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Samenvatting

Een ruissignaal kan algemeen worden weergegeven als een als functie

v~n de tijd fluctuerende spanning of stroom. Begrippen als "witte

ruis", "1/f.;.ruis" hebben be trekking op het verloop van het gemiddelde

vermogen van een ruissignaal als functie van de frequentie.

Het beschreven onderzoek is verricht omdat het interessant kan zijn

te weten hoe in een bepaald frequentiegebied'de amplituden die iq

het signaal optreden statistisch verdeeld zijn. Hierbij moet wor~en

aangetekend, dat de belangstelling vooral uitgaat naar het gebied

der lage en zeer lage frequenties (0,01 Hz).

De bijdrage van de verschillende amplituden wordt nu weergegeven door

verdelingsdichtheid of in het discrete, practisch~ geval de frequentie

verdeling.

Voor het opnemen van deze frequentieverdeling is hier een apparaat

ontworpen en gebouwd dat goed functioneert en als uitgangspunt kan

dienen voor een omvangrijker systeem.

Een aangename bijkomstigheid is, dat het apparaat eveneens kan worden

gebruikt als vervormingsmeter, terwijl een gedeelte ervan als "schaal

vermenigvuldiger" voor bijvoorbeeld een XY-schrijver kan worden ge

bruikt.
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I. Inleiding

Van een ruissignaal kunnen we verschillende aspecten bekijken. We

noemen hier als meest bekende het verloop van het gemiddelde vermogep

van de bron als functie van de frequentie. Een ander aspect is de

verdeling van de amplituden die in het signaal optreden. We kunnen

hierbij nog onderscheid maken tussen de verdeling van een signaal

met grote bandbreedte en een met kleine bandbreedte rond een central~
;

frequentie. Beide verdelingen zullen worden bestudeerd, maar de nadf-uk
"~.

ligt op de laatste verdeling. Deze geeft ons de informatie, hoe bij'de

betreffende frequentie de verschillende amplituden bijdragen tot het

vermogen.

Bij de bestudering van het verschijnsel ruis worden we geconfronteerd

met begrippen uit de informatietheorie, de waarschijnlijkheidsrekening

en de statistiek. Het zal nodig zijn enkele van de begrippen die we

gaan hanteren nader uiteen te zetten, hoewel we toch een zekere basis

kennis aanwezig moe ten veronderstellen, willen we niet te breedvoerig

worden. Wat de benaming aangaat zullen we de gangbare benamingen uit de

informatietheorie en de statistiek volledig overnemen.

De gebruikelijke methode voor het opnemen van de frequentieverdeling

van de amplituden in een signaal is het bepalen van de fractie van de

tijd dat het signaal een bepaalde amplitude aanneemt voor elke amplitude

in het signaal. We zullen dit nader uitwerken. Deze bepaling brengt op

slag van informatie met zich mee, waardoor ook digitale technieken een

rol gaan spelen.

Voor een goede, snelle introductie in het gebied van de stochastische

signalen en hun verwerking mag reeds hier worden verwezen naar

"Measurement and analysis of random data" van Bendat en Piersol. BL 6607.

We zullen nu een appraat bespreken, dat de frequentieverdeling van

de amplituden opneemt zowel voor signalen met een geringe bandbreedte

als voor signalen met een grote bandbreedte. Grote aandacht wordt hier

bij besteed aan de wens om vooral signalen met zeer lage frequentie te

kunnen verwerken.
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II. Theorie

De frequentieverdeling van de amplituden die in een signaal optreden

is slechts een van de vele verschillende eigenschappen van een signaal

die we kunnen meten. Daar staat tegenover, dat al deze metingen be

paalde eisen stellen aan het gedrag Van het signaal. Daarom zullen we

allereerst een overzicht geven van de diverse signaalvormen die we

onderscheiden met hun belangrijkste eigenschappen.

De signalen die een fysisch verschijnsel beschrijven kunnen we allereerst

verdelen in deterministische en niet-deterministische signalen.

Deterministische signalen kunnen worden beschreven door een expliciete

imathematische. relatie. Kunnen we een signaal niet door een dergelijke

relatie beschrijven, dan is het niet-deterministisch.Zo'n signaal is

stochastisch van aard en moet worden beschreven in termen van waar

schijnlijkheden en statistische gemiddelden.

We zullen vooral de voor ons interessante lijn van de stochastische

signalen volgen.

Voor een algemeen overzicht geven we echter op bijlage 1 een volledige

lijst van zowel de stochastische als van dedeterministischesignalen.

Voor stochastische signalen geldt dat iedere waarneming uniek is.

Iedere waarneming geeft slechts een van de vele mogelijke waarnemingen

weer. Een tijdsfunctie x(t) die een stochastisch verschijnsel weer-

geeft is dan ook een eenmalig gebeuren. We spreken van een sample-functie.

De oneindige verzameling van functies x(t) die het verschijnsel zou

hebben kunnen produceren wordt het stochastisch proces genoemd.

Stochastische processen kunnen worden verdeeld in stationaire en niet

stationaire.

Stationaire stochastische processen kunnen worden verdeeld in ergodische

en niet-ergodische.

Niet-stationaire stochastische processen kunnen onderverdeeld worden

volgens speciale typen van niet-stationaire eigenschappen.
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Voor het gemak memoreren we hier nog enkele eigenschappen van deze

signalen.

De eigenschappen van stationaire signalen worden bepaald door op een

bepaald tijdstip gemiddelden over een groot aantal samplefuncties,

een ensemble genaamd, te berekenen. Een signaal is stationair als

deze gemiddelden voor ieder tijdstip gelijk zijn. Een probleem is

dat we meestal onvoldoende sample-functies ter beschikking hebben.

Ergodische signalen kenmerken zich door het feit, dat hun gemiddelden

over de tijd voor een enkele sample-functie gelijk zijn aan de

corresponderende ensemble-gemiddelden. Dit levert het grote voordeel,

dat we aan een sample-functie voldoende hebben om aIle eigenschappen

te bepalen. Gelukkig zijn de meeste signalen die een fysisch ver

schijnsel weergeven ergodisch.

Niet-stationaire stochastische processen omvatten aIle processen die

niet voldoen aan de eisen van stationariteit zoals we die gesteld hebben.

Hier moeten we meestal de beschikking hebben over ensembles van sample

functies om iets te weten te komen. Relaas ontbreken deze veelal.

Beschikken we over een enkel tijdsafhankelijk signaal, dan wordt in de

practijk een enigzins andere definitie van stationariteit gebruikt. Men

spreekt hier van stationair indien de eigenschappen berekend over

relatief korte tijdsintervallen niet significant varieren van interval

tot interval.

Ret zal duidelijk zijn, dat we ons zullen beperken tot het beschouwen

van ergodische signalen.

Al de nu genoemde signalen en hun eigenschappen staan zeer uitvoerig

beschreven in "Measurement and Analysis of random data" van Bendat

en Piersol (Ref. 1).

Deze beschrijving is zodanig, dat het aIleen zinvol zou zijn haar volledig

letterlijk over te nemen. Ik zal daarom steeds slechts summier de

wezenlijke punten aanstippen en voor een nadere bestudering verwijzen

naar bovenstaand boekwerk.

Er worden 4 hoofdtypen statistische functies gebruikt om de basis

eigenschappen van stochastische signalen te beschrijven.
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a. gemiddelde kwadraten

b. verdelingsdichtheidsfuncties

c. autocorrelatiefuncties

d. spectrale vermogensdichtheidsfuncties

Ret gemiddelde kwadraat verschaft een rudimentaire beschrijving van "de

intensiteit van de signalen.

De verdelingsdichtheidsfunctie verschaft informatie over de eigen

schappen van de signalen in het amplitude-domein.

De autocorrelatiefunctie en de spectrale vermogensdichtheidsfunctie

verschaffen overeenkomstige informatie in het tijddomein en het

frequentiedomein.

Wij zijn uiteraard vooral geinteresseerd in de verdelingsdichtheid.

Definitie: De verdelingsdichtheidsfunctie beschrijft de waarschijnlijk

heid dat de momentane waarde van een signaal x(t) in het gebied dx rond

x ligt. De verdelingsdichtheid is dus over het algemeen een functie

van x.

Rebben we een functie x(t) dan is de waarschijnlijkheid, dat x(t) een

waarde aanneemt in het gebied x, x + 6x gelijk aan de verhbuding TIT,x
waarin T de totale tijd is die x(t) in het betreffende gebied heeftx
doorgebracht, gedurende de observatietijd T.

De verdeling zal een exacte waarschijnlijkheidsbeschrijving benaderen

als T naar oneindig gaat.

