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SaDenvatting.

Bij het gebruik van electro-chirurgische apparatuur ontstaat een
sterk electromagnetisch veld in de operatiekamer. Dit veld
veroorzaakt storingen in de signaalverwerking door het data
aquisitie en display systeem (DADS).

Om valse alarmeringen te voorkomen zal gedurende het gebruik van
electro-chirurgische apparatuur de signaalverwerking door DADS
moeten worden gestopt. Er zijn chirurgische instrumenten die niet
over een signaaluitgang beschikken die het aan en uitschakelen
aan DADS kunnen melden. Om ook het gebruik van deze instrumenten
aan DADS te melden wordt een draadloze detectie schakeling
ontworpen.

Dit circuit bestaat uit een antenne, een banddoorlaatfilter en
een drempel detector. Het bandfilter voorkomt dat signalen buiten
het spectrum de detectie schakeling activeren. De drempel
detector is in het systeem opgenomen om te voorkomen dat signalen
binnen het spectrum die te klein zijn om storingen te veroorzaken
de signaalverwerking door DADS stoppen.

De schakeling is aan diverse laboratoriumtests onderworpen. Het
circuit detecteert onder deze omstandigheden signalen van een
zeker niveau binnen het spectrum betrouwbaar. Storingen buiten
het spectrum worden niet gedetecteerd.

Een praktijktest is nog niet uitgevoerd.
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Inleiding.

De chirurg gebruikt bij
apparatuur. Het sterke
gepaard gaat veroorzaakt
electronische weg worden

de meeste operaties electro-chirurgische
electromagnetische veld dat hiermee

storingen in allerlei metingen die langs
verricht in de operatie kamer.

Voor een effectieve onderdrukking van vals alarm wordt in het
huidige data aquisitie en display systeem <DADS) een uitgang van
het diathermie apparaat gebruikt om de computer te melden dat het
instrument wordt gebruikt zodat deze de signaalverwerking
tijdelijk kan stilleggen. liet ieder electro-chirurgie apparaat
heeft echter zo'n uitgang.

Dit leidde tot het idee om het gebruik van het apparaat te
detecteren door middel van de door middel van de door het
instrument gegenereerde hoogfrequente energie. Het gene de
detectie apparaat onafhankelijk maakt. Dit idee zal in dit
verslag verder worden uitgewerkt.
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1. Ren ~gelijke oplossing.

Om een oplossing te vinden voor bet probleem om het gebruik van
diatbermie apparatuur te detecteren, door middel van de door het
instrument geproduceerde hoogfrequent energie is een beschrijving
van de geproduceerde signalen noodzakelijk.

1.1. Bij diathermie gebruikte signaal vormen.

Diathermie apparatuur wordt gebruikt om weefsel te snijden, te
vernietigen of bloedingen te stoppen. Ken maakt daarvoor gebruik
van een hoogfrequent vlamboog tussen het weefsel en een
electrode. Het benodigde vermogen kan oplopen tot 800 watt bij
frequenties in een gebied van 500 KHz tot 3.5 MHz.

Afhankelijk van de te verrichten operatieve handeling worden
verschillende signaalvormen gebruikt. Gladde sneden worden
gemaakt door middel van een continue electrode stroom. Voor
rafelige sneden en bloed stelping gebruikt men gemoduleerde
signalen. Zie figuur 1. [1].

W'eefsel snijden

Stollen

Gecombineer0 ~lollen en snijaen

t -)

figuur 1: Signaal vormen gebruikt bij diathermie.

Bij het bescbreven vermogen en frequentie gebied zal dit apparaat
als een "radio zender" werken en afhankelijk van de toepassing
~~n van de in figuur 1 weergegeven signalen uitzenden. Deze
kunnen storingen in de in de operatiekamer aanwezige meet en
bewakingsapparatuur veroorzaken. Indien dit het geval is kunnen
ze ook ontvangen worden voor verdere verwerking door een detectie
schakel1ng.

1.2. Globale realisatie van en detectie schakeling.

Zoals in 1.1 beschreven,
een diathermie apparaat
storingen veroorzaakt in
met een antenne ontvangen
is zal pas bij de laatste

gaan we er van uit dat, indien de door
geproduceerde hoog frequente energie

meet en bewakingsinstrumenten deze ook
kan worden. Of dit werkelijk het geval
tests in de operatiekamer blijken.

In en om een operatiekamer kan men allerlei soorten hoog
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frequente energie aantreffen. Dit kan varieren van signalen
gegenereerd door radio of t.v zenders in de omgeving tot pulsen
ontstaan door het gebruik van schakelaars in apparaten in de
operatie kamer. Omdat aIleen de electro-chirurgie apparatuur
signalen van een dusdanig niveau genereert dat ze storingen
veroorzaken moet de detectie schakeling van een bandfilter worden
voorzien. Dit filter voorkomt dat andere signalen de detectie
schakeling activeren.

Daarna kan een omhullende detectie worden uitgevoerd. Deze
transformeert het ontvangen signaal naar een gelijkspanning.

Deze spanning kan aan een drempel detector worden toegevoerd.
Dit is nodig om er voor te zorgen dat kleine signalen in het
frequentie domein van het banddoorlaatfilter, die verder geen
aanleiding tot storingen geven, niet leiden tot een signaal aan
DADS dat verdere signaalverwerking stopt. Deze oplossing leidt
tot het blokschema van figuur 2.

\V
omhullende .:ir elIi;:>'2.i. ----?- il.t~r
detectiE: .:iete,::1.1e

figuur 2: Blokschema van een mogelijk ontwerp.

1.3. Ontwerpeisen voor het systeem.

Uit het voorgaande zijn een aantal specificaties voor de drie
blokken van figuur 2 af te leiden.

Voor het band doorlaat filter geldt dat het een ongeveer vlakke
doorlaat band tussen 500 KHz en 3.5 KHz moet hebben. Zo~n vlakke
doorlaat band heeft tot gevolg dat we voor aIle signalen tussen
500 KHz en 3.5 MHz een zo gelijk mogelijke gevoeligheid krijgen.
Om buiten dit gebied een zo laag mogelijke gevoeligheid te hebben
zal het filter voor 500 KHz en na 3.5 MHz zeer sterk moeten
afvallen. Voor een grote gevoeligheid van het gehele systeem zal
de verzwakking in de doorlaat band zo gering mogelijk moeten
zijn. 0 dB zou ideaal zijn.

