستجابة الترددية(مانعة الكهربائية اسُتخِدم البرنامج السابق في قياس الم

المعالجة حراريًا والمحضرة آمسحوق تم ضغطه على شكل السيراميكية لبعض العينات ) األمبير

، حيث  تعمل باآلزوت السائلcryostatتوضع العينة المراد قياسها في منظومة تبريد . أقراص

ومن ثم توصل . الميكا العازلة آهربائيًا والناقلة حراريًاتثّبت فوق حجرة التبريد على صفيحة من 

 قطبان لتطبيق اإلشارة واآلخران لقياس: األقطاب األربعة عبر مأخذ ناقل إلى المضخم الطوري

   . بداللة درجة الحرارة مدخل المضخم ومن ثم تحصيلهما في الحاسوبعبر الكمون المتولد بينهما

  

  

  )٤(الشكل 

 %20 المشوب بـ موليبدينيوممثاًال لقياس عينة سيراميكية من أآسيد ال) ٤(وُيظِهر الشكل 

، حيث 1Vعند طويلة ثابتة ط المسح بالتردد الداخلي المتغير  باستخدام نممن أآسيد النيوبيوم

2=)االستجابةطويلة تظهر  2X Y+)   R بالفولت على الجهة اليسرى من الواجهة، مع

 أيضًا على الجهة اليمنى وذلك في درجة )2MHzحتى  (ية الطور بداللة تردد المسحتسجيل تابع

يتناقص مع بداية الترددات  منحني االستجابة أن ذاتهمن الشكل نالحظ حيث  .حرارة المخبر
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 وتبدأ االستجابة بالصعود مشيرة ، ثم يحدث عكس ذلك 500kHzالمنخفضة ويأخذ قيمة دنيا عند

   .2MHzعة الكهربائية مع ازدياد التردد إلى إلى ارتفاع الممان

  

براسم  آتيار باالستعانة Rنة ذاتها بتسجيل الطويلة منحني االستجابة للعي )٥(آما نبّين في الشكل 

    .  الحقًاالممانعةقيم اإلشارة الرقمي من أجل حساب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٥(الشكل   

 

من % ٤٠ بـ ةوم المشوبنييدبمولي الآذلك جرى قياس االستجابة الترددية لعينة من أآسيد

آما  T = 300Kفي الدرجة  200kHzأآسيد النيوبيوم في مجال من الترددات المطبقة يصل إلى 

 100kHz و 25kHzنالحظ وجود قمتين في منحني االستجابة الترددية عند  ).٦(يبين الشكل 

  . تردد األدنىمما يدل على وجود طورين ترتفع فيهما الممانعة بشكل ملحوظ عند ال
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  )٦(الشكل 

 

دات المنخفضة دفعند التر. نالحظ تفاوتًا في سلوك الممانعة الكهربائية لهذه العينة مع تغير التردد

ثم ما تلبث أن ترتفع ،  [9]تأخذ قمة عظمى ثم تنخفض بعد ذلك بشكل حاد مبدية استرخاًء آبيرًا 

ويعبر هذا االسترخاء   .ة أخرى بشكل أضعف من ذي قبلمجددًا عند ازدياد التردد مسترخية مر

ائية للعينة الذي يزداد حدة مع زيادة ترآيز المادة الشائبة، عن تحسن ملموس في الناقلية الكهرب

ويعزى هذا التفاوت في سلوك   . في بنية المادة الصلبة مع اإلشابةحيث تقوى الناقلية األيونية

 بنيته الالمتناحية التي تحتوي  الحاصل فيdistortionتشويه ال إلى  مع زيادة الترددالمرآب

 التي يقتحمها األآسيد الشائب MoO6من  octahedraمساحات مفتوحة بين ثمانيات الوجوه 

Nb2O5 ويرتبط زمن وشدة االسترخاء  . وحدوث االسترخاءمؤديًا إلى تحسن الناقلية في الجملة

  ة  الترموديناميكيDebyeديباي عكسًا مع التردد المطبق من خالل عالقة 

0 a B= 1/(2 f)=  exp(-E /k T  )τ π τ  

  