Prob [x< x(t) ~ x + 6x J = lim T~T
T--

Voor kleine 6x kan men als voIgt een verdelingsdichtheidsfunctie

definieren:

Prob [x < x( t) ~ x + 6x J ~ p(x) 6x

nauwkeuriger:

p(x) = lim
6X - 0

P b [x < x ( t) < x + 6x Jro lim
T -_

Tx
T6x

Dit is altijd een reele, niet-negatieve functie.
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De waarschijnlijkheid dat de momentane waarde x~t) kleiner dan of

gelijk is aan x wordt gegeven door p(x), de integraal van de verdelings

dichtheid van - - tot x. p(x) staat bekend als de verdelingsfunctie of

cumulatieve verdeling.

-..
Het bepalen van p(x) betekent in de practijk het maken van een schatting

p(x) =
T

x
T6x

Als T de meettijd

Als n het aantalx
n = kTx x

Hierbij z~Jn T en 6x niet oneindig, respectievelijk nul, zodat we een

fout maken. Hierop komen we aanstonds terug.

Aangezien in een gegeven configuratie T en Ax constanten zijn, komt het

bepalen van p(x) neer op het meten van T •
x

T kunnen we meten door zuivere integratie, dat wil zeggen, telkens als
x

x(t) in het gebied 6x rond x komt activeren we een integrator. We

kunnen echter Took verde len in een aantal pulsen en het aantal pulsen

tellen dat in het onderzochte interval terecht gekomen is. Dit is een

zeer eenvoudige methode.

is en het totaal aantal pulsen N is geldt: N = kT.

pulsen is, geteld in het bandje rond x, dan geldt:

- Tx
= T - n

x =N6x

T
T:x = p(x)

De afrondingsfout die we op deze manier maken kunnen we willekeurig

klein maken.

Het is duidelijk, dat het er hier niet toe doet of de pulsen direct

na elkaar komen: aangezien we aannemen dat het signaal ergodisch is

maakt het geen ve~schil of we onze waarnemingen willekeurig verdeeld

nemen of direct na elkaar.

Dat dit van belang is blijkt hieruit: We meten de statistische eigen

schappen van een signaal door het bepalen van gemiddelden. Om nu een

geldige uitspraak over onze metingen te kunnen doen is het eerste

vereiste dat de waarnemingen onafhankelijk zijn. Voor een ergodisch

signaal is hier zonder meer aan voldaan want alle waarden zijn uniek.

Wanneer we echter aan het signaal beperkingen opleggen zoals in de

practijk gebeurt (bandbreedtebeperkingen) dan zijn de situaties die
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in het signaal optreden niet meer onafhankelijk. Met name in het geval

dat het signaal door een bandfilter met geringe bandbreedte wordt ge

stuurd, wordt de informatie vermengd met eendeterministischsignaal en

moeten we voorzorgen nemen om de statistische onafhankelijkheid te

garanderen.

We moeten onze waarnemingen spreiden: samplen. Ref. 1. Hoofdstuk V.3.

geeft aan dat voor een signaal met bandbreedte B, gedurende een meet

tijd T 2BT samples onafhankelijk zijn. We kunnen dit als volgt aan-,

nemelijk maken. Een ergodisch signaal, dat we door een bandfilter met

centrale frequentie f en bandbreedte B sturen, verschijnt aan de uit-
o

gang als een sinusvormig signaal met frequentie f waarvan de omhullende
o

fluctueert met ongeveer een frequentie B. De amplitude van deze om-

hullende bevat de stochastische informatie. Nu zijn voor een sinus

vormig signaal de waarden binnen een halve periode volledig gecorreleerd,

zodat we nooit meer dan 1 waarneming per halve periode kunnen toelaten.

Het is duidelijk dat de maximale sample-frequentie hierdoor vast ligt.

f = 2B - N = 2BT

~e bespreken nu de statistische meetfout die we maken bij een meting

(= schatting) van p(x). De schatting p(x) is berekend uit een set unieke

waarnemingen. p(x) is daarom een waarneming van een stochastische

variabele p(x) en kan daarom aanzienlijk van p(x) afwijken. Ref.1.

hoofdstuk V.3. geeft voor het geval dat we te maken hebben met een in

bandbreedte beperkt, Gaussisch, witte-ruissignaal een formule voor de

£emiddelde £ekwadrateerde fout van p(x).

De eisen voor het signaal worden gesteld omdat dan N = 2BT waarnemingen

volgens bovenstaand voorbeeld inderdaad onafhankelijk zijn en dat hebben

we nodig.

De formule luidt:

2 2
A1 p (x) W2 2

= BTW p(x) + (21+ pl1(x))

Deze fout is dus afhankelijk van p(x).

In de formule hebben de letters de volgende betekenis:

A1 constante

B bandbreedte

T totale meettijd
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W breedte van het interval ~ uitgedrukt in o.

p"(x): 2e afgeleide van p(x) naar x

o spreiding

De gemiddelde gekwadrateerde fout is dus de verwachte waarde van het

kwadraat van de afwijking tussen p(x) en p(x).

De fout bestaat uit twee termen:

De term

afkomstig van de variantie van p(x): var(p(x)).

De statistiek leert, dat de variantie van een sample-gemiddelde gelijk

is aan de variantie van de gesamplede variabele, "gelijk aan 2A2
1

(p(x))2,

gedeeld door het aantal samples, dit aantal is gelijk aan 2BTWp(x),

zodat we op bovenstaande formule uitkomen.

De term

W2 2(2"4 p"(x))

is het kwadraat van de "bias" van p(x), d.w.z. de systematische af

wijking tussen p(x) en p(x) als gevolg van de eindige intervalbreedte W.

p(x) is een onzuivere schatting van p(x). Deze term is in tegenstelling

tot de variantieterm niet afhankelijk van de meettijd T en aIleen klein

te krijgen door W gunstig te kiezen. De variantieterm gaat voor T- ._

naar O.

Een genormaliseerde standaardfout krijgen we door te delen door (p(x))2

en daarna wortel te trekken.

Genormaliseerde standaardfout c :

c = p"(x)
2p (x)

Ref. 1·. stelt dat onder de reeds genoemde voorwaarden voor het ingangs

signaal de tweede term verwaarloosbaar is als W~ 1/5 (0 = 1)

Wanneer we willen meten voor waarden van x = -3 tot x = +3, waartussen

99% van de "optredende waarden ligt, dan betekent dat dat we tenminste

30 intervallen nodig hebben. Dit is nogal veel.

Voor de fout geldt dan:

A1
c =
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Deze fout is dus een functie van de bandbreedte B, de meettijd T, de

intervalbreedte W en de verdelingsdichtheidsfunctie zelf.

We zullen nu enige numerieke berekeningen maken voor een signaal met

gemiddelde 0 en een uniform vermogensspectrum.

We sturen' dit signaal door een bandfilter met een kwaliteitsfactor

Q = 5, zodat voor b.v. f = 100 Hz de bandbreedte circa 20 Hz bedraagt.
o

We nemen W = 0,1 en eisen dat c = 0,20 voor x = 3 (immers de kleinste

kans levert de grootst mogelijk fout).

Verder geldt datA~ = 0,5. Hoe groot moet T dan zijn?

A
2
1 _ 0,5 _

T. ----------~2 - (0,0044)(0,1)(20)(0,04) - ca. 1500 sec.
p(x = 3)WBc

Hierbij gebruiken we ter berekening p(x) i.p.v. p(x). p(x) is de

theoretisch verwachte kans die in ons geval een normale verdeling voIgt.

Volgens de formule N = 2BT weten we verder dat we N = 40 x 1500 = 60000

samples te verwerken krijgen.

Nemen we f = 10 Hz, B = 2 Hz dan wordt T : T = ca. 15.000 sec. Dit iso
circa 4 uur en we willen graag nog lagere frequenties.

Dit betekent dus een vrij pover resultaat: lange meettijden, veel

informatie die verwerkt moet worden. Een beschouwing van de gebruikelijke

meetmethode zal ons nog minder enthousiast maken.

Stel we hebben een signaal x(t) van een ergodisch proces. p(x) schatten

we uit
T

p(x) = T~

T is de tijd die x(t) doorgebracht heeft in het interval met breedte Wx
rond x. We hebben nu de volgende bewerkingen:

1. filteren van de amplitude van x(t) in een smal bandje met

breedte W rond x.

2. meten van T •
x

3. delen door T.

4. delen door W.

Het filteren van de amplitude geschiedt meestal door twee Schmitt

triggers of een daarop gelijkende amplitude-window. Als x(t) in dit

interval ligt en er komt een sample puIs, dan wordt deze puIs via

poorten doorgegeven aan een soort geheugen. Het aantal pulsen hierin

komt overeen met T •
x
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T komt overeen met het totale aantal pulsen N. Het delen door T is

dus het eenvoudigst na afloop Il me t de hand ll te doen.

