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Samenvatting

In dit verslag wordt een schakeling behandeld, waarmee het mogelijk

is periodieke signalen met frequenties van 1 tot 1000 Hz met een XY

schrijver of "tijd"-schrijver zo te registreren, dat de nauwkeurigheid

vrijwel overeenkomt met de specificaties onder normale omstandigheden.

Het "sampling" principe waarop de schakeling berust wordt eerst be

sproken. Dan wordt uitvoerig ingegaan op de realisatie van de

schakeling, waarbij zoveel mogelijk geintegreerde schakelingen zijn

toegepast.

Tenslotte zijn enige metingen uitgevoerd om de nauwkeurigheid bij het

registreren te bepalen.
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I. Inleiding

Wil men elektrische signalen als functie van de tijd registreren,

dan kan men, afhankelijk van het frequentiegebied, gebruik maken

van de ~olgende apparatuur.

frequentie apparaat

gebied

o - 1 Hz penschrijver

o - 200 Hz schrijver met snel
systeem

o - 20 kHz b.v. lusoscillograaf

o - 3 G.Hz oscillograaf +
schrijver of foto
apparaat

soort

papier

normaal
papier

speciaal
papier

fotopapier

normaal of
fotopapier

nadelen

}

papierverbruik
zeer groot,
dus duur

combina.tie van
duurdere apparaten

Het voordeel van het registreren met behulp van een penschrijver

t.o.v. de andere registratie methoden is de grotere nauwkeurigheid.

Om het nadeel van het beperkt frequentiegebied op te heffen is ge

zocht naar een methode om de penschrijver ook geschikt te maken

voor het registreren van elektrische signalen met frequenties hoger

dan 1 Hz b.v. tot 1000 Hz, liefst met behoud van de oorspronkelijke

nauwkeurigheid.

De methode waarmee dit mogelijk is berust op een "sampling principe".

In dit verslag wordt een voorschakelapparaat voor X-Y schrijvers

behandeld waarvan de werking op ditprincipe berust. Het zal echter

blijken. dat men dan uitsluitend periodieke signalen kan verwerken.
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II. Principe van de werking

Men kan van een continu signaal vet) op geregelde tijdstippen samples

nemen. D.w.z. men bepaalt op die tijdstippen de momentele waarde

van vet). Indien men deze waarde na het nemen van een sample constant

houdt tot het moment waarop de volgende sample genomen wordt, dan

krijgt men een stapvormig signaal bet) dat het oorspronkelijk signaalv(t)

benadert. Om een goede benadering te krijgen moet het aantal samples

N zeer groot zijn. Als vet) een periodiek signaal pet) is en men zou

deze N samples in een periode nemen, dan krijgt men weliswaar een

goed benaderingssignaal bet), maar de frequentie is dezelfde als die

van het periodieke signaal. Als de frequentie van pet) zo hoog is

dat het signaal pet) niet meer door de schrijver geregistreerd kan

worden, dan lukt dit met bet) evenmin. Bij periodieke signalen echter

kan men ook anders te werk gaan.

We nemen nu volgens een bepaald patroon (coherent) samples van het

signaal pet) met periode T (zie fig. 11.1).

Nemen we gedurende een aantal perioden N telkens een sample per periode
Ten zorgen we ervoor dat de samples telkens T + N seconden na elkaar

genomen worden, dan krijgen we een periode van het benaderingssignaal

bet). Hiermee hebben we de frequentie van pet) in feite verlaagd met

de factor N.

In fig. 11.1 is een en ander weergegeven voor N = 8. We zien dat de

eerste sample genomen wordt ~ seconden nadat het signaal pet) het

nulniveau met een positieve helling passeert. Een dergelijke nuldoor

gang wordt in het vervolg een positieve nuldoorgang genoemd.

De tweede sample 2~ seconden na de tweede positieve nuldoorgang enz.

Door gebruik te maken van deze nuldoorgangen bereiken we dat de
T

samples T + Nseconden na elkaar genomen worden.

Indien men het aantal samples N oneindig groot neemt, dan zal bet)

overgaan'in een continu signaal u(t) met periode N.T dat in feite over

eenkomt met een periode van pet).

Het signaal bet), dat we m.b.v. een penschrijver willen schrijven, zal

practisch overeenstemmen met u(t), indien het verschil tussen beide

signalen kleiner is dan de lijndikte, die bepaald wordt door de pen

dikte (b.v. 0,2 mm.). Wil men een periode van b.(t) schrijven over een
200

afstand van 20 cm, dan moet men N = 0,2 = 1000 nemen.
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Dit wil zeggen dat we gedurende 1000 perioden van pet) samples nemen.

Wanneer we nu als minimale tijd voor het schrijven van een periode

10 seconden nemen, dan betekent dit dat we bij een signaal pet) met

een frequentie van 100 Hz precies 10 seconden nodig hebben. Voor

frequenties hoger dan 100 Hz kan men ook weer een schrijftijd van·

minimaal 10 seconden krijgen door niet elke periode een sample te nemen,

maar b.v. om de 10 perioden. Dan blijft men tot 1000 Hz weer boven de

minimale schrijftijd.

Zo kan men het frequentiegebied steeds groter maken, door bij het nemen

van de samples nog meer perioden over te slaan.

Aan de hand van het blokschema in fig. 11.2 zullen we laten zien hoe

we het voorschakelapparaat volgens bovenstaand principe hebben ge-

y
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, I

realiseerd.
I I I ,
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I geheugen I I
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I II .L.r
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Ret periodiekeingangssignaal p(t) dat men wenst te verwerken wordt

toegevoerd aan de sample-poort en de nuldoorgang-detector. Wanneer

op de ingang van de nuldoorgang-detector een positieve nuldoorgang

van p(t) komt, dan wordt het uitgangsniveau van de nuldoorgang

detector negatief. Rierdoor wordt de bistabiele trekkerschakeling'

in de andere toestand gezet en start een lineair in de tijd toenemende

spanning (rampfunctie) r(t) = at. De spanning r(t) wordt met behulp

van het vergelijkingsorgaan vergeleken met het gelijkspanningsniveau

waarop de spanning tr(t) zich op dat moment bevindt. Als de spanning

r(t) gelijk is aan de spanning tr(t) dan springt het uitgangsniveau

van het vergelijkingsorgaan naar een negatieve waarde en de bistabiele

trekker wordt in de oorspronkelijke toestand teruggezet. Tegelijker

tijd wordt de spanning r(t) gestopt en op nul gezet, terwijl de spanning

tr(t) met een bedrag ~V verhoogd wordt (zie fig. 11.3). Tevens wordt

de sample-poort gedurende zeer korte tijd geopend en de momentele waarde

van het ingangssignaal p(t) doorgegeven aan het geheugen. Ret geheugen

houdt deze waarde vast tot er weer een sample genomen wordt. De volgende

positieve nuldoorgang van p(t) start een nieuwe cyclus. Omdat de

spanning tr(t) zich nu op een hoger gelijkspanningsniveau bevindt,

zal het een tijd ~t langer duren voordat de spanning r(t) het niveau

van tr(t) bereikt. We veronderstellen hierbij dat de helling van r(t)

dezelfde is gebleven. De sample zal nu dus T + ~t sec. na de vorige

worden genomen. Zo wordt het ingangssignaal als het ware afgetast.