آذلك .  زمن االسترخاء في درجة حرارة عالية و هي طاقة تنشيط الناقلية األيونية  حيث 

 التي تبدي لعينةل  البلوريةشبكةال النانوية في intrinsic بعض المناطق الداخلية الذاتية تلعب
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وال يخفى تأثر . التحكم بشكل االستجابة للحقل الكهربائي المطبق دورًا في ،ئيات أقطاب محددةثنا

ثنائيات األقطاب الكهربائية هذه بالترآيب البنيوي للعينة وبطبيعة العيوب الموجودة فيها باإلضافة 

           .التأرجحات الطورية التي تعاني منهاإلى 

  

    

 الخاتمة .٥
اسة بأتمتة مضخم قفل الطور بالتكامل مع أجهزة القياس الكهربائي قمنا في هذه الدر

 موليبدينيومآسيد اللبعض العينات السيراميكية آأاألخرى من أجل دراسة الممانعة الكهربائية 

استجابة العينة  من خالل آتابة برنامج مناسب يأخذ بعين االعتبار تسجيل آل من .المشوب

وبداللة درجة الحرارة أيضًا، وتسجيل  د المطبق داخليًا أو خارجيًاالكهربائية وفقًا لتغير الترد

بكفاءة وسرعة  ،وجدنا أنه يمكن ،مرآبات اإلشارة المقيسة وطورها بالنسبة إلى المرجع

 الكهربائية للعينات المدروسة في مجال ترددي واسع بتحصيل لناقلية ادراسة سلوكعالية، 

. وذلك الستنتاج الممانعة الكهربائية عندئذ ،أو األمبيرمقدرة بالفولت االستجابة الترددية 

من أآسيد النيوبيوم يبدي قمة % ٢٠لوحظ أن منحني االستجابة المتعلق باألآسيد المشوب بـ 

 دالة على انخفاض الممانعة، بينما ُوِجد أنه من أجل العينة السيراميكية 500kHzدنيا عند 

  ارتفاع التردد تشيران إلى ارتفاع في الممانعةتظهر قمتان ُعظميان مع% ٤٠المشوبة بـ 

 في ممانعتها حينئذ التي تبدي استرخاًء ملحوظًا  ووجود طورين يميزان هذه العينةعندئذ،

  .   مع ازدياد الترددأليونيةيرتبط بتحسن في ناقليتها الكهربائية ا) بعد آل قمة(

  

  

 :آلمة شكر

على الفيزياء قسم إلدارة  وة بشخص مديرها العام، متمثل نود أن نتوجه بالشكر إلدارة الهيئة

على تزويدنا بالعينات من قسم الكيمياء محمد قاسم .  لهذا العمل، وأن نشكر السيد ددعمهم

  .يراميكية التي قيست في هذه الدراسةسال
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   البرنامج:ملحق
//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop                                

#include <stdio.h> 

#include "z_anal_T_7280.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include "windows.h" 

#define WINDOWS 

#include "IEEE488.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 



17 
 

TForm1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

 Mcomments->Clear(); 

 Mcomments->Lines->Add(Date()); 

 Mcomments->Lines->Add(""); 

 

 SDisp1->Clear(); 

 SDisp2->Clear(); 

 IeInit(0xec80,0,0,0); 

UINT16 vario=7; 

 IeAbortio(vario); 

 IeRemote(712); 

 B_Set->Click(); 

 nsend=17; 

 IeOutput(703,IE_NOSAD,"Measu:Imm:Typ RMS",&nsend); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::EXIT1Click(TObject *Sender) 

{ 

Close(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::B_ContAqu_offClick(TObject *Sender) 

{ 

  bottons_off(); 

  nsend=4; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"IE 0",&nsend); 

  B_ContAqu_on->Visible=true; 

  GB_contAqu->Visible=true; 

  GB_Fsweep->Visible=false; 

  GB_Asweep->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void TForm1::bottons_off(void) 

{ 

 B_ContAqu_on->Visible=false; 

 BFSweep_on->Visible=false; 
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 BASweep_on->Visible=false; 

 BExtF_on->Visible=false; 

 GB_contAqu->Visible=false; 

 GB_Fsweep->Visible=false; 

 GB_ExtF->Visible=false; 

 P_CtlExtF->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BFSweep_offClick(TObject *Sender) 

{ 

  bottons_off(); 

  nsend=4; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"IE 0",&nsend); 

  GB_Fsweep->Visible=true; 

  BFSweep_on->Visible=true; 