Het delen door W is eigenlijk een schaalfactor.

Door de centrale waarde x te varieren krijgen we een volledig beeld

van p(x) voor alle x. Als we slechta ~~n interval ter beschikkin~

hebben betekent dit dat we de meting zeer vaak moeten herhalen.

Dit is natuurlijk zeer ongunstig. De variatie over het gehele bereik

van x wordt meestal verkregen door x(t) met een vaste waarde te ver

meerderen of te verminderen en de Schmitt-triggers op een vaste ~aarde

te la ten staan.

Al deze ongunstige eigenschappen, ongunstig voor een eerste opzet die

we zo eenvoudig mogelijk willen houden, en de vele veronderstellingen

die we hebben moeten maken, doen ons zoeken naar eenvoudiger wegen.

Met name z1Jn we uit oogpunt van materiaalkosten (aantal intervallen)

geinteresseerd in een methode die met minder intervallen genoegen

neemt. We kunnen dan wellicht laagfrequent metingen uitvoeren die

niet al te lang gaan duren.

We gaan gebruik maken van de x2-test, een veelgebruikt hulpmiddel

voor het toetsen van hypothesen.

In ons geval luidt de hypothese, dat de waargenomen verdeling bij een

gegeven (theoretische of practische) verdeling past. De x 2-test geeft

ons dan een uitspraak over de waarschijnlijkheid dat deze hypothese

juist is.

De grote kracht van deze test is dat de gegeven verdeling volkomen

willekeurig mag zijn.

211.6. De X -test----------

De x
2
-test geeft een maat voor de toelaatbare afwijking tussen de

waargenomen verdeling en de theoretische.

We beschouwen een monster van N onafhankelijke waarnemingen van een

stochastische variabele x met verdelingsdichtheidsfunctie p(x). De

waarnemingen zijn ingedeeld in K intervallen, die samen een

frequentiehistogram vormen.

Het aantal waarnemingen in het ide interval wordt genoemd de waar

genomen frequentie en aangegeven met o. (0 = observed). Het aantal
1
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waarnemingen dat we op grond van de theoretische verdeling in het ide

interval verwachten noemen we e. ( = expected). De uitdrukking voor
2 1

X luidt nu:

2 K
X =~

i = 1

2
(0. - e.)

1 1

e.
1

2
Het aantal graden van vrijhei~ van X , n, is in dit geval gelijk aan

het aantal onafhankelijke lineaire relaties tussen de waarnemingen.

Een zoln relatie is, dat de som van de frequenties bekend is, waar

door de eerste K-1 intervallen tevens (de inhoud van) het laatste

interval bepalen. Verder: zijn er meestal schaalaanpassingen, zoals

verschuiving van het gemiddelde en verandering van de spreiding

(normalisatie). In het veel voorkomende geval, dat de test gebruikt

wordt als een controle op normaliteit, is het aantal graden van vrij

heid daarom meestal n = k-3. Nadat we het juiste aantal vrijheids-
2

graden van X hebben vastgesteld, kunnen we als volgt een hypothese-

test uitvoeren. Laten we als hypothese aannemen, dat de variabele x

een verdelingsdichtheidsfunctie p(x) = PO(x) heeft. We berekenen X
2

dan zoals boven aangegeven. Aangezien iedere afwijking van p(x) van

PO(x) x2
zal doen toenemen, wordt een eenzijdige toets gebruikt. Het

gebied waarin we de hypothese accepteren is i ~ X
2

. waarbij X2 .
2 n,a n,a

afkomstig is uit een tabel voor de X -verdeling. Als de waarde van
2 2

X groter is dan X nja ' wordt de hypothese dat p(x) = PO(x) ver-

worpen bij significantieniveau a •
2 2

Als X kleiner is dan of gelijk is aan X nja wordt de hypothese aan-

vaard. De kans dat deze beslissing onjuist is is gelijk aan a.

We maken nu een aantal aanvullende opmerkingen.
2

1. Het grote voordeel van de X -test is zijn veelzijdigheid. Hij kan

worden toegepast om iedere verdeling te testen, zonder dat we de

waarden van de parameters van de verdeling kennen.

2. Het grote nadeel is het gebrek aan gevoeligheid om foute modellen

te detecteren bij een gering aantal waarnemingen.

3. Tengevolge van het feit dat wij een apparaat gaan bouwen ligt na

onze keuze het aantal intervallen vast (tenzij we de metingen gaan

herhalen met een andere instelling). We moeten hiermee rekening

houden. We moeten namelijk N zo kiezen, dat uitgaande van onze ver

onderstellingen betreffende de verdeling, per klasse minimaal 5
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waarnemingen zullen optreden. AIleen onder deze voorwaarde gaat de

benadering door een normale verdeling die met de x2-test samenhangt

Ope Intervallen aan de grenzen van de verdeling kunnen eventueel

worden samengevoegd om aan deze eis te voldoen.

Numeriek voorbeeld:

Neem aan een standaard normale verdeling. Zorg, dat het signaal afgekapt

wordt boven een bepaald niveau, zodat alles wat op kan treden binnen

ons meetbereik val t. De grensintervallen bevatten dan de "staart II

van de verdeling. Roeveel waarnemingen hebben we nu gemiddeld nodig

om te zorgen, dat de grensintervallen nog minstens 5 waarnemingen

bevatten'?

Stel W = i. Verder willen we meten van x = -3 tot x = 3.

Ret bovenste grensinterval is dan 2,75 < x < 00

De kans dat x in dat interval ligt bij een gegeven intervalbreedte W is:

p(x,W) = 1 - p(x ~ 2,75) = 1 - 0,9970 = 0,0030

Er is nu geeist dat n ~ 5; n = p(x, W)xN - N::: 2000.

Verder geldt dat: N = 2BT - T = N/2B

Voor B = 20 Rz voIgt hieruit T = 22go = 50 sec.

Deze methode levert dus een gunstige waarde voor de tijd en de hoe

veelheid informatie. Ret moeten opstellen van de test is echter een

nadeel.

Ret is duidelijk, dat de x2-test een handzaam middel geeft om, zeker

in de aanvang van onze werkzaamheden, met een gering aantal inter

vallen en een vrij korte meettijd verdelingsdichtheidsfuncties te

bepalen.

Toch' geeft deze constatering nog geen bevredigend gevoel bij de af

sluiting van dit theoretische gedeelte. De bestudering van het onder

werp heeft niet de diepgang gekregen die wenselijk was, louter omdat

de tijd hiervoor ontbrak. De bestudeerde literatuur geeft echter een

aantal opmerkingen die in ieder geval vragen opwerpen. Deze vragen

verdienen mijns inziens een nadere bestudering.

Ret gaat hier vooral om de mogelijkheid om meer theoretisch te rekenen
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aan de verdelingsdichtheidsfunctie en de eigenschappen van het uit

gangssignaal van een bandfilter als op de ingang een ruissignaal

wordt gezet. Kortom, het gaat om de wens om meer gefundeerd aan te

kunnen tonen dat het zinvol is deze metingen te verrichten. Met

name r.ef. 7. en ref. 8. geven interessante stof tot nadenken.

Nu is het uiteraard zo, dat men steeds zal willen kunnen controleren

of een gegeven signaal aan de verwachtingen voldoet, waardoor het ~n

ieder geval zinvol is dit apparaat te bouwen.

Bij dit onderzoek is echter vooral aandacht besteed aan de bouw v~n

het apparaat, maar de bestudering van de theorie heeft me juist

voorzichtig gemaakt als het ~aat om de interpretatie van de meet-"

resultaten en daarom lijkt me een nader onderzoek op dit gebied wel

wenselijk.
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III. De gebruikte methode

Het zal duidelijk z~Jn, dat we kiezen voor een meetopstelling waar

bij de x2
-test als mathematische achtergrond fungeert.

Nu we deze keuze gedaan hebben, blijven er echter nog vele vragen die

een antwoord wensen over. De eerste en voornaamste vraag betreft het

aantal intervallen. Deze vraag is zeer belangrijk aangezien we ni,et

in staat zijn dit aantal met eenvoudige middelen te vergroten als we
h

eenmaal een apparaat gebouwd hebben. In concreto komt de vraag h~erop

neer: Nemen we 1 interval en meten we zoveel maal als we nodig achten

met steeds een iets gewijzigde instelling of nemen we zoveel inter

vallen naast elkaar als we wenselijk achten en meten we in een keer

de volledige verdeling.

