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I. Inle1d1ng

Wanneer men elektr1sche signalen als funct1e van de t1jd w11

reg1streren, dan kan men afhankel1jk van de frequent1e van het

s1gnaal versch111ende methoden gebru1ken. In het onderstaande

schema is het frequent1espectrum verdeeld met de daarb1j mogel1jk

toe te passen reg1stratie-apparatuur.

o Hz ••••• 1 Hz ••••• 200 Hz ••••• 20 kHz ••••• 3 GHz

X-Y-schrijvers

pen-schr1jvers

op normaal papier...
schrijvers

(inkt spuitsysteem) op speciaal pap1er
,.

lus osc1110graaf e.d.
,.

elektronenstraal oscillograaf

+ foto-apparaat of in combinat1e met schrijver

In dit rapport zal een schakeling worden behandeld waarmee men in

staat is om m.b.v. een pen of X-Y-schrijver toch signalen te

registreren met frequent1es groter dan 1 Hz b.v. tot 1000 Hz. D1t

is te realiseren door gebruik te maken van het "sampling principe".

Hierdoor legt men zich automatisch de beperking op dat alleen

periodieke signalen geregistreerd kunnen worden.
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II. Het Sampling prineipe

We besehouwen een periodiek signaal viet) als funetie van de tijd

met periodetijd T(see). Deze tijd verdelen we in N tijdintervallen
TAt met At = Nsee. De funetie viet) gaan we benaderen door een

stapfunetie get) en wel zo dat de momentane waarde van get) op het

tijdstip t =n.4t (n =1,2,3, ••••N) gelijk is aan de momentane

waarde van viet) op dat tijdstip (zie fig. 2.1.) •.

r

fig. 11.1.

AlsAt klein is, dan zal de funetie get) de continue funetie viet)

zo goed mogelijk benaderen. Het is de bedoeling dat de funetie

get) gesehreven wordt m.b.v. een pen- of X-Y-sehrijver. De ge

sehreven funetie get) zal praetiseh met viet) overeenstemmen als

we ervoor zorgen dat het versehil tussen beide funetie kleiner dan

de lijndikte is. Hieruit volgt dat de stap die in At see. gemaakt

wordt in grootte gelijk moet zijn aan die lijndikte. Bij de meeste

sehrijvers is deze dikte ongeveer 0,2 Mm. Wil men het signaal

sehrijven over een afstand van 20 em dan is bij Jj. t = 0,2 mm

200
N = 0,2 = 1000

De funeties viet) en get) hebben dezelfde periodetijd T. Bij een

signaal van 1000 Hz is dit 1 m see. Dus het signaal get) moet door

de sehrijver in 1 m see over een afstand van b.v. 20 em gesehreven

worden. Dit is veel te snel voor een X-Y- of pensehrijver.

Voor een periodiek signaal geldt eehter:

met a een geheel getal.
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We kunnen een periode van g(t) ook schrijven in de tijd:

N(a.T + A.t) sec.

We moeten dus achtereenvolgens op de tijdstippen t = n(a.T + A.t)

sec. de momentane waarde van vi(t) bepalen en deze toevoeren aan

de Y-ingang van de schrijver. Deze werkwijze noemen we het nemen

van "samples". In dit geval worden de "samples" coherent genomen.

Als a = 1, dan nemen we achtereenvolgens na (T + A.t) sec. een

sample, voor a = 10 doen we dit telkens na (10 T + A.t) sec.

In de bovenste tekening van fig. 11.2. is een en ander weergegeven

voor a = 2 en N = 8. We zien het periodieke signaal vi(t) en de

benadering hiervan door de stapfunctie g(t).

We willen nu b.v. een periode van het signaal schrijven over een

afstand van b.v. 20 em. In verband met de snelheid van de schrijver

kiezen we de tijd t die hiervoor nodig is niet korter dan 10 sec.

In het voorgaande hebben we opgemerkt dat deze tijd gelijk is aan:

N(a.T + A t)sec.

Voor t = 10 sec. en f = 1000 Hz moet a = 10 gekozen worden, voor

f = 100, Hz is a gelijk aan 1. We kunnen a niet kleiner dan 1 nemen

en hieruit volgt dat voor een frequentie van 10 Hz de schrijftijd

ongeveer 100 sec. isw Voor f = 1 Hz is deze tijd ongeveer 1000 sec.
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fig. 11.2.

De onderste tekening van fig. 11.2. zal in hoofdstuk III behandeld

worden.
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III. De practische uitvoering

In het voorgaande hoofdstuk is uiteengezet hoe uit het oorspronkelijke

signaal viet) een periode van het signaal get) wordt opgebouwd.

Bij gebruik van een X-Y-schrijver moeten we op de tijdstippen

t = n(a.T + ~.t) sec de momentele waarde van de amplitude van viet)

toevoeren aan de Y-as. Op de X-as komt een spanning die na.iedere

(a.T + A. t)sec met een bedrag A V toeneemt.