Voor de demodulator of omhullende detectie geldt dat deze
gevoelig moet zijn voor kleine signalen. Daarnaast zal de
omhullende detectie zo moeten plaatsvinden dat bij gemoduleerde
signalen en met name de vorm gebruikt voor het stollen, de
"omhullende" in het interval tussen twee pulsen slechts weinig
verandert. Zou de omhullende exact zijn in geval van een klein
signaal dat rond de drempel van de detector hangt dan zal de
uitgang van de totale schakeling in een hoog tempo in en uit
schakelen. DADS zal dan de signaal verwerking in dit zelfde tempo
aan en af schakelen.
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Over de drempel detectie kunnen we kort zijn. Deze zal moeten
nagaan of het signaal van de demodulator al dan niet boven een
bepaald niveau uit komt. Afhankelijk hiervan wordt de signaal
verwerking door DADS worden gestopt. Om te voorkomen dat wanneer
het uitgangssignaal van de omhullende detector net rond de
drempel varieert, de uitgang weer in een hoog tempo in en uit
schakelt, zal dit deel van de totale schakeling van een zekere
hysterese moeten worden voorzien.

Om er voor te zorgen dat het aantal draden dat van en naar de
detectie schakeling loopt tot een minimum wordt beperkt, zal de
schakeling van een eigen 3 volts batterij voeding worden
voorzien. Dit stelt uiteraard eisen aan de totale dissipatie van
de detector. Deze moet zo laag mogelijk worden gehouden.
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2. De filter realisatie.

In de filter ontwerp theorie wordt uitgegaan van genormaliseerde
laagdoorlaatfilters. Deze filters zijn zodanig genormaliseerd dat
ze hun -3 dB punten bij = 1 rad/s hebben. Daarnaast worden vier
typen filters onderscheiden [2]:

1 Laagdoorlaatfllter met kriUsche demping.
2 Bessel laagdoorlaatfilter.
3 Butterworth laagdoorlaatfilter.
4 Chebyshev laagdoorlaatfilter.

In figuur 3 zijn de 3- orde karakteristieken van deze vier
genormaliseerde filters weer gegeven. Ieder van deze filters
heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Zo heeft het
Butterworth laag doorlaat filter de vlakste doorlaat band. En het
Chebyshev filter de steilste afval van doorlaat- naar stopband.
Daarnaast hebben ze ook hun specifieke eigenschappen in het tijd
domein. Voor verdere beschouwingen is aIleen het frequentie
domein van belang daar de specificaties voor het te ontwerpen
filter zijn vastgesteld voor dit domein.

Met behulp van een laagdoorlaat banddoorlaat transformatie is een
genormaliseerd filter om te rekenen naar ieder willekeurig band
doorlaatfilter, met behoud van de voor het laagdoorlaatfilter
karakteristieke eigenschappen.

Zoals in 1.3 vermeld moet het filter een steile afval van
doorlaat- naar stopband hebben en een vlakke doorlaatband. Een
goed compromis tussen deze ontwerp eisen zou het Butterworth
filter zijn. Wanneer we de drempel van de detectie schakeling
zodanig instellen dat er ook gereageerd wordt op signalen die
bij de frequenties optreden waar de Chebyshev karakteristiek in
de doorlaat band minimaal is (-3 dB) kunnen we profiteren van de
zeer sterke afval buiten de doorlaat band. Daarom is in de
realisatie voor een Chebyshev laag doorlaat filter gekozen dat
getransformeerd wordt naar een banddoorlaatfilter.

2.1. Dimensionering van het banddoorlaatfilter.

Bij het dimensioneren van het Chebyshev filter zijn de tabellen
uit [4] en de reken methode uit [3] aangehouden. De specificaties
die voor het te realiseren filter worden gewenst, zijn:

-3 dB punten bij
en

Steile afval meer dan
Rimpel maximaal

500 KHz
3.5 )(Hz

50 dB/dec
3 dB

Uit [4] voIgt dat een afval van meer dan 60 dB/dec wordt ge
realiseerd door een 3- orde Chebyshev filter. Dit levert een
genormaliseerde overdracht functie volgens formule 1. De noemer
coefficienten komen rechtstreeks uit de tabellen in [4).
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H(S) =
1

53 + 0.9888 S2 + 1.238 S + 0.491
(1)

Het filter kan volgens figuur 4 worden weergegeven. Dit netwerk
heeft een overdracht functie als in formule 2.

Vz T(S)
H(S) = =

V1 1 + I(S)

met:

1
T(S) =

53 + 1.238 S

en:

0.988 S:.i: + 0.491
I(S) =

s:::, + 1. 238 S

(2)

(3)

(4 )

Wanneer we door middel van de in (3) beschreven Cauer 1 expansie,
de term I(S) expanderen vinden we de componentwaarden van het
genormaliseerde laagdoorlaat Chebyshev filter met de overdracht
functie als in formule 1. Zie voor een uitgebreide beschrijving
van de Cauer expansie appendix A. Het aldus gerealiseerde filter
is in figuur 5 weergegeven. De transformatie formules die nodig
zijn om het gevonden standaard filter om te werken naar het
gezochte band doorlaat filter zijn weergegeven in tabel 1. Het
uitvoeren van deze transformaties geeft het uiteindelijke filter
van figuur 6.

vj~Lc_8
figuur 4: Filter schematisch als LC netwerk.