Aangezien we ook zeer laagfrequent willen meten is het duidelijk dat

het tweede model de voorkeur verdient. Het eerste model zou in dit

geval nog weer te lang duren. We kunnen dan K intervallen naast elkaar

bouwen, b.v. door gewoon het eerste model K maal te copieren met aan

gepaste intervalgrenzen. Deze methode is echter weinig economisch en

mist elke elegance. We zullen proberen een soort combinatie van de

beide methoden te maken door gebruik te maken van 1 interval dat we

echter op commando laten verschuiven tijdens de meting. Het commando

fungeert tevens als een signaal om te onthouden waar we ergens in het

amplitudedomein zitten. Het zorgt ervoor dat eventuele samplepulsen

op de juiste plaats geregistreerd worden.

Hoe moeten we ons nu zoln apparaat voorstellen?

We moeten hierbij denken aan een soort analoog-digitaalomzetter, waar

het signaal x(t) in gaat en waar K uitgangen aan zitten. Wanneer x(t)

een bepaalde waarde aanneemt staat de overeenkomstige uitgang in een

logische 0- of 1-stand, althans in een stand afwijkend van die van

de overige K-1 intervallen.

De K uitgangen zijn via poorten waarop we ook de samplepuls toevoeren

verbonden met tellers. Wanneer er nu een samplepuls komt, wordt de

poort van het interval dat juist bezet wordt geopend en wordt in de

betreffende teller een pul~ geregistreerd. Een sn ander wordt nog eens

in beeld gebracht op bijlage 2. Op deze manier ontstaat in de tellers

eigenlijk een histogram.
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Nu vormt de analoog-digitaalomzetter in feite het hart van het

apparaat en hieraan zullen we dan ook al onze aandacht besteden.

Of er aan het telgedeelte (geheugen) nog iets te doen valt buiten

de voor de hand liggende methode zal nader bestudeerd moe ten worden.

Het is.in ieder geval wel aantrekkelijk hier iets te verbeteren om

zo de capaciteit van het geheugen zo goed mogelijk te benutten.

We zullen nu de opzet van de analoog-digitaalomzetter bespreken.

Zoals gezegd heeft deze omzetter een ingang waarop x(t) gezet wor~t

en K uitgangen die een afwijkend signaal afgeven als x(t) zich in het

betreffende interval bevindt.

We stellen ons deze omzetter als volgt voor (zie bijlage 3).

We zetten het ingangssignaal op een vergelijkingsorgaan. Dit bestaat

uit twee Schmitt-triggers op een vaste referantiespanning V en V+ 6V.

6V bepaalt dus de intervalbreedte.

Ditvergelijkingsorgaangeeft ons aan of x(t) kleiner dan V is, tussen

V en V + 6V ligt of groter is dan V + 6V. Deze informatie voeren we

toe aan een logische eenheid, bestaande uit een binaire links-rechts

teller, die dan een stap vooruit of achteruit gaat of blijft staan.

Tevens geven we zo eventueel een commando om x(t) met 6V te ver

meerderen of te verminderen. Dit doen we net zolang tot het aldus

aangepaste signaal (V! = - x(t) + nx6V) zich in het interval V, V+ 6V
~

bevindt. De stand van de teller weerspiegelt dan de digitale waarde

van x(t). Met een decoder zorgen we ervoor, dat de overeenkomstige

uitgang een afwijkende waarde (logische 0 of 1) aanneemt. Om het op

tellen en aftrekken van 6V te vereenvoudigen zetten we de signalen

allen om in stromen, die we over een weerstand sturen. We kunnen dan

parallel in- enuitschakelen. Op bijlage 3 geven we de diverse een-

heden of componenten weer. We zullen nu de realisatie van de afzonderlijke

componenten bespreken.
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IV. Realisatie

We zullen nu een voor een de componenten van de analoog-digitaal

omzetter bespreken.

IV.1. Het vergelijkingsorgaan-----------------------

Het vergelijkingsorgaan heeft tot taak ons snel en nauwkeurig te

vertellen of het ingangssignaal binnen de intervalgrenzen ligt.

Deze vergelijking kan zeer goed uitgevoerd worden door twee 710

comparatoren die we de intervalgrenzen als referentiespanning geYen.
~1

De ene krijgt dan de referentiespanning V, de andere V+ AV. Aangezien
i'".~

x(t) op de andere ingang van beide 710's komt, is het aantrekkelljk
~:

x(t) steeds met AV te varieren i.p.v. de referentiespanningen. Dit

is een zuiver practische reden, theoretisch maakt het geen enkel ver

schil. We kunnen nu de comparatoren op 2 manieren schakelen:

1. als open comparator

2. als Schmitt-trigger

We zullen de voor- en nadelen van beide methoden nu tegen elkaar

afwegen.

1 v"ir t Vllir

-Ii -
~ ,.IN t:'01'1 11111111 roll

Figuur 1

$CHIf irr - r/l iallER.

De ingangssignalen die we aangeboden krijgen kunnen zeerlaagfrequent

zijn. Dat betekent voor de open comparator, dat het overnamegebied

zeer langzaam doorlopen kan worden.Ondanks het feit dat dit overname

gebied erg klein is, betekent dit, dat we niet steeds een goed ge

definieerd uitgangssignaal hebben. Dit is niet erg prettig voor de

logica die we straks met deze signalen gaan sturen. De schakeling
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,,1,-; ;.i..;illuiLL-tJ';I';/';':l' JI<;(;l't hiervan geen last, die trekt zichzelf am •.

Op deze manier krijgen we goed gedefinieerde signalen.

Wanneer we de Schmitt-triggerschakeling gebruiken krijgen we een

zekere hysterese. Dit lijkt een nadeel, maar.zal bij nader inz~en

een flink voordeel blijken te zijn. Het overnamegebied van een '710

is namelijk erg klein. Wanneer we dan x(t) met 6V gaan vermeerderen

of verminderen, mag de afwijking in deze 6V beslist geen 1 a 2 mV

bedragen. Het gecorrigeerde signaal zou dan door het interval heen

schieten en we zouden aan het schakelen blijven. Wanneer we een

Schmitt-trigger gebruiken met een hysterese van ca. 5 mV kunnen we

in &I een zekere fout toelaten waardoor de realisatie eenvoudi~

blijft. Hiermee is de rust in het systeem gediend.

Tenslotte heeft de Schmitt-trigger het voordeel, dat een zekere puls

duur van het uitgangssignaal verzekerd is, aangezien de omkeersnel

heid in x(t) begrensd is.

Zowel vaor het open overnamegebied als voor de hysterese geldt, dat

hierdoor onze intervalgrenzen enigzins vervagen. Dit is voor de ge

bruikte methode geen enkel bezwaar.

De Schmitt-trigger heeft de volgende gedaante:

v"ir
.>----r---

I~
R. -#0

Rz
II,

~

JR,1l'

Figuur 2

In het handboek van SGS-Fairchild:"The application of linear micro

circuits" wordt in verband met de eigenschappen van de 710 gesteld

dat het wenselijk is Rs en Rl zo klein mogelijk te kiezen. In ieder

geval kleiner dan 200 ohm. We kiezen daarom 100 ohm.

We moeten nu een keuze gaan maken voor V en 6V. We zijn volledig

vrij am V te kiezen zoals we dat zelf willen. Het eenvoudigste is

dan V = 0 te nemen. D.w.z. dat de onderste intervalgrens, V f vanre
de eerste Schmitt-trigger, 0 volt is en de bovenste intervalgrens,
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V f van de tweede Schmitt-trigger, 6V volt is. Hoe groot kiezen were .
nu 6V? Hierbij gelden voor ons de volgende overwegingen:

De spanningsvariatie in het ingangssignaal zal een bepaalde maximale

waarde U hebben ondanks het feit dat de theorie een oneindige

variatie toelaat. Ook bij het testen van de schakeling met een

deterministischsignaal zullen we ons tot een bepaalde amplitude be

perken. Een signaal van 1 volt (top-top) is dan een redelijke waarde.

Het apparaat zal deze variatie moeten kunnen accepteren. De interval

breedte wordt bepaald door het aantal intervallen dat we wensen te
I

gebruiken en bedraagt 6V = U/K.

Aangezien het onze opzet is te beginnen met een tiental intervallen

is 6V = 100 mV een aantrekkelijke waarde. Op deze manier doen we de

ingangen van de 710 geen geweld aan en bedraagt de invloed van de

hysterese slechts een paar procent van de intervalbreedte, dat is

ruim voldoende.

We noemen de Schmitt-trigger met V f = 0 S.T.1. en die metre
Vref = 100 mV S.T.2.