We kiezen het tijdstip t = 0 op een opgaande nuldoorgang van viet).

Het tijdstip waarop een sample van het signaal viet) genomen wordt,

ligt nu achtereenvolgens een tijd At, 2 A t, ••••• N• .\ t verder van

een dergelijke nuldoorgang af (zie fig. 11.2.). Welke nuldoorgang

dit is wordt bepaald door a. Voor a = 1 wordt na iedere opgaande

nUldoorgang een sample genomen en voor a = 10 telkens na 10 opgaande

nuldoorgangen.

In fig. 111.1. is een blokschema getekend van de practische uit

voering van de schakeling. De werking ervan is als voIgt. Op een op

gaande nuldoorgang van viet) geeft de trekkerschakeling een start

puIs voor een lineair met de tijd toenemende spanning v (t) (zie ookz
fig. 11.2.). Deze spanning wordt in een comparator vergeleken met

de spanning van de trapvormige functie vtr(t). Zijn beide spanningen

gelijk dan geeft de comparator een puIs af die gedurende een korte

tijd een poort opent, zodat de momentele waarde van het signaal viet)

aan een geheugenwordt doorgegeven. De. spanning v (t) heeft een tijd
I , ,Z ' :'

n.At sec vanaf een nuldoorgang no~ig om het n1veau van de trap-
\ ,

vormige spanning te bereiken. De puIs vande comparator zet via de
J .

trekkerschakeling de spanning v (t) weer op nul. Op hetzelfde momentz
wordt de spanning vtr(t) met een bedrag A V verhoogd. Bij de volgende

nuldoorgang herhaalt dit proces zich. Nu zal het echter een tijd

(n + 1)At sec. vanaf de nuldoorgang duren voordat de sample-poort \/

open gaat.

Aangezien de stapjes .,. V en (aT + A t) van de trapvormige spanning

vtr const*nt zijn zal vtr bij benad~ring een ~ineair met de tijd

toenemende spanning zijn. Voor het registrereb van,het signaal kan
i

men dan ook in plaats van een X-Y-schrijver een tijdschrijver gebruiken.

In dit geval wordt aIleen het signaal van het geheugen aan de ;

schrijver toegevoerd.
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IV. De verschillende delen van de schakeling

Een lineair met de tijd toenemende spanning kunnen we verkrijgen

door een condensator met een constante stroom op te laden. De

spanning over de condensator

Vc = 1
c / i d"(

o

Met i = constant geeft dit:

iVc =- (t - t )
C 0

Uit fig. 11.2. is gebleken dat voor het schrijven van een volledige

periode de tijd N.~t van de zaagtandspanning gelijk moet zijn aan

de periodetijd van het signaal. Hieruit volgt dat bij een andere

periodetijd de zaagtandspanning dient te worden aangepast. Houden

we de eindwaarde VN van de zaagtand constant dan betekent dit dat

we de helling moeten veranderen. De looptijd t van de zaagtand be-
n

paalt het moment waarop een sample genomen wordt. Hoe nauwkeurig

deze tijd moet zijn kunnen we als volgt afleiden. Bij het Deman van

de n__e sample is de looptijd t = n.~t sec. In fig. IV.1.1. is
n

deze tijd aangegeven evenals het niveau dat de trapvormige spanning

vtr op dat ogenblik heeft.

4tIIJl
,4Jzltl

------""'2'--+~--.,..- ~r.
,/

./
./

,/

"

t ..,rcc,

fig. IV.1.1.

De condensator wordt sneller of langzamer opgeladen wanneer de stroom

Vtr·C
n.At
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bereikt dan het niveau van de trapjeskromme

sec. Als nu t n - t en t - t n kleiner zijn
n1 n2

het geschreven signaal binnen de lijn-

De zaagtandspanning

na resp. t en tn1 n2
dan t ~ t. dan zal de fout in

dikte blijven.

Door een pula van de comparator wordt de condensator ontladen. De

condensatorspanning moet tot zijn nulwaarde zijn teruggebracht

voordat op een nuldoorgang de laadstroom weer begint te lopen. De

meest extreme situatie treedt op bij een signaal van 100 Hz en het

nemen van de duizendste sample. Tussen het tijdstip van de 999ste

sample en de volgende nuldoorgang ligt 10~sec. De bijna tot de

eindwaarde VN opgeladen condensator moet dus binnen 10~sec ont

laden zijn. In tabel IV.1.1. zijn de tijden waarin de condensator

ontladen moet zijn"voor verschillende frequenties aangegeven.

f t

1000 Hz 9001 sec

100 Hz 10 sec

10 Hz 100 sec

1 Hz 1000 sec

Tabel IV.1.1.

