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Hoofdstuk I

Inleiding

De physische grootheden, zoals stromen en spanningen,

kunnen worden beschouwd als het resultaat van een

groot aantal "micro-processen".

Wanneer we deze grootheden dan ook nauwkeuriger be

kijken, blijken ze voortdurend te fluctueren. Deze

fluctuaties stellen enerzijds een grens aan de

nauwkeurigheid waarmee wij de betreffende grootheden

kunnen meten, anderzijds kunnen 'zij ons informaties

verschaffen over de physische processen.

Zij y(t) de beschouwde fluctuatie. De gemiddelde waarde

van y(t) noemen we YTtY en hiervoor geldt: YTtY = o.
De intensiteit van de fluctuatie wordt gegeven door de

grootheid y2(t).

dan kunnen we schrijven:

f(t) = TF(f) e j ~t df
_GO

J- .Co)tF(f) = f(t) e-J dt

- CIID

Voeren we een hulpfunctie in

f(t) =y(t)

f(t) = 0

waarvoor
T
2
T
2

geldt:

als --t( t) reeel is dan geldt: F*(f) = F(-f)

.00 ,+00

en J f2(t) dt = j F·(f)F(f) df (Parseval)

_00 _00
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df

-
=J Wg(f) df

o

Wg(f) = lim
T-+OD

2
T

Wg(f) heet het frequentie spectrum van y2(t).

Wanneer Wg(f) onafha~~elijk van de frequentie is dan

spreken we van "witte ruis".

Nemen we bv. een weerstand, dan zal, ten gevolge van de

thermische beweging der ladingsdragers, tussen de uit

einden een fluctuerende spanning e(t) ontstaan.

Voor e(t) geldt dan:

2
e (t ) = 4 kTR A f = W 4 f.g

Hierin is:

e2 (t) de gemiddelde waarde van het kwadraat der

thermische ruisspanning.

k konstante van Boltzmann

T temperatuu~ van de weerstand in 0 Kelvin

R de weerstandswaarde van de weeratand

A f de grootte van het frequentie-interval waarin

de ruisspanning is gemeten

W (= 4 kTR) het frequentie-spectrum van e2 (t).g

Ruis van elektronenbuizen

~e kunnen de volgende soorten ruis onderscheiden:

1) Hagel-effect (shot-noise)

Deze ruis wordt veroorzaakt door het gekwantiseerd zijn

van de elektrische lading. De semiddelde anodestroom wordt
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bepaald door het gemiddeld aantal elektronen dat per tijds

e~nheid de anode bereikt.

Voor de shot-noise van een diode in zijn verzadigings

Gebied geldt:

.2
~L

Hierin is:

2e1 6,f
s

i~ de gemiddelde waarde van het kwadraat van de

fluctuaties in de anodestroom

e de luding van het elektron

I de verzadigingsstroom van de diode
s

4 f de crootte van het frequentie-interval waarin

Ger:leten \Vordt.

2) Verdelingsruis

Dit treedt op wanneer de elektronenstroom zich verdeeld

tussen twee elektroden. Het gedeelte van de stroom welke

naar ~~n van de ele~troden gaat zal van tijd tot tijd ver

anderen.

3) Flicker-effect

Uit metinGen blijkt dat de ruis als functie van de frequentie

bij lage frequenties (10 kHz en lager) sterk gaat toenelllen.

Volgens Schottky wordt het :r"'licker-effect veroorzaakt door

vreemde atomen die gedurende enige tijd op het kathode

oppervl~~ verblijven en daar ter plaatse de uittreepotentiaal

en dus de emissie, bernvloeden.

De emissie van de kathode vindt plaats in bepaalde emissie

centra die een levensduurr hebben.

Als we de levensduur voor aIle emissie-centra ~ stellent
o

dan geldt:

.2
~ = A f.
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Hierin is:

i 2 het gemiddelde van het kwadraat van de fluctuaties

in de euissiestroom

Keen konstante

Als nu 2 Tt f 1:' »1, dan is het ruisvermogen dus evenredig
o

met -;. Bij buizen met een ';i-kathode is di took inderdaad
f

eer.:.eten.
1

Bij de oxyde-l:athode vinden we cchter een evenredisheid met 'f •
Deze afhankelijkheid kan men echter verklarcn, door voor de

levensduur van aIle emissie-centra niet dezelfde waarde te

nemen. lJanneer we aannemen dnt het aantal emissie-centra met

levensduur 1: , gelijk is aan g ("'). en dat hiervoor r:eldt:

gel:') = yoor 't, < 1'. <. 1:t.
= konstant

g( 't") = 0 als

1
dan is af te leiden dat de ruisintensiteit evenredig is met 'f.

Ruisonderdr~~ing

In het verzadigingsgebied zullen de fluctuaties in de

kathodestroom onverminderd teruG te vinden zijn in de

anodestroom.

In het ruimteladingsgebied is dit anders. De aanwezige ruinte

ladine zal de fluctuaties sterk verzwrud(en.

De ruisonderdrWd~ing is voor shot-noise en flicker-noise

verschillend. Dit kornt omdat shot-noise een verschijnsel is

dat veroorzaakt wordt door de individuele elektronen, terwijl

flicker-noise een collectief verschijnsel is.