Voor de hysterese van de Schmitt-trigger geldt:

R1 (Vout(max) - Vout(min))
VH = R

1
+ R

2

De omklappunten zijn:

R (V - V )
VUT V

1 out (max) ref (upper-trippoint)= + R1 + R2
ref

R1 (Vout (min) - V )
V

LT = V
ref (lower-trippoint)+ R1 + R2ref

Met R1 = 100 g en R = 39 K realiseren we een hysterese van 8,5 mY.2
Ten gevolge van de waarde van Vout (max) (= 3,2 V) en Vout (min)
(= - 0,5 V) betekent dit dat VLT = - 1 mV en VUT = 7,5 mV (V f =0)

1 1 re

VLT ligt dus 1 mV onder de onderste intervalgrens.
1

I.v.m. de afronding die aan de grens van de intervallen in feite

optreedt willen we graag dat VUT dan 101 mV is, zodat er een zekere
2symmetrie optreedt.

Met een hysterese van 8,5 mV voor S.T.2. realiseren we dit aIleen

door V f niet 100 mV maar 93,5 mV te nemen.re
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De volgende figuur illustreert dit nog eens.

A v • 100 IMV

T • ,",o,\"""V
.t'"

VlA

I "\o\~ -fT
Vet_

AV AV

1VW4 ... U:.-,o

-\00 MV

Figuur 3

Omdat er bij overschrijding van de intervalgrenzen steeds een correctie

van 100 mV optreedt blijven we op deze manier steeds 2 mV van de

andere intervalgrens verwijderd. We kunnen spreken van een schijnbare

hysterese van 2 mV. Dit is voldoende.

VUT en VLT zijn volkomen onbelangrijk. Ze worden steeds snel ge-
1 2

passeerd.

De grote hysterese van de Schmitt-triggers komt ten goede aan hun

snelheid en stabiliteit.

We zullen ondanks dit verhaal blijven spreken van een 100 mV referentie

spanning.

Deze spanning hebben we gerealiseerd met de schakeling van bijlage 4b.

De spanning moet zeer stabiel zijn en we maken daarom gebruik van een

als spanningsvolger geschakelde 709. Dat gebeurt volgens het bekende

principe.

De variatie in V f hangt vooral af van de zenerspanning, maar is
re

hiervan slechts een gering percentage (ca. 1,7 %). We mogen dan ook een

zeer goede stabiliteit verwachten.

Door middel van een gunstige combinatie van weerstanden is een zeer

fijne afregeling mogelijk. De schakeling voldoet zeer goed.

Hiermee is de schakeling eigenlijk voltooid. Er blijkt echter een

complicatie Dp te treden. V! zal zoals reeds aangekondigd afkomstig
].

zijn van de stroom van een aantal parallel geschakelde stroombronnen

gemeten als de spanning over een weerstand. Dit houdt in dat we V!
].
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niet mogen belasten. Nu is de ingangsstroom van een 710 zo groot,

dat V! hierdoor wordt aangetast. We passen daarom een schakeling
~

toe uit "The application of linear micro-circuits" om de ingangs-

impedantie te vergroten. Deze schakeling ziet er als voIgt uit:

+ I2V

Figuur 4

De transistoren staan ingesteld op een zeer kleine stroom en hebben

dus een nog kleinere basisstroom. De signaalbron wordt nu onwaarneem

baar weinig aangetast.

Bet blijkt dat de omklappunten en de referentiespanning geen correctie

behoeven. Bet totale schema ziet er nu uit zoals weergegeven op

bijlage 4a, d.w.z. dubbel uitgevoerd, eenmaal met V f = 0 en eenmaal
re

met V f = "100 mV".re

Opm.: Door deze impedantietransformatievervalt de noodzaak R
1

en R
s

klein te nemen. Bij een nieuw ontwerp kan hiermee rekening gehouden

worden.

In verband met het feit, dat de 710 een negatieve spanning van 6 V

nodig heeft hebben we eenvoudige voeding van -6 V afgeleid van de

gebruikte _12 V. Deze voeding is weergegeven op bijlage 5a en behoeft

geen nadere toelichting.

Tenslotte geven we nu nog een overzicht van het logische gedrag van

het vergelijkingsorgaan.

Schematisch ziet het er als voIgt uit:

1POIM~Y:"'-__.r--l
1--" 8

Figuur 5
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Het uitgangssignaal van S.T.1. noemen we A, dat van S.T.2. B.

De Schmitt-triggers gedragen zich als volgt:

j t v,,'T

D==8==-:-:
- '1'

__J-!,=VIof,=T=====--_
1U u'

~eF ~ (J If' -...... ~

Figuur 6

We onderscheiden nu de volgende situaties:

1 • V' < 0 V = 3,2 V - A = 1
1 out 1

V = 3,2 V - B = 1
out 2

2. o < V! < 100 mV V 1 = - 0,5 V - A = 0
~ out

V = 3,2 V - B = 1
out 2

3. V! > 100 mV V = -0,5 V - A = 0
~ out 1

V 2 = -0,5 V - B = o.
out

Conclusie: uit de logische toestand van A en B kunnen we eenvoudig

afleiden in welke situatie we ons bevinden. We hebben een duidelijke

discriminatie tussen de diverse toestanden. Deze signalen zullen we

nu als commando's gebruiken voor de logische eenheid.

We merken nog op, dat de situatie A = 1, B = 0 overeenkomend met

V! > 100 mV en V! < 0 nooit voor kan komen. Deze situatie kunnen we
~ ~

als "don't care" benutten. Hiermee is het vergelijkingsorgaan vol tooid.

De logische eenheid heeft tot taak ons te vertellen in welk interval

x(t) zich bevindt op een gegeven moment en deze informatie aan te

passen zodra x(t) overgaat naat een ander interval.

Deze taak wordt vervuld door een X-bit teller,· die moet kunnen

optellen en aftrekken (links-rechts-teller). We schakelen deze teller

zo, dat de stand de binaire waarde van x(t), we kennen slechts



- 23 -

X waarden, weergeeft. Met een decoder vertalen we deze dan in een

keuze van 1 uit X.

Nu zijn er tegenwoordig volledig geintegreerde tellers verkrijgbaar

tegen een prijs waarvoor men ze niet meer met discrete componenten

kan bouwen. We hebben daarom de op dat moment beschikbare MSI 9306
van SGS-Fairchild gebruikt, een "UP-DOWN decade counter ll • Deze g~eft

ons dus de mogelijkheid tot 16 intervallen wat voorlopig voldoende

is. We combineren deze teller met T~L-logica van SGS-Fairchild,

hetgeen de volgende voordelen oplevert:

1. direct te koppelen aan de 710

2. verzadigde logica, d.w.z. goede onderdrukking van stoor

signalen en niet al te starre eisen voor de toelaatbare

ingangssignalen

3. een voor ons doel geschikt frequentiegebied

Deze logica werkt op een positieve spanning van 5 volt. Aangezien

zij nogal stroom nodig heeft hebben we een goede gestabiliseerde

voeding van +5 volt gemaakt die een stroom van 250 rnA kan leveren

zonder dat er moeilijkheden ontstaan. De schakeling is weergegeven

op bijlage 5b. De 250 rnA geeft meer dan voldoende ruimte voor de

hoeveelheid logica die we nodig hebben. De spanning is beveiligd

d.m.v. een zenerdiode tussen basis en aarde bij de MJE 521. Hierdoor

kan de uitgangsspanning niet abnormaal toenemen wanneer de 709 bij

het inschakelen of om andere redenen vast wil lopeno Om schakel

piekjes op de voeding minimaal te houden is telkens na enkele

logische modules eencondensator aangebracht.

~e zullen nu bespreken op welke wijze de teller gestuurd wordt.

Hiervoor ontlenen we aan de data sheet de voor ons relevante gegevens.

De teller is opgebouwd uit 4 RS master-slave flipfloppen, die

synchroon geschakeld worden.

De voor ons belangrijke ingangen z~Jn:

CP klokpuls (Clockpulse)

CD telrichting (Count Direction)

CE teltoestemming (Count Enable)

Als CD = 1 wordt er opgeteld, als CD = 0 wordt er afgetrokken.

Als CE = 1 dan wordt er geteld; is CE = 0 dan blijft de stand onge

wijzigd onafhankelijk van CD.

Het is duidelijk, dat we CD en CE moeten ontlenen aan A en B van het

vergelijkingsorgaan.
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Voorts is er nog een ingang PE: Parallel entry, die voor ons gebruik

steeds 1 moet zijn.

Tenslotte dienen we nog op te merken, dat CD en CE alleen van teken

mogen veranderen als CP = 1, aangezien dan de ingangen van de flip

floppen geblokkeerd zijn en er geen ongewenste situaties op kunnen

treden. (We stellen het hier iets scherper dan in de data sheet).