De aldus gevonden component waarden zijn technisch moeilijk
realiseerbaar. Ze kunnen worden aangepast door de waarden van de
inductiviteiten en de weerstanden met een schaalfactor te
vermenigvuldigen. De capaciteiten dienen door die zelfde factor
te worden gedeeld. In tabel 2 zijn de waarden voor de schaal
factor 103 en 104 weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat
de waarden van de capaciteiten zijn afgerond naar standaard
waarden.
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Tabel 2: Mogelijke component waarden bij veschillende
schaalfactoren

Schaalfactor
Component 1E3 1E4

L in Henry L in Henry

L , 80 10······,,· 0.8 10 ..:

L.:,· 50 10"" 0.5 1 0'-::
L:;,,, 200 1 0···· 2. 0 10 ..:::

C in Farad C in Farad

C·, 180 10 .... I':::: 18 10 1.",'

C;;", 270 10···· I ~" 27 10 ... 1-::'

C; : 100 10 ... "' _:~ 10 10 ... I .",'

R 10' n 10" 0
,

2.2. Simulatie- versus testresultaten.

Het filter van figuur 6 is met de component waarden van tabel 2,
door m1ddel van een op de vakgroep aanwezig s1mulat1e programma
gesimuleerd. Uit simulaties met de twee verschillende schaal
factoren komen exact gelijke karakterist1eken. Deze
karakteristiek is weergegeven in figuur 7. Hieruit z1jn de
volgende eigenschappen af te leiden:

Doorlaatband van 500 KHz tot 3 KHz.
R1mpel doorlaatband ongeveer 3 dB.
Afval van stop- naar doorlaatband 60 dB.
Afval van doorlaat- naar stopband -50 dB.

Wanneer we deze gegevens vergelijken met de in paragraaf 2.1
gewenst spec1ficaties z1en we dat volgens de simulaties de
berekende filters goed voldoen. Kleine afwijkingen zijn te
verklaren uit de afronding van de berekende capaciteiten naar
standaard waarden.

Wanneer we simulaties u1tvoeren waarbij aIleen de doorlaat band
bekeken wordt (frequenties van 500 KHz tot 3 MHz, versterking
van -6 tot +6 dB ) kan worden vastgesteld dat een weerstand
parallel aan C1 demping van de grootste piek in dit doorlaat
gebied mogelijk maakt. Djt zander de totale karakter1stiek sterk
te belnvloeden.

Daarnaast blijkt u1t simulaties over het frequentie gebied van
100 KHz tot 10 MHz dat een variatie van C~ rond zijn berekende
waarde de bandbreedte en de rimpel in de doorlaat band belnvloed.
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Beide filters zijn gebouwd volgens figuur 6 met C8 variabel en
een variabele weerstand parallel aan C1 • Het filter met
schaalfactor 108 is uitgevoerd met spoelen die gewikkeld zijn op
ringkernen, dit resulteert in een compact filter.

De filters zijn eerst afgeregeld en daarna is de overdracht
karakteristiek opgenomen. Bij het afregelen is gebruik gemaakt
van een functie generator met sweep mogelijkheid en een oscil
loscoop. Door een en ander aan te sluiten volgens figuur 8 is het
mogelijk de overdracht karakteristiek in een gebied van 300 KHz
tot 3.5 MHz op het scoopscherm zichtbaar te maken. Nu kan de
karakteristiek door verstellen van de variabele weerstand en
condensator zo goed mogelijk aan de gewenste specificaties worden
aangepast.

I 1
sweep y" ,.,

X .•. n! '_I I ,

functie
generator

tilter scoop

figuur 8: Keetopstelling bepaling overdracht karakteristiek.

Het meten van de overdracht karakteristiek is uitgevoerd door
signalen met verschillende frequenties en constante spanning aan
de ingang van het filter aan te bieden. De uitgangsspanning over
R wordt met een milli-volt meter gemeten. Het bepalen van de
karakteristiek van het filter met schaalfactor 100

' gaat op deze
wijze probleemloos. Bij het filter met schaalfactor lOA treden
problemen op.

De uitgangsimpedantie van dit filter bedraagt 10 KO. Deze is in
de orde van grootte van de ingangsimpedantie van de gebruikte
milli-volt meter. Gevolg is dat het filter bij de meting nog maar
ongeveer de halve impedantie als afsluiting ziet. Door een
weerstand van 1 KO in serie met de voltmeter te schakelen sluiten
we het filter af met 10 KO parallel aan een weerstand die groter
dan 1 XO is. De impedantie die het filter nu aan zijn uitgang
ziet wijkt minder dan 1t van de juiste waarde af. Op de totale
meting van de overdracht karakteristiek heeft deze extra
weerstand ook geen invloed.

Intermezzo: Aanpassing impedantie milli-volt meter.

De meter in serie met de extra weerstand wordt voor
gesteld door twee weerstanden in serie. De spanning
die we met de meter meten bedraagt:
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R

Vin R V:i.,·,
ft,

Vrn =
R + R..-, R",

Een overdracht functie is gedefinieerd als VUi~ / V in •

Wanneer we de meetresultaten op deze manier verwerken
vinden we:

VUi~ R".,

Vuit. g.rn.t..•n R + R", VUi't.

= =
V in g_UI.t..• J'\ V in i.., V in

R + R..-,

Het gene de gezochte verbouding is.

De aldus gemeten karakteristieken zijn in figuur 9 en 10
weergegeven.

Wanneer we de testresultaten vergelijken met die van de simulatie
zien we dat figuur 9 redelijk overeenkomt. Daar staat tegenover
dat figuur 10 een sterkere afval en een grotere rimpel in de
doorlaat band beeft dan door de simulatie wordt voorspeld.

Omdat de condensatoren op kleine toleranties na voldoen aan de
waarden bepaald door de berekening, kunnen deze afwijkingen
aIleen worden veroorzaakt door de spoelen. Gedurende bet wikkelen
is de waarde van de spoel getest met bebulp van een L-tester. Al
naar gelang bet resultaat van deze meting is bet aantal windingen
verhoogd of verlaagd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze
tester meet bij een frequentie van 1 KHz. De afwijkingen van de
karakteristiek met de simulatie resultaten zal worden veroorzaakt
door de spoelen die in bet frequentie gebied van het filter
<tussen 500 KHz en 3 KHz) een afwijkende waarde ten opzichte van
de gedimensioneerde waarde vertonen.

Gezien we meer waarde hecbten aan de steile afval buiten de
doorlaat band, dan geringe rimpel in het doorlaat gebied, wordt
voor het filter van figuur 10 gekozen. Dit beeft naast de steile
afval nog het voordeel van een lagere uitgangsimpedantie van 1
KO. Oak is het door bet gebruik van ringkernen voor de spoelen
veel compacter dan het andere filter, waardoor de gebele
schakeling klein kan worden gehouden.
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3. Reallsatle resterende deel van de detectle schakellng.