Beschouwen wij een diode in het ruintel3dingsgebied dan vinden

we voor de shot-noise:

-.2
~ a = 2 e F

2
I

s a
df
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hierin is F de ruisonderdrukkingsfactor (F ~1)
s S~

Voor F geldt:
s

F ~ 1,29s
(b1a )
~I s

Voor flicker-ruis hebben vie ook te maken met een ruisonder-

drukkingsfactor F
f

•

Hiervoor geldt:

Ret begrip equivalente ru~sweerstand

De ruis van el~ktronenbuizen }~an beschreyen worden door

gebruik te naken van de rekencrootheid R . 1 t (R ).
equ~va en eq

lie denken de fluctuaties in de anodestroom van een buis, ver-

oorzaakt door de thernische ruis van een weerstand welke tussen

rooster en kathode ceplaatst is.

De thermische ruis van deze weerstand is voor te stellen door

een s:pannincsbron e(= V4 kTH 4 f') met een inwendige weer-
eq

stand R •
eq

Voor de fluctuaties in de anodestroom seldt dan:

-.2
~ a = 2 e I F

2 ~ f =a
4 kT H A f S2

eq

R =eq

hierin is:

S de steilheid van de buis

F de ruisonderdrukkinGsfactor

I de anodecelijkstrooma

Hieruit voIgt:

2 e I F2
a
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EC 157

Zoals ui t 1let voorgaande blijkt, zal in elektronenbuizen bij

lage frequenties de flicker-noise, de shot-noise gaan over

heersen.

Bij oxyde-kathoden verloopt de flicker-noise evenredig

Hoe de frequentie-afhankelijldleid bij een buis met een

kathode is, is het doel van dit onderzoek.

Als meetobjekt nemen we een EC 157.

(c)

e-t<>+--- (al

Fig. 1

1
net 1 ·
L-

In fiG. 1 is een L-kathode setekend. De kathode bestaat uit

een ruimte (a) waarin zich een 3a Sr C0
3

pil bevindt. Door ver

hit ten met behulp van de eloeidraad (b) wordt het Ba Sr C0
3

ontleed in Ba O. Dit Ba 0 wordt weer Gereduceerd en het Ba

diffundeert door een poreuze laag (c), welke uit beperste en

sesinterde W-korrels bestaat. Er vormt zich daarna een mono

atoonire la~g Ba op de poreuze lang.

De ui ttreepotentiaal van deze ::uthode bedraagt 1,6 V.

Het elektroden systeem van de EC 157 is een plan parallel sy~teem.

Voor de nominale afmetingen gelden de volgende waarden:

4 -6d1 = rooster kathode afstand = 0.10 meter

4 -6a2 = rooster - anode afstand = 2 0.10 meter
-6,

2d = diameter roosterdraden = 7,5.1~6 l!leter
S = afstand tussen roosterdraden = 49.10 meter
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Hoofdstuk II

Meetopstelling

Inleiding

Zoals hiervoor reeds is vermeld, wensen we de gemiddelde waarde

van het kwadraat van de fluctuaties in de ~lodestroom te be

palen. Als we de anodeweerstand konstant veronderstellen, is

het vermogen t.g.v. de stroomfluctuaties aan deze anodeweer

stand toegevoerd evenredig met de gewenste grootheid. On dit

ruisvermogen te meten gebr~:en we lineaire versterkers en een

kwadratische detector.

Het ruisvermogen van de buis (afgegeven aan de anodeweerstand)

zal echter tijdsafhankelijk zijn. de zijn geinteresseerd in het

"ware" gemiddelde van dit vermogen, d.w.z. het gemiddelde ruis

vermogen als we over een oneindig ~ange tijd middelen. Exacte be

paling van het "ware" gemiddelde is dus niet uitvoerbaar. We

kunnen de "waarschijnlijke" afwijking tussen gemeten en "ware"

gemiddelde echter weI zo klein mogelijk proberen te krijgen.

Stel dat de meetapparatuur welke wij ~ebruiken een detector

heeft met een traagheid van ~ sec. Wanneer we bovendien aan

nemen dat de bandbreedte van de versterkers A f is, dan zullen

de fluctuaties achter de detector evenredig zijn met ~r~f •

We weten namelijk

V< ~X)2 =
x

Eierin is:

dat geldt:

1

4X de fluctuatie van de uitgangsspanning detector

x gemiddelde uitgangsspanning van de detector

A f bandbreedte van het frequentie spectrum wat we

toevoeren aan de detector

1: tijdskonstante van de detector
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AlB kwadratische detector gebruDcen we een thermo-koppel

welke een tijdskonstante heeft van ~~n seconde.

~/e nemen als voorbeeld dat we de ruis gaan meten bij een

frequentie van 20 Hz en met een bandbreedte van 4 Hz (Q = 5).
Voor een aantal afzonderlijke metingen, waarbij de tijdsduur

tussen de metingen groter is dan e~n sec., eeldt dan:

1
yztoAf'C =

1W ~O,35

Gaan we echter een aantal gemiddelden van bv. 100 metingen met

elkaar vergelijken, dan zal de spreiding tussen deze gemiddelden

10 (= \--"-(0) lceer kleiner zijn.