In fig. IV.1.2. is het principeschema getekend voor het verkrijgen

van de zaagtand. De stroombron wordt gevormd door een I.C.~A?09

en een F.E.T. Deze stroombronschakeling beeft een grote inwendige

weerstand en een lage drift (zie appendix). Met de potentiometer P

kunnen we de grootte van de stroom regelen.

Door de schakelpulsen aan de gates van T2 en T3 toe te voeren

kunnen we deze stroom door T2 resp. T
3

sturen. Op het moment dat

het signaal door nul gaat moet T
3

gaan geleiden terwijl T2 en T4
dienen te worden gesperd. De condensator C wordt opgeladen. Na eefi

bepaalde tijd zorgt een puls van de comparator ervoor dat T2 en

T4 gaan geleiden en tegelijkertijd T
3

wordt gesperd. C ontlaadt

zich nu via T4•
De oplaadstroom van de condensator kunnen we varieren van 50 tot

500 ~A. We wensen de condenaator C op te laden tot maximaal 5 V.

Om de gewenate looptijden t N voor de zaagtandspanning te verkrijgen

dient men de capaciteit van C volgens tabel IV.1.2. te nemen.
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.IUL-l.n.r

f i variatie C
,

100 - 1000 Hz 50 - 500~A Ot1~F

10 - 100 Hz 50 - 500..--"A 1/'F

1 - 10 Hz 50 - 500~A 10;Ji-F

TabelIV.1.2.
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De gewenste spanningsfunctie moet bestaan uit een spanning die na

iedere (aT + At)sec. met een bedrag AV toeneemt (zie fig. IV.2.1.).

~r·_·------- ,
I,
I,
I
I

I I

\e---...a
(.T~At)

fig. IV.2.1.

Aan deze trapvormige spanning vtr(t) worden de volgende eisen ge

steld.

De stijgtijd waarin de spanning met een bedrag AV toeneemt dient

kleiner te zijn dan (a.T +At)sec. Immers aan het eind van elke

trede moet vtr(t) het gewenste niveau bereikt hebben want dan wordt

vtr(t) vergeleken met de zaagtandspanning. Voor een frequentie van

1000 Hz en a = 10 is (a.T + At) = 10,001 m sec.

Het spanningsniveau moet zo goed mogelijk constant blijven. Als we

aannemen dat de lekstroom van de condensator evenredig is met de

spanning over de condensator, dan zal het spanningsniveau in het

tijdinterval tussen twee opeenvolgende spanningssprongen dalen en

wel des te meer naarmate het spanningsniveau hoger ligt.

Veronderstel dat het eerste niveau op het moment van de tweede

spanningssprong p 0/00 gedaald is, dan zal het tweede niveau bij

het bereiken van de derde spanningssprong i p 0/00 gedaald zijn,

hetgeen uit de volgende berekening blijkt.

Aan het einde van het eerste niveau: Vtr = AV(1 - p 0/00).

Aan het einde van het tweede niveau:

Vtr = [AV(1 - p 0/(0 ) + AV ] (1 - p %o),~ 2 ~V(1

Men kan op eenvoudige wijze aantonen dat de eindwaarde van het

ne spanningsniveau: n ; 1 P 0/00 lager zal liggen dan die van de

ideale trapvormige spanning. Voor een maximaal toelaatbare fout
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van 1 %in de eindwaarde van Vtr na 1000 samples vinden we voor p:

2p = 10. "100"1 ~ 0,02

In het tijdinterval tussen twee spanningsprongen mag het niveau dus

niet meer dan 20~V per volt dalen.

Om een periode van het signaal te kunnen weergeven zullen we in dit

geval 1010 samples moeten nemen. Het dalen van het niveau tussen

twee spanningssprongen heeft bovendien tot gevolg dat de samples

niet meer met tussenpozen van (a.T + A t)sec. worden genomen. Het

verschilAt in de looptijden van twee opeenvolgende zaagtandspanningen

dat in het ideale geval steeds constant zou moe ten zijn, zal na

iedere stap kleiner worden. Bij het bereiken van het niveau van 5 V

zal A t ongeveer 2 %kleiner geworden zijn, (fig. IV.2.2.). t 1009 en

t 1010 zijn de looptijden van de zaagtandspanning voor het nemen van

de laatste twee samples.

~/')

fig. IV.2.2.

In fig. IV.2.2. is dus: (t1010 - t 1009) =.At - 0,02 At.

De invloed hiervan op het gewenste resultaat zal door de lijndikte

van het geschreven signaal niet waarneembaar zijn.

Het schema van de toegepaste schakeling is in fig. IV.2.3. getekend.

De schakeling komt overeen met die van de zaagtandspanningsgenerator

(fig. IV.1.2.). De pulsvormer geeft schakelpulsen af die T6 en T
7

beurteling doen geleiden, waarbij de tijd dat T
7

geleidt zeer kort

is. Gedurende deze tijd wordt C opgeladen.De spanning over C neemt

hierdoor met een bedrag AV toe. Vervolgens blijft de spanning over

C constant totdat T7 opnieuw gaat geleiden enz.