In dit hoofdstuk zullen de overige blokken van figuur 2 verder
worden uitgewerkt, rekening houdend met de in hoofdstuk 1
beschreven specificaties.

3.1. Realisatie omhullende detector.

Xede omdat gestreefd wordt naar een zo kompakt mogelijke
schakeling is gekozen voor de meest elementaire omhullende
detector, namelijk de diode gevolgd door een RC netwerkje als in
figuur 11.

figuur 11: Omhullende detector.

Om een maximale gevoeligheid te bereiken is voor een germanium
diode gekozen. Verder is van dit eenvoudige netwerkje de RC tijd
van belang. Deze wordt voornamelijk bepaald door de tijd die
verloopt tussen twee opeenvolgende pulsen die ontstaan als
diathermie apparatuur gebruikt wordt voor stollen. Zie figuur 1.
De RC tijd moet zodanig zijn dat de omhullende slechts weinig
afneemt tussen twee opeenvolgende pulsen zoals beschreven in 1.3.
Hiervoor is als arbitraire eis gesteld dat in deze tijd <t d ) de
uitgangsspanning van de omhullende detector maar tot 2/3 van de
waarde van de eerste top mag afnemen. De differentiaal
vergelijking voor het RC netwerkje heeft als oplossing:

(5)

Verwerken van de eis dat de uitgangsspanning maar tot 2/3 van de
oorspronkelijke top waarde mag afnemen, levert formule 6 veor de
RC tijd.

t d = RC In <2/3) (6)

Omdat de omhullende detector een direkte belasting voer het
filter vormt moet de ingangsimpedantie van de detector veel
groter zijn dan de uitgangsimpedantie van het filter. De uit
gangsimpedantie van het filter bedraagt 1 KO. De ingangs
impedantie van de detector wordt voornamelijk bepaald door de
weerstand die in dit netwerk aanwezig 1s. Voor deze is 10 KO
gekozen. Daarmee ligt de waarde van de condensator ook vast als
de tijd t d bekend is. Voor deze tijd is in de eerste versie 100
~s genomen. Xocht dit niet juist blijken bij de praktijk test dan
kan dit eenvoudig gecorrigeerd worden door, met formule 6 een
andere waarde voor deze capaciteit te berekenen.
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en de hysterese
voor de juiste

wordt in deze
voor de eigen-

Om verdere verwerking van het uitgangssignaal van de omhullende
detector mogelijk te maken is versterking noodzakelijk. De door
het filter ontvangen signaal is in de orde van grootte van
milli-volts, dus de uitgang van de omhullende detector zal ook in
dit bereik liggen.

Bij deze versterking stuiten we op een probleem. De schakeling
willen we compact houden en van batterijvoeding voorzien. Gevolg
is dat we niet over een symmetrische voeding kunnen beschikken,
die nodig is voor normaal gebruik van op amps.

Dit kan worden opgelost 1 door de versterker "enkel" te voeden en
de ingangssignalen aan te bieden als variaties rond de halve
voedingsspanning. Deze halve voedingsspanning gaat functioneren
als een pseudo aarde. Om deze waarde zo stabiel mogelijk te
houden wordt deze spanning gemaakt door een spanningsdeler met
twee identieke weerstanden tussen voeding en aarde. De aldus
verkregen halve voedingsspanning wordt voor grotere stabiliteit
gebufferd door een versterker met vesterkingsfactor 1.

Om met het oog op de batterij voeding het stroomverbruik zo laag
mogelijk te houden is voor CMOS operationele versterkers gekozen.
Deze hebben een zeer lage rust stroom die instelbaar is op 10,
100 of 1000 ~A. Daarnaast bedraagt de input bias stroom ongeveer
1 pA. Dit maakt het gebruik van weerstanden in de orde van mega
ohms voor de spanninsdeler mogelijk, zonder dat de deling wordt
belnvloed door de stroom die weg lekt in de versterkers ingangs
trap. Door weerstanden van 1 Mn te gebruiken voor de spannings
deling wordt het stroomverbruik van de delers ook laag gehouden.

Om de uitgangssignalen van de ombullende detector van milli-volts
naar volts te brengen wordt de versterking van de niet in
verterende versterker ingesteld op 1000 maal. Dit resulteert in
een versterker gedeelte dat is weergegeven in figuur 12. Hierin
is ook de realisatie van de pseudo aarde aangegeven. Het filter
en de omhullende detector werken beide ten opzichte van deze
pseudo aarde.

3.2. De drempel detectie.

Voor deze drempel detectie is met name voor de lage dissipatie
een speciaal CMOS IC gevonden. De MAX 8212 een CMOS micro power
spanning detector met een ruststroom van 5 ~A. In figuur 13 is
het inwendige plus een aantal externe instel weerstanden van deze
detector weergegeven. Deze weerstanden zorgen voor de instelling
van het spanning detectie niveau en de hysterese in de detectie.

Dit IC bevat twee transistoren die de uitgang
uitgang aansturen. De uitganstransistor wordt
werking via een inverter aangestuurd. De op amp
configuratie als comparator geschakeld en zorgt
lijke spanning detectie.

1 Dit probleem kan na later bleek beter worden opgelost door
een CMOS op amp te gebruiken die ingangsspanningen vanaf 0 volt
kan verwerken. B.v. ICL 7612.
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figuur 12: Versterker gedeelte aangepast aan enkele voeding.

De referentie voor deze comparator wordt geleverd door een
bandgap reference van 1.15 Volt. Dit is een spanningsbron die
vrijwel onafhankelijk van de temperatuur is, dus aan de
comparator een zeer stabiel referentie niveau aanbiedt.

Zoals in de specificaties beschreven moet de drempel detector
ever een hysterese beschikken zodat betrouwbaar aan en uit
geschakeld wordt indien het ingangssignaal rond de detectie
drempel varieert. Uit het schema van figuur 13 kan de werking van
het geheel en de formules die nodig zijn voor de berekening van
de weerstanden worden afgeleid.

Veor de versterker geldt:

Vv.r.1..• .""c • .,.
VV .,".1..• rk.r uit.

= V.uP

= 0 Volt
als
als

V- > 1.15 Volt
V- < 1.15 Volt.