Om de ruisintensiteit tot op 3,5 %nauwlceurig te meten zullen we

dus minstens 100 metingen moeten doen. IIieruit volgt dat ruis

metingen in een klein frequentie-cebied veel tijd vereen, om

een redelijke nauwkeurigheid te bereiken. Vie IDoeten er dan

bovendien voor zorgen dat tijdens deze meettijd de uitwendige

omstandigheden voor de gehele meetopstelling konstant blijven.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, hebben we een meet

opstelling ontwikkeld waarbij 6 metingen tegelijkertijd

kunnen worden gedaan.

Door de traagheid van het thermo-koppel, mag de tijdsduur

tussen twee metingen niet kleiner zijn dan ~en sec., want

anders z~Jn de meetresultaten te veel van elkaar afhankelijk.

De tijdsduur tUBsen twee metingen gaan wij benutten om een

andere meting te doen. We hebben daartoe een gedeelte van de

meetlijn 6-voudig uitgevoerd. Elk van deze zes kanalen

meet het ruisvermogen in een bepaald frequentie-interval.

In ~&n sec. wordt de uitgangsspanning van alle zes de kanalen

e&n keer geoeten. Dit G'ebeurt met behulp van een weet

automaat.
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Overzicht meetopstelling

In fig. 3 is de neetopstelling in blokschema getekend.

De eerste drie versterkers zijn als differentie-versterkers

uitgevoerd, dit om storingen en brom zoveel mogelijk te

elemineren.

Nadat het signaal voldoende is versterkt gaan we over op

asymmetrische versterkers. Vervolgens splitsen we de meet

lijn in de zes kanalen waarvan hie~voor reeds sprake is.

De "meet-automaat" schakel t beurtelinss ~~n der ~::analen via

een relais-contact en een gelijkspanninGsversterker naar een

analoog-digitaal omzetter (A.D.O.)

Het digitale signaal uit de A.D.O. wordt via een tweede

relais-contact toegevoerd aan ~~n van de zes geheugens.

De volgende seconde worden aIle zes de metingen herhaald en

de meetresulaten eesommeerd bij de voorgaande.

Het aantal keren dat de meting herhaald wordt hangt af van

de nauwkeurigheid waarmee men het ruisvermogen in het

betreffende frequentie-interval wil ~eten.

Na een bepaald aantal cycli wordt het totaal dar meet

resultaten uit0etikt op een printer. Uit dit resultaat

is het gemiddelde ruisvermogen over elk dar gemeten frequentie
-1-l.

gebieden te bepalen, door het ~tal uit de printer te delen

door het aantal cycli. (1, 10, 100, 1000 of 10.000).
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Neetobjekt

Het ruisvermocen van de EC 157 is betre~celijk klein. Het

meten van de ruis, terwijl deze buis in een gewone versterker

trap is geschakeld, stuit dan ook op grote moeilijkheden.

Deze moeilijkheden zijn:

1e. Brom, ruis en drift van de voedingsspanningen zijn te

groot, ten opzichte van de eigen ruis van de buis.

2e. Stoorspanningen, welke ondallics afscherming niet voldoende

zijn te voorkomen, beinvloeden de metingen te veel.

Bij het £ebruil~ van een differentie-versterker kunnen we de

invloed van deze ongewenate signalen op het meetreaultaat

enigszins elemineren. We gaan dan oolc de ruis van 2 x EC 157

in balans meten.

In onderstaand schema is deze differentie-versterker in zijn

ver~~nvoudigde vorm getekend.

Fig. 2

In dit schema wordt de ruls van de buis vervangen door

de spanningsbron 8 1 , resp. e2 , met de inwendige weerstand

Req1 of Req2 •
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We kunnen de signalen e1 en e2 beide in twee componenten

spliteen zodanig dat de eerste componenten van beide epanningen

aan elkaar gelijk zijn, en de tweede componenten even groot

zijn. maar tegengeetelde polariteit hebben (zie appendix).

Voor de grootte van de c01llponenten welke I:let eU;:aar in

tegen-fase (e
it

) geldt:

Ale de versterking. voor in "tegen-faee" componenten A is.

Dan is:

Req1

= C (R 1 ; R 2) A f.eq eq

Als we de uitgangsspanning van de differentie-versterker

aan een kwadratische detector toevoeren, dan zal de

gemiddelde uitgangsspanning van deze detector evenredig zijn

met de som van de ruisvermogens van de beide buizen.
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Bij metingen aan de EC 157 blijkt dat er een grote spreiding

is, tussen de karakteristieken van de buizen onderling.

, I

Twee buizen, waarvan de karakteristieken het best overeenstemmen

hebben we Gebruikt om hiervan de ruis te bepalen. Ondanks

dit uitzoeken, moeten we toch nog rekening houden met een

verschil van 10 %, in de steilheid en in de versterkingsfactor.