Voor het schrijven van een periode dient ~t = ft seconden te zijn. Nu is

~V = a.~t = a~, zodat voor de helling a van de spanning r(t) voIgt:

N~V
a = T

Rierin is N~V de toename van het gelijkspanningsniveau van tr(t) na

N samples. Roudt men N~V constant, dan zal de helling a van r(t) aan

gepast moeten worden, wanneer men voor signalen met verschillende

frequenties een periode met N samples wil registreren.

Er is een voorziening aangebracht om de pulsen afkomstig van de nuldoor

gangdetector te blokkeren als tr(t) een eindwaarde heeft bereikt.

Rierdoor wordt voorkomen dat de rampfunctiegenerator weer start. De

spanning tr(t) blijft dus op deze eindwaarde staan.

Gebruikt men voor het registreren een X-Y schrijver, dan dient men het

uitgangssignaal van het geheugen aan te sluiten op de Y-ingang en de

spanning tr(t) op de X-ingang. Men kan ook een "tijd."schrijver gebruiken.
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In dat geval verbindt men alleen de uitgang van het geheugen met de

ingang van de schrijver.
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III. De uitvoering

In dit hoofdstuk zullen we de verschillende delen van het apparaat

nader behandelen.

Het schema van de schakeling is weergegeven in fig. 111.1. Als

eigenlijke nuldoorgangdetector is een geintegreerde schakeling ~A710,

aangeduid met detector,gebruikt. De -ingang ligt op het nulniveau.

Het versterkte ingangssignaal wordt toegevoerd aan de +ingang en daar

door vergeleken met het nulniveau. Bij een positieve nuldoorgang van

dit signaal springt de uitgangsspanning van de ~A710 van - 0,5 V naar

+ 3,2 V en bij een negatieve nuldoorgang van + 3,2 V naar - 0,5 V.

De poort zal alleen op deze spanningssprongen reageren wanneer zijn

andere ingang (2) op het hoge logische niveau (6v) staat. In dat geval

zal de poort aan de uitgang een spanningssprong leveren van 6v naar

OV, resp. van OV naar 6v.

Op het moment dat de trapvormige spanning tr(t) de eindwaarde bereikt,

wordt het niveau van f hoog (6v) (zie par. 111.4) en dat van CD en Q

laag, (OV). De poort wordt gesloten en de spanning tr(t) blijft verder

op zijn eindwaarde staan. Er is dan een meetcyclus geeindigd. Voor

een nieuwe meting dient men eerst de trapvormige spanning op zijn

beginwaarde terug te zetten (reset). Het niveau van f wordt daarbij

weer laag (OV) en van CD hoog (6V). Het niveau van Q blijft laag, omdat

de "flip-flop" alleen op een negatieve spanningssprong reageert. De

poort kan nu worden geopend door het indrukken van de start-schakelaar.

Het starten van een nieuwe meetcyclus is niet mogelijk als het niveau

van f hoog (6V) is. Indrukken van de start-schakelaar levert immers

geen negatieve spanningssprong op bij SD.

De uitgang van de poort is verbonden met de bistabiele trekker schakeling,

die op negatieve pulsen reageert. In het voorgaande hebben we gezien,

dat aan de uitgang van de open poort een negatieve spanningssprong

(6V - OV) ontstaat t.g.v. een positieve nuldoorgang. Door de schakelaar

Sp in de andere stand te plaatsen zal de negatieve spanningssprong ont

staan t.g.v. een negatieve nuldoorgang. De registratie van het signaal

start in het eerste geval met een positieve nUldoorgang, in het tweede

geval met een negatieve nuldoorgang. Hiermee heeft men, bij het bepalen

van stijgtijden, het voord~el dat men kan kiezen met welke flank van
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het ingangssignaal het registreran begint.

Met de schakelaar 81 schakelt men de tiendeler in, die zoals we ge

zien hebben noodzakelijk is om bij frequenties van 100 - 1000 Hz

een schrijftijd te kunnen halen die niet korter is dan 10 seconden.

De tiendeler heeft een uitgangsniveau dat 4,4 of 5,6 V is. Aange~len

een sprong tussen deze niveaus het nulniveau niet passeert is er

achter de tiendeler een ~A710 gebruikt. Voor de gewenste niveau-aan

passing is Vref = 5V gekozen.

De tiendeler moet, om goed te kunnen werken, gestuurd worden door.

signalen met zeer steile flanken, die liefst onafhankelijk van d~

grootte en van de frequentie van het ingangssignaal pet) moeten zijn.

Om dit te bereiken wordt het ingangssignaal versterkt met een tegen

gekoppelde operationele versterker ~A709 en een ~A710. Op deze wijze

worden ook de nuldoorgangen voor de detector beter gedef~nieerd (zie

appendix 1), zodat de detector sneller kan reageren. De totale ver

sterking voor zeer kleine signalen is het product van de versterking

van de ~A709, die gelijk is aan

R
1

+ R
2

R
2---=--=----= ~ if" = 1500

R1 1

en de versterking van de ~A710, die ongeveer 1700 is.

Een spanningsvolger is opgenomen om de ingangsimpedantie zeer hoog

te maken, zodat het ingangssignaal pet) niet wordt belast.

De: zenerdiodes D1 en D2 dienen ter beveiliging van de ingang van de

~A709 tegen te grote common-mode signalen. De diodes D3 en D4 moeten

de ingang van de ~A710 beveiligen tegen te grote signalen tussen de

twee ingangen.

De bistabiele trekker moet de rampfunctiegenerator, de trapvormige

spanning "generator" -en de sample poort sturen.

Het schema van de schakeling is weergegeven in fig. III.Z.

Op ingang 1 komen de stuursignalen afkomstig van de nuldoorgangdetector

en op ingang 2 die van het vergelijkingsorgaan. Via de condensatoren

C1 en C2 worden deze signalen gedifferentieerd. De schakeling is

verder zo uitgevoerd dat alleen negatieve pulsen door de diode D
5

en D6 kunnen worden doorgelaten als transistor T
1

resp. T2 geleidt.