Om de werking te beschrijven gaan we uit van de volgende begin
toestand, V_ < 1.15 Volt. Het gene resulteert in een Vv.rat. uit.
van V.u~.. Dus T1 geleid niet waardoor de spanning op de (-) klem
van de op amp aIleen wordt bepaald door de spanningsdeler gevormd
door R1 en R2 • Verder geleid T2 en is de uitgang met aarde
verbonden.

Willen we een verandering in deze toestand krijgen dan zal de
spanning op de (-) klem van de versterker tot boven de
drempelspanning V·u -. van 1. 15 Volt moet stijgen. Veer V- geldt in
deze toestand formule 7.

Vin R1

V- = (7)

R + R
2

1

19



Op het omslag punt moet gelden V_ is gel1jk aan Vu -. en de
ingangsspanning is gelijk aan het bovenste omslagpunt Vu ' Wanneer
dit wordt ingevuld in formule 7 resulteert dit in formule 8 die
berekening van R2 voor ieder omslagpunt groter dan 1.15 volt bij
vast gekozen R1 mogelijk maakt.

Vu - Vu -,

(8)

Vt.h

Na deze omslag komen we in een nieuwe toestand. T1 geleid en T2

spert omdat voor de uitgangsspanning van de versterker moet
gelden dat deze gelijk is aan 0 Volt als V_ > 1.15 Volt. De
uitgang van het Ie is nu losgekoppeld van aarde. R~ gaat nu omdat
T1 geleid ook een rol spelen in de spanning die op de (-) klem
van de versterker staat.

t-------o V" , I
--....."-------"

,-------------,,----1----0 V,,,,..OJ.. '

R 1

,

r;::;-R' .L--l elerentle
I 1. 15 V

figuur 13: Schema MAX 8212 plus instel weerstanden.

Deze spanning wordt beschreven door formule 9. Die wordt
verkregen door toepassing van het superpositie beginsel. De
eerste term rechts van het gelijk teken wordt gevonden door V1 "

met aarde te verbinden. V_ wordt nu bepaald door V.uP en een
spanningsdeler. Deze deler bestaat uit R8 in serie met een
vervangingsweerstand, die bestaat uit de parallel schakeling van
R1 en R2 • De tweede term na het gelijk teken wordt op gelijke
wijze gevonden door de V.u~. klem aan aarde te leggen.

-----------+ (9)

Wanneer we in formule 9, formule 8 substitueren op dus danige
wijze dat R1 uit formule 9 verdwijnt, vinden we formule 10, die
bereken1ng van R3 mogelijk maakt voor iedere gewenste hoeveelhe1d
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R", = R;;;:
V.uP - V-t..h

<10>

In formule 10 is VI het lage omslagpunt dat een omslag naar de
begin toestand veroorzaakt. Dit is de toestand waarin T~ weer
spert en T1 geleid. Hiermee is de werking van het IC beschreven
en de formules voor de berekening van de weerstanden gevonden.

Bij de dimensionering van de weerstanden zijn weer een aantal
aannamen gedaan omtrent het signaal niveau. Juistheid zal ook
hier in de praktijk moeten blijken.

We gaan er van uit dat een spanning van 0.5 mV detectiedrempel
voor de detectieschakeling is. Dit resulteert in:

R1 = 1 xn
R;;;: = 820 KO
R,.,= 21m

R;;;: wordt als 1 KO potmeter uitgevoerd zodat enige variatie van
de bovenste omslag (Vu > op eenvoudige wijze mogelijk is. Ook hier
zijn de weerstanden in het mega ohm gebied gekozen am de stroom
door de spanningsdelers zo laag mogelijk te houden. Tevens wordt
het gebruik van dergelijke grate weerstanden mogelijk gemaakt
door het toegepaste CXOS IC. De threshold input current van dit
IC bedraagt slechts 0.01 nA. Van belnvloeding van de door de
spanningsdelers gemaakte spanningen door de ingangsstromen van
het toegepaste IC kan geen enkele sprake zijn.

Uit het voorgaande blijkt dat wanneer we de uitgangsklem van de
XAX 8212 door middel van een pull up weerstand met de voedings
spanning verbinden, de uitgangsspanning laag wordt. Dit omdat T2

geleid als de ingangsspanning van het IC boven de drempel zit.
Dus indien er signaal ontvangen wordt door het filter is de
uitgangsspanning van de schakeling 0 Volt. Ontvangt het filter
een te klein of geen signaal dan is de uitgangsspanning van het
IC haag.

Voor test doeleinden wordt de schakeling van een LED voorzien.
Deze wordt via een extra transistor aangestuurd. Dit resulteert
in het totale scbema van figuur 14.

Het is dUidelijk dat een zeer groot deel van de totale stroom die
aan de scbakeling wordt geleverd, naar de LED gaat. Deze half
geleider zal in het eind antwerp uiteraard verdwijnen en worden
vervangen door een verbinding met DADS.
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Sr'oe18n

L, 50 }JH
L", 80 }JH
L', 200 pH

Condensatoren

C, 180 pF
C". 270 pF
C" 100 pF
c.·l 22 nF
CO"~ 1.5 }Jt<

R'7 (:.......;10". 70 pF

Weerstanden

R'.-';!,,'·l 10 KO
R ....,., 1 MO
R, 1 KO
R:., 10 KO
R, 1 MO
R., 1 KO
R., 1 MO
R r, MO.c-

R ..· 10 KO
Re , 100 n
R.. 1 MO
R , .. 1 Mn

Halfgeleiders

D, OA 95
D,;;: LED
T , BC 414
IC, ICL 7611
Ie,. ICL 7611
IC , MAX 8212

R,.

N/C

Gnd

N/C

V',",'r'

R".,

MAX 8212

In

N/C

Hyst

C,..,
+

VI"

V""r. (+:3 V>

l. ~.: t.. ' '•• .' ,-. ", I, ::, ",:] "



Bij deze
buiten de
getest van
niet.

4. Testen van de totale schakel1ng.

Het testen valt uiteen in twee delen. Het eerste deel is bet
testen van de scbakeling met bebulp van een functie generator.Het
tweede deel is een praktijk test.