Voar de rejectie-factor H van een differentie-versterker geldt:

H =----!'.~Ra--.-4.;.1--1.,..-----~ (zie appendix)
(~s + Ra ) S~ +~ (~)(2 + :)

Hierin is:

S de steilheid van de buizen in de diff. versterker

~ de versterkingsfactor van deze buizen

R de waarde van de anodeweerstanda
~ de waarde van de kathodeweerstand

~S het onderlinge verschil in steilheid tussen beide buizen

A~ het onderlinge verschil in versterkingsfactor tussen

beide buizen

A R het onderlinge verschil in de waarde van de anodea
weerstand.

Zoals uit deze formule blijkt kunnen we de rejectie-factor H

vergroten door de gemeenschappelijke kathode-weerstand ~ te

vergroten. We zijn echter niet in staat om door vergroting van

~, H onbeperkt op te voeren. Bij grote ~, is vergroting van

H aIleen nog maar mogelijk door verg~oting v~ • De versterkings

factor is echter een grootheid waaraan we, zonder dat~e meer

buizen Gaan gebruiken, niets kunnen veranderen.

Indien we H dan toch willen vergroten, dan moeten we de cascode

schakelingen toepassen.

Een cascode-schakeling in deze differentie-versterker heeft de

volgende bezwaren:

1) We zijn moeilijk in staat om de instelling der beide buizen

te veranderen zonder in een heel andere dimensionering van
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de versterker te vervallen.

2) Konstruktie der versterker is !10eilijker.

Omdat een cascode-versterker nogal wat moeilijkheden

veroorzaakt, hebben we geprobeert om te volstaan met

de differentie-versterker uit fig. 4.

Stellen we: As 0,1 S 8 mA/Volt= =s

~ = 0,1 J-= 30

"Dan is H J: L1-40.

Uit de metinsen blijkt dat R van de EC 157 bij 50 Hzeq
ligt tussen de 10 k.Do en de 100 k A. •

Bij 50 Hz ;neten we het ruisvermogen in een frequentie-

interval van 10 Hz, hierui t volgt: e ="" 4 k TR ~ l~ 0,1 Ai. V.eq ,-
Als we aannemen dat de stoorspanning in fase op de roosters

komt dan wordt de invloed t.o.v. in tegen-fase verkerende

signalen met een factor H verkleind. De brom en storing

in het frequentie-gebied rond 50 Hz zal dus enkele factoren

lager moeten zijn dan 440 x 0,1 !:=t 4o/A' V.

De voedingsspanningen worden betrolclcen uit Philips P.S.A.'s

type 4561, waarvan ruis en brom minder is dan 300 ~V.

We zullen dus de voedingsspanningen nog af moeten vlakken

net behulp van RC-filters.
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2e Versterkertrap (fib. 5)

Ook als 2e versterker gebruiken we een differentie-versterker.

Bij deze versterker doen zich echter minder moeilijkheden voor

dan bij de 1e trap. Ironers de te ~eten signalen zijn groter en

bovendien l~unnen we deze versterker met een srotere rejectie

factor construeren. (H is minimaal 30.000).

Bij deze schakeling wordt gebruik cenaakt van 2 x E 80 CC.

Deze buizen vertonen weinig drift en bovendien bestaat er

weinig verschil tussen beide helften van iedere buis.

Als kathode-weerstand van deze versterker dient de ECC 81 ~et

een ~ van 100 k.n.. Door de stroomtegenl,-oppeling heeft deze

schakeling een zeer grote Ri(~'~).

Zoals in de appendi~ wordt betoogd, Qoeten wij er voor zorgen

dat de RC-tijden van de koppelcondensatoren en roosterlekweer

standen groot zijn. Verschillen in deze RC-tijden zal de

rejectiefactor van de versterker dan weinig beinvloeden.

3e. Versterl:ertrap (fig. 6).

~eze is ook als differentie-versterker uitgevoerd.

4e Versterkertrap (fig. 8).

Het signaal is nu zo groot dat we een asymmetrische versterker

kunnen toepassen.

Filter (fig. 9).

Alvorens het ruissignaal toe te voeren aaIl de selectieve ver

sterkers plaatsen we een filter in de meetlijn.,

De overdrachtsfunctie van dit filter is o~Gekeerd evenredig net .~

de wortel uit de frequentie. Het doel van dit filter is, om de

uitgangsspanning van de selectieve versterkers niet al te af

hankelijk te doen zijn van de frequentie fo, waarop de ver

sterkers zijn afGestemd.
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De ~ van de selectieve versterkers is 5. D.w.z. dat de

bandbreedte van de versterkers, voor het ho~ere frequentie

Gebied, groter is dan die van de versterkers in het lage

frequentie ce~ied.

Ala we aannemen da t we een "witil ruissii:naal toevoeren

aan de selectieve versterkers, dan zal het afr,egeven ver

rnogen van deze versterker evenredig zijn met foe

Om de uitc;angssranning van de versterkers van ongeveer

dezelfde grootte te krijcen plaatsen we een filter voor

deze selectieve versterkersrnet bovensenoemde overdrachts

functie.

Hierdoor is het dan P.lo,~·elijk om voor de volc:ende trappen

identieke versterkers te ~ebruD:en.