Veronderstel dat T1 geleidt. Uitgang II' staat dan op een lage spannings-
,":.,
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figuur 111.2

waarde (0,2V). Zodra op ingang 1 een negatieve spanningssprong op

treedt zal T1 worden afgeknepen en T2 gaan geleiden. Uitgang II'

komt op een h?~~ spanningswaarde (7,8V) te staan en I' op 0,2V.

Nu kan aIleen D6 een negatieve puIs doorlaten. Deze puIs zal van

het vergelijkingsorgaan moeten komen en de trekker weer in de oor

spronkelijke stand zetten.

De registratie kan aIleen gestart worden als T1 geleidt. We moeten

er dus voor zorgen dat T1 in deze situatie kan worden gebracht.

Hiertoe dient de reset-drukschakelaar.

De 'zenerdiodes D
7

en D8 zorgen voor de juiste gelijkspannings

niveaus van de uitgangen I en II, waarmee de rampfunctiegenerator

wordt gestuurd. Uitgang II' is verbonden met de trapvormige

spanning "generator" en de sample poort.

Zoals we in hoofdstuk II hebben gezien is de helling a van de ramp

functie r(t) belangrijk,.9mdat hierdoor ,de tijdintervallen worden
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bepaald waarmee de samples genomen worden.

Als a tijdens een meetcyclus verandert, dan worden de samples telkens

met andere tijdintervallen genomen. Aangezien de toename van de

horizontale verplaatsing van de pen van de XY-schrijver bepaald wordt

door de constante 6V, zal het benaderingssignaal bet) nu niet meer

overeenkomen met het signaal pet) (zie appendix 2).

Als de rampfunctie niet lineair is zal hetzelfde effect optreden.

De lineariteit van de rampfunctie en het constant blijven van de

helling zijn dus heel belangrijk. Bij de uitvoering is hieraan extra

aandacht besteed.

Een rampfunctie ret) kan men krljgen door een condensator C gedurende

een bepaalde tijd t op te laden met een constante stroom I. De spanning

v over de condensator wordt gegeven door de betrekking
c

1
t + t

v (t) = C
J 0 Idt + V (t = t )

c t c 0

0

Is V op het tijdstip t = t nul, dan levert dit:c 0

De lineariteit van de rampfunctie ret) = v (t) is dus goed, indien
c

we een condensator van goede kwaliteit toepassen en verder zorgen

voor een zeer constante oplaadstroom I.

Het schema van de rampfunctiegenerator is getekend in fig. 111.3.1.

Voor C zijn polystereen-condensatoren gebruikt. De stroombronschakeling

is gerealiseerd m.b.v. een constante referentiespanning V en een

operationele versterker ~709. Deze zorgt ervoor dat de spanningsval

over de weerstand R
3

vrijwel gelijk wordt gehouden aan een constante

spanning, die m.b.v. de potentiometer R kan worden ingesteld.

~e vo~rdelen van deze schakeling t.o.v. een stroombronschakeling

waarbij aIleen een veldeffect transistor wordt toegepast (zie fig.

111.3.2) zal aan de hand van onderstaande berekening worden aangetoond;
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+
V

Vi = - V + IR3
V = AV. = A [-V+ IR

3
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-Yo + VGS - IR3 = 0 ...!.L- 1
----. _ 6V + 6V _ 6 I R = 0 6VGS - ( A + 1 ) R3 (2 )

o GS 3

Uit betrekking (2) blijkt dat de verandering in de stroom I t.g.v.

de drift van de veldeffect-transistor F
3

een factor (A + 1) kleiner

zal zijn. Tevens is de inwendige weerstand van de stroombron een

factor (A + 1) groter geworden.

Om de werking van de rest van de schakeling te verklaren veronder

stellen we dat het nemen van samples bepaald wordt door de positieve
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nuldoorgangen en dat de tiendeler niet is ingeschakeld.

Op ingang I en II komen de pulsen afkomstig van de bistabiele trekker

(par. 111.2). Hoe deze pulsen onderling samenhangen is in fig. 111.3.1

geschetst. T.g.v. een positieve nuldoorgang springt het niveau van II

op het.moment t 1 omhoog en dat van I omlaag. Tegelijkertijd daalf de

spanning op de basis van T
3

• De transistoren F2 en T
3

worden afge

knepen, F1 gaat geleiden en de condensator C wordt opgeladen met de

stroom I. De spanning ret) over C zal nu lineair met de tijd toenemen.

Op het moment t 2 waarop ret) gelijk is aan de trapvormige spanning

tr(t) zal een negatieve spannings~prong, afkomstig van het vergelijkings

orgaan, de bistabiele trekker doen omklappen, waardoor F1 wordt afge

knepen en F2 en T
3

gaan geleiden. Bij een volgende positieve nuldoor

gang herhaalt het proces zich. Het ontladen van de condensator C moet

plaatsvinden in de tijd, die ligt tussen het moment t 2 waarop een

sample wordt genomen en het tijdstip waarop de rampfunctie ret) weer

start. De kortste tijd t die hiervoor beschikbaar is treedt op bij
o

100 Hz. Deze tijd, die tussen het nemen van de 99ge sample en de eerst-

volgende nuldoorgang van het ingangssignaal ligt, bedraagt dan precies

10 peec. De condensatorwaarde mag men dus niet al te groot kiezen. Men

zou immers een zeer grote ontlaadstroom moe ten toepassen om de conden

sator, die in de tijd T tot 5V is opgeladen, in 10 ~sec te kunnen ont

laden.

In hoofdstuk II is m.b.v. de betrekking a = N~V aangetoond, dat de

helling van de rampfunctie ret), bij gekozen N(1000) en 6V(5 mY), aan

gepast moet worden aan de frequentie van pet), wanneer we precies een

periode willen schrijven in de tijd t , die de trapvormige spanning
s

nodig heeft om zijn eindwaarde te bereiken. Binnen een bepaald frequentie-

gebied kan dit geschieden door het instellen van de oplaadstroom I.

M.b.v. de potentiometer R kan I tussen 50 en 500 ~A worden ingesteld.

De keuze van deze waarden is mede bepaald door de gelijkstroom voor de

ingang van de ~A709, die ongeveer 200 nA bedraagt. Deze stroom moet

klein zijn t.o.v. de minimale en maximale waarde van I. De stroom I mag

niet te groot gekozen worden, daar men anders met te grote condensator

waarden zou moeten werken, die, zoals we gezien hebben, zoveel mogelijk

moe ten worden vermeden. Verder hebben te kleine condensatorwaarden het

nadeel dat de invloed van lekstromen te groot w?rdt.