4.1. De eerste tests.

Voor de eerste test wordt een functie generator op de ingang van
bet filter aangesloten en nagegaan of binnen bet spectrum van
ongeveer 500 KHz tot 3 kHz de LED dooft en daar buiten aan gaat.
AIle toegevoerde signalen bebben bij deze meting de zelfde top 
top spanning. Bij deze test moet rekening worden gebouden met de
bysterese van de detector.

Het kan voorkomen dat door de niet gebeel vlakke overdracbt
karakteristiek van bet filter, bet signaal bij frequentie f 1 net
boven de drempel Vu uit komt maar bij een daarnaast gelegen
frequentie f~ niet meer. Het gevolg is dat indien bet niveau van
bet signaal bij f 2 nog boven VI ligt de LED als gevolg van deze
bysterese uit blijft. Zou een signaal met een niveau gelijk aan
bet signaal f 2 aIleen optreden blijft de LED aan. Om dit te
voorkomen wordt bij een groot aantal frequenties binnen bet
spectrum van 500 KHZ tot 3 kHz steeds de ingang van bet filter
los gekoppeld van de functie generator om er zeker van te zijn
dat bet signaal daadwerkelijk vergeleken wordt met bet drempel
niveau Vu •

In de praktijk zal een signaal met de frequentie f 2 en een
signaal spanning gelijk aan die als in de bierboven bescbreven
test, bet gebeel betrouwbaar inscbakelen.

Bij deze test kunnen we gaan tot een ingangsspanning van 40 mV op
de filter ingang. Daarna gaat de LED branden in verscbillende
delen van de doorlaat band van bet filter. Verder meten met een
scoop leert ons dat bet signaal weI nog door bet filter komt,
maar de omhullende detector niet meer in staat is de detectie uit
te voeren. Wanneer we de ingansspanning tot 30 mV laten dalen
blijft de LED constant aan ten gevolge van de ongevoeligheid van
de omhullende detector voor dergelijke signalen.

meting is ook geconstateerd dat voor aIle frequenties
doorlaat band van bet filter de LED aan blijft. Er is

o tot 30 kHz. Verder gaan de bescbikbare generatoren

Ba deze tests is er een tweede test uitgevoerd. Hierbij wordt aan
de ingangsklem van bet filter een lange draad van ongeveer 1
meter bevestigd. Het zelfde wordt gedaan met de signaalklem van
de functie generator. Deze draden die als "ontvang en zend
antenne" moeten fungeren worden een stukje uit elkaar gelegd. Bij
vol vermogen van de generator, detecteert de scbakeling
betrouwbaar. LED uit tussen 500 KHz en 3 kHz, aan buiten dit
frequentie gebied.

Bij deze meting kan ecbter geen uitspraak worden gedaan over de
gevoeligbeid van de scbakeling bij verscbillende frequenties. Dit
omdat bet door de slechte aanpassing van de "zend antenne" aan de
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uitgangsimpedantie van de functie generator onmogelijk is het
uitgezonden vermogen over bet gebele spectrum constant te bouden.

Ook is de totale stroom die de scbakeling trekt gemeten door een
ampere meter in serie met de voedingslijn op te nemen, dit
resulteert in een totale stroom van 20 mA als de LED brandt en 30
mA als de LED uit is. Deze relatief grote stromen komen voor 90%
voor rekening van bet eind trapje bestaande uit T1 en D~.

4.2. Een praktijk test.

Tijdens de praktijk test moet blijken of de scbakeling werkelijk
functioneert. Indien de scbakeling niet betrouwbaar werkt, dit
wil zeggen, in een boog tempo aan en uit scbakelt, kan dit de
volgende oorzaak bebben.

Als deze storing optreedt
stollen (figuur 1) is de
Veranderen van deze tijd
detector zijn oplossingen.

bij bet gebruik van signalen voor bet
RC tijd te klein. Zie pagina 17.

of aanpassen van de bysterese in de

Indien de scbakeling in bet gebeel niet functioneert, zijn de
aannamen van pagina 21 over de detectie drempel niet juist.
Verstellen van R2 kan bet probleem verbelpen. Aanpassing van de
antennelengte kan ook een oplossing zijn. Werkt dit niet dan zal
bet filter niet gevoelig genoeg zijn en opnieuw moeten worden
ontworpen.
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5. Conclusies.

Uit de eerste tests blijkt dat de scbakeling tot een ingangs
niveau van 40 mV betrouwbaar werkt. Neemt bet signaal af tot
onder 30 mV dan werkt de scbakeling in bet gebeel niet meer.

Wanneer we aan de generator een zend- en aan de scbakeling een
ontvangantenne koppelen blijkt dat de scbakeling in staat is
signalen in bet frequentiegebied van 500 KHz tot 3.5 MHz
draadloos te detecteren.

Een praktijk test is nog niet uitgevoerd dus over bet werkelijk
functioneren van de schakeling kunnen nog geen uitspraken worden
gedaan.
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Appendix A.

De cauer expans1e voor een derde orde overdracht functie.

26



Bij de cauer 1 expansie
weergegeven in figuur
spoelen verplaatst naar
naar de horizontale.

wordt uitgegaan van een laddernetwerk als
A.1. Bij de cauer 2 expansie zijn de

de vertikale takken en de condensatoren

L, L, L"

l .... , , '"-'1 l I

figuur A.1: Cauer 1 ladder netwerk.

We gaan verder uit van een netwerk met n=2, dit netwerk heeft een
overdracht functie als die van formule a.1.

1
---= (a.1)

Vin

Deze wordt omgeschreven naar formule a.2.

1

(a.2)
Vi.n

1
---=

(1/L2 )s2 + (1/Li L2C)J
«l/L i C) + (1/L 2 C»s

De term tussen de rechte haken in formule a.2 bevat aIle drie de
component waarden en aIle machten van s. Ket deze term wordt
verder gerekend. Enig rekenwerk leert dat zo~n term ook
geschreven kan worden als:

1 1
s:~ + + S

Li C L2 C Restterm
= L2 s +

52 1 6 2 1
+ +

L2 Li L2 C L2 Li L2 C

Jia het uitvoeren van deze deling blijkt de restterm:

1
rest term = s

(a.3)

(a.4)

te bedragen. De breuk waar de restterm in staat kan weer gedeeld
27



worden op de zelfde wijze. Omdat zoals zo meteen zal blijken,
levert deze berekening de waarde van capaciteit C2 OPt zoals de
vorige de waarde van Lz opleverde. De gangbare notatie voor de
impedantie van een capaciteit is 1/Cs, daarom wordt de reciproke
deling uitgevoerd.

