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Hoofdstuk 1. Samenvatting

In dit verslag wordt een methode beschreven om met behulp van een

elektronische teller de fasehoek tussen twee signalen direct in

gradentemeten. Het ontwerp van de schakeling is zodanig dat de

fasehoek met een nauwkeurigheid van 0,3
0

gemeten kan worden en wel

voor signaalfrequenties van 40 Hz tot 300 kHz.

De methode is gebaseerd op het langs statistische weg bepalen van

net Quotient ~/T waarin ~ de tiJ"d is die verloout tussen de• s ~

n~ldoorgangen in negatieve richting van de twee beschouwde ingangs-

signaleD en T de signaalperiode. Ret zal blijken dat de nauwkeurig
s

heid in principe onafhankelijk is van de signaalfrequentie, mits

de meting zich over een voldoende groot aantal perioden uitstrekt.
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Roofdstuk 2. Inleiding

Digitale fasemeters kunnen worden onderscheiden in twee typen

en wel

(1) digitale fasemeters van het stroomtype

(2) digitale fasemeters van het pulstype

Bij de fasemeters van het eerste type is gedurende het tijds-

interval tussen de nuldoorgangen van de twee ingangssignalen

een poort geopend. In die tijd kan een constante stroom, die aan

de poor~ wordt aangeboden, de poort passeren. De gemiddelde waarde

van de stroompulsen aan de uitgang van de poort is een maat voor

de fasehoek. De meting van de gemiddelde waarde geschiedt dan met

behulp van een digitale voltmeter. Ret nadeel is dat spannings

vcrmenen stijgtijden een grote lout introduceren. Zonder s~ecia~.~

voorzorgen is een hoge nauwkeurigheid moeilijk te ~ealiseren.

Bij de fasemeters van het tweede type wordt de tijd dat de poort

open is gemeten door het aantal pulsen te tellen dat in die tijd

de poort passeert. Wanneer de periodetijd van het ingangssignaal

bekend is volgt door deling direct de fasehoek. In principe wordt

hierbij de nauwkeurigheid bepaald door de nauwkeurigheid waarmee

men de poorttijd kan meten, dus door de pulsfrequentie.

De hier beschreven fasemeter behoort principieel tot het tweede

type. De poorttijd wordt echter bepaald langs statistische weg, waar

door met een lage pulsfrequentie toch een grote nauwkeurigheid be

reikt kan worden.
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Hoofdstuk 3•. Beschrijvinp: van het ;)rincipe

3.1 Algemeen

Het algemene principe van een digitale fasemeter van het pulstype

zal aan de hand van het blokschema uit fig. 3.1 worden beschreven.

Fig. 3.1

De ingangsspanningen (I 8n II) waarvan men het faseverschil ~ W~~

~eten worden elk toegevoerd aan een schakeling die de spanning omzet

in een kanteelspanning (III en IV). De verkregen kanteelspanningen

worden gedifferentieerd om pulsen (V en VI) te krijgen die een bistabiele

multivibrator sturen. De multivibrator stuurt op zijn beurt een poort
(

die geopend wordt door een positieve puls (V) afkomstig van kanaal A,

en gesloten wordt door een positieve puls (VI) afkomstig van kanaal B.

Aangezien de positieve puls (V) van kanaal A overeenkomt met de nul

doorgang (in positieve zin) van signaal I, en de positieve puls (VI)

van kanaal B met die van signaal II zal de poort gedurende het tijd

interval ~ tussen deze twee nuldoorgangen geopend zijn. In die tijd

kunnen de pulsen uit de pulsgenerator de teller bereiken. Ter ver

duidelijking zijn de verschillende spanningen als functie van de tijd

in figuur 3.2 getekend.

rtet faseverschil wordt gegeven door de betrekking

t( 6 0'1'= T . 3 0
s

de tijd voor een periode van het ingangssignaal is.

is dat gedurende de tijd ~ de teller

1
= f

s
N het aantal pulsen

T
swaari11

en we vinden voor ~ :

en f de frequentie van de pulsgenerator, dan zal ~ gelijk
o

N

bereikt

zijn aan
f

o

• f
s
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Fig.

~ie zullen nu nagaan hoe groot f gekozen moet worden om bij een
o

signaalfrequentie van 100 kHz de fasehoek op 0,3° nauwkeurig te

~eten. Dit betekent dat elke getelde puls moet corresponderen

me~ 0,3°. Er geldt dan
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Dus f ; 108 MHz. Uit dit voorbeeld blijkt dat de nauwkeurigheido __~__ __ _ -------~~

van de fasemeter in principe wordt bepaald door de nauwkeurigheid

waarmee men de tijd kan bepalen dat de poort open is. Hieruit voIgt

dan direct een bezwaar van de beschreven methode en weI dat bij

hoge signaalfrequentie en grote nauwkeurigheid de frequentie van de

p~lsgenerator te groot moet worden om de poorttijd nauwkeurig

te kunnen bepalen. Er is daarom een gewijzigde methode g~volgd waar-

bij met een lagere pulsfrequentie f een zelfde nauwkeurigheid
o

bereikt kan worden [1J •

Hierbij wordt niet gemeten gedurende een periode van het signaal,

maar gedurende een groot aa~tal perioden. Ret aantal pulsen dat dan

gemiddeld per periode de poort passeert is nu een maat voor de fase

hoek. Ret nadeel hierbij is dat voor bepaalde signaalfrequenti8s,

in het bijzonder wanneer de pulsfrequentie een geheel aantal malen

de signaalfrequentie is, het middelen slechts over een beper:cc

aantal perioden plaats vindt. Aan dit bezwaar kan tegemoet gekomen

worden door voor de pulsfrequentie geen vaste waarde te kiezen, maar

deze frequentie een stochastisch karakter te geven. Een nadere be

schrijving van de gevolgde methode zal geschieden aan de hand van

onderstaand blokschema.