Selectieve versterker (fi[;. 11)

In fiC, 11 is het schema van de selectieve versterker ::e

tekend. Het selectieve element van deze versterker wordt

iievorrnd door een filter voleens onder.steand schema.

De ~ van dit filter is max. 0,5 • .Ie wensen echter de ruis

te Lleten in een frequentie Gebied waarvoor ,;eldt: _

At = de bandbreedte van het frequentie-interval.
. Af
l.i=r=5

o
f = de afstemfrequentie van het filter.

o

Deze \'laarde. van ,-~ is een compromiso .ie i'oeten nl. de Q-waarde

niet te croot nemen anders vrorden bij lace frequenties de rest

fluctuaties te croot en noeten we dus over een lange tijd

middelen. hnderzijds ceeft een te crote bandbreedte een meet

resul taat wnt niet representatief f.leer is voor de frequentie

waarop het fil ter is afr;estemd.
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Om de l~aliteitsfactor van de selectieve veraterker af te

regelen op Q = 5 wordt in deze versterker meekoppeling toege

past. Deze meekoppeling geeft echter gevaar voor instabiliteit.

On de stabiliteit op te voeren zijn de buizen B2 en B4 aan

gebracht. Eenvoudig is in te zien dat de apanningen op A en

D gelijk zijn terwijl de spanning op C even groot maar een

tegen-fase is. Op punt E zal dus geen signaal staan. Staat

op punt E toch signaal dan zal buis B4 dit trachten te compen

serene

In elk van de selectieve versterkers zijn 5 filters ingebouwd.

Door een relais wordt ~en van deze filters ingeschakeld.

Output-meter (fig. 12)

De output-~eter bestaat uit 2 versterkertrappen, een fase

draaier en een balans. De fas-draaier dient o~ het signaal

in tegen-fase aan ~~n der buizen toe te voeren. Tussen de

anodes van de eindbuizen zijn twee thermokoppels aangebracht.

We gebruiken hier 2 thermokoppels om het bruikbare meetgebied

te vergroten.

Vie mogen de thermospanning per thermo-koppel niet groter

laten zijn dan 3 mV. nij gratere waarden is de thermo

spanning niet meer evenredig met het kwadraat van de

"ingestuurde" stroom.
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Algemeen overzicht Lleet-autonaat (fig. 13)

In fig. 13 is het blokschema van de meet-autonaat ge

tekend. De sibnalen welke we willen meten worden aan de

6 ingangen aaneealoten. Door het sluiten van 2 relais

contacten wordt de spanning welke op de over~~nkomstige

in~ang staat ~eMeten met een digitale voltmeter en het

reaultaat in de vorm van een digitaal aignaal toegevoerd

aan ~~n der seheugens. Nadat aIle kanalen een bepanld

aantal keren geneten zijn, wordt de inhoud van de 6 ge

heugens uitgetikt door de printer.

De commandering van al deze handelinGen wordt verzorgd

door een stuurcircuit.

Stuurcircuit meet-automaat (fig. 14)

De pulsen uit de generator G worden via de emitter-volger E,

toegevoerd aan de poort 1. 3ij het indrukken van de start

l~op of bij het openen van Sk 1, en bij het in de stabiele

stand zijn van de monostabiele flip-flop !lF1, zullen de

pulsen van de generator via de Schmitt-trigger ST, de start

stop flip-flop EF2 doen omslaan. Hierdoor gaat poort 2 open

en kunnen de pulsen uit de generator de uit 3 flip-flops (EF1)

bestaande 6-deler bedienen.

Deze 6-deler bestuurt via emitter-volger, poorten en een

aandrijfsnelheid, de spoelen L1L2---L6• De spoelen zijn de

spoelen van de relais waarvan de contacten in fig. 13 zijn

getekend.

Behalve het sturen van de relaia-contacten moe ten de generator

puIsen ook commando-pulsen afgeven aan de D.V.-neter. welke

hier gebruikt is ala analoog-digitaal omzetter (A.U.O.).

De ~enerator-pulsen hebben de vorm zoals in fig. 15 getekend.
,~ .-..~

.,. "'"~.c...- ..

Fig. 1:2
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Tijdens het meten zullen deze pulsen aan de uitgang van

poort 2 aanwezig zijn.

Op het tijdstip t
1

(pos. flank) zal de 6 deler ~en stand

verder beplaatst worden. Hierdoor zal een der relais afvallen

en .en volgende bekrachtigd worden. Hierdoor zal een volgend

kanaal op de A.D.O. aangesloten worden.

Op het tijdstip t
2

zal de negatieve flank van de generator

puIs een commando eeven aan de A.D.O. o~ te meten. Dit

signaal uit de A.D.O. znl dan via het 2e contact van het be

krachtl.gde relaia aan het geheugen toegevoerd worden.

Kadat de 6-deler a1le 6 de standen heeft doorlopen en dus aIle

6 de kanalen zijn p,emeten wordt een puIs afsegeven naar de

4 in aerie geschakelde 10-delers. B 8850.000.

Afhankelijk van de stand van de schakelaar SK
3

zal na 1, 10,

100, 1000 of 10.000 meet cycli een puIs toegevoerd worden

aan de start-stop flip-flop EF 2 en ann de monostabiele

trekker HF 1.