Op deze wijze ontstaat over C een trapvormige spanning. Met behulp
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van T8 kan deze spanning op zijn nulwaarde worden teruggebracht.

JUL

R

_-'- ...v
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IV.3. Het vergelijkingsorgaan (comparator)------------------------------------------

Het schema van de schakeling is getekend in fig. IV.3.1. Als

comparator is hierbij gebruik gemaakt van de geintegreerde

s.chakeling )lA710.

De functie van de comparator is het vergelijken van de spanningen

v (t) en vt (t). Wanneer v (t) = vt (t) dan dient de oomparatorz r z r
een puls af te geven voor de sturing van andere ged~elten van de

schakeling (zie fig. 111.1.). De werking van de schakeling zal aan

de hand van fig. IV.3.2. verklaard worden. In deze figuur zijn de

ingangsspanningen en de uitgangsspanning van de comparator ge

tekend voor de situatie dat vt (t) ongeveer gelijk is aan v (t).r z
De }'A710 is een verschilversterker met een versterking van ca. 1~00.

Is het verschil van de ingangsspanningen op de klemmen 2 en 3,

(v2 - v
3
), groter dan de positieve spanning Vgr ' dan is de uitgangs

spanning van de comparator + 3,2 V. Is (v2 - v
3

) kleiner dan de

negatieve spanning V· dan is de uitgangsspanning - 0,5 V. Degr
absolute waarde van V is nagenoeg gelijk aan die van V· en bedraagtgr gr
ongeveer 1,1 mV. Voor t <t1 is .v2 - v

3
> Vgr en de uitgangsspanning

van de comparator V is + 3,2 V. Vanaf t = t 1 daalt V •comp comp
Wanneer V echter gelijk is aan V - dit is de spanning waaropcomp s
de bistabiele trekker schakelt - dan wordt v2 weer op zijn begin-

waarde gebracht en vtr met een bedrag A V yerhoogd. De oomparator

spanning stijgt nu. Voor t >t
3

is (v2 - v
3

) weer groter dan Vgr
en V is dus + 3,2 V. De grootte van de uitgangspuls is ongeveercomp
2 V. De pulsduur t

3
- t 1 is o.a. afhankelijk van de helling van vz(t).
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We kunnen de gefntegreerde schakeling ;UA 710 ook als nuldoor

gangdetector gebruiken, door het ingangssignaal met het nulniveau

te vergelijken. Het schema van de schakeling is in fig. IV.4·..1.

getekend.

fig. IV.4.1.

Op het moment van een opgaande nuldoorgang wordt de zaagtandspanning

gestart. Dit gebeurt door de bistabiele trekkerschakeling, die ge

stuurd moet worden m.b.v. een negatieve puls. De pA 710 is daarom

zo geschakeld dat de uitgangsspanning in tegenfase is met het in

gangssignaal. De uitgangsspanning wordt gedifferentieerd en toege

voerd aan de bistabiele trekkerschakeling.

In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat het moment waarop ge

schakeld wordt in het tijdinterval ligt, waarbij voldaan is aan de

voorwaarde IV2 - v31< Vgr • In het algemeen zal de trekkerschakeling

niet precies op de gewenste nuldoorgang omklappen. Dit betekent dat

het tijdstip waarop een sample genomen wordt niet samenvalt met het

tijdstip n.At sec. na deze nuldoorgang, maar hiervan een weinig af

wijkt. Als deze afwijking constant blijft, dan geschiedt het nemen

van samples toch coherent.

De gedifferentieerde uitgangsspanning moet als stuurpuls voor de

trekkerschakeling een amplitude van minstens 1 V hebben. Voor de in

gangsspanning vi(t) volgt hieruit een relatie tussen zijn frequentie

en de amplitude (zie appendix 3). D~ze betrekking wordt voor de toe

gepaste RC-tijd gegeven door:
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Een andere eis voor de grootte van de ingangsspanning kunnen we

op de volgende wijze vinden. In het ideale geval moat op t = 0

de spanning v (t) starten. Na A t sec. moet dan de eerste samplez
genomen worden (zie fig. IV.4.2.).

fig. IV.4.2.