Daarom wordt aangeraden te werken met een klokpuls die slechts ge

durende een kort gedeelte van de cyclus 0 is. Hierbij zij wellicht

ten overvloede opgemerkt, dat de teller schakelt, d.w.z. informatie

verwerkt, op de positieve flank van de klokpuls.

Hoe realiseren we nu de gewenste ingangssignalen?

CP levert geen enkel probleem op, die halen we uit een pulsgenerator.

CD en CE moe ten we ontlenen aan de signalen A en B van het verge

lijkingsorgaan. Daarom bekijken we nogmaals de logische situatie

voor A en B.

Als V! < 0 A = 1, B = 1
~

o <V! < 100 mV A = 0, B = 1
~

V! > 100 mV A = 0, B = 0
~

V! = - V. + n x 6V = x(t) = v.
~ ~ ~

V! is dus opgebouwd uit een bijdrage van het echte ingangssignaal
~

en een bijdrage van een aantal stroombronnen voor correctie.

De stroombronnen kiezen we positief om redenen die nog ter sprake

zullen komen. Om in het interval van het vergelijkingsorgaan te

kunnen blijven. zal het ingangssignaal dus negatief moeten zijn

(- V.). Wanneer nu het ingangssignaal negatiever wordt. neemt de
~

som af, d.w.z. V! wordt kleiner. Als V! < 0 wordt moeten we ter
~ ~

compensatie meer stroombronnen inschakelen. Dit zal gebeuren door

de teller in een hogere stand te zetten. We tellen dus op terwijl

het ingangssignaal afneemt. Anders gezegd, toeneemt in negatieve

waarde. Dit nu is correct, omdat het signaal afkomstig zal zijn van

een stroombron, waarQij x(t) toegevoerd wordt op de basis van een

transistor en we aan de collectorzijde uitgaan. Op deze manier

ontstaat eenzelfde situatie, 1800 fasedraaiing, waardoor we ten op

zichte van x(t) juist in de goede richting tellen.

Conclusie: Als A = 1 en B = 1 moet er bij V! opgeteld worden, d.w.z.
~

CD = 1 en CE = 1.

Als A = 0 en B = 0 geldt op dezelfde manier CD = 0 en CE = 1.
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Als A= 0 en B = 1 moet er niet geteld worden. CE = 0, CD doet niet

terzake. We zien direct, dat we CD b.v. met de AND-functie van A en

B kunnen realiseren.

Nu hebben we in de T~L-reeks alleen de beschikking over NAND-poorten

en inverters. Dit is geen bezwaar, aangezien we met een type poorten

en inverters alle gewenste functies kunnen realiseren. Het is alleen

een kwestie van aanpassen.

De functietabel voor,CD,moet ,er als volgt uitzien:

A B CD

0 0 0

0 1 don't care situatie

1 0

1 1 1

De functietabel van een NAND-poort die als ingangssignalen A en B

krijgt toegevoerd ziet er als volgt ui t:

A B NAND A B

0 0 1 1 1

0 1 1 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 0

We zien dat deze functie volledig voldoet aan onze eis voor CD.

De schakeling ziet er dus als volgt uit:

A

JJ
--~

CD

Figuur 7

Voor CE gaan we analoog te werk.

Hier doet zich echter nog een complicatie voor. We willen namelijk

voorkomen, dat de teller in het Oe of ge interval een telcommando

krijgt dat hem buiten debestaande intervallen brengt. Daarom wens en
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we in het Oe interval een aftrekcommando CD = 0 te negeren d.m.v.

CE = 0 en in het ge interval een opte1commando CD = 1, ook d.m.v.

CE = O. De 10gische toestand van deze interva11en moeten we dus in

de functie voor CE betrekken. Deze signa1en zijn de uitgangen va~

een 9301 "one of ten decoder". Zij zijn 0 ale het ingangssignaaI

zich in het betreffende interval bevindt en anders 1.

Met deze eisen is het eenvoudig een functietabe1 op te ete11en

waaraan CE moet vo1doen.

We noemen het Qe interval D en het ge interval E.

o 0

1 1

Functietabe1:

A B D

0 0 0

0 0 1

0 1

1 0

1 1

1 1

E CE

o
1

o

een - geeft e~n don't care weer.

Conc1usie: CE = A.B.D. + A.B.E.

Door gebruik te maken van de don't care situatie kunnen we deze

functie nog vereenvoudigen.

CE = A.B.D + A.B.E. =A.B.D + A.B.E. + A.B.D. + A.B.E.

= (A + A).B.D + (B + B).A.E

= B.D + A.E

De betekenis van deze functie ie goed in te zien. A1s E = 0 d.w.z.

dat we in het hoogste interval zitten en Vi daa1t (x(t) stijgt)

zodat Vi k1einer dan 0 wordt, dan wordt A 1 en komt er een opte1

commando CD = 1. We zijn echter niet meer bij machte nog verder te

te11en. Daarom za1 ale E = 0 A geen inv10ed op CE mogen hebben. Dit

is eenvoudig rea1iseerbaar door de functie A.E. Voor het Oe interval

ge1dt een ana100g verhaa1 en aangezien beide situatiee los van e1kaar

staan komen·ze ale afzonder1ijke termen in CE voor. De functie CE

moeten we nu nog rea1ieeren met NAND-poorten. Daartoe echrijven we hem

in de vo1gende vorm:

....



I:"

CE = B.D. + =

- 27 -

(B.D)(A .E)

Dit is te realiseren met de volgende schakeling:

8_--r---,

A

I

cl

Figuur 8

Deze schakeling en die voor CD functioneren volgens onze eisen.

We moe ten nu nog voldoen aan de eis dat CE en CD alleen van teken

mogen veranderen als CP 1 is. Deze situatie is hier echt van belang

omdat er in de analoog-digitaalomzetter geen enkele relatie bestaat

tussen informatie en klokpuls. We hebben hiervoor de volgende

schakeling ontworpen.

CD~--'lr---,
1---="

., --C:":":':::!.1

Figuur 9

NAND2 dient hier louter als inverter van CPt maar aangezien beide

poorten in een moduul zi tten is een betere 'synchroni tei t te verwachten

dan met een aparte inverter. Om deze schakeling te begrijpen moeten

we eerst de functietabel van de flipflop kennen.

o
o
1

1

o
1

o
1

-Q Q
1 1

1 0

o 1

NO CHANGE
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Het gedrag van een NAND kennen we ale

We bepalen nu de functie Q afhankelijk van CD en CF

CD CF SD CD Q

0 0 1 1 NO CHANGE

0 1 1 0 0

1 0 1 1 NO CHANGE

1 1 0 0 1

Conclusie: Als CF = 0 zijn beide NAND's 1 en is de flipflop geblok

keerd. Als CF = 1 wordt de informatie CD vertaald in de stand van

de flipflop. Als CF 0 wordt verandert deze niet meer. Hiermee hebben

we de gewenste functie volledig gerealiseerd.

Voor CE nemen we dezelfde schakeling. Alle ingangssignalen voor de

teller zijn nu compleet en bijlage 6 geeft de ontstane configuratie

weer. Bijlage 7 geeft ter completering een bedradingsschema van de

logicakaart.

Van de schakeling op bijlage 6 moeten we nu alleen de aansluiting

van de uitgangen van de teller nog bespreken. Deze teller bestaat

zoals reeds gezegd uit 4 bits. Deze zijn allen uiteraard naar buiten

uitgevoerd, zodat we de stand in binaire vorm ter beschikking hebben.

In de eerste plaats vertalen we deze stand met een decoder in een

"decimaal" signaal door selectie van een van de 10 uitgangen. De

Oe en de ge uitgang worden zoals reeds gezegd gebruikt bij het bepalen

van CE.

In de tweede plaats gaan we de uitgangen van de teller benutten om

de stroombronnen waarmee we het ingangssignaal corrigeren te sturen.

We kunnen namelijk de situatie zo maken, dat bij de tellerstand 0

geen correctie nodig is, bij de stand 1 een correctie etc. bij de stand

9 9 correcties. In plaats van nu b.v. in de stand 8 8 identieke stroom

bronnen in te schakelen kunnen we ook een achtvoudige stroombron in

schakelen.

Denken we nu even aan de waarden die de 4 bits representeren:
o 1 2 32 , 2 , 2 , 2 , ofwel 1, 2, 4, 8 decimaal gezien, dan is het duidelijk

dat we in onze opzet bit 0 een enkelvoudige stroombron laten schakelen,

bit 1 een tweevoudige, bit 2 een viervoudige en bit 3 een achtvoudige.

Hierdoor kunnen we met 4 bronnen alle gewenste configuraties realiseren.
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Daarom zijnde uitgangen van de teller op de kaart naar buiten uit

gevoerd.