Men kan de helling van ret) ook aanpassen door de condensatorwaarde te
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veranderen. De schakelaar 81 (zie fig. 111.3.1) waarmee dit gebeurt,

is gekoppeld met de schakelaar 81 (uit par. 111.1.) voor het in- of

uitschakelen van de tiendeler.

In onderstaande tabel is voor enkele frequenties opgenomen hoe men de

waarde van C en I moet kiezen om precies een periode te kunnen schrijven

in de tijd t = N.T.s
In de tabel is tevens de kortste ontlaadtijd t voor de condensator op

o
genomen.

f(Hz) I (lJ.A) C = IT(lJ.F) t (lJ.sec) t (sec)
5 0 s

1 50 10 1000 1000

10 500 10 100 100

10 50 1 100 100

100 500 1 10 10

100 50 0,1 90010 100

1000 500 0,1 9001 10

In par. 111.1. is reeds opgemerkt, dat een registratie aIleen kan

worden gestart nadat eerst de"reset"-schakelaar is ingedrukt. Met deze

schakelaar wordt C kortgesloten, dus ontladen.

De trapvormige-spanning "generator" moet ervoor zorgen dat de loop-
Ttijd van de rampfunctie ret) na het nemen van een sample, telkens N

sec. langer wordt. Zoals we in hoofdstuk II hebben gezien moet de

trapvormige spanning tr(t) daartoe iedere keer, na het nemen van een

sample, met een gelijk bedrag 6V worden verhoogd. De stappen in het

gelijkspanningsniveau van tr(t) kunnen we verkrijgen door een conden

sator op het juiste moment en steeds in dezelfde korte tijd (kleiner

dan 10T + ft bij f = 1000 Hz) met een constante stroom op te laden. Om

dit te bereiken hebben we gebruik gemaakt van een schakeling waarvan

het schema is weergegeven in fig. 111.4.1.

Op het moment dat de rampfunctie ret) gelijk is aan de trapvormige

spanning .tr(t) zal het vergelijkingsorgaan een negatieve spannings

sprong afgeven, die de bistabiele trekker doet omklappen. Op II'

komt een negatieve spanningssprong en aan de u~tgang van de, als mono

stabiele trekker geschakeld~ ~710 ontstaat een puIs met vaste puls-



+ 12 V + 24 V

1k 1k

I . '\ .

II' I

1--1 IbJl If ~

\J1

V~,5V
DTlJ.L naar nul-

I
I C

3
I 930 doorgang.,.

I I detector
I

ill
I

I I
I I
I I
I I

I
Pulsvormer Trapvormige spanning I Poort

figuur III.4.1
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duur t
p

• Met deze puIs worden de transistoren T4 en T
5

geschakeld.

De pulsen, die aan de twee uitgangen van deze verschiltrap ontstaan,

worden gebruikt om de veldeffect transistoren F4 en F
5

te schakelen

en weI. zodanig, dat gedurende de tijd t p F 4 geleidt en F
5

afgeknepen

is. De-condensator 03 wordt dus gedurende de korte tijd t p opgeladen

met de stroom I. De spannin~ over de condensator zal in deze tijd dus
. I.t

stijgen met een bedrag4V = ~Daarna zal de spanning constant blijven,

totdat het Vergelijkingorgaa~ weer een negatieve spanningssprong af

geeft.

Om de verschiltrap bestaande uit T4 en T
5

te schakelen met de puIs,

die de monostabiele trekker levert, moet de gelijkspanning van de basis

van T
5

tussen beide niveaus van de puIs liggen.

De pulsduur t kan met de gelijkspan~ing Vr worden ingesteld. Voor t
p P

geldt:

t
P

6V R4) e 0
= (R4 + R5 °4 In =vr-(~R~4~+~R~5~)

Hierin is 6V het verschil in de twee niveaus die aan de uitgang vano
de 1J. A710 kunnen optreden bij voedingsspanningen van +12 en -6v.

Om het registratieproces na N samples te kunnen stoppen, maken we ge

bruik van het niveau N6V, de eindwaarde van de spanning tr(t). Daartoe

wordt de gelijkspanning VR zo ingesteld, dat de, als Schmitt-trigger

geschakelde, ~710 van 3,2V naar -O,5V springt, zodra de spanning tr(t)

zijn eindwaarde heeft bereikt. De uitgangsspanning van de poort springt

daardoor van 0 naar 6 V en, zoals we in par. III.1. hebben gezien,

worden de signalen afkomstig van de nuldoorgangdetector geblokkeerd.

Met de reset drukschakelaar kan de trapvormige spanning op de begin

waarde worden teruggezet. De Schmitt-trigger gaat dan in de andere

stabiele toestand staan met een uitgangsspanning van 3,2V en de uitgang

van de poort komt op een laag niveau (OV) te staan. Het registratie

proces kannu opnieuw gestart worden.

Het-momeht waarop een sample moet worden genomen, wOrdt o.a. bepaald

door het niveau van de trapvormige spanning tr(t). Om de looptijd van
Tr(t) telkens met Nsec. te laten toenemen moet het niveau van tr(t),

in het tijdinterval tussen twee stapjes, constant blijven. Tengevolge

van de lekstroom i l van de condensator, de belastingsstroom i b en de

drainstroom iDo van F4 in afgeknepen toestand z~l het niveau echter
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dalen, zodat de toename van de looptijd van ret) kleiner wordt dan

~ (zie fig. 111.4.2).

T + T
N

figuur 111.4.2

~

eindwaarde
van tr(t)

... t

Daalt het niveau van tr(t) sterker naarmate het niveau hoger ligt,

dan wordt de toename van de looptijd ~t telkens kleiner

(~t 1 < ~t). Wanneer tr( t) na N samples meer dan een bedrag ~V
n+ n

onder de eindwaarde komt te liggen dan gaat het proces door tot ten-

slotte het eindniveau van 5V wordt bereikt. Om het eindniveau te

kunnen bereiken, moe ten we voorkomen dat de daling va~ het niveau

tussen twee stapjes gelijk wordt aan de grootte van een stap ~V. Dit

betekent" dat de ontlading van C
3

t.g.v. de stroom it = i l - i b - iDo

bij het bereiken van de eindwaarde klein moet zijn, zodat moet gelden:

. ~V .C3
~t < T

T + N

Bij het gebruik van een XY -schrijver moeten er ,weliswaar meer dan

N samples worden genomen voor een periode, maar er treedt geen ver-
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vorming op', omdat de schrijver ook nu de momentele waarde van het

signaal p(t) op het juiste moment vastlegt.