S2 1
t

L:;;:
_______ = Cs t

6

restterm1

1
s

(a.5)

Restterm 1 bedraagt na het uitvoeren van de deling:

1
restterm1 = (a.6)

De volgende breuk met rest term levert de waarde van een
inductiviteit zodat weer de reciproke van de vorige deling wordt
ui tgevoerd.

1
6

(a.7)
1

Conclusie: door afwisselend de deling van de breuken met de
restterm en de reciproke deling uit te voeren vinden we
afwisselend de waarde van L" plus een term en C,,-1 plus een term
gevolgd door LO - 1 plus een term en C"-2 plus een term enz ..

Deze expansie methode is toegepast op de overdracht functie van
het filter.

1
H(s) =

S'" t 0.9886:2 t 1.238s t 0.491

gaat a16 voIgt in zijn werk:

1

S3 t 1.2386
H(s) =

(a.8)

(a.9)

Deze term
behandeld.

1 t r0 . 988s
2

to. 491J

L s::~ t I, 238s

tussen de rechte haken in formule a.9 wordt verder

28



0.98852 t 0.491 /58 t 1.2385\ 1.0125
5""' t 0.4975

0.7415 /0.9885~ t 0.491\ 1.3335
O. 9885~>

0.491 /0.7415\ 1.5095
0.7415

o

DU5 L;;;: = 1. 012 H
C = 1. 333 F
L 1 = 1.509 H
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Appendix B. 

 

Print layout met component opstelling. 
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Appendix C 

Data sheets CMOS  ICs. 
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~"I~JX I~"I
Pr09ramtnllble Voltage Detector.

______ .".,.., De.crlptlon
Maxim's MAX82\1 and 8212 are CMOS m.cropower
YOItage detectors. Each contams a comparator, a 1.15V
bIIndgap reference. and an open drain N-ehannel
output drive' Two external reststors are used In con·
juncfton with the lOternal reference to set the trip
....oltage to the desired 'evel A Hysteresis output IS also
included. allowing the user to apply positive 1eedback
for nOIse-free output sWitching.

The MAX82" provIdes a 7mA currenHlmlted output
sink whenever the voltage applied to the ThreshOld pin
IS les&than the 1.1511 Internal reierence In the MA)(8212.
8 voltage greater than' 1511 3t the Threshold ptn turns
the output stage on (no current limit)

The MAX821'/82,2 are plug-In replacements lor the
bipolar ICl82'1I8212 in applications where the maJ[,
mum supply voltage IS lesS than 1S.5V They offer several
performance advantages, Including reduced supply
current. a more tIghtly controlled bandgap reierence.
and more available current from the HysteresIS output

__________ Application.

The 5~A qUIeScent current of the MAX821' ano
MAX8212 make them SUitable tor a WIde vanety of
voltage detection applications. especIally In battery
powe~ed equipment

Under Voltage Detectton
Over Voltage Detection
Battery Backup SWitching
Power Supply Fault MonItOring
low Banery Detection

MaXim's ICl1665 Over/Under Voltage Detector IS
recommended tor new deSigns reQulnng both low and
high voltage detechon

'FYPlcal O".r.tlntl Circuit

___________ F_tur..

• .......- 2nd ........ ' ... ICLI211/1212

• Low "-' CMOS Deolgn

• s,.AO.-C.......

•~H,.- Outpull
• :!:-.V ThNohotd Acc:uncy (US"")
• :LOV 10 lUV Supply-. A.-.ge

• o.tIntd Output C UmlI-...XI211
• Hlg/I Output Cu cap.blllly_AXI212

______ Orderlntl,,,for,,..tlon

""" TEIIP: IIIIANGt .....CtCAGIE

MAX8211CPA O·C to ·70·C 81••d M,n, DIP

UAX8211CTY O·C 10 .70·C TO-gg C.n

; MAX82'1CSA O·C 10 ·70·C 8 lead S",.II Outlln@

MAX8212C,D O·C to -70·C D,ce

MAX8212CPA O·C 10 -70°C S le.d MIn, DIP

MAX82~2C1" O·C 10 ·70·C 10-99 C.",

t.4AX82nC'D O·C 10 ·70°C Dlc@

: MAXS212CSA O·C to ·10·C Slud Sm.11 Oulllne

_______ Pin Conflgur.tlon

Top v~w
KlInlllSlS

T1IIIlSllll.D~V·
DUT~1 ( ) K/C

./e -!o......t .•.A l'e

&DIKD

8leao TO·99 Metal Can

!
=........

=....~

logiC Supply Under-Voltage Detector
(D.t.,:«1 C,rcu,r DJ.grem- F''}vr, !JI

"

I, ""'"""X,"'"MA¥S2·)

",'1'\)1.... ...

mnRl~: 0;· ':;C
TlRIfSHCU ) i_ lit

OUTPUT ~ -! 611hJIID

8 leao PlastiC DIP

H't'STUI('~:O'--!.'. ,: :;C
TlIIIIl1NOLD.....l I ., ,./t

OUTPUT, , i ,I SUJIO

8 Lead SmaH OutlIne I'-- -.1

•

""'AXI"'" ~ ..J1'''''ft'...,.'"'~'_uc:f. 1.
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Current into Any T.rmlnal . :5CJmA
~f O_pellon lNot. 'l :w;DnW
Operatinu Temper.ture Range '" D"C 10 ·7~C
l.Md T.",peratur1I ($ok:Seflng, 10 teCondll ..,.C
Stcnge Temperatur. Range : •.• "'-C to .,ao-c

Programtnllbl. Volt••Detector.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
SupplyYollage -o.5to.,8vo1lt1
Output Yoltage ..... -O.$VIO.'8\1'oOI
"""'••llIoI18g8 .. +0.$10 -18 won. w r.t v·
ThreMold Inpull/ott. . SV· +0.5 YOttt