  GB_contAqu->Visible=false; 

  GB_Asweep->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BASweep_offClick(TObject *Sender) 

{ 

  bottons_off(); 

  nsend=4; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"IE 0",&nsend); 

  BASweep_on->Visible=true; 

  GB_contAqu->Visible=false; 

  GB_Fsweep->Visible=false; 

  GB_Asweep->Visible=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BExtF_offClick(TObject *Sender) 

{ 

  bottons_off(); 

  nsend=4; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"IE 2",&nsend); 

  BExtF_on->Visible=true; 

  GB_contAqu->Visible=false; 

  GB_Fsweep->Visible=false; 

  GB_Asweep->Visible=false; 

  GB_ExtF->Visible=true; 
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  P_CtlExtF->Visible=true; 

 

  nsend=5; 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,"AMPL?",&nsend); 

  x=100; 

  for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

  IeEnter(719,IE_NOSAD,auxu,&x); 

  auxc=auxu; 

  s=auxc; 

  s.SetLength(s.Length()-3); 

  int i=1000.*s.ToDouble(); 

  E_setExtA->Text=i; 

  E_Amplit->Text=i; 

 

  nsend=5; 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,"FREQ?",&nsend); 

  x=100; 

  for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

  IeEnter(719,IE_NOSAD,auxu,&x); 

  auxc=auxu; 

  s=auxc; 

  s.SetLength(s.Length()-1); 

  double temp=s.ToDouble(); 

  i=temp; 

  E_setExtF->Text=i; 

  E_F->Text=i; 

 

  nsend=5; 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,"OFFS?",&nsend); 

  x=100; 

  for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

  IeEnter(719,IE_NOSAD,auxu,&x); 

  auxc=auxu; 

  s=auxc; 

  s.SetLength(s.Length()-1); 

  EExtOffs->Text=s; 

  nsend=5; 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,"TSRC0",&nsend); 

 

} 
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//--------------------------------------------------------------------------- 

void TForm1::read_data(void) 

{ 

 bool abort_sweep=false; 

 double xx,yy1,yy2,temp; 

 nsend=4; 

 IeOutput(712,IE_NOSAD,"FRQ.",&nsend); 

  x=100; 

 for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

 IeEnter(712,IE_NOSAD,auxu,&x); 

 auxc=auxu; 

 E_F->Text=auxc; 

 s=auxc; 

 xx=s.ToDouble(); 

 if(BFSweep_on->Visible || BExtF_on->Visible) 

   { 

     if (xx>=Fsweep_end) abort_sweep=true; 

   } 

 s=s+"          "; 

 s=s.SetLength(17); 

 fprintf(Stream,"%s  ",s); 

 

 nsend=2; 

 IeOutput(712,IE_NOSAD,"X.",&nsend); 

  x=100; 

 for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

 IeEnter(712,IE_NOSAD,auxu,&x); 

 auxc=auxu; 

 E_X->Text=auxc; 

 s=auxc; 

 s=s+"          "; 

 s=s.SetLength(17); 

 fprintf(Stream," %s  ",s); 

 

 nsend=2; 

 IeOutput(712,IE_NOSAD,"Y.",&nsend); 

  x=100; 

 for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

 IeEnter(712,IE_NOSAD,auxu,&x); 

 auxc=auxu; 
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 E_Y->Text=auxc; 

 s=auxc; 

 s=s+"          "; 

 s=s.SetLength(17); 

 fprintf(Stream," %s  ",s); 

 

 nsend=4; 

 IeOutput(712,IE_NOSAD,"MAG.",&nsend); 

  x=100; 

 for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

 IeEnter(712,IE_NOSAD,auxu,&x); 

 auxc=auxu; 

 E_R->Text=auxc; 

 s=auxc; 

 yy1=s.ToDouble(); 

 s=s+"          "; 

 s=s.SetLength(17); 

 fprintf(Stream," %s  ",s); 

 

 nsend=4; 

 IeOutput(712,IE_NOSAD,"PHA.",&nsend); 

  x=100; 

 for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

 IeEnter(712,IE_NOSAD,auxu,&x); 

 auxc=auxu; 

 E_tet->Text=auxc; 

 s=auxc; 

 yy2=s.ToDouble(); 

 s=s+"          "; 

 s=s.SetLength(17); 

 fprintf(Stream," %s  ",s); 