Opm.: In verband met de maximaal toelaatbare spanning tussen de

ingangen van de ~A710 is als eindwaarde van tr(t) 5V genomen. In

het ideale geval komt deze waarde overeen met N8V, zodat bij N = 1000,

8V 5 mV is.

Het vergelijkingsorgaan vergelijkt de rampfunctie r(t) met de trap

vormige spanning tr(t). Bereikt r(t) het niveau waarop tr(t) zich

bevindt, dan moet er een puIs worden afgegeven om de bistabiele trekker

te sturen.

In fig. 111.5.1. is het principeschema van de schakeling getekend,

waarin een ~A710 als vergelijkingsorgaan wordt gebruikt door tr(t)

aan de +ingang en r(t) aan de -ingang toe te voeren.

tr t)

r~
1,5¥

figuur 111.5.1

naar bistabiele
>-----1~ - trekker

We zullen aan de hand van fig. 111.5.2. nagaan hoe de puIs v(t) aan

de uitgang van de lJ.A710 ontstaat. In deze figuur zijn twee niveaus

B en 0 getekend, waartussen het vergelijkingsproces zich afspeelt
o 0

en ode ~710 als verschilversterker met versterking A (~1700) werkt.

Zolang de waarde van r(t) beneden 0 blijft zal de spanning op de uit

gang van de lJ.I\710 3,2V bedragEm. Op het tijdstip t 1 begint de llA710

als versterker te werken en zal de uitgangsspanning dalen tot het

moment t 2 waarop de bistabiele trekker schakelt en tr(t) een stap

begint te maken, terwijl r(t) snel naar OV teruggaat. Bij t = t
3

zal het verschil tussen tr(t) en r(t) gelijk zijn aan 1,9 mY, zodat

v(t) weer 3,2V is geworden. De grootte van de puIs v(t) is ongeveer
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B

tr(t)

~A A11, 9mV

.....------------='+--_-+1~_+- .......---------......_t

v( t)

~'2 v

1,5 V

V
s

Ol----------r+---r~~~---L---------_I-t
" I

-0, " I
'J _

figuur 111.5.2

2V, terwijl de daaltijden (t2 - t 1 ) afhankelijk is van de hellin~ van

r(t) en dus van de frequentie. Daardoor zal de afge~even puIs vet)

niet altijd geschikt zijn om de bistabiele trekker te sturen. De

steilheid van de flanken van v(t) kan men verbeteren door gebruik te

maken van een poort (DT~ 930). Deze zal zodra v(t) een bepaalde

gelijkspanningswaarde (1,5V) passeert een positieve spanningsspron~

van 6V aan de uitgang leveren. De tijd waarin de sprong wordt gemaakt

is nu onafhankelijk van de flanksteilheid van v(t). Daar de trekker

aIleen op negatieve spanningssprongen reageert en men de vertraging,

tussen de voorflank van v(t) en het moment Van schakelen van de trekker

zo klein mogelijk wil houden, is een tweede poort toegepast.

Opm.: De tweede poort zou kunnen vervallen, indien we tr(t) en r(t)

bij de ingang van de P.A710 van plaats zouden verwisselen. Er is echter

gebleken dat we dan last hadden van stoorpulsen.
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De schakeling kan men splitsen in twee gedeelten:

1) Een sample poort die, op het tijdstip waarop een sample genomen

moet worden, de momentele waarde van het te registreren signaal

aan een geheugen dient door te geven.

2) Een geheugen, dat de momentele waarde moet vasthouden tot er weer

een sample wordt genomen.

Ret principeschema is weergegeven in fig. III.6.1.

Pulsvormer

PUlsversterke

o-j1-

Ap(t) F6 1 x ver-
>---....-----.... r--.....--....--...... sterker t--.....y

r---------- -- - - -- - ----,
I -...-'t

II S

I o-Jb.- r--------....-__.

p( t)

figuur III.6.1

De poort bestaat in feite uit een veldeffect transistor F6 , die

gedurende een zeer korte tijd (sample tijd 't } wordt opengezet door
s

een samplepuls afkomstig van de pulsvormer. Gedurende de tijd 't
S

moet de condensator C
5

' die als geheugen fungeert, snel worden op-

geladen tot de momentele waarde van het versterkte ingangssignaal

Ap(t).

De samplepulsen zijn afkomstig van de pulsvormer. Deze bestaat uit

een, als monostabiele trekker geschakelde,'~A710 en een pulsversterker.
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De monostabiele trekker, die gestuurd wordt door de negatieve

spanningssprongen afkomstig van uitgang II' van de bistabiele trekker,

oepaalt de pulsduur T van de samplepulsen, die via de pulsversterker
s

~an de gate van F6 worden toegevoerd. De sampletijd T
S

wordt, volgens

dezelfde formule als in par. III.4, bepaald door:

6V .Rg
) e 0R

9
C6 In ~V-""';""'-';;'---

Ref.(Rg + R
9

)

IUjsversterker (l-lA709) is opgenomen om ook kleine ingangssignalen

pet) te kunnen verwerken. De versterking A kan m.b.v. schakelaar 32
worden gekozen.

Indien Ap(t) een blokvormig signaal met een bepaalde stijgtijd is, dan

kan men aantonen (zie appendix 3) dat, wanneer een afwijking van p %
in de geregistreerde helling toelaatbaaris, de condensator C

5
moet

voldoen aan de vergelijking:

T
RN

R is de weerstand die in serie staat met C
5

als deze wordt opgeladen.

Hier bestaat R dus uit de uitgangsweerstand van de ingangsversterker

en de weerstand tussen source en drain van F6 in geleidende toestand

(RDS on)· Om RDS on laag te maken is gebruik gemaakt van een speciale

schakel-N-FET, die zodanig door de samplepulsengestuurdwordt, dat de

gate-source spanning positief wordt ,tijdens de sample tijd. Condensator

C
5

zal ook door de samplepulsen worden opgeladen via de gate-source

capaciteit van F6 • De foutspanning die hierdoor veroorzaakt wordt

kan men echter compenseren door tegelijkertijd puIsen met tegengestelde

polariteit via trimmer C
7

aan C
5

toe te voeren. De laatste pulsen

worden eveneens door de pulsversterker geleverd.

De 1x versterker is toegepast om de geheugencondensator C
5

niet te be

lasten en om een lage uitgangsimpedantie te krijgen. Deze versterker

(zie appendix 4) wordt zo ingesteld dat de ingangsstroom gelijk is aan

de drainstroom Van F6 indien deze niet geleidt. De drift van de spanning

over C
5

is dan minimaal. Voor C
5

is een polystereen condensator ge

bruikt, omdat de lekstroom zeer klein moet zijn.