De bistabiele trekker zal echter op het tijdstip t = t 1 schakelen
1en de zaagtand starten. Wannee,r we ervoor zorgen dan b.v. t 1 , 10 At,

dan zal het verschil in het geschreven signaal g( t) met het ideale

geval niet waarneembaar zijn. In de vorige paragraaf hebben we ge

zien, dat de comparator schakelt als de verschilspanning tussen de

twee ingangen 1,1 mV is. Voor een sinusvormig ingangssignaal voIgt

dan dat de amplitude in ieder geval groter moet zijn dan 1,7 V. Dit

blijkt uit de volgende berekening.

vi (t) = vi sin w t

3 211' 1 11,1.10- 'v" 61"n Ti "T.1O.1OOO
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IV.5. De bistabiele trekkerschakeling-------------------------------------

Het schema van de toegepaste schakeling is in fig. IV.5.1. ge

tekend.
_____....... "'r'""" --IIot12 V

1 11

-12V -12 V

Om de werking van de schakeling te verklaren nemen we in eerste

instantie aan dat T
9

geleidt en T10 gesperd is. De spanning op

uitgangsklem Ii is dan ongeveer + 0,2 V, dit is de collector

spanning van T9 in de verzadigde toestand. De spanning op uitgangs

klem D is + 10 V. Door een negatieve puls op de ingangsklem 1 wordt

T
9

gesperd en gaat T10 geleiden. De spanningen op de klemmen I en

II zijn nu resp. + 10 V en + 0,2 V. Een negatieve puls op ~ngang 2

doet de schakeling weer omklappen naar de begintoestand. Op ingang 1

komen periodiek de negatieve pulsen van de nuldoorgangdetector.

Op klem 2 de negatieve pulsen van de comparator. In het ritme van

deze,pulsen ontstaan op de uitgangsklemmen blokvormige spanningen,

die gebruikt worden om de transistoren r 2 en T
3

(zie fig. IV.1.2.)

van de zaagtandspanningsgenerator te schakelen. De negatieve puls

op ingang 1 is de startpuls voor de zaagtand, die op ingang 2 de

stoppuls. Het tijdinterval tussen deze pulsen is bij het nemen van

de eerate sample bij ee,n frequentie van 1000 Hz 1,)'- sec.
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De pulsvormer moet ervoor zorgen dat de trapvormige spanning

telkens met een bedrag A V toeneemt. In paragraaf IV.2. hebben

we gezien dat dit gebeurt door transistor T
7

in fig. IV.2.3.

gedurende een tijd A t of te laten geleiden.

Met een monostabiele trekkerschakeling kunnen we een purs met

een tijdsduur A (maken. Het schema van deze schakeling is ge

tekend in fig. IV.6.1. De schakeling wordt gestuurd m.b.v. een

negatieve puIs (uitgang.II) van de bistabiele trekker, die op

zijn beurt door de comparator gestuurd wordt (zie fig. IV.5.1.)

fig. IV.6.1.

In de monostabiele trekkerschakeling is eveneens de ~A 710 ge

bruikt.
•De pulsduur A t wordt gegeven door de formule

Hierin is A V0 de grootte van de ui tgangspuls van de p A 710,

welke bij voedingsspanningen van + 12 V en - 6 V ongeveer gelijk

is aan 3,7 V.

De uitgangspuls wordt aan een versterker toegevoerd. Deze zorgt

voor een symmetrische sturing van de transistoren; T2 en ,T
3

in de

generator voor de trapvormige spanning (zie fig. IV.2.3.).
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V. De schakeling

Het volledige schema van de schakeling wordt door de figuren

V.1, V.2, V.3 en v.4 achter in het rapport weergegeven.

Fig. V.1 geeft de nuldoorgangdetector, de bistabiele trekker

en de comparator weer.

In fig. V.2 is het schema getekend van de generator die de trap

vormige spanning levert.

Om de condensator niet te belasten is een buffer trap gebruikt

bestaande uit een veld-effect transistor T
19

met transistor T1a
als stroombron. T19 is een F.E.T. met hoge~ • De grootte van

de stroom Ids (-0,5 mA) is zo gekozen dat de drift van deze

trap zo klein mogelijk is.

Bij een verandering van 5 V in de drain-source-spanning is de

verandering in de gate-source-spanning ongeveer 10 mY.

De schakeling bestaande uit de transistoren Ta , T20 en de als

monostabiele trekker geschakelde )lA 710, dient om de spanning

vtr op zijn qeginwaarde terug te brengen. Dit gebeurt wanneer de

spanning op de emitter van de uni-junction transistor T20 een

zodanige waarde heeft bereikt dat deze gaat geleiden. Op dat

moment is de spanning over de condensator 5 V. Als T20 gaat ge

leiden daalt de spanning op de basis b2 • De monostabiele trekker

geeft een pula a~ gedurende de tijd dat de puls optreedt 1 geleidt

Ta • De condensator C wordt ontladen. De zenerdiode D
9

dient om de

puls op het juiste niveau te brengen. In verband met de lekweer

stand van de condensator en de lekstroom van Ta worden hoge eisen

aan deze componenten gesteld (zie appendix 2).

In fig. V.3. is het schema van de zaagtandgenerator getekend. De

weerstanden R1 en R2 zijn zo ingesteld dat we met potentiometer P1

de laadstroom van de condensator kunnen varieren van 50 tot 500,cA.

Met schakelaar 51 en potentiometer P1 kan men de gewenste looptijd

van de zaagtandspanning verkrijgen (zie tabel V.1.)

v2(t) looptijd max.
C

P1 min P2 max.