 

 if(BASweep_on->Visible) 

   { 

    Oscill_A=Oscill_A+Asweep_step; 

    if(Oscill_A>=Asweep_end) 

      { 

        Oscill_A=Asweep_end; 

        abort_sweep=true; 

      } 
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    xx=Oscill_A; 

   } 

 

 E_Amplit->Text=FloatToStrF(Oscill_A,ffFixed,5,3); 

 s=E_Amplit->Text; 

 s=s+"        "; 

 s=s.SetLength(8); 

 fprintf(Stream," %s  ",s); 

 

 nsend=6; 

 IeOutput(712,IE_NOSAD,"ADC. 1",&nsend); 

  x=100; 

 for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

 IeEnter(712,IE_NOSAD,auxu,&x); 

 auxc=auxu; 

 E_T->Text=auxc; 

 s=auxc; 

 if(B_ContAqu_on->Visible) xx=s.ToDouble(); 

 s=s+"          "; 

 s=s.SetLength(12); 

 fprintf(Stream," %s ",s); 

 

 SDisp1->AddXY(xx,yy1,"",clTeeColor); 

 SDisp2->AddXY(xx,yy2,"",clTeeColor); 

 if(BExtF_on->Visible && !abort_sweep) 

   { 

     FREQUEN=FREQUEN+F_step; 

     if ( FREQUEN>Fsweep_end) FREQUEN=Fsweep_end; 

  s=FREQUEN; 

  s="FREQ"+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

  s="Hor:main:sca "+FloatToStrF(2/(float)FREQUEN,ffExponent,1,1); 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  nsend=14; 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,"Measu:Imm:Val?",&nsend); 

  x=100; 

  for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 
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  IeEnter(703,IE_NOSAD,auxu,&x); 

  auxc=auxu; 

  s=auxc; 

  s.SetLength(s.Length()-1); 

  temp=s.ToDouble(); 

  s="ch1:volts "+FloatToStrF(temp,ffExponent,1,1); 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

   } 

  if(BFSweep_on->Visible  && !abort_sweep) 

   { 

     FREQUEN=FREQUEN+F_step; 

  if ( FREQUEN>Fsweep_end) FREQUEN=Fsweep_end; 

  temp=FREQUEN*1000; 

  s=temp; 

  s="OF "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

  s="Hor:main:sca "+FloatToStrF(2/(float)FREQUEN,ffExponent,1,1); 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

  nsend=14; 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,"Measu:Imm:Val?",&nsend); 

  x=100; 

  for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

  IeEnter(703,IE_NOSAD,auxu,&x); 

  auxc=auxu; 

  s=auxc; 

  s.SetLength(s.Length()-1); 

  temp=s.ToDouble(); 

  s="ch1:volts "+FloatToStrF(temp,ffExponent,1,1); 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

   } 

  nsend=14; 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,"Measu:Imm:Val?",&nsend); 

  x=100; 

  for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

  IeEnter(703,IE_NOSAD,auxu,&x); 

  auxc=auxu; 
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  s=auxc; 

  s.SetLength(s.Length()-1); 

  nsend=14; 

  IeOutput(703,IE_NOSAD,"Measu:Imm:Uni?",&nsend); 

  x=100; 

  for (int i=0;i<150;i++) auxu[i]=0; 

  IeEnter(703,IE_NOSAD,auxu,&x); 

  auxc=auxu; 

  s=s+auxc; 

  s.SetLength(s.Length()-1); 

  EOsillo->Text=s; 

  fprintf(Stream," %s \n",s); 

 

 if (abort_sweep) 

   { 

     T_Aquis->Enabled=false; 

     if(BFSweep_on->Visible) BEnd_Fsweep->Click(); 

     if(BASweep_on->Visible) BEnd_Asweep->Click(); 

     if(BExtF_on->Visible) BExtF_stop->Click(); 

   } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::TwaitTimer(TObject *Sender) 

{ 

  T_Aquis->Enabled=true; 

  Twait->Enabled=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::T_AquisTimer(TObject *Sender) 

{ 

 read_data(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::B_stop_AQClick(TObject *Sender) 

{ 

  E_int_AQ->Enabled=true; 

  B_start_AQ->Visible=true; 

  B_pause_AQ->Visible=false; 