Fig. 3.3

".~v gedeelte met versterkers, differentiators, bistabiele multi

vibrator en poort heeft dezelfde functie als in het hiervoor be

schreven systeem. In fig. 3.4 zijn daarom aIleen de spannings

vor~en van de pulsgenerator, de poort en de uitgangen van de beide

~ellers getekend, echter voor meerdere perioden.

,..~ l
l' ... zie litteratuurlijst.
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Aan de poort worden op willekeurige tijdstippen (at random) met

betrekking tot het signaal, pulsen (II) aangeboden. Als de poort

ope~ is, zal een serie puIs en (III) worden doorgelaten l die door

teller 1 worden geteld. Teller 2 telt het totaal aantal toege-

voerde pulsen, Doet men nu een groot aantal van deze metingen ge

durende de tijd T dan kan worden aangetoond dat het quotient van
m

de beide telleraanwijzingen gelijk is aan het quotient van de tijd

~ dat de poort open is geweest en de tijd T waarin men de metingenm m
gedaan heeft.

S~el p de kans dat een puIs de poort open aantreft, dan is

telleraanwijzing 1
telleraanwijzing 2·

l{u geld t tevens:

'C
p = T en

s

<1' = i . 360
0

= p.360
0

s

zodat

(r) _ telleraanwi j,zing 1 6 0
T- 1 .30.tel eraanwijzing 2

Nemen we voor het totale aantal metingen 360.106 , ~ geheel, dan

geldt

telleraanwijzing 1

360. '10'+ !
= telleraanwijzing 1.10-(j'
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waardoor een directe aflezing in grader' verkregen is.

Omdat deze methode van meten gebaseerd __ s op de statistiek, zal er

een onzekerheid zijn in de uitkomst. Er zal nu worden nagegaan hoe

groot y moet zijn om de kans voldoende :;root te maken dat de gemeten

fasehoek minder dan een vastgesteld bed~ag van de echte fasehoek

afwijkt.

3.2 Hat aantal pulsen

De pulsen worden ll a t random" aan de poort aangeboden. Het aantal

p"t.;.J..sen dat de poort passeert, is binominaal verdeeld met frequentie-

functie:

( rJ) k n-kp k) =(l{ p (1-p) waarin

n = aantal toegevoerde pulsen

k = aantal doorgelaten pulsen

k is de stochastisch veranderlijke

p = kans dat de poort open is.

He~ gemiddelde van de binominale verdeling is n p. We eisen dat het

aa~tal doorgelaten pulsen k met een grote zekerheid niet meer dan

een vastgesteld bedrag van dit gemiddelde afwijkt. In dat geval is

n groot is mogen we de bir-ominale ver-totaalhetj~ls

n p = k zodat

p=kn=-L
3600

aantal pulsen

2(x -,M)
?

20---
e -

1
f(x) =

deling volgens de central limietstelling vervangen door een normale

verdeling volgens

me~ stochastisch veranderlijke x. De fout die we hierbij maken is

verwaarloosbaar klein ook voor :p dicht bi j 0 of 1 mi ts np( 1 - p) :;:.- 25.

De spreiding <f en het gemiddeld.e r zijn hetzelfde als bij de

birwminale verdeling en dus resp. 0 = Vnp( 1 - p) en ? = np.

Eet verloop van de normale verdeling is voor 3 waarden van if en

~ = 0 getekend in fig. 3.5. Het gemiddelde ligt bij de top, terwijl

el~ ordinaat een maat is voo~ de kans op de bijbehorende abcis.
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Uit de frequentiefunctie kunnen we de cumulatieve verdelings-

functie afleiden door

F (x) = 1
x

f
- <;>Q

(s - ~)

2 C2 ds.

~et verloop van deze functie als functie van x is in fig. 6 getekend

voor dezelfde 3 waarden van «.
1,0

o

Fig. 3.6

0"

~n deze grafiek geeft elke ordinaat de kans dat een aflezing Kleiner

is dan de bijbehorende abcis , genoteerd p(~ ~ x). Ret verschil

~~3sen de twee ordinaten geeft de kans dat de aflezing tussen de

ti jbehorende abces ligt.

Voor de fasemeter zullen we het aantal pulsen zodanig moe ten kiezen

C~~ de statistische fout slechts met een geringe kans grater is dan

<ie fout van het systeem zelf. Nu is if = V~~(1--~--;). Jus bij ge-

geven n is de spreiding maximaal als p = 0,5 hetgeen overeenkomt

~et een faseverschil van 180 0
• Voor dit geval zal dus het aantal
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pulsen n bespaald moeten worden waarbij de aflezing nog voldoende be

trouwbaar is. :::Ie stochastisch veranderlijke x is nu het aantal

pulsen dat de poort passeert. Willen we een gegeven nauwkeurigneid

~ o/bereiken, dan moet in de eerste plaats berekend worden met hoe

veel pulsenAx deze nauwkeurigheid correspondeert. Teneinde dan aan

de hand van bestaande tabellen de bijbehorende kans te vinden dat

dit bedrag niet overschreden wordt moet tevens berekend worden

welke factor ~ van ~ max x is. Voor een aantal waarden van

"'1 zijn in o~;.derstaande tabel ({ max en de afgeleide grootheden ge

noteerd. [2 J

1 i331u3,0.10

i
aantal I if max !I aantal {)(;:;: factor van

I pulsen I ~max pulse~'l !