Het omklappen van de start-stop flip-flop veroorzaakt een

puls welke de printer het commando geeft, om de inhoud van

het f,eheugen uit te tikken.

De monostabiele trekker ~~1 zorgt ervoor dat gedurende 30 sec.

na het beeindigen van een meting, geen meting kan worden ge

start.

Tijdena hat uittikkan van de gegevens sluit het contact KK.

in de printer zich. Dit heeft tot sevolg dat de monostabiele

strey~er ~~2 omklapt en ala dan SK 2 zich sluit zal het re1ais.

R opkomen. Het opkomen van dit relais heeft tot gevolg dat er

"0" potentiaal op de reset-line V/ordt gezet \,aardoor het

gehele geheugen wordt schoongeveegd.
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Geheugen (fig. 16)

Voor elk der meetkanalen hebben we een geheugen wat opgebouwd

is uit 6, 10-delers.

De signalen uit de A.D.O. worden via de differentiator- en

versterkerschakeling A, toegevoerd aan de resp. geheugens.

Het uitlezen der 6 geheugens gebeurd stuk voor stuk.

Stel dat we het eerste t:eheu~en gaan uitlezen. Hiertoe worden

op ingang 1 een 10-tal afvraa~pulsen, afkomstig uit de printer,

toegevoerd. Hierdoor worden alle 6 de 10-delera uit het eerste

geheugen 10-standen verder geschakeld en komen ze dus weer in

hun oorspronkelijlce stand terug. Afhaclcelijk van de stand waarin

de 10-deler verkeerde, zal na een bepaalde afvraagpula de

stand "10" gepasseerd worden en zal een puls afgegeven worden

welke op uitgang 7, 8, 9 - - - - of 12 komt.

Hemen we als voorbeeld dat in het eerate geheugen het getal

568347 staat gesc·~even.

Dan l~ijgen we het volgende tijdsdiagram op de uitgangalijnen.

--~~-

--~------

---L,r----
----L,r~

---~--

-~----

..
,,

"

"
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\0

\\
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De uitgangslijnen 7. 8 - - - - 12 worden naar de printer ge

voerd. Op de printer bevinden zich 6 cijferrollen. Na elke

afvraagpuls worden deze rollen een stand verder geplaatst.

De cijfers op deze rollen zijn zo geplaatst dat na de eerste

afvraagpuls het cijfer "9" zodanig op de rol staat dat dit

kan worden afgedrukt. Na de 2e afvraagpuls draait de rol en

uu komt het cijfer "8" voorop te staan. Door de uitganga

pulsen van lijn 7. 8 - - - - of 12 worden de cijferrollen ge

blokkeerd. In ons ~eval" wordt dus de eerate rol geblokkeerd

bij de 5e afvraagpuls en dan wordt ook het cijfer "5" afdruk

baar. De tweede rol wordt geblokkeerd door de puls op uit

gangslijn 8. Dit geschiedt op het moment dat de vierde afvraag

puls komt en dan staat het cijfer "6" voorop de role

Nadat het eerste geheugen is afgedrukt worden afvraagimpuls"en

toegevoerd aan ingangslijn 2 en wordt op dezelfde ruanier

hat tweede Geheugen uitgelezen.

Gelijkspanningsversterker

Hiervoor is gebruikt een solatron belijkspanningsversterker

type AA 900.

Digitale Voltmeter (of A.D.O.)

We hebben hiervoor gebruikt een digitale voltmeter van Beckson

type 5350. Om deze digitale voltmeter voor ons doel geschikt

te maken hebben we enkele kleine voorzieningen moeten aan

brengen.

Voedingen

Voor de voeding van de gehele meet-automaat z~Jn 3 voedings

apparaten gemaakt, waarvoor de schema's in fig. 17 zijn ge

tekend.
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Hoofdstuk III: Hetingen

Heetmethode

Voor de ruisspanninc van een draadgewonden weerstand R geldt:
x

2
u = 4 kT R dfx

In fig. 4 is het schema van het meetobjekt gegeven. Door op

de plaats R draadgewonden weerstanden te plaatsen, zal het
x

uitgangsvermogen van het meetobjekt lineair toenemen met de

waarde van R • Als we hat gemeten ruisvermogen als functie vanx
R uitzetten in een grafiek dan krijeen we een rechte lijn.

x .
~oals in onderstaande fig. is aangegeven kunnen we uit deze

grafiek de R van de Ee 157 bepalen.eq

r ·
a. Ruisvermogen van de EC 157-'
b. Bijdrage in het ruisvermogen door de meetopstelling

c. RI is de ~eoiddelde waarde van de equivalente ruisweerstandeneq
van de beide buizen.
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Heetresultaten

We gaan het ruisvermogen als functie van R meten. ~'e bepalen
x

het gemiddelde ruisvermogen over een tijdainterval van 300

seconden. Bij frequenties boven 300 Hz meten we een lineair

verband tUBsen het ruisvermogen en R , waarbij de afwijkingen
x

kleiner zijn dan 2 %. Bij lagere frequenties (tussen 20 - en

300 Hz) blijken grotere afwijkinc,en te bestaan. Deze afwijkingen

zijn waarschijnlijk te wijten aan storineen welke we nog niet

hebben kunnen elimineren. Door op gunstige momenten (zaterdags)

te meten hebben we echter resultaten verkregen waarvan de af

wijkint;en binnen 15 % liggen. ',;e gaan nu de R van de EC 157eq
bepalen op de manier, zoals dit op bIz. 21 is aangegeven. Deze

metingen doen we voor diverse frequentie-intervallen, zodat ~e

de R bepalen als functie van de frequentie. De resultateneq
zijn in de grafieken I en II aangegeven.