Met contact R4 van de reset drukschakelaar kan men de condensator ont

laden voordat men met een volgende meetcyclus oegint.
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De gelijkspanningsvoeding van het apparaat wordt verzorgd vanuit het

220V net m.b.v. een trafo (T14':4van N.V. Delta Elektr'onica) en twee

voedingseenheden (0 30-0,2 van dezelfde firma) voor de spanningen +24V

en _24 V.

Om de andere voedingsspanningen te verkrijgen, is gebruik gemaakt van

een schakeling waarvan het schema door fig. III.7.1. wordt weergegeven.

v (+24V)
c

'R
c

figuur III.7.1.

Bij verwaarlozing van de basisstromen van T1 , T2 en T
3

gelden de

volgende vergelijkingen:

Ie RC = VC - V - VB' --- Rc =1 be2

=-....Ra
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Wanneer we uitgaan van een voedingsspanning Vc en we wensen tevens

de spanningen VA en VB ter beschikking te hebben. dan kunnen we. na

het kiezen van de gelijkstroominstellingen. de schakeling op deze"

manier eenvoudig dimensioneren.

Willen we dat de invloed van de belastingstromen (veroorzaken verandering

van Vb ) klein is. dan moeten we de gelijkstromen I en I • veele e
2

e
3groter kiezen dan de belastingstromen.

Op analoge wijze kan men. door gebruik te maken van PNP transistoren.

de negatieve voedingsspanningen verkrijgen uit -24V.
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IV. Appendix