0,1 F 1 m sec. 10 m sec.

1 F 10 m sec. 100 m sec.

10 F 100(m sec. 1000 m sec.

Tabel V.1.
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De condensatorspanning wordt evenals in de voorgaande schakeling

via een buffertrap aan de comparator toegevoerd.

De emitterweerstand van T12 wordt nu zo ingesteld dat het nul

niveau van Vz aan de ingang van de comparator een bedrag A V

lager is dan dat van vtr •

Fig. V.4. geeft het schema van de benodigde voedingsspanningen.

Hierbij is uitgegaan van twee voedingsapparaten resp. + 24 V en

- 24 V, fabrikaat Delta-Elektronica type D 050-05.
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VI. Het gebruik van de schakeling

In het voorgaande is reeds opgemerkt, dat we in verband met het

lineaire karakter van de trapvormige spanning, ook een tijd

schrijver in plaats van een X-Y-schrijver kunnen gebruiken voor

het registreren van de functie get). Dit is echter alleen mogelijk

indien we een periode van viet) of een gedeelte daarvan willen

schrijven.

Voor het schrijven van meerdere perioden is de procedure als volgt:

We willen van een signaal van 100 Hz, b.v. twee perioden schrijven.

De zaagtandspanning dient man dan zo in te stellen dat zijn maximale

looptijd 20 m sec. wordt (zie fig. VI.1.). Na 500 perioden voor

viet) zal de trapvormige spanning een niveau van 2,5 V bereikt

hebben. De looptijd van de zaagtand zal dan 10 m sec. zijn. Een

periode van get) is geschreven, zij het met 500 samples. De trap

vormige spanning stijgt verder naar het niveau van 5 V evenals de

zaagtandspanning. De spanningen vt en v zijn nu aan elkaar gelijkr z
op een tijdstip, dat meer dan 10 m sec. van de opgaande nuldoorgang

af ligt waar de zaagtand gestart is (zie fig. VI.1b.).

De eerste 500 samples werden genomen telkens na (T + A t)sec. De

tweede 500 samples na (2T + At)sec. Voor de trapvormige spanning

betekent dit dat de toename met AV nu ook om de (2T + A t)sec.

plaats·vindt. Een tijdschrijver kan men nu niet meer gebruiken •

·1

.•
~ ti

fig. VI.1.
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Door de looptijd van de zaagtandspanning kleiner dan de periodetijd

te kiezen kan men een gedeelte van een periode van viet) schrijven.

Als voorbeeld beschouwen we een blokspanning met een frequentie van

1 Hz en stijgtijd van 100 ~sec. waarvan men de fl~nk wenst te

schrijven. We kiezen nu de looptijd van de zaagtand zo dat hij kan

varieren van 0 tot 1 m sec. De duizend samples worden dan genomen

in het tijdinterval van 1 m sec. na een opgaande nuldoorgang. Van de

blokspanning wordt slechts 1/1000 gedeelte van een periode geschreven.

In het geschreven signaal bestaat de flank van de blokspanning dan

uit honderd samples (zie fig. VI.2.).

•

r·················_·-
,/

.I
,l'

./.•...

I(~~.,/
,

/~,
I'

fig. VI.2.

.. •
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VII. Waarnemingen en resultaten.

De figuren VII.1, 2, 3, 4 en 5 geven d~ trapvormige spanning weer

zoals die met een tijdschrijver geregistreerd werden.

Bij frequenties van 1 Hz en 10 Hz is met behulp van een stop

horloge en een digitale voltmeter om de 100 resp. 10 sec. de waarde

van vt gemeten. Deze waarnemingen staan genoteerd in tabel VII.1.
r .

Hierin is tevens vermeld de spanningstoename per 100 resp. 10 sec •.

De spanning is de uitgangsspanning van de source-follower

(T fig V 2 ) gemeten t 0 v - 12 V
10 • • • • • • •

1 Hz 10 Hz. C 1p.'f. : ' . 10 Hz Cz: 10Jl'~z :~~,., •• ' Or

t sec Vtr·mV toename t sec Vtr·mV toename Vtr·mV toename

IVtr·mV Vtr·mV Vtr·mV

0 - 2260 0 - 2260 - 2260

100 - 1763 497 10 - 1755 505 - 1761 499

200 - 1269 496 20 - 1257 498 - 1261 500

300 - 772 497 30 - 756 501 - 763 498

400 - 275 497 40 - 254 502 - 262 501

500 + 219 494 50 + 241 495 +, 237 499

600 + 714 495 60 + 741 500 + 735 498

700 + 1210 496 70 + 1237 496 + 1230 495

800 + 1704 494 80 + 1737 500 + 1728 498

900 + 2197 493 90 + 2237 500 + 2230 502

+ 2692 495 + 2734
r

1000 100 497 + 2732 502

Tabel VII.1.