We kunnen nu stellen:

R = Req eq
s

Hierin is: R = de equivalente ruisweerstand t.g.v. de shot-ruia,eq
R s

eq
f = de equivalente ruisweerstand t.g.v. de flicker-ruis.

~/e weten dat de shot-ruis van een buis frequentie onafhankelijk is,

terwijl de flicker-ruis bij hogere frequenties kleiner wordt.

De R is dus te bepalen door het ru1svermogen te meten bijeq
hosereSfrequenties.

volgende waarden:

Aan de hand van de grafieken I en II wordt R
eo

·6
geschat op de

I Yak R (bij 20 kHz)a eq
B

5,4 rnA 100 V 700..a.
5,4 rnA 150 V 900.n..

7,5 rnA 150 V 400 n.
7,5 mA 200 V 800 .n.
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We kunnen nu R berekenen volgens:eqr

- Req
s

De resultaten van deze berekening zijn aangegeven in de

crafieken III en IV.
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Bespreken meetresultaten

De resultaten in de grafieken III en IV duiden er op dat de

flicker-ruis volgens i verloopt. Er zijn echter bedenkingen

tegen deze resultaten. De bezwaren zijn:

1e. We hebben het vermogen van de shot.ruis geschat en niet

eer:leten.

2e. De shot-ruis neemt toe bij toenemende V
ak

en constant ge

houden I •
a

De verandering in flicker-ruis bij vergroting van V
ak

en de

zelfde I is het 0evo1g van inhomogeniteit in de kathodestrooma
dichtheid.

We weten dat:

i 2 = 4 kT R S2 df = 2e I df
u eq eq

R = de equivalente ruisweerstand van de buiseq
S = de steilheid van de buia

I = de verzadigingsstroom van een diode waarvan het ruisvereq
mogen gelijk is aan het ruisvermogen van de door ons

beschouwde buia.

We gaan de kathode nu verdeeld denken in elementjes met de

oppervlakte dA en even veronderstellen dat zo'n elementje een

ruisbijdrage heeft d I •eq

Stellen we d I = l) I. dAeq d I = I dA I =l I dAa a

Voor de totale ruis van de buis geldt dan

I = D~ Ita dAeq

Ala f.J'"7t en als I a ='1. I dA = constant dan neemt ~ I~ dA toe met

toenemende inhomogeniteit.

Als 4<'1; I word t kleiner bij toenemende inhomogeniteit.f' eq
Ala ~ = 1; I onafhankelijk van de inhomogeniteit..... eq

Bij flicker-ruia A~ 2 ~ I word t grater bij toenemende,- eq
inhomogeniteit
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Om te zien in hoeverre of de kathodestroomdichtheid inhomogeen

is, hebben we de effectieve stuurspanning op het l(athode-opper

vlak berekend (met behulp van een analoge rekenmachine).

We hebben voor deze berekeningen gebruik Eemaakt van de formules

uit de artikelen van W.Dahlke in Telefunken Zeitung jaargang 24.

Volgens dit artikel is:

2
d

1
m c

39,1= - = I Us
1

d
2

m c
240 IU= - =s

Hierin is:

U
3

= anode potentiaal

U2 = rooster potentiaal

DCQ = anodedoordringen (= 2,7 %)
C= constante afhankelijk van buis geometrie ( = 0,08)

d1 = rooster kathodeafstand (40 IU)
d2 c rooster anodeafstand (240 I U )

d 1
1

d 1
2

2c = diameter roosterdraden (7,5 IU)
s = afstand roosterdraden (49 IU)
y = plaats op kathode oppervlak

Vullen we de waarden in de formule in:

U2 + U* (1 - 0,08 cos 2 'TC 4)

2 Ueff
3 S=

t 1
~

1 O.050~ :~¥'-
u

2tcyt 'd'= 0,62 + ° 012 ...!!! - 0,0135.0,08 cos, u * s3

Het rekenschema is ge£even in fig. 18.
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We hebben nu deze 2 vergelijY~ngen voor diverse waarden van

U
2

en U
3
* opgelost als functie van de plaats op het kathode

oppervlak. De resultaten hiervan zijn te zien in de grafieken

V en VI.

Uit deze grafieken blijkt. dat bij de door ons gemeten in

stelling inderdaad de Ueff op het kathodeoppervlak sterk van

de plaats afhankelijk is.

In hoeverre de berekende waarden uit de grafieken overeenkomen

met de werkelijkheid is een grote vraag.