IV.1. ~~~_!~~~~~~~~~_!~_~~_~~!~~~~~~~~_~~~~_~~~_~~~E~~~~~_!~~_~~~

~~~~~_!~~~~~~~~~~

Een belangrijke grootheid bij het bepalen van de nuldoorgang van

een signaal m.b.v. een~A710 is de flanksteilheid van het signaal

in de buurt van de nuldoorgang.

Voeren we het signaal p(t) direct toe aan de ingang van de ~A710,

dan zal de bistabiele trekker t ' sec. na de nuldoorgang (zie fig.v
a.1.1.) schakelen. Versterken we het signaal p(t) echter eerst A keer,

dan zal de vertraging slechts t sec. zijn, met t «t '.v v v
We zien tevens dat we, om tv klein te houden, de tijd t 1 - waarin

de spanning aan de uitgang van de A710, bij sturing met Ap(t), van

~0,5V naar +3,2V gaat - eveneens klein moeten houden.

We zullen nagaan hoe groot A moet zijn, opdat t1~ 1~0 ~ • (~ is

toename van de looptijd van de rampfunctie r(t».

Als Ap(t) = Ap sin wt, dan is de helling in de buurt van de nuldoor

gang: Ap w, zodat

t 1
2.10-3

"
1 T

~ 21C 1'OO'N'Ap T

of:
100N .10-3

A~ (N 1000).. =p. 'It

Voor .. 1 mV geeft dit: A~ 31.800p =

De versterking die is toegepast (zie par. 111.1.) bedraagt
1 T

A = 1500.1700 « 31.800 en dus zal t 1 f: 100 N' voor spanningen p( t)

die gr.oter zijn dan 1 mY.
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=2.J.2
1700

3,2
1700

,...,...2 mV

Ap(t)

.,.1

.--___ • ....- p( t)---.- ------- --.--r====:.- - --
.---- I

I --- II ."--- I
I ---- I
.~. I

--I-~'Il'i..-"'~-------------------+---l!---~t
.. - - - - - - - - - -- - I-- - - - - -

I I
I I

I '
II I I
I' I III I

spanningl~anluitgang van I
l1A71f I I tj I

1ft I .,
~ I

.! II I
+3,2\/'--11- . --niveau

I' I ./ F waarop de bistabiele
_~_~ --:oIL:'- __: t.::.ekker schakelt

11 1 1 . ./1 I
III ~ I I
1111""""'" I I

O' I I_ ......._~~ ....... ..._t

_-,o.:..:,5:;,..V-I'_..&f i ---- -- -~---- -' _ ..... ---- ---
vi I

t' I
v ...1

_t
.--,-.~

<",' I I

I I
I

I I
I

r(t)

--~-+-...:.lo:~-:-----------------_-t

figuur a.1.1.
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We zullen laten zien hoe vervorming ontstaat, indien de helling a\

van de rampfunctie ret) tijdens een meetcyclus toeneemt. De toe

name van de looptijd ret) wordt dan steeds kleiner en de samples'

worden dus telkens met'kleinere tijdintervallen genomen. De trap-

,vormige spanning tr(t) wordt hierbij ideaal verondersteld. In fig.

a.2.1. is voor een ingangssignaal pet) een an ander getekend, waar

bij de eerste zes samples (N = 24 genomen) voor het registreren van

de eerste kwart periode van pet) worden beschouwd.

We zien dat het geregistreerde signaal bet) sterk afwijkt van het

gewenste signaal (gestippeld).

N = 24
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- - --I-n------!........j
6V I I

tr( t)

1

y

7

a.2.1.

X
t--~~-......,~--+--......flr---""""l!!!----+---"*'"..-

_<f'"
_- I,. J.... --1.".. 1

,.~.:""_:J b( t)
-' - ...' __----J, .-,""- - - -.... '
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We wensen dat de sample en geheugensehakeling nog flanksteilheden goed...
verwerkt, die de sehrijver, bij volledige uitsturing (2V = 10V =
maximale top-top waarde van het aangeboden signaal, hetgeen overeen

komt met een vertikale uitslag van de pen van 20 em) juist niet meer

kan volgen.

De maximale sehrijfsnelheid van de sehrijver, die 50 em/sec bedraagt,

zal een voorwaarde opleggen aan de flanksteilheid die nog geregistreerd

kan worden. Wanneer we de flank van 'een signaal willen registreren,

dan wordt deze met b.v. n samples bemonsterd, telkens over een tijd ~

versehoven (zie fig. a.3.1.).

De vertikale verplaatsing van de pen in een tijdsinterval tussen

twee samples bedraagt dan 20 em en de tijd waarin deze afstand moet
n

worden afgelegd is bij 1000 Hz gelijk aan 10T + ~, zodat moet gelden:

, .
~
.'(.,

figuur a.3.1.
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20
n "" 20

T ~ 10iiT =
10T + N

2 em
nT '50 sec

T = 10-3
----.....- n? 40

't , vers
fig. a.3.2)

Voor de sample en geheugen sehakeling betekent dit, dat het niveau

versehil 20 em= 10 V in de sampletiJ'd ~ verwerkt moet worden. BiJ'
n - n s

't s = 1 lJ. sec en n = 40 komt di t ne er op e en IIslewing rate II van

10 3
--~~ - 250.10 V/see.
40.10-6 -

We zullen nu nagaan hoe de sample en geheugen sehakeling gedimensioneerd

moet worden om een bepaalde helling te kunnen verwerken.

De sample en geheugen sehakeling kan,gedurende de sampletijd

vangen worden door een weerstand R en een eondensator C (zie

R

v. (t
]. C

v (t)
c

a

figuur a.3.2

2V T
't )'t = RC b = ;a = b('" -ts N s

T
't. )t' = t - (- -N s

T
't. )til = t' - (- -N s

Op het moment t
T

't ( t' 0) geldt:= - =N s

viCt')
T

't ) a + bt'= b(- - + bt' =N s

figuur a.3.3.
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Laplace transformatie hierop toepassen geeft:

b
2s

De overlirachtsfunctie R(s) = ~1_1_- , zodat
+ S't

v (a) = V. (a) R(a) = (~ + .k..) 1c 1 . a 2 1 + a'ts

+ s
Breukspli taen levert: V (a) = b + (a - b't) (1

. c 62 6
_1;..-..)
1
't

Terugtransformeren geeft dan:
t'- -

v (t') = bt' + (a - b't)(1 - e 't)c

Op het tijdstip t' = 't s i6

't )= b 't + (a - b't)(1 - eav (t' ='t )=vc 6' c
1

Indien we ala voorwaarde stellen: 't s ? 10't , dan wordt bij benadering:

T
v = a + b('t - 't) ~ bN-c

1
s

Rieruit voIgt voor v.(t")(zie fig. a.3.3.):
1

v. (til)
1

T= a + b-N - v c
1

+ bt" Fd a + bt" ,

zodat: 'ts... -
't

V ( til = 't ) = b 't + (a - b't) (1 - e )
c

2
s s

en de toename van v (t) nac
toename.

Voor tg~ geldt dus: tg~ =

deze sampletijd

v (t"='t)
c

2
s

T
N

gelijk is aan de voorgaande

tga - tg6 = 1 _
tga

terwijl tg a = b.

Dua:
't s

't a + (~ - 'ts - 't ) (1 - e 't)

T
N

Willen we de relatieve fout in de helling kleiner dan p %houden, dan

moet
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tga. - tg ~ ~ ....E..... of: 1 _
tga. ~ 100

't
S

T
N

- e

't
S

't )

Voor 't B ~ 10 't geeft dit: 't ~ 1"'50 ~

Met ,=RC wordt IC .. 1fu --ifF:- I
Willen we p ~ 1 % hebben bij een frequentie f

terwijl R = 10Q dan voIgt hieruit voor C:

C § 10 kpF

T= 100 Hz ( N=

Om het verlopen van de condensatorspanning zo klein mogelijk te houden

nemen we de waarde van C liefst zo groot mogelijk. We kiezen C = 10 kpF,

zodat:

-7
't = RC = 10 sec.

-6 .
Om aan de voorwaarde 't = 10't te voldoen, moet 't = 10 sec wordens ~s _

genomen.

De "slewing rate" voor de sample.en geheugen schakeling bedraagt dan

bij f = 1000 Hz en n = 40:

Av a + b( 't - 't )
225.103 V/sec.c s

= ='t s 't s

Dit is dus 10 %minder dan de gewenste waarde.
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IV.4.

De 1 x versterker van het geheugen

Het schema van de 1 x versterker is weergegeven in fig. a.4.1.

+ 24 V

- 24 V

Figuur a.4.1.

Om een hoge ingangsimpedantie te krijgen is een veldeffect-transistor

F7 toegepast. Met R10 kan de drainstroom van F7 zo worden ingesteld,

dat de drift aan de uitgang minimaal is. Het nulniveau van de uitgang

kan men instellen met R
11

•

We zullen nu laten zien aan welke voorwaarden moet worden voldaan om

v
ode versterking = 1 te krijgen.

v
c5

Daar~o~.nemen we een weerstand R aan i.p.v. de stroombron (fig. a.4.2)
e

De inwendige weerstand van de zenerdiqde D5 is gelijk aan OQ gesteld.
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7

Re

Figuur a.4.2.

i d = S7(v C5 - Vo - S6vbaR11)

vb = - (id + i b )R10

T6

tic

(1 - a) R
11

(a)R
11

vo

v b -

1 +

v = S7(v - v )R - aR11 i c (1 + S7Re)
0 c

5
o e

aR11 56 57 ~10(vo - v )
v = 5

7
R (v - v ) - ~5 (1 + 5

7
Re )

0 e c
5 0 56 R101 + ~ (1 + ~ aR11 5

7
)
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Dit geeft:

=

=

= 1