  B_resume_AQ->Visible=false; 
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  B_stop_AQ->Visible=false; 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  fclose(Stream); 

  //stop saving to file 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::B_resume_AQClick(TObject *Sender) 

{ 

  T_Aquis->Interval=E_int_AQ->Text.ToInt(); 

  E_int_AQ->Enabled=false; 

  B_resume_AQ->Visible=false; 

  B_pause_AQ->Visible=true; 

  B_stop_AQ->Visible=true; 

  T_Aquis->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::B_pause_AQClick(TObject *Sender) 

{ 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  E_int_AQ->Enabled=true; 

  B_resume_AQ->Visible=true; 

  B_stop_AQ->Visible=true; 

  B_pause_AQ->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::B_start_AQClick(TObject *Sender) 

{ 

  if (!SaveDialog1->Execute()) return; 

  myfile=SaveDialog1->FileName; 

  Mcomments->Lines->SaveToFile(myfile); 

     Stream=fopen(myfile.c_str(),"at+"); 

     fprintf(Stream,"\n\nF(Hz)               X(V)                Y(V)                R(V)                TET(deg)            

O_A(V)     V_T(V)\n    Oscillo(V)"); 

  T_Aquis->Interval=E_int_AQ->Text.ToInt(); 

  SDisp1->Clear(); 

  SDisp2->Clear(); 

  C_AC->BottomAxis->Title->Caption="Temp (V)"; 

  C_BC->BottomAxis->Title->Caption="Temp (V)"; 

  E_int_AQ->Enabled=false; 

  B_start_AQ->Visible=false; 
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  B_pause_AQ->Visible=true; 

  B_stop_AQ->Visible=true; 

  T_Aquis->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::E_int_AQKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

{ 

  if((Key<'0' || Key>'9') && Key!=VK_BACK) Key=VK_CANCEL; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::B_StartFsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  int delay,temp; 

  FREQUEN=EStartF->Text.ToInt(); 

  if (FREQUEN>2000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Start frequency limit, it is < 2 MHz"); 

      return; 

    } 

  temp=FREQUEN*1000; 

  s=temp; 

  s="OF "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  Fsweep_end=EStopF->Text.ToInt(); 

  if (Fsweep_end>2000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Stop frequency limit, it is < 2 MHz"); 

      return; 

    } 

   if (Fsweep_end<FREQUEN) 

    { 

      ShowMessage("Error in  frequency limits, start F > Stop F  !!"); 

      return; 

    } 

  /*temp=Fsweep_end*1000; 

  s=temp; 

  s="FSTOP "+s; 

  nsend=s.Length(); 
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  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend);*/ 

 

 

  F_step=EFstep->Text.ToInt(); 

  if (F_step>10000) 

    { 

      ShowMessage("Error in frequency step, it is < 10 kHz"); 

      return; 

    } 

/*  temp=F_step*1000; 

  s=temp; 

  s="FSTEP "+s; 

 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); */ 

 

  delay=ET_Fsweep->Text.ToInt(); 

  if (delay>1000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in sweep delay, it is < 1000s"); 

      return; 

    } 

 /* s=delay; 

  s="SRATE "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); */ 

 

  if (!SaveDialog1->Execute()) return; 

  myfile=SaveDialog1->FileName; 

  Mcomments->Lines->SaveToFile(myfile); 

     Stream=fopen(myfile.c_str(),"at+"); 

     fprintf(Stream,"\n\nF(Hz)               X(V)                Y(V)                R(V)                TET(deg)            

O_A(V)     V_T(V)    Oscillo(V)\n"); 

  SDisp1->Clear(); 

  SDisp2->Clear(); 

  C_AC->BottomAxis->Title->Caption="Int Freq."; 

  C_BC->BottomAxis->Title->Caption="Int Freq."; 

  PFsweep->Enabled=false; 

  B_StartFsweep->Visible=false; 

  BPause_Fsweep->Visible=true; 
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  BEnd_Fsweep->Visible=true; 

  nsend=7; 

  T_Aquis->Interval=delay; 

  T_Aquis->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BEnd_FsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  PFsweep->Enabled=true; 

  B_StartFsweep->Visible=true; 

  BPause_Fsweep->Visible=false; 

  BResume_Fsweep->Visible=false; 

  BEnd_Fsweep->Visible=false; 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  fclose(Stream); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BPause_FsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  PFsweep->Enabled=true; 