De besproken logica functioneert naar wens. Het gedrag in de complete

schakeling zal aan het einde van dit hoofdstuk ter sprake komen. We;

zullen nu de reeds gerntroduceerde stroombronnen bespreken.

De stroombronnen moeten ons correctiesignalen (n x ~V) verschaffen ~m

x(t) in het interval van het vergelijkingsorgaan te houden. Zoals reeds

aangekondigd nemen we 4 stroombronnen met relatieve waarden 1, 2, 4
en 8. Aangezien we een ~V van 100 mV nodig hebben en we aIle spanningen

afnemen over een 100Q weerstand betekent dit dat we stroombronnen van

1, 2, 4 en 8 mA nodig hebben. Hiermee kunnen we 16 spanningswaarden

realiseren, waarvan er echter maar 10 benut worden.

We nemen positieve stroombronnen, omdat we dan in staat zijn deze bronnen

rechtstreeks met de uitgangen van de teller te schakeln, die ca. 0 en

+4 V zijn.

De stroombronnen moeten allen een grote stabiliteit bezitten, omdat de

totale fout die op kan treden binnen ae ruimte moet blijven die de

hysterese van het vergelijkingsorgaan laat.

Dit betekent, dat de schakelfout voor de som van 4 stroombronnen kleiner

dan 2 mV moet zijn. In deze fout zit uiteraard ook de .afwijking die

toelaatbaar is als gevolg van temperatuurvariaties.

We realiseren een en ander met een variant op de bekende stroombron

schakeling met een 709.

Figuur 10
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De waarde van de stroom wordt bepaald door de zenerdiode en de weer

stand R. I = viR.z
We meten liV over de R van 100 Q en regelen deze me t de potentiometer

u
in R op de juiste waarde af.

Door schakelen met de verschiltrap staat de eigenlijke stroombron

constant "in" en kan zeer stabiel blijven.

De temperatuurscoefficient van de uitgangsspanning is bij benadering

die van de zenerdiode (zie bijlage 9) en daarvoor hebben we dan ook

een exemplaar met zeer lage temperatuurscoefficient uitgezocht. Met

de verschiltrap schakelen we de stroombron in en uit of beter gezegd om.

Als de uitgang van de teller "1" is (ca. 4 V) dan spert T1 en geleidt

T
2

• Door Ru loopt dan een stroom. Als de uitgang vail de teller "0" is

(ca. 0,5 V) dan geleidt T1 , T2 spert en er loopt geen stroom door Ru •

Voor de transistoren van de verschiltrap nemen we een BFX 36, waardoor

temperatuurfluctuaties tussen de in- en uittoestand zo goed mogelijk

genivelleerd worden omdat de transistoren elkaar op temperatuur houden.

Op deze wijze wordt een goede stabiele stroombron gecreeerd, die boven

dien zeer snel omgeschakeld kan worden.

We voeren deze schakeling 4 keer op vrijwel identieke wijze uit, alle~

de weerstand R verandert, voor 1, 2, 4 en 8 mA, waarbij we weI de

referentiespanning voor de 709 van dezelfde zenerdiode afnemen.

Bijlage 8 geeft het resultaat weer, waarbij we maar een 709 getekend

hebben.

Ook in deze schakeling hebben we een beveiliging in de uitgang van de

709 aangebracht in de vorm van een zenerdiode.

De schakeling voldoet uitstekend, vertoont aIleen bij de overgangen

van 3 naar 4 en van 7 naar 8 een kortstondige verstoring tengevolge

van stijg- en daaltijden die niet onbegrensd kort te maken zijn.

Of dit een bezwaar is zal nog moeten blijken.

Tot slot merken we nog op, dat de gemeten temperatuurscoefficient en

de afregelmogelijkheid aan de gestelde eisen voor de toelaatbare fout

voldoen.

De eisen die we aan de ingangsstroombron stellen hangen sterk af van

de eigenschappen van het signaal x(t) dat we willen onderzoeken. Nu

is dit signaal nog vrij onbekend, zodat we voor ons experiment een
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keuze gedaan hebben, We hebben namelijk aangenomen, dat x(t) een

spanning is die een gemiddelde waarde 0 heeft en waarin fluctuaties

optreden van ongeveer 1 volt. Van de ingangsstroombron eisen we nu

het volgende:

1. een omzetting van x(t) in een stroom i(t) die over de meet-o

weerstand van 100 ohm weer de oorspronkelijke spanning terug

geeft, maar met 1800
fasedraaifng in verband met de reeds

eerder besproken kwestie van de telrichting van de teller.

2. een verschuiving Van i(t) naar een niveau zodanig dat het

gemiddelde van i(t) in het midden van onze reeks intervallen

komt te liggen.

Aangezien dit gedeelte van de schakeling door het bnbekende karakter

van x(t) een sterk voorlopig karakter draagt hebben we hier gewoon een

betrouwbare schakeling gebouwd volgens een wellicht weinig elegant

principe. De gewenste hoge kwaliteit heeft hier de doorslag gegeven

onder het motto: Als we aan x(t) willen meten mag er aan x(t) ook niets

verknoeid worden.

De schakeling, weergegeven op bijlage 10, bestaat uit een aantal

standaardschakelingen waarvan we de functie nu zullen bespreken.

Gedeelte 1 is een stroombronschakeling die ervoor zorgt, dat de signaal

spanning onvervormd op een lager niveau wordt gebracht. Dit niveau is

met een potentiometer af te regelen. Gedeelte 2 zet deze spanning om in

een stroom, die over R 0t de spanning weer teruggeeft, aangezien we met
ul.

gelijke weerstanden van 100 ohm werken. Gedeelte 3 zorgt voor een

"schone" negatieve voedingsspanning voor gedeelte 2.

Gedeelte 4 is een extra niveauregelaar om het signaal in het midden van

de reeks intervallen te regelen.

Aangezien de stroombronnen het spanningsveld van 0 tot 1 volt bestrijken

en het vergelijkingsorgaan het interval van 0 tot 100 mV beslaat moet

het bewerkte ingangssignaal bij een signaalgrootte van 1 V lopen van

-900 mV tot 100 ~V. Het gemiddelde niveau moet daarom -400 mV zijn.

(Zonder deze niveauregelaar komen we niet boven 0 V uit met het bewerkte.

ingangssignaal).

De schakeling is zo gedimensioneerd dat we een signaal van ca. 2 V
t

_
t

nog goed in het midden kunnen krijgen met de potentiometers. Bij

grotere signalen loopt de schakeling vast. Dat levert trouwens dan nog

geen moeilijkheden Ope

Hiermee zijn de afzonderlijke aomponenten allen besproken.
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V. Het totaalbeeld

We zullen nu aan de hand van een s~quentiele analyse van een schakel

cyclus de gehele schakeling nog eens doorlopen en tevens eventueel

optredende problemen bespreken. We nemen hiervoor een of andere aari

vangstoestand. (Schematische toelichting op bijlage 11). Stel de teller

staat in stand 5, dat is binair 0101. Er zijn dan ingeschakeld de

stroombronnen 4 en 1. x(t) is uiteraard zodanig, dat het bewerkte in

gangssignaal, Vi, in het interval van het vergelijkingsorgaan ligt:

Dit betekent dat A = 0 en B = 1. Tengevolge hiervan is CE = 0 (CD = 1,

maar is nu onbelangrijk). Wanneer er nu een klokpuls CP komt verandert

er aan deze situatie niets. We merken nogmaals op, dat CP voortdurend

1 gehouden wordt, omdat we dan de informatie op de ingangen van de

teller vrijelijk kunnen veranderen en slechts zolang 0 gemaakt wordt

als voor het opnemen van de informatie vereist is.

Neemt nu x(t) toe, zodat V! daalt en uit het interval loopt, dan wordt
1

A ~ 1. Hierdoor wordt CE = 1. CD blijft toevallig 1 en als de klokpuls

hoog is, wordt deze informatie op de ingangen van de teller gezet. Ais

CP laag wordt, verandert deze informatie niet meer. Zij wordt verwerkt

als CP weer 1 wordt. Dat betekent, dat de teller in stand 6 komt, binair

0110, waardoor de stroombronnen 4 en 2 ingeschakeld worden. Hierdoor

wordt het ingangssignaal met 6 x 6V i.p.v. 5 x 6V gecorrigeerd. V!
1

wordt daardoor in het interval teruggebracht, zodat A = 0 wordt en hier-

door ook CE = O. Deze bewerking moet voltooid zijn voor de klokpuls

weer afvalt, aangezien er anders op de volgende klokpuls onjuiste infor

matie verwerkt wordt. De maximale klokfrequentie wordt daarom bepaald

door de som van de propagatietijden in het systeem. We moeten daar ook

nog een zekere veiligheidsmarge bij nemen.