Vergelijk nu de grafieken U = 150 en U = 200 V met elkaara u
dan valt het grote verschil in Uett tUBsen beide ~rafieken Ope

Bovendien is de variatie in Ueff bij verandering van Vg in de

ene grafiek (U = 150) veel ~roter als in de andere (U = 200 V).
a a

Dit zou inhouden dat de steilheid van de buis grote verandering

ondergaat.
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Appendix

Differentiaalversterkers

Wij zullen ona hier beperken tot de belangrijkste aspecten.

Voor een uitgebreider overzicht kunnen we verwijzen naar

artikelen van G.Klein en J.J.Zaalberg Van Zelst in bet Philips

Techniech Tijdscbrift van de jaargangen 1960, 1961 en'1962.

In onderstaande figuur is een differentiaal versterker in zijn

eenvoudigste vorm getekend.

0
QI' Q'a' :

0----- --------0
I

~ r ,
~ Et E" E..

~ Qh r
0 0

De twee willekeurige signalen Ei en Ei
1 kunnen we ieder ontbinden

in 2 componenten Eif en E
it

, zodanig dat de componenten Eif met

elkaar in fase zijn en de component Eit in tegenfase.

Dus:

Eif = t (Ei + Ei
1 )

Eit =t (Ei - Ei
1 )

Op dezelfde Manier kunnen we ook de uitgangssignalen E en E 1
u u

splitsen in Eut en Euf •

Voor bet gedrag van de

Eut = A Eit + B Eir•

EUf = C Eif + D Eit •

versterker kunnen we nu algemeen stellen

We merken hierbij op dat A # C. Dit komt omdat, als Ei en EI in

fase even groot zijn, we tegenkoppeling over de kathode weer

stand ~ krijgen.
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Zijn E
i

en E
i

1 even groat maar in tegen-fase dan vindt geen

tegenkoppeling plaats omdat de stroom door R dezelfde blijft

(aangenomen dat de steilheid van beide buizen dezelfde is).

De coefficienten B en D zijn nul als de differentiaal versterker

uit 2 identieke takken bestaat.

We definieren nu:

de discriminatie-factor F ~ A
A C

de rejectie-factor H = B

F geeft de verhouding weer van de versterkingsfactoren voor

zuivere tegen-fase signalen en vaar zuivere fase-signalen.

AF = =
C

Hierin is R de weerstandswaarde van de anodeweerstanda
Ri de inwendige weerstand van de buizen

I U de versterkingsfactor van de buizen

I\: de weerstandswaarde van de kathodeweerstand

(
4..§. 4 Ra

S + R )
a

4-

Hierin is de relatieve afwijking in steilheid tussen de

buizen

6Ra
~ de relatieve afwijking in weerstandswaarde

a van de anodeweerstanden

4/U
de relatieve afwijking van de versterkings-

I U
factoren van de beide buizen.

H is de verhouding van een fase-signaal en een tegenfase-signaal

welke nodig zijn om dezelfde verschilspanning tussen de anodes

van de differentiaal-versterker te meten.
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De grootheden II en F zijn voor ons van belang.

Wij zullen van twee ruissignalen de verschilspanning meten

(zie Hfdst. II bIz. 10).

De stoorspanningen welke op de beide roosters komen zijn

in fase. Ala we er voor zorgen dat P groot is dan betekent dit

dat het stoorsi~naal t.o.v. het meetsiGnaal weinig wordt ver

sterlet. Bovendien wensen we ook dat de stoorsignalen na versterking

zo goed mogelijk in fase blijven, want dan zal ook de volgende

differentiaalversterker de storing onderdrukken. Deze laatste

eis betekent dus dat H groot moet zijn.

Zoals uit het voorgaHnde blijkt zullen stoorsignalen welke in

fase op de beide ingangen van de versterker staan onderdrukt

kunnen worden. Staan de ingangssignalen niet rechtsstreeksmaar

via een condensator op de rooster van de buizen, dan zullen

eventuele verachillen in deze condensatoren, de rejectie-factor

nadelig beinvloeden.

Heeft de differentiaal versterker een koppelnetwerk bestaande

u~ een condensator en roosterlekweerstand ala ingangsketen

(fig. 19) dan geldt voor de totale rejectie-factor van de ver

sterker:

1
Htot

= 1
H1

+
1

HZ

Hierin is H1 de rejectie-factor van de versterker zonder ingangs

keten

HZ de rejectie-factor van de ingangsketen

o----II----r--

Fig. 19

Q_O+
---1~

,~



Voor HZ geldt HZ =

- 39 -

4 " iRC
o

Hierin is f = de frequentie van het ingangssignaal

R = de weerstandswaarde van de r~osterweerstand

C = de capaciteit van de koppelcondensator

~ = de spreiding in de tijdconstante der koppel-

netwerken.

Bij ~en bestaande relatieve nauwkeurigheid van de weerstanden

en condensatoren. is ~ constant.

We kunnen H2 dan vergroten door de tijdsconstante van dit ingangs

keten te vergroten. Dit }tan echter bezwaren geven omdat we in te

grote capaciteiten zouden vervallen.

We kunnen dan nog voor de ingangsketen een schakeling toepassen

zoals dit in het schema van fig. 5 is gebeurd.
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