  BResume_Fsweep->Visible=true; 

  BEnd_Fsweep->Visible=true; 

  BPause_Fsweep->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BResume_FsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  PFsweep->Enabled=false; 

  BResume_Fsweep->Visible=false; 

  BPause_Fsweep->Visible=true; 

  BEnd_Fsweep->Visible=true; 

  T_Aquis->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::B_StartAsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  int Astart,Aend,Astep,delay,temp; 

  Astart=EStartA->Text.ToInt(); 

  if (Astart>1000) 
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    { 

      ShowMessage("Error in Start amplitude limit, it is < 1000 mV"); 

      return; 

    } 

  s=Astart; 

  s="Astart "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  Aend=EStopA->Text.ToInt(); 

  if (Aend>1000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Stop Amplitude limit, it is < 1000 mV"); 

      return; 

    } 

   if (Aend<Astart) 

    { 

      ShowMessage("Error in  Amplitude limits, start A > Stop A  !!"); 

      return; 

    } 

  s=Aend; 

  s="ASTOP "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

  Asweep_end=float(Aend)/1000; 

 

 

  Astep=EAstep->Text.ToInt(); 

  if (Astep>10000) 

    { 

      ShowMessage("Error in frequency step, it is < 10 kHz"); 

      return; 

    } 

  s=Astep; 

  s="ASTEP "+s; 

  s=s+" 1"; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

  Asweep_step=float(Astep)/1000; 
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  delay=ET_Asweep->Text.ToInt(); 

  if (delay>1000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in sweep delay, it is < 1000s"); 

      return; 

    } 

  s=delay; 

  s="SRATE "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  if (!SaveDialog1->Execute()) return; 

  myfile=SaveDialog1->FileName; 

  Mcomments->Lines->SaveToFile(myfile); 

     Stream=fopen(myfile.c_str(),"at+"); 

     fprintf(Stream,"\n\nF(Hz)               X(V)                Y(V)                R(V)                TET(deg)            

O_A(V)     V_T(V)     Oscillo(V)\n"); 

  PAsweep->Enabled=false; 

  B_StartAsweep->Visible=false; 

  BPause_Asweep->Visible=true; 

  SDisp1->Clear(); 

  SDisp2->Clear(); 

  C_AC->BottomAxis->Title->Caption="AMPLITUDE"; 

  C_BC->BottomAxis->Title->Caption="AMPLITUDE"; 

  BEnd_Asweep->Visible=true; 

  nsend=7; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"SWEEP 2",&nsend); 

  Oscill_A=float(Astart)/1000; 

  Twait->Interval=delay/2; 

  T_Aquis->Interval=delay; 

  Twait->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BEnd_AsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  nsend=7; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"Sweep 0",&nsend); 

  PAsweep->Enabled=true; 

  B_StartAsweep->Visible=true; 

  BPause_Asweep->Visible=false; 



31 
 

  BResume_Asweep->Visible=false; 

  BEnd_Asweep->Visible=false; 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  fclose(Stream); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BPause_AsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  nsend=7; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"Sweep 0",&nsend); 

  PAsweep->Enabled=true; 

  BResume_Asweep->Visible=true; 

  BEnd_Asweep->Visible=true; 

  BPause_Asweep->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::BResume_AsweepClick(TObject *Sender) 

{ 

  PAsweep->Enabled=false; 

  nsend=7; 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,"Sweep 2",&nsend); 

  BResume_Asweep->Visible=false; 

  BPause_Asweep->Visible=true; 

  BEnd_Asweep->Visible=true; 

  Twait->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::B_ModifClick(TObject *Sender) 

{ 

  P_oscill->Enabled=true; 

  B_Set->Visible=true; 

  B_Modif->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::B_SetClick(TObject *Sender) 

{ 

  int F,A; 
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  F=E_setF->Text.ToInt(); 

  if (F>2000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Frequency Value, it is < 2 M Hz"); 

      return; 

    } 

  F=F*1000; 

  s=F; 

  s="OF "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  A=E_setA->Text.ToInt(); 

  if (A>1000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Amplitude Value, it is < 1000 mV"); 

      return; 

    } 

 

  s=A; 

  s="OA "+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(712,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

  Oscill_A=float(A)/1000; 

  B_Set->Visible=false; 