I
I i

n/meting /graad I ~o 0,3
0 I ° 1

0

I
I

I
,

I

3,6.102 i I I

9,!.j9 1 0,105 0,032 I 0,010 I
I"' r ~C) 3.10 10 0,33 0,1 0,033 I...1,0. I

I

3 {." 1("\4
I

102
II 9,49.10 1 , 05 0,327 0,105'} v ... U

I

'"' - ~02 103

I I
3.,6. i 0...1 ;;. I 3,3 1 , 1 I 0,33

I~ 6 ~06 . 2 L

I.:J 'J • i 9,49. 10 10' 10,5 I 3,27 1,05 I

7 3 ,,:;) I I
- r ~ ~ --,

Tabel 3.1

In de eerste kolom is genoteerd het totaal aantal puIs en dat per

meting aan de poort wordt aangeboden. Hiervoor wordt om de eerder
\

ver:nelcie reden 360.10 0 genornen.

In de tweede kolom staat ~max berekend volgens

G'" max = Vnt (1 - t) = f v;:.
~n de kolommen 4, 5 en 6 is het aantal pulsen dat correspondeert

,n8t resp. 1 0
; 0,3 0 en 0, ,:0 uitgedrukt als een factor ex.. van <l'max.

In ~abel 3.2 is opgenomen de kans dat de stochastisch veranderlijke

~le~ner is dan de som van het gemiddelde en een van de in de

~(clommen 4, 5 en 6 aangegeven factoren van 0' max. Deze kans wordt

gerroteerd: P(~</" +0'. (max). De waarde kan direct uit figuur 3.6.
afgelezen worden. (rr", (Ie»
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I I 11

n I0<- Pe~ -<. /" + IX. ((max) 0<.- PC )
1\

ex. pC )
I,
! ° 6~L5 II0,010 0,5040
I

0,317 3,33 0,9996I ' c:.. 'I I0,032 0,5128 I 0,333 0,6304 10,5 >0~9999

I0,033 0,5132 1,05 0,8531 11 I ,.0,9999
0,1 0,5398

I
1,10 0,8643 \ 33 ;.0,9999

0,105 0,5418 3,17 0,9992'IIi

'I'abel 3.2

"e k~nn2n nu de tabellen 1 en 2 samenv&tten in een tabel door voor

a8 G2kozen ~aarden van n en de gekozen nauwkeurigheden de bijbe-

horende kansen P te noteren.

I I' (:K (;.::...~ )
i, aalltal </"'" + ,G-+-I lJulsen/r;leting 1° 0,30

I OJ
I

;::,
0,5418 0,5128 °~ 5040 I3~6.1C-

103 0,6304 0,5398 0,5132 !
i

104 0,8531 0,6245 0,5418
I105 0,9996 I 0,86 43 0\6304

,- I
10° ;>0,9999 \ 0,9992 0,8531 I

107 70,9999 I ;>0,9999 0,9996 I
Tabel 3.3

Ul t fi;;uur 6 kan oak pex >r - ~cr) afgeleid worden, zijnc.e de ~~ans

dat de stochastisch veranderlijke groter is dan het verschil van

net gemiddelde en ~if. Hiervoor geldt:

pe~ >/' - ~ ~) == pe~ <r+ oc- <t)

aantal P ex >-/"'" - 0'. <S' )

:9ulse::1/meting 10 0,30 ° ..,0, I

I
7 ,- 102

! ..J, o •. 0,5418 0,5128 0,5040

103 0,630 Lr 0,5398 0,5132

'10 4 0,8531 0,6245 0,541 8

-;05 0,999 6 0,8643 0,630 4

10b >0,9999 0,9992 0,8531

107 >0,9999 :>0,9999 0,9996

Tabel 3.4

Tensiotte voIgt uit het verschil van cieze beide kansen de kans

dat de stochastisch veranderlijke minder dan een bedrag ~~ van
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het ger;;iddelde afwijkt. Deze kans is in tabel 5 genotee,rd voor de

verschillende waarden van n en de verschillende nauwkeurigheden.

aantal P (/' - 0'- ((...:: x <r + C!- ~ )

pulsen/meting 1u 0,3 u ° 1°,
,

3,6.102

I 0,0836 I 0,0256 0,0080
103 0,2608 I 0,0796 0,0264

I104 0,7062 0,1290 0,0836
105 0,9992 I 0,7286

I
0,2608

~

100
I >0,9998 0,9986 I 0,7062

~i07
I II >0,9998 I 0,9992I >0,9999 !I

Tabel 3.5

Nemen Vie ~u als goede betrouwhaarheid een overschrijdingskans
o

kleiner dan 0,2 %, dan moeten voar een nauwkeurigheid van 0,3
c

3
/' .,., ,,"",v

,0. IV pulsen aan de poort aangecoden worden. In dat

bij een fasehoek van 1800
de statistische fout slechta i~ 0~1 % van

het &antal metingen groter zijn dan 0,3°. Zoals reeds aangetoond

is bij daze fasehoek de onzekerheid het grootst. We zullen daarom

in c~d8rstaande tabel voor n = 3,6.106
en ~ ~ = 0,3 0

de over-
J

Gchrijdingskans voor verschillende waarden van 0/, dus van de kans

()' ! I I An2 !
..in Ip <l I t/ 3 _j CX= p(x 9+ 0,3) P(9 - 0,3<x<(9+ 0,3),

I :-"-:- . ~.O.jO 7 >i ,,0<> I - J
I

.~ __ 0 '!
54,70 3000 54,9 .:'.0,01 > 99,99v,.:; --1200

/,0
..,

II 99,98
I

I -l~O - 30,05 '::0,01 -
..;0

J

1Cc 1 311,8 I 9,62 <0,01-e?," - -30

30° '1 I
524,5 - 5,74 <0,01 -12

I60° 2 707,1 4,25 <0,01- - -12
~rC 3 821,5 3,66 <0,01'Jv 12 - -

120 0 4 89 4,4 3,36 -'0,02 99,96- -
I

12

I
r::;