Bij 1 Hz is de totale spanning over de condensator na 1000 sec.:

Vtr = 4952 mY. Uit de toename in de eerste 100 seconden volgt dat

de spanning na 1000 sec. 4970 mV zou moeten zijn. We komen dus

18 mV te kort. Dit is een fout van 0,35 %.
In paragraaf IV.2 is berekend dat bij een fout van 1 %in de eind

waarde de drift van de condensatorspanning 20 ~V~oltis. Deze

drift is bij een spanning van ongeveer 5 V over de condensator ge

meten, zie fig. VII.5.
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Fig. VII.5. J

Ui t deze meting volgt een drift van ongeveer 47 jA- V/sec. De tout

die hieruit volgt is kleiner dan 0,47 %.
Resumerend kunnen we dus aangeven dat de atwijking van de trap

vormige spanning van het ideale geval kleiner is dan 0,5%. Dit

bij een frequentie van 1 Hz, voor hogere frequenties is de tout

nog kleiner.
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Appendix

1. De stroombronschakeling m.b.v. de gefntegreerde schakeling.

~A 709 en een F.E.T.

De inwendige weerstand van deze schakeling volgt uit de volgende

berekening.

Voor de drainstroom geldt:

= - A Vs - Vs

Vs = i d R

V s = VD .. i d R

Dus:

Zonder versterker geldt voor een dergelijke schakeling:

Door deze versterker is dus de inwendige weerstand toegenomen met

~AR.
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2. De invloed van de lekstromen van de condensator C en transistor

Ta op de trapvormige spanning.

Aan de trapvormige spanning werd de eis gesteld, dat hij in een'

tijdvak van (a.T + A t) sec niet meer dan 20~V per volt mag dalen.

Bij een frequentie van 1 Hz betekent dit een spanningsdaling van

maximaal 100~V/per seconde, als de spanning een niveau van 5 V

heeft. De capaciteitswaarde van de condensator is 10 jLF. De lek

stroom, die nog toelaatbaar is, kunnen we dan als volgt berekenen.

AQ=iAt=CAV

C~V 10-5 • 10-
4

__ 10-9 A.
i max = At = 1

In de schakeling is een M.K.L. condensator van het fabrikaat

Siemens gebruikt, type B 32110. Voor deze condensatoren wordt een

gemiddelde waarde van de RC-tijd opgegeven. RC = 4000 sec.gem
Deze waarde geldt bij de maximale bedrijfsspanning van 160 V.

Van enkele condensatoren werd bij een spanning van 5 V op de

condensator de lekstroom gemeten. Als lekstroom werd beschouwd

de stationaire stroom door de condensator een half uur na aan

sluiting op een spanningsbron. Voor deze stroom werd gevonden

0,3 a 0,4 nA. Het is duidelijk dat deze condensatoren geschikt

zijn in de schakeling.

Voor transistor Ta werd het type 2 N 2102 gekozen, waarvoor een

maximale lekstroom wordt opgegeven van 2 nA. Het in de schakeling

toegepaste exemplaar heeft een lekstroom van ongeveer 50 pA.

Met een totale lekstroom van 350 pA en een condensator tot 5 V

opgeladen is de te verwachten spanningsdaling ongeveer 35 ~V/sec.
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3. De grootte van de ingangsspanning vi(t).

(orr{· R I~ U • t.l'idt =R~~UR dtc

dU
UR iR c= = RC dt

= u.
1.

Uc - UR

d(Ui - UR)
= RC dt

Me teen ingangsspanning Ui = Avi sin (J t geeft di t:

met A - - 1700.

De oplossing van de homogene differentiaalvergelijking is:

t
- RC

UR = k e

Een particuliere oplossing is:

Uit de beginvoorwaarde op t = 0 is UR = 0, vinden we de waarde

voor de constante k en de totale oplossing voor UR~ta:

De maximale waarde voor UR vinden we uit:

sin w t + cos C4) t ]

d UR
dt = O.

d UR A vi W RC [ 1 - t/RC J
~ = 4)2

R
2

C
2 + 1 RC e + w2

RC cos (J t - W sin.., t = O.



1
RC e

met tan ~ = lJRC

-t/RC

- 28 -

sin(wt - f') = 0

Voor t « 1 vinden we m.b.v. de reeksontwikkeling

1 t - wV~R2C2
\

iffi (1 - -) + 1 (wt - f) = 0RC

1 J. VW2R2C2
,

1 ,V222-t (""22' + + 1 ) = - RC - f4) tiJ R C + 1
R C

Willen we goed differentieren dan moet gelden: W RC " 1 en

hieruit volgt ook C{Pi::f, 0 0
•

Voor t vinden we dan: t·= RC

[- ~ + oJ He sin 00
+ cos 0'] .,

Stellen~ dat dit gelijk moet zijn aan 1 V dan vinden we een

relatie voor vi en f t met een RC-t1jd van 10-7 sec.