  P_oscill->Enabled=false; 

  B_Modif->Visible=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

void __fastcall TForm1::B_extModifClick(TObject *Sender) 

{ 

  P_Extoscill->Enabled=true; 

  Poffset->Enabled=true; 

  B_extSet->Visible=true; 

  B_extModif->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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void __fastcall TForm1::B_extSetClick(TObject *Sender) 

{ 

  int F,A,O; 

  F=E_setExtF->Text.ToInt(); 

  if (F>30000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Frequency Value, it is < 30 M Hz"); 

      return; 

    } 

  s=F; 

  s="FREQ"+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  A=E_setExtA->Text.ToInt(); 

  if (A>5000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Amplitude Value, it is < 1000 mV"); 

      return; 

    } 

  double aa=(double)A/1000; 

  s=FloatToStrF(aa,ffFixed,5,3); 

  Oscill_A=aa; 

  s="AMPL"+s; 

  s=s+"VP"; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  O=EExtOffs->Text.ToDouble(); 

  if (O>5) 

    { 

      ShowMessage("Error in Offset Value, it is < 5 V"); 

      return; 

    } 

 

  s="OFFS"+EExtOffs->Text; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  B_extSet->Visible=false; 
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  P_Extoscill->Enabled=false; 

  B_extModif->Visible=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::BextF_startClick(TObject *Sender) 

{ 

  int delay,temp; 

  FREQUEN=EExtF_start->Text.ToInt(); 

  if (FREQUEN>30000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Start frequency limit, it is < 30 MHz"); 

      return; 

    } 

  s=FREQUEN; 

  s="FREQ"+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  Fsweep_end=EExtF_End->Text.ToInt(); 

  if (Fsweep_end>30000000) 

    { 

      ShowMessage("Error in Stop frequency limit, it is < 30 MHz"); 

      return; 

    } 

   if (Fsweep_end<FREQUEN) 

    { 

      ShowMessage("Error in  frequency limits, start F > Stop F  !!"); 

      return; 

    } 

 

  F_step=EExt_Step->Text.ToInt(); 

  if (F_step>10000) 

    { 

      ShowMessage("Error in frequency step, it is < 10 kHz"); 

      return; 

    } 

 

  delay=EExtF_delay->Text.ToInt(); 

  if (delay>1000000) 
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    { 

      ShowMessage("Error in sweep delay, it is < 1000s"); 

      return; 

    } 

 

 

  if (!SaveDialog1->Execute()) return; 

  myfile=SaveDialog1->FileName; 

  Mcomments->Lines->SaveToFile(myfile); 

     Stream=fopen(myfile.c_str(),"at+"); 

     fprintf(Stream,"\n\nF(Hz)               X(V)                Y(V)                R(V)                TET(deg)            

O_A(V)     V_T(V)     Oscillo(V)\n"); 

 

  s=FREQUEN; 

  s="FREQ"+s; 

  nsend=s.Length(); 

  IeOutput(719,IE_NOSAD,s.c_str(),&nsend); 

 

  SDisp1->Clear(); 

  SDisp2->Clear(); 

  C_AC->BottomAxis->Title->Caption="Ext Freq."; 

  C_BC->BottomAxis->Title->Caption="Ext Freq."; 

  PExtF->Enabled=false; 

  BextF_start->Visible=false; 

  BExtF_pause->Visible=true; 

  BExtF_stop->Visible=true; 

  T_Aquis->Interval=delay; 

  T_Aquis->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::BExtF_stopClick(TObject *Sender) 

{ 

  PExtF->Enabled=true; 

  BextF_start->Visible=true; 

  BExtF_pause->Visible=false; 

  BExtF_resume->Visible=false; 

  BExtF_stop->Visible=false; 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  fclose(Stream);         
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} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::BExtF_pauseClick(TObject *Sender) 

{ 

  T_Aquis->Enabled=false; 

  PExtF->Enabled=true; 

  BExtF_resume->Visible=true; 

  BExtF_stop->Visible=true; 

  BExtF_pause->Visible=false; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::BExtF_resumeClick(TObject *Sender) 

{ 

  PExtF->Enabled=false; 

  BExtF_resume->Visible=false; 

  BExtF_pause->Visible=true; 

  BExtF_stop->Visible=true; 

  T_Aquis->Enabled=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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