.,., .-0'"-' L 935,5 3,22 0,06 99,88i :J'v '" ~ -
It:: I

'180 c
1
6
2 I 948,9 - 3,17 0,08 I 99,84

I
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Voor fasehoeken groter dan 1800 gelden dezelfde getallen als voor

fasehoeken Kleiner dan 180
0

• Imr.lers voor Cf I == 180
0

- 'f is

1800 - Cf 1 1800 + Cf Dus <j2 1800
- (7 1800 + Cf'p = en - p == . == n.

3600 3600 7,'0 0 3600
--,0

1800 + C!> 1800
- 'fJ

Voor co' = 1800
+ t.r is p == 3'-'" en '1 - P == hetgeen

l au 3600

dezelfde waarde voor

sc~~ijdingskans voar

~2 oplevert. Er geldt dus dat de over

WI = 1800
- 0 gelilk is aan die voor

) j U

,
We ilioe~en nu nag verifi~ren dat bij n == 3,6.10° en een nauwkeurig-

heid van 0,3 v
nog steeds voldaan ~s aan de cis dat np(1 - p) > 25~

daar anders de overgang van bin02inale verdeling naar normale ver-

delinG niet meer toegestaan is. De benadering is he~ slechtst voor

Kleine p. De minimale kans komt overeen met de minimaal meetbare

fasehoek die in dit

Zoda~ bovengenoemde

1 ~ 30 . _QJl - _~_I-
geva v, J..S. 3600 - 1200'
stelling hier nog geldig is.

3.3 Maximum en minimum signaalfrequentie

Veor de gevolgde methode is de nauwkeurigheid in principe onaf-

han:{olijk van de signaalfrequentie. Fractisch worden echter wel

grenzen gesteld aan de signaalfrequentie. Er zal nu worden nagegaan

waardoor deze grenzen worden bepaald.

In parabraaf 3.2 is het aantal pulsen per meting bepaald zodanig

dat de statistische fout die met het principe verbonden is, slechts

voor Ben zeer klein percentage metingen groter is dan 0,3°. Dit
o

betekent dat wanneer de hele schakeling een fout maakt van 0~3

08 statistische fout verwaarloosbaar klein is.

De 70o~naamste foutenbronnen bij hoge frequenties zijn de versterkers,

de ?U15;ener~tor en de bistabiele multivibrator.

De bijd~age van de versterkers tot de totale fout is afkomstig va~

de stijgtijoen, welke weer afhankelijk kunnen zijn van vorm en

grc0~te van de ingangsspanningen. Bovendien kan het nie~ gelijk zijn

van de fasekarakteristieken van de versterkers voor de twee kanalen

een :cu~ veroorzaken. Er kan voor gezorgd worden dat de fOUt van de

ver's~erkers voor de beschouwde frequenties kleiner is dan 0,1°.

ue lout die de oistabiele multivibrator veroorzaakt is afkomstig
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van verschil in stijg- en afvaltijden Ian de multivibrator. Ook

een verschil in triggerniveau voor de ~wee toestanden van de rnulti

vibrator veroorzaakt een fout. Ter vercuidelijking is fig. 3.7
getekend. In de volgende hoofdstukken zal blijken dat de stijg- en

afvaltijden in het beschouwde frequentiegebied constant zijn. De

schakeling is zo gedirnensioneerd dat de bijdrage hiervan tot de

totale fout kl8ine~ is dan 1 n seconde.

t:~i~Cj ;If/..

hovec..u.

___-fi\\.--_I :\- T----l

l

-j ~- ~
\ I

'-----t------A"------...,ll-------

II

L.<.,'i; ~o.",~ h,;.cl'1bjeLe il
'W\ ... L. j vi \0 11.a.to)1,.. '¥

II

~ 1'-----1
~l-------..""-'-:_--"w"'__'"_e -'kl'-'lA<We..........L ';\:::.1-"..:>k-+~0,,,,-'~f.c.....· -"-v....e ....l?...,~c....,k"-l.lo.iL

I l~.---...,...----<-1--..~I
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Fig. 3.7

Oo.l<:. e.e breedte van de "sarnple"-puls is belangrijk. Deze is in de

voorgaande paragrafen oneindig klein verondersteld. Stel nu eenter

cia t de 11sarnpIe"-Imls T seconden duurt. Veronderstel verder da t de
" 0

puIs aan de poort wordt aangeboden terwiji deze gesloten is. Gaat

de poort open binnen To seconden na het begin van de puls , dan zal

een Gedeelte de poort passeren en geteld worden door teller 1. De

pro2f is ecnter genornen terwijl de poort gesloten was. De gebruikte

pul~en nebben een breedte van 1 n sec. Ook de pulsgenerator zal

dus een bijdrage tot de totale fout leveren van 1 n sec.

Er werd reeds gestelddat de totale fout van de schakeling 0,3 0

moc~t zijn. De versterkers leveren hiervan 0,1
0

• De overige delen

- '1 l' db' 'd 0 2 0
-n"van ae ScnaKe lng mogen us nog een lJ rage geven van , • DlJ

een to~ale bijdrage van 2 n sec. (zie boven) bedraagt de maximum



signaalfrequentie f
s,max

;;; 278 KHz.
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b. Minimum signaalfrequentie
----------~--------------

De minimun signaalfrequentie wardi:. bepaald door de tijd die nodig

is voor een volledige meting.