voOnafhankelijk van a geldt dan: vc

5

Hieruit zien we dat, indien R - ~ , de noemer in het tweede gedeeltee
zeer groot wordt.

Daartoe wordt R vervangen door een stroombron.
e
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V. Toelichting bij de complete schema's

De complete schema's van de verschillende schakelingen zijn weer

gegeven in de figuren V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, v.6 en V.7 waarin

aIle gefntegreerde schakelingen p.A 709, p.A 710, DT p. L930 en DTp.L948

een "dual-in-line" behuizing hebben.

Fig. V.1 geeft de nuldoorgangdetector weer. De tiendeler bestaat uit

vier J-k flip-floppen MC.358G van het fabrikaat Motorola. Bijzondere

aandacht is besteed aan de ontkoppeling van de voeding om geen last

te hebben van stoorpulsen.

In fig. V.2 is de bistabiele trekker en het vergelijkingorgaan weer

gegeven.

Fig. V.3 geeft de rampfunctie generator weer, waarin we de condensator

waarde C kunnen kiezen met schakelaar 51. Om de condensator C niet te

belasten is een sourcevolger met F
9

toegepast. Indien het contact R2
van de reset-schakelaar wordt gesloten, dan kan men met R18 de begin

waarde op punt d van r(t) enkele mY's lager instellen dan die op punt

evan tr( t) •

De minimale en maximale helling van r(t) wordt ingesteld met R16
(R in hoogste stand) resp. R17 (R in laaste stand). Om de helling

gemakkelijk te kunnen regelen is R uitgevoerd als "ten-turn" potentio

meter. noor het opnemen van schakelaar 53 is de mogelijkheid aanwezig

om, bij frequenties tot 100 Hz (via schakelaar 51)' de helling een

factor 10 te kunnen vergroten, zodat de toename van de looptijd van r(t)

bij de maximale helling telkens 1 p.sec kan bedragen en gemakkelijker

stijgtijden kunnen worden bepaald.

De trapvormige-spanning "generator" is getekend in fig. v.4. Met de

regelbare weerstand R12 kan men de stroom instellen waarmee de condensator

C
3

telkens wordt opgeladen om een stapje bV te krijgen. Om deze

condensator niet te belasten is een source-volger met F8 toegepast.

Met ~14 kan de uitgang X op nul volt worden gezet als tr(t) op zijn

beginwaarde wordt gehouden met contac~ R
3

van de reset-schakelaar.

De eindwaarde van tr(t) wordt ingesteld met R
15

• De pulsduur van de

schakelpulsen op de punten a en b wordt afgeregeld met R13 •

In fig. V.5 is het complete schema van de sample en geheugen schakeling

weergegeven, waarin het nulniveau van de uitgang .vo (y) met R11 kan

worden ingesteld.

Fig. v.6 geeft het schema van de gelijkspanning voedingseenheid

C30-0,2 van het fabrikaat N~V • Delta Elekt'ronica.
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Tenslotte z1Jn in fig. V.7 de schema's weergegeven van de schakelingen

waarmee de benodigde gelijkspanningen worden verkregen uit de voedings

eenheden C30-0,a.
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Lijst van halfgeleiders

a) Diodes:

D3, D4, D5, D6, D9, D10

D12, D13, D16, D22, D25, D26

D1, D2, D20, D21

D7, DB, D27

D11, D14, D15, D17, D18, D19, D23

D24, D28, D29

} BAY 71

UZ 706

ECO 9607

} ECO 9605

b) Transistoren:

T1, T2 BSX 28

T
3

BFY 52

T4, T
5

, T10 , T12 , T13 , T14 , T15

J2N4124
T16 , T17 , T18 , T19, TZ5 ' T26 , T28
T6, T

7
, T8, T

9
, T11 2N3906

T20 , T21 , T23 2N4126

T22 , T24 MJE371

T
27

, T29 MJE521

c) FET's:

F1, F2 , F
3

, F4, F
5

, F8, F
9

, F10 2N4360

F6 u1897E

F
7

2N4302
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VI. Metingen

Met behulp van een "tijdschrijver" is de trapvormige spanning tr(t)

geregistreerd om de lineariteit (macroscopisch gezien) te kunnen

controleren. Deze registraties bij verschillende frequenties van

het ingangssignaal p(t) en diverse variabelen zijn weergegeven in

de figuren VI.1, VI.2, VI.3 en VI.4.

Vervolgens is de drift van de uitgangsspanningen gemeten m.b.v. een

stophorloge.

Deze bedraagt:

a) voor de spanning tr{t) bij de beginwaarde (0 V) 0,15 mV/sec en!

bij de eindwaarde (5 V) 0,47 mV/sec.

b) voor de spanning v (y) van de geheugenschakeling na reset ten (0 V)
o

0,13 mV/sec en bij de maximale uitgangsspanning tijdens een meet-

cyclus (10 sec) zo klein dat de drift niet te meten is, terwijl

deze na de meetcyclus 4 mV/sec.

Bij de laatste metingen is een gelijkspanning rechtstreeks toegevoerd

aan de sample en geheugen schake ling, terijl het apparaat zo is inge

steld dat C = 1}1. F en R maximaal. Verder wordt het apparaat gestuurd

met een sinusvormig signaal p(t) van 100 Hz (dit geeft een schrijftijd

t = 10 sec). Zo zijn we ook bij de volgende metingen te werk gegaan.
s

Wanneer we onder de amplitude nauwkeurigheid verstaan de nauwkeurig-

heid waarmee de amplitude van een ingangssignaal wordt geregistreerd,

dan kunnen we deze statisch en dynamisch bepalen. Bij het statisch

meten gaan we als onder b) omschreven te werk en krijgt men indien

V. de "gelijkspanning aan de ingang en V die aan de uitgang is:
~ 0

v. (V)
~

1,000

2,000

3,000

5,000

-3,000

V (V) Ampl. nauwk. (%)
0

0,974 - 2,60

1,973 - 1,35

2,971 - 0,97

4,966 - 0,68

-3,020 + 0,67

Hieruit zien we dat we"het ingang§signaal zo groot mogelijk moeten

maken voordat het wordt toegevoerd aan de sample poort.

Bij het dynamisch meten kunnen we de amplitude nauwkeurigheid bepalen

van een geregistreerd signaal. Uit fig. VI.5 voIgt bv. een nauwkeurig-
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heid van +0,47 %.
In de figuren VI.5 en VI.6 zijn sinusvormige signalen met verschillende

frequenties geregistreerd.

Bij het registreren blijkt er vlak na de start een vervorming te ont

staan in·het geregistreerde signaal. Dit is een gevolg van een ver

schil in beginwaarden van de trapvormige spanning tr(t) en de ramp

functie rC t). Di t verschil moet veel kleiner zijn dan 5 mV (= ~ V) ,

wil men er geen hinder van ondervinden. Aangezien tr(t) bij de start

altijd groter moet zijn dan ret) en beide spanningen drift vertonen,

moet men dit verschil groter kiezen dan 5 mV en krijgt men voornoemd

effect.

De figuren VI.7 en VI.8 geven de registraties van een blokvormig in

gangssignaal met verschillende frequenties weer. Het "doorschieten"

bij het registreren van deze spanningen is een gevolg van het door

schieten van de pen t.g.v. zijn traagheid. De stijg- en daaltijden

van het ingangssignaal zijn immers zo klein dat de pen deze niet kan

volgen.

In fig. VI.9 is de registratie van twee perioden van een blokvormige

spanning met bijbehorende trapvormige spanning tr(t) weergegeven. We

zien dat de tijd, dit nodig is om de tweede periode te schrijven twee

maal zo lang is dan bij de eerste periode. Dit is het gevolg van de

grootte van looptijd van de rampfunctie, die bij de tweede periode

groter is dan de periode-tijd van het signaal. Hierdoor worden de

samples dan telkens na 2T + ~sec genomen (was T + ~ bij eerste periode).

~enslotte zijn enkele daaltijden van een pulsvormig signaal met een

pulsherhalingsfrequentie van 100 Hz geregistreerd. Zie hiervoor fig.

VI.10 en VI.11. Wanneer men bedenkt dat de horizontale afstand (2 5

cm) overeenkomt met 1000 samples die met tijdintervallen van 10-6 sec

genomen zijn, dan komt 1 mm horizontale verplaatsing overeen met

4~ sec en kan men de daaltijden gemakkelijk bepalen. Voor grote daal

tijden·is de fout bij het registreren niet waarneembaarj bij een daal

tijd van 10 l.I. sec (kan de schrijver niet meer aan) ontstaat er een

fout.
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figuur VI.1 figuur VI.2
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figuur VI.3 figuur VI.4
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