We zijn nu volledig rond, afgezien van de decodering maar dat is niet

interessante

We realiseren met de schakeling een goede werking tot een klokfrequentie

van ca. 8 MHz bij een dutycycle van ca. 75 %.
Dit betekent een cyclustijd van ons systeem van ca. 100 nsec. Immers

de tijd dat CP 0 is wordt niet benut. We hebben deze tijd niettemin

nodig voor de teller om de informatie correct aan te bieden. In deze

situatie kunnen we een uitgangssignaal van 100 k~z nog goed verwerken,

hoewel een groter verschil tussen klokfrequentie en signaalfrequentie

aan te bevelen is. Voor lage frequenties hebben we geen grens kunnen
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vast stellen. In principe werkt de schakeling tot gelijkspanning

correct en de metingen geven geen aanleiding dit te beperken.

Wat zijn nu de problemen waarmee de schakeling nog kampt? In de eerste

plaats zijn er de overgangen bij het schakelen met de stroombronnen.

Deze schakelpieken komen ook op het vergelijkingsorgaan en zouden de

Schmitt-triggers kunnen storen. Zij zijn echter zo kortstondig, dat

ze geen schadelijke invloed blijken te hebben. Het zijn aIleen schoon

heidsfoutjes die in een andere opzet mogelijk vermeden kunnen worden.

Bij een uitbreiding naar meer intervallen moet hieraan beslist de

nodige aandacht worden besteed.

In de tweede plaats is de teller nogal gecompliceerd wat de vereiste

ingangssignalen betreft. De logica die hier nodig is kan wellicht

eenvoudiger zijn als een ander type teller gebruikt wordt.

Er zijn tellers met aparte "UP - en DOWN"-ingang wat goed aansluit bij

de signalen van ons vergelijkingsorgaano

De logica geeft nog het volgende op te merken. Er traden regelmatig

schakelfouten op die hun oorsprong bleken te hebben in NAND-poort 2.

Een onderzoek bracht aan het licht, dat aIle aanwezige poorten gebruikt

waren en hieronder enigzins geleden hadden. De stijg- en daaltijden

van sommige poorten waren aanzienlijk verslechterd. Met een exemplaar

werden echter weI goede resultaten bereikt. Dit was inderdaad het

beste exemplaar. Door het ontbreken van volkomen ongebruikte poorten

was het echter niet mogelijk te onderzoeken of er nog meer oorzaken

moeten zijn. Dit is gezien de resultaten niet waarschijnlijk overigens.

WeI moet hierbij opgemerkt worden, dat in het geval dat er een fout

gemaakt wordt, de hoge klokfrequentie er voor zorgt, dat deze fout

zeer snel gecorrigeerd wordt, zodat we bij het opnemen van een verdelings

functie hiervan geen enkele hinder ondervinden.

Ter illustratie Van de werking van het apparaat hebben we tenslotte

nog eert aantal foto's genomen van het signaal V! dat op R 't staat.
J. uJ.

Voor deze foto's zijn diverse typen ingangssignalen gebruikt: sinus,

driehoek, zaagtand en bloke De signaalfrequentie is steeds 1 kHz en

de klokfrequentie ca. 2 MHz. Bijlagen 12, 13 en 14.

Toelichting:

Foto 1 geeft als ingangssignaal een sinus (boven) van 1 V
tt

en het

resultaat over Ruit(onder). Dit signaal valt dus volledig binnen

bereik van het apparaat.
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De foto's 2 tim 5 vertonen diverse ingangssignalen van 1,5 Vtt (boven)

en V! (onder). Duidelijkt blijkt hier de blokkering bij overschrijding
1

van de maxima en de grote snelheid waarmee het ingangssignaal wordt

gevolgd. Foto 6 en 7 illustreren het effect van een te lage klokfrequentie

t.o.v. het ingangssignaal. De klokfrequentie is hier ca. 20 kHz. He~

ingangssignaal wordt onvoldoende snel gevolgd. Foto 8 en 9 tonen de

stand van het Oe en 1e interval van het apparaat (de uitgangen van de

decoder) als het resultaat van een sinusvormig ingangssignaal.

Tenslotte hebben we nog een aantal frequentieverdelingen opgemeten.\
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VI. Meting van freguentieverdelingen

We hebben door middel van een eenvoudige uitbreiding achter de decoder

een aantal frequentieverdelingen opgenomen om een indruk te krijgen'

van de totale werking van onze apparatuur.

Deze uitbreiding ziet er als volgt uit:

Figuur 11

Deze schakeling hangen we steeds achter een andere uitgang van de

d~coder. Zo ontstaat stapje voor stapje de frequentieverdeling. De

teller is in dit geval een normale laboratoriumteller.

Als ingangssignaal hebben we een driehoekvormig signaal van ca. 1 V.

Dit signaal heeft een frequentieverdeling die recht is. (Alle

amplituden hebben dezelfde kans om op te treden).

Signaalfrequentie: 1 kHz.

Klokfrequentie: ca. 2,5 MHz met een duty cycle van ca. 75 %.
Sample-frequentie 100 Hz.

Meettijd per interval: 10 sec.

Bijlage 15 geeft het histogram van een meting. Gaan we middelen voor

een aantal metingen, dan ontstaat een nog beter resultaat.

Tenslotte hebben we nog een ruisfrequentieverdeling opgenomen van het

uitgangssignaal v~n een ruisgenerator. Eigenschappen: bandbreedte

30 Hz - 20 kHz en uitgangsspanning ca. 0,2 V effectief.

Klokfrequentie 7,5 MHz, duty cycle ca. 75 %.
Sample-frequentie: 1 kHz

Meettijd per interval: 1 sec.

We hebben nu per interval 10 metingen gedaan en hiervan het gemiddelde

genomen. Het histogram is weergegeven op bijlage 16. We kunnen hier ,
zeer goed een klokvormige kromme door tekenen.

Het gemiddelde blijkt niet vlekkeloos afgeregeld te zijn, maar dat

is geen bezwaar. Het apparaat schijnt goed te werken.
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Nabeschouwing

Ret apparaat dat we hier gebouwd hebb~n functioneert goed, maar is

waarschijnlijk nog voor vele verbeteringen vatbaar.

Ret verdient aanbeveling om voor een groter systeem het geheleconcept

nog eens grondig op zijn mogelijkheden te onderzoeken.

Rierbij denken we aan de toepassing van nieuwe geintegreerde circuits

om de snelheid en de betrouwbaarheid op te voeren, maar ook aan een

volledig andere werkwijze dan de hier gebruikte.

Oak willen we nogmaals wijzen op de wenselijkheid van een beter inzicht

in de theoretische achtergronden van deze ruismetingen. Voor een juiste

interpretatie van de meetresultaten is dit zonder meer nodig.

Verder moeten we nog wijzen op enkele andere toepassingen van het

apparaat. Door de manier waarop V! als het ware V. comprimeert is de
1 1

analoog-digitaalomzetter zeer geschikt voor gebruik als schaalver-

menigvuldiger voor een XY-recorder.

Retgehele apparaat kan verder gebruikt worden voor het meten van de

vervorming van een deterministisch signaal door de waargenomen

frequentieverdeling van het signaal te vergelijken met de theoretische

verdeling.

Tenslotte wil ik de heren Ir. J.J. Verboven en G.P. Heijnsdijk

bedanken voor de prettige wijze waarop zij mij begeleid hebben,

mijn mede-afstudeerders voor de prettige werksfeer en in het

bijzonder Mej. G.A.A.E. Claessens voor de uitstekende verzorging

van het typewerk.

september 1969

V.A. Vreuls.
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1 =

Bijlage 9

Berekening temperatuurscoefficiento

v
z

R

Ten gevolge van een variatie 6V en 6R wordt ditz

1 + 61 =
v + 6Vz z

R + 6R

61 =

=

v + 6Vz z
R + 6R

R6V V t.R
z z.

vz
R =

(v
z + 6V )R - V (R + 6R)z z

61 R 6V V6Rz z
T = V R +6R R(R + 6R)z

6V R 6R Rz= V R + 6R R R + 6Rz

6Vz 6R
= V R

z

Nu is V = loR, zodat
u u

V + 6V = (1 + 61) (R + 6R ) = lR + R 61 + 16Ru u u u u u

6V = R 61 + 16Ru u u

Invullen van de formule voor 61/1 levert zo:

6V
u

V
u

6V
z

= V
z

6R
R +

6R
u

R
u

Ala H en R dezelfde soort weerstanden zijn, geldt bij benadering
u

6V Iv = 6V Iv 0u u z z
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