Er ontstaat een foutieve aflezing wanneer het aantal perioden van

net ingangssignaal waarover gemeten wordt niet geneel is. De oarzaak

hiervan is c.at er dan weI monsters genomen worden van net gedeel te van de

sig~aalperiode dat nog binnen de meettijc. vaIt, maar niet van net

overige c.eel van de signaalperiode. Bij net bepalen van net aantal

II sample II pulsen da t gemiddeld per periode de poort passeert word t

d ~, .,,, ~ t· . -. . 0..,0an een IOU~ gemaak~. u8ze rou lS K~elner nan ,J wanneer per

meting meer dan 1200 signaalperioden worden beschcuwd. In hoofd-

stuk VIr zal blijken dat voor de herhalingsfrequ~n~i~ van de puls

genera~or ongeveer 130 KHz is gekozen. In totaal moe ten per meting
,~

3 ' ~ ~.o -,b. Iv p~~sen aan de poort worden aangeboden. Bij gevolg

meting 30 seconden. De minimum signaalfrequentie is dan

f
s

1200=min 30
= 40 Hz.
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Hoofdstuk 4. De versterkers

De fUDetie van de versterkers is de ingangsspanning om te zetten

in een blokspanning. De versterkers werden niet gerealiseerd.

Er zullen daarom alleen de eisen worden aangegeven waaraan de

uit3angsspanning moet voldoen in verband met de andere delen van

de schakeling en de gewenste nauwkeurigheid.

De uitgangsspanning wordt gebruikt als triggerspanning voor de

schakeling die op de versterker voIgt. Deze sehakeling is in

tegenstelling tot hetgeen in de blokscnema's uit de figuren 3.1

en 3.3 is aangegeven, geen normale differentiator, maar een ge-

triggerde pulsvormer. De triggerspanning is Kleiner dan 100 mV.

Er wordt nu geeist dat het tijdsinterval tussen de momenten

waarop de blokspanningen uit kanaal A en kanaal B (zie figuur 3.1)

de triggerspanning bereiken, Kleiner is dan de tijd die overeo~-

' .. -..¥",~.,- ... ' 0 ;'10Ku";,,, ,net , I •

is d.an k2..eine:c·

De bijdrage van de stijgtijden tot de totale lout

dan 0,1
0

, zoals in net voorgaande hoofdstuk werd

geeist. ~ierbij komt eenter weI nog de lout die door ongelijke

fasekaral~teristiekenvan de versterkers wordt veroorzaakt. De

fasekarakteristieken zullen dus zo goed mogelijk gelijk moeten

zijn aan elkaar.
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Hoofdstuk 5. De Dulsvormers

In het blokschema uit fig. 3.3 is achter elke versterker een

schakeling aangegeven die bij de beschrijving van het blokschema

differentiator ge~ocmd werd. De eigeLlijke functie va~ die

sch~kelinzen is om d0 positief gaande flank van de blokspanningen

ui~ de versterkers triggerpulsen af te geven voor de bistabiele

trskk0r. In paragraaf 3.3 is al aangegeven dat de stijgtijd van

Q2 ~fGegeven triggerpuls van greot belang is voor de maximaal

toelaataare signaalfrequentie. Bovendien is de breedte van de p~ls

belangrijk als men zeer Kleine o~ zeer grate fasehoeken wil meten.

Er is dan maar een klein tijdsinterval (zie fig. 3.2) tussen de

twee triggerpulsen uit de kanalen A en B. Wil de bistabiele trekker

oak dan nog goed vierken, dan zullen de triggerpulsen ult de twee

kanalen elkaar niet mogGn overlappen. In figuur 5.1 is voor ee~

kanaal de schakeling getekend waarmee pulsen van 1 n.sec. breedte

worden gegenereerd op de negatief gaande flank van de blokspanning

ui~ de versterker.

Je ei..:;enlijke pulsvormer bestaat uit rlavalanche - transistor ll T"
I

\3- en 'istep-recovery-diode" D". In tegenstelling tot hetgeen in
.. - I

hoe:dstuk 3 gezegd werd, wordt bier de negatief gaande flank van

de j:ckspanning gebruikt om een triggerpuls af te leiden voor de

bis~20~e:e trekker. Op de negatief gaande flank van de blokspanning

door. De spanning op de collector stijgt dan

tot ongeveer -3 V met een stijgtijd van 1 n.sec. Deze snelle

sp2~ui~gssprong wordt via C1 doorgegeven naar diode D1 , die in

spGr~ichting zou komen te staan. ~egens de ladingsopslag zal de

diode echter nog gedurende Korte tijd geleiden. De spanning over

de belastingsimpedantie stijgt nu met een zeer Kleine stijgtijd.

Bij juiste keuze van de diode en de stroom door de diode kunnen

op ~eze wijze pulsen van 1 n.sec. worden gegenereerd.

0a~~eer de opgeslagen lading is uitgeput, zal de spanning over de

ui~gang weer snel afnemen. Door de diode en de stroom in de diode

gc~~ te kiezen kunnen op deze wijze pulsen van 1 n.sec. worden ge-

ge::ereerd.