------"'T""-------------r------.------------------......12 V

I

I\)
\0

I

13k

'-----------1..---------"'-----1;----...·12 V

j--.......---"'""-£-.oli----'--------.......;--.---.....I------E--------.......--t"--I.-f------e 0 V

-1 V

nuldoorgang

detector

bistablele trekker comparator

JZ:-1



-GV

0,

- 6V

......~-_-JL..--L--.....L..4-1-...----+-+--~--I....::::a_-----t---r----t---t--+-H1-- ......,...... +12V
t-J~+-_...!-_---- __--l L-4_.L...- -L-_....L- L.---L.---L~'---I1--eOV

• - 24V - 6V- 6V

-12V

.r/D o. 11.1

S-ki
0.. 1./1 o.

II
4'1

P
II

tilt"1° I

VI
0

• I

pulsvormer trapv ormige - spanning
generator

::1(- 2



-24V

Jr-3
laagtandgenerator

o

1"-_.._---.... -18 V
...----r-..,--,.--,----------t--t-----e-12 V

......--I'---------t--r--T----I,,-+------+---!H~---L---- .... fo12V 0

OV



+21.vo---------,r------------------""'O+24 V

I

VI
I\)

0..,..

10...--1----0 - 6V

0..8
~-+-----18 V

0"

b+~
019

L..----+--..-12 V

......--+--.. +12 V

oVo-..-----+----t-----.....--__------,r---,..---O 0 V

- 2 t. V....-------..L-------.......a-------------o- 24 V

voedilg



- 33 -

d'iie (



- 34 -

Ii



- 35 -

,;
[



- 36 -

I: I: : po", : :. ~~fr TIm;t; .+t+H r-:-1" 11 ~ I J ~, • ,j -+-; 1 :

·;,;1"'1,,,,::1 III'!' "II ;,1 IlH1 1'1 1, It 1'1:,1,. 1":t;l:ij~ii; 'i\' i.d·i I',!! I, ,I, I, j'[I'+....\· r:I' i.i,. :ii :;-;1'''':;;1::!1',,11 ; ;;!, l' il'll :L;) li.; "'i'j· ;.\) ~ !i~~I;; : l!~i dx. 'I •.,;. ~i )!--j- I~ ;l!~ :1-" !:~.i~_: _.~' ~::r:.

",,': " :'i~,..il'f!I! 1111'" .:1. Ii til:;, ;;::, 'Ii :1" '1;-: ;nl t' :i .r ,i,f,:.:".:" ,.;;r '",',1.:,';.' .. , :.:.',:.,:,'jl·.;+:,,~,;.l
l~!!lt j I~!--:' ;11_ ll'n i',! 'ii' -Ill, jIll:)! )11. :j"'! i.:; I' -, ::-::::' --t~

;,' :t:,i", :, :",':: ',', '.,i, II',',': II'" I .:: qi f' 'I: iil1" 'l'I'f' I' ;i: 1:.11, I', 1'1'1 11'1 ,111'11 : 1'1' : I, ': ! il 'I' I Ii', ,'" ,! ::i ,": :: i ;1:' . i'; .1,: •
~ 'I .;;,~ for· i~ ]1.7" l:~_, iij [~)'lr1':l:'i:L: :I-!l. ;!l:n !i :1~iJ;! :;-J' :~:~\! tL ~iir ~-i:~il~ ;':; ;rj::i'...,



t
' .. ' ':; ":.:;, :,:L,:: '::;I~±::: ';""!-'~:r:1' ,::..::::'::::.~',"1. r~-'.;,;..r,~

, , ',",-l:cc;,;:L::'; .• ':. _"""~'. :.;" ., ,j 'i:,':. i : -: i'" .,"" •. ". :"c ,," ~ 'i'j'l' /c .,.. :'" .~. ,c: ,'r, . . "i"-'-
~,:, 'iii in ~~''''i&~';~~ , .."'.," ", 4JI:F~~~'-
if J, 'c'" ., ,e,,· ;:,,':'IT. '" ",,:I.., 1~[.. L,nn iill Ifiiiii' "I. ,! ;J' ...., ;0i;'~1~bJj~
. ,i ,i]" .... I ,I: ,t iT",f ;:: ", .c' 'b:

:1 Ui; ill Ibt .lL.l: I: cJeW' 1\: I~ ,1:,;
~ :~ lilll

..

- If -



- 38 -

Halfgeleiders

T1, T2, T
3

, T
5

, T6, T
7

, T11 , T19 2N4360

T4 BFY 52

T12, T
13

, T14, T18 2N3906

T15, T16 , T17 2N4124

T8 2N2102

T20 TIS 34

T
9

, T10 BSX 28

D1, D2, D6, °7, D8, 011' D12 , D13,

D14, D15, °16' °17

°3' 04' 05' D10
D

9
D18
D19, D20

9605

BAY 71

BZY 83

Z 18

Z 12
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