Janneer de halve periodetijd van de blokspanning groter is dan de

hel's~eltijd van het "avalanche-transistorrl-circuit zal de transistor

meerdere keren doorslaan gedurende het negatieve gedeelte van de

blokspanning en zullen er dus oak meerdere pulsen afgegeven worden
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aan de belasting. Om dit te voorkomen wordt de voedingsspanning

van de "avalanche-transistor ll afgeschakeld n.a elke afgegeven

puis, overeenkomend met de negatieve flank van de blokspanning

uit de versterker 9 Op de positief gaande flank wordt de voedings

spanning weer aangeschakeld, waarna het llavalanche-transistor ll 

circuit zich wee~ kan herstellen. Voor het afschakelen wordt ge-

bruik gemaakt van de positieve spanningssprong op de collector van

de 'iava.lanche-transis tor ll • Deze spanningssprong wordt • I'
vJ.a "1' een

spanningsdeler en een triggercircuit toegevoerd aan de bistabiele

~re~kerschakeling T
2

_. Hierdoor wordt Tz gespe~d en gaat T? ge-
,~ ~ ~

~Q~~e~ D~ SD~~r~n- OD de co~'ector v~n ~ 4 Qalt e~ via e~i'~~e-.J..~.J..u. ••• C .0.. i~.D... .J...J.. 0.. -'-2 '"'''' .. .'< "" .-

volger T4 dus ook de voedingsspanning van de I'avalanche-transisto:::-'l.

08 spanningsdaling is zo groot dat de liavalanche-transistorll in

zijn no:::-male werkgebied komt en dus als gewone versterker zal

vieri(en.

De ingangsblokspanning wordt ook toegevoerd aan een v8rschi~v0rE~er~er

T5~6. De uitgangsspanning wordt afgenomen van de collector van T5 .

Door de positief gaande flank van de uitgangsspanning\ die in fase

is met de ingangsspanning, zal de bistabiele trekker weer getriggerd

'i:ordel: en dus in de oorspronkelijke toestand komen. Het liavalanche-

transistor"-circuit kan zich dan weer hetstellen waarna de hierboven

beschrevencyclus kan worden herhaald.
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Eoofdstuk 6. De pulsgenerator

Bij de beschrijving van het principe in hoofdstuk 3 werd reeds ver

meld dat voor een juiste meting de frequenties van de 11sample"

pulsen en van de ingangssignalen ongecorreleerd moesten zijn. Om

hieraan voor elke signaalfrequentie te voldoen zal de pulsfrequentie

een stochastisch karakter moeten bezitten. In hetzelfde hoofdstuk

werd verder aangenomen dat de breedte van de '1sample"pulsen 1 n sec.

zou zijn. Het schema van de pulsgenerator is in fig. 6.1. geteKend •

._~~ stochastische karakter van de pulsfrequentie wordt verkregen

deer bebruik te maken van de ruis van een zenerdiode die op een

lage streom is ingesteld. De gebruikte zenerdiode moest worden uit-

gezocht omdat de hoeveelheid ruis sterk varieert tU5sen verschillende

exemplaren van een zelfde type. De geproduceerde ruis wordt versterk~

door de verschil~rap T~ ~ en via emittervolger T
3

en een spannings-
',I ~ ~

deler toegevoerd aan een Schmitt-trigger. De Schmitt-trigger is

gerealiseerd met behulp van een operationele versterker type

r A 7'10 [ 4 "). Aan de ui tgang van de Schmitt-trigger vers chi jnen

pulsen waarvan de grootte steeds hetzelfde is, maar waarvan de

herhalingsfrequentie en de breedte varieren. Door andere delen van

de schakeling (zie verder in dit hoofdstuk en hoofdstuk 8) wordt

ech~8r een minimum grens gesteld aan de tijd tussen twee opeen

volgende pulsen~ De gewe~ste minimale tijdsvertraging is verkregen

door gebruik te maken van monostabiele trekkerschakelingen.

De uitgangspuls van de Schmitt-trigger wordt na versterking door

ae verschil~rap T4,5 via een triggercircuit toegevoerd aan de mono

stabiele trekker T6,7. Het triggercircuit wordt gevormd door

Di, D
Z

en R
Z

• Op de negatief gaande flank van de puIs uit de

versterker zal T
7

gaan sperren en T6 gaan geleiden. Diode D
Z

wordt

dan gesperd. De diode blijft gesperd, ook nadat T7 weer is gaan

geleiden omdat de spanning op condensator C
1

nog niet de eind

waarde heeft bereikt. De sperspanning neemt volgens een e-macht al.

Het zal dus een bepaalde tijd duren voordat de pulsen uit de

ve~s~erker de trekker weer kunnen triggeren. Voor dit tijdsinterval

Wel~c. rrlet behulp van R
Z

z~ 5 fA- sec. gekozen.

De ~~iggerpulsen voor de trekker verschijnen stochastisch zodat

op te~ moment van triggeren de spanning op de condensator niet

steeds hetzelfde is. Het gevolg is dat de breedte van de uitgangs-
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pulsen van de trekkerschakeling niet constant is. am de puls

breedte weer constant te maken is achter de zojuist beschreven

trekkerschakeling weer een monostabiele trekker L3 J geplaatst

waarvan de vertragingstijd (0,5~sec) plus de hersteltijd kleiner

is dan 2,5/",sec. Via emittervolger T
7

wordt de uitgangspuls

hiervan toegevoerd aan teller 2 en aan een pulsvormercircuit

zoals dat in net voorgaande hoofdstuk beschrven is.

De herhalingsfrequentie van de uitgangspulsen is ongeveer 130 KHz.
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Fig. 6.1
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Hocfdstuk 7. De bistabiele trekkerschakeling en de poort

In hoof~stuk 3 is bij de bepaling van de maximale signaalfrequentie

gewezen op hct belang van Korte stijg- en afvaltijden voor de

bistabiele trekkerschakeling en de poort. Om deze Korte stijg- en

aivaltijden te realiseren is gebruik gemaakt van tunneldioden.

50vendien hetten tunneldioden iliaar cen zeer Kleine energie nodig

[5J C~ ~e schakelen, zodat de pulsen uit de pulsvor~er hiervaor ge-

br~ikt kunnen worden.

He~ schema van de

ge -ceken.d e

bistabiele trekkerschakeling l6 J is in

.n figuur 7.2 is de belastingslijn getekend voar de tunneldiode

In bistabiel tedrijf in bavenstaand circuit.

I
I

II '
II ~
1'-

------1"'... V

Y'U3t bevindt de tunneldiade zich in punt P. Door een puIs (I)

afkomstig van kanaal A uit figuur 3.3 zal de tunneldiode via weg 1

naar punt Q schakelen. Oak deze taestand is stabiel. PuIs (II)

afkomstig van kanaal B uit figuur 3.3 doet de stroam door de
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tu~neldiode afnemen en de tunneldiode schakelt weer terug naar

punt P. Omdat de pulsvormer voor de beschouwde signaalfrequenties

een zeer lage uitgangsimpedantie heeft moe ten de weerstanden R1 en

R
2

toegevoegd worden om een juiste helling van de belastingslijn

te krijgen.

De spanningsspro:lg van de tunneldiode wordt via de twee emitter-

volgers T~ en T~, die als buffers dienst doen, doorgegeven aan de
I c.

ui~ga~b. ~et ~oevoegen van sen buffer is noodzakelijk om terug-

wer~i2g van de achter de trekkerschakeling geschakelde poort te

voorkoxen. Wanneer namelijk een puls de poort passeert, is de

s)an~ing op de )oort 20 hOO b dat zonder de buffer de ins telling van

de tunneldiode aanzicnlijk naar boven verschuift. Puls (II) is

dan niet in staat de trekker in de rusttoestand terug te brengen.

De poort wordt gevormd door twee in cascade geschakelde mono

stubiele trekkerschakelingen met tunneldioden. (6J
,

net schema van de poort is in fig. 7.3 getekend.
().
\

o-------:~----.,,-----------,

~
' I

11
I 1

560
82.0

LJ ~J
i
~

Fig. 7.3

In figuur 7.4 zijn de instelpunten aangegeven voor de eerste

tunneldiode.

~n rust bevindt TD
2

zich in punt R. De pulsen uit de pulsgenerator
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die via D
1

de tunneldiode bereiken zijn te klein om Ben van de

monostabiele trekkersehakelingen te triggeren. Als de bistabiele

trekker in toestand Q (fig. 7.2) is, zal er echter een extra

stroom door TD
2

lopeno Het instelpunt van deze tunneldiode is dus

naar boven versehoven (puntS ). De 1lsample"pulsen zullen nu wel

in staat zijn de monostabiele trekker met TD
2

te triggeren. Aan de

uitgang van de eerste monostabie~e trekker verschijnt dan een puls

van 500 mV hoogte en een breedte die gekozen kan worden door L
1

aan te passen. ~er verduidelijking is figuur 7.5 getekend.

I
I

11 i\
11\ Ii \

Q. ---.........,.,-'·-----~·---------'-ti-'------+---

c.

l.{;tqa.l'\~ bi..,~c..b,.z~z
.. J

.,." 1.A. L t:; v\;:,~· .~_.;: Dr.

J !
d ...-J!+l\'--~J-R.J..\_.LI.....\.[\__;-_-'--j/~..I...-_---LJ/t..l..\-+--....J.I--"!\------+-O-f/~4-\

LH I

i~ ~
\----l.,I.","",".l-1--li'-----.i.l--i i'\__--/-!r-----+-_-+-~~jft._s

e _ ........._-"'-----''TL- --'-__......J..il-__......-"'--L-__----'--__-----l_J-11'l-\_ Kl.I i t ~ Gl. ''OJ l' D,..

Daze kitgangspulsen (fig. 7.5e) zijn gesehikt om door teller 1

geteld te worden. Er kan zich eehter nog een moeilijkheid voordoen

die hat gebruik van een tweede monostabiele trekkerschakeling

noodzakelijk maakt. De besehrijving zal gesehieden aan de hand van

fig. 7.6. Veronderstel dae; een "sample"-puls aan de poort wordt

aangeooden op een tijdstip zoals in de figuur aangegeven. De e;unnel-

diode TD
2

zal dan omklappen en beginnen het traject H (fig. 7.4)

te dcorlopen. In het tijdsinterval waarin TD
2

dit trajeet doorloopt,

kan de bistabiele trekker weer naar de rusttoestand terugkeren,

zo&ls in de figuur getekend is.

De stroom door TD
2

zal dan plotseling sterk afnemen omdat nu de

spanning op TD
2

hoger is dan de spanning aan de uitgang van de

bistabiele trekker. Het gevolg is dat TD
2

weer zeer snel terug

springt naar punt R (figuur 7.4). De uitgangspuls heeft wel een

hoogte van 500 mV, maar de breedte kan elke waarde hebben tussen
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\..\ i t ~ ~ VI ~ 6is/; a.. b I e Le
WI '" L ~ i vi b ro. tor.

~ en '1 n sec. Deze Korte pulsen zullen niet geteld worden door

te:::"le:..~ i. l'!en kan echter gebruik maken van het feit dat de Tlsamplell-

puls door de tunneldiode als het ware versterkt wordt. De uitgangs

puIs wordt weer gebruikt als triggerpuls voor een tweede mono

stabiele trekkerschakeling. Deze reageert weI op de Korte pulsen •

.-.... .::> c.e vertraging van de tweedemonostabiele trekker groter is dan

V&n de eerste, zal de puIs aan de uitgang van de poort steeds

eVen oreed zijn. Deze pulsen zijn dan weI geschikt .om door de

teller geteld te worden.
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!Ioofdstuk 8. De teller

8.1 Functie en type van de teller

In net blokschema uit fig. 3.3 zijn twee tellers aangegeven. Zen

meting begint zodra teller 2 een puIs ontvangt van de pulsgenerator.

Deze teller geeft dan een startpuls af aan teller 1, en telt dan

net aantal pulsen dat aan de poort wordt aangeboden. De pulsen die

de poort p~sseren worden door teller 1 geteld. Zodra teller 2
,-

3,6.10° pulsen geteld heeft beeindigt hij de meting door teller 1

8en stoppuls te geven. De functie van de beide tellers kan worden

vorvuld door een zogenaamde Ilpreset "-teller.

De beide kanalen van de "presetll-teller moeten 7 decaden bevatten.

Hiervan zijn voor kanaal 1 alleen de eerste vier van belang voor

de uitlezing. Voor kanaal 2 zijn 2 instelcijfers en eell 105 -deler

volcloende.

De gebruikte " p:- ese tl'-teller heeft 5 uitleescijfers (kanaal 1) 0:-.

5 voarinstelcijfers (kanaal 2). Bij kanaal 2 is een ~OO-deler inge-

bauwd. Dit kanaal bevat dus in totaal 7 decaden. Voor kanaal 1 moet

nog een 100-deler gebouwd worden.Zoals gezegd zijn voor kanaal 1

alleen de eerste 4 cijfers van belang. De 100-deler voor dit kanaal

behoef~ dus niet na elke meting in de nul-stand teruggebracht te

worden. Als de inhoud van de 100-deler bij het begin van een meting

vun ~~~ vcrschilt, heeft dit alleen invloed op het vijfde cijfer.

~ ..• (JliC die GOIDuukt wordt bedraagt dus maximaal 0,01°.

De: ,;c:oouwdc schakelin/j bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel

mo,;~ ~c puIs die de poort afgeeft geschikt maken voor de hier toe

g8paste 100-deler. Het tweede deel vormt de eigenlijke 100-deler.

8.2 De pulsvormer

De stuurpuls voor de gebruikte deler moet aan de volgende eisen

voldoen [7 J.

a. pulsnoogte minimaal + 4 V

maximaal + 6 V

b. l,u131enGte minimaal 0,5j'" sec.

c ..:n;ijgtijd maximaal 0,4 r sec.

Dc stuurpuls die aan deze eisen voldoet wordt met benulp van de

6ie litteratuurlijst.
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scnakeling uit figuur 8.1 gevormd uit de puls die door de poort

wordt afgegeven.

o------rp--r------rL=1 'r--Ylli-.r--Q----"'----01-----Y--o;---.--)

e---i \r--'1'--iI..... --

0-------------4------............-- _

Fig. 8.1

collector 1 als

T
1

en T
2

vormen een verschilversterker waarvan

uitgang wordt gebruikt. De versterkte en gelnventeerde

p~ls bereikt via emittervolger T
3

het triggercircuit bestaande uit

C1~ J; en D2 " De negatieve piek die door differentiatie van de puIs

ontstaat kan via J~ de monostabiele multivibrator~ 1 triggeren.
I

Diede D
2

is toegevoegd om condensator C
1

snel te ontladen. De uit

gan6spuls wordt aan emittervo~ger T6 afgenomen. Deze puls heeft bij

-..I_--,-,~u·~i:~~c£ door de deler de volger.Lde eigenschappen:

a ~ :Ju1s[.;.oogte

c~ stij;~ijd

d.e oisen

6 Volt

O,8~sec.

Kleiner dan 150 n sec.

die aan het begin van de paragraaf werden gesteld is

8w~ ~:) tonderd-deler

J& ~~_ar is gerealiseerd met behulp van flop-flops van het fajrikaa~

P~i~i]s, type F.F.1. Het interne schema en de aansluitingen zijn in

1 : uitgang 2

2: a.c. .ingang 2

3: a.c. ingang 1

4: d.c. ingang 2

5: + 6 Volt voeding

6: 0 Volt 'loeding

7: I' Volt 'loeding+ 0

8: - 6 Volt voedingIe: uitgang '1

gegeven.

? i ? I

""--1':-?-11 'In 1__ ~ i \l

d-: : i I liJ71 nl_.iSJ . U1
~1-::~ ~SzU __UU(S,Y1pZ -4~ ~ n{[l
i ' :. -/'\- '~?=1 ', ! I " I. .

i LJ~ _~ ;--\ -61 y 1
o 6 u 0 v

9 : d.c. ingang 1
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De \'Ierking van de deler word t verder bekend verondersteld r. 7 ") •

He; schema is~i~ figuur 8.3. getekend.

De pulsen die via de puIsvormer de deler bereiken hebben als de

poort open is de herhalingsfrequentie van de "sample"-pulsen

Ui0 de pulsgenerator. De maximaal toelaatbare herhalingsfrequentie
"

van de hele deelschakeling zal dus grater moeten zijn dan de

r:l&xim&le herhaline;sfrequentie va::1 deze "6amplell-pulsen. De mini-

~ale tijd die verloopt tUBsen twee van deze pulsen is groter dan

2,5~ sec. De maximale herhalingsfrequentie is dus kleiner dan

~oc ~~z. Je gemeten maximale herhalingsfrequentie van de hele

~~013cha~eling is 700 KHz.

I· 1 1 : t' :", t t U 111" L1 .i ." t. •
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