~v GROUND -0.5 yDtg

.... 1: o.r... lir-.-rly abOve SO-C by ·lDmW/·C for MAX821'CI8212C

Sf,..... lDo.. '110M "Ited~ -AbeOl"IW ..../!'nll'" "IMQ'" me1 ca... "."",.."1 rtlmee' '0'''' CJIttrlc. 7,...,..".. ,.,,,.. ""r.Iid Iuncrron.l::::::.~~':~'~=~,::,,,o;~ct~c:,:=;=:=':,::::;OI»f,r/OlM11IlCf1OM 0'''' .-l'car.om. ftOIlMfII_ E."..". to

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(V·· 511. T... ", .-s"e un'" 0If1erw1M apKlfutd)

"'RAIII,.." IY...OL -, _I
CONDmONI

II'N TYP IIAIl -TYI' IIAIl "ITI

Supply Currenl 2.0\1 ~ V':S 1t $V

" " ,.A
GNDs VTtoI'f V'

TtH_holCl Trip Vol1.ge V,"
lOUT ~ "mA. VOl." ~ Z'II 1.1' ", 1.18 1.11 1.15 ".2\1 '! V' os: 16 ~V

Threshold Yo/lege Ollpanly
\ lOUT ....mABetween Outpul & Vnd• "", ~O' mV

Hytlar.ll Oulpul IH'I'S,·1mA

Guarani"" O~'.llng
V..... "2S·C 20 16.!l 20 ,.,

Supply Voltage Ringe o-C 10 ·70"C 22 ,., 22 11.5

'TyPICiI Operating Supply
Vaup,> i "2S·C

,, '8.5 " 16'~tage Range

Thr.tlold Vollage
~V'H/~T i lou" =4mA -200 -200 ppm/-c

Temperlture Coefflclenl VOUT '" 2V

YIIr,atlOr> of Ttlr""old ~VH./~V· i :J.V· = 1()1l1, II V·,.. 5V , 0 02 mV\lloltage wlln Supply Voltage

Ttlr.tlold Input Curren, I," o~ .... Hi~ V' DO' '0 0.01 '0 nA

HYlle,eslllHkage Current

VOUT " 16 ~V. V H " = 1 OV
VOUT = 165V V TH '" 1 3V
Vou" = ~V VTH~ 10V
Vou .. = 5V V'Iol = 13v

017

70

'0

04

0'

'2

017 04

0'

,.A
.A
.A
.A

m'
.A

HYlter••• SalVotlage !V;.v!o,_. I ~:;u~~5:~~~t't~VV. I -01 -02 -(11 -0.2

Mu. Available Hyller"I' ~-- -2 -'0 2 -10 mA
Currenl ~ i .... ,... =13.... •

NOTE 2' Ttle ma_lmum output current 01 lne MAX821 1 ,s I,mited by dellgn 10 30mA under any operallng condlt.ons Ttla output yoltage
may be lultalned al any yollage up 10 ·16 ~V .. long as the ma..mum pOwer dlilipalion 01 the devlca '1 nOI e.CMded

NOn 1: Tn. ma.,mum output currenl oj ,rote MAX82'2 15 not del,,,ed I"d Iyltem, ua,ng the MAX 82'2 mUlllnerelora enaurel"at the output
currenl does nol exceed ~A .nd Ihal tne rr,aXlmum power d,s.sIPlIlon ollhe deVice 1$ nOI e_c-oed

"0 .NlAXI.Nl
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De18/Ied Deeor/ptlon
,.. aIIown In lt1e block dllgrarna 01 Flgu,. 1 & 2, the
IotAX8211Ind MAX8212..ch contain I t15V """rwnce,
• comparator, en open drain n-chlnnel output nnaia·
tors, Ind In opan drain p-<:hlnnel hrwt_ls output.
TIlo MAX8211 output n-<:hlnnll tums on _n thl
YOltage IIPpliod to the THRESHOLD pin II_thIn the
Intemll rell",nce (1.15V). The oink curnont Is limited 10
7mA (typical), IlIo'Ning direct drlYl olIn LEO without I.eo ,.illor. Tho MAX8212 output tume on _n the

:~~~~I~~~~~~eT~:~~~~Oo':i~:t~~~"i~
not current limited, ana will typiCilly link 35mA.

Compeftlllly _ ICLalllll12

The CMOS MAX8211/8212 ore plug-in ",pllcements
lor the blpollr ICL8211/8212 in mostlpplicllions. The
UII of CMOS technology hIS severllldvlntag... The
quiescent supply current ia much I... thin in tne bipolar
parts Higher value r.iators Cln alIa be uled in the
networks that set up the trip voltage, lince the compare·
tor Input (THRESHOLD pin) is I low leaklge MOS
tranaistor This further reduces system current drain
The tolerance of the internal reference hu alao been
significantly improved. Bllowing 10r more precise vol
tage detection without the use 0' potentiometers

The Ivlillble current Irom the HYSTERESIS output
hiS been increased from 21 lolA to 10rnA making the
hysteresis featurE. .asier to use. The disparity between

:~: OO~~~~~~~~I~~h,:i~~~;~~f~tESI~~~~~cu~
hIS Iiso been reduced In the MAX8211 Irom 8mV to
0.1 mV to elimInate output "chatter" or oscillation

MO!t voltage dettK:tion circuits operate with supplies
thillre 15Vor I...: in these IPplicatlons, the MAX82111
8212 will repllce :CL8211/B212. with the performlnce
advantages described above However it should be
noted that the CMOS parts have an absolute maxImum
supply Voltage rating ot 18V. and should never be used
in applications where this retmg could be exceeded.

_____~/AppIIoet'-

"'lWIIp~

Figure 3showsth. bale clreu" lOt both under-YOltllge
delection (MAX8211) Ind over-voltage detection
(MAX8212). For applications whe", no hyst""aaia Is
.-ed, R3 should be omitted. TIlo ratio 01 R,to R2 is
then chosen such thlt, lor the daaired trip voltage at

~~~~i~~::'~:'R~~L~8~~':=~~
the MAXB211/8212 can UII much higher ,.lltor vIIUllI
in lt1eIttenultor networI<lt1enthe bipollr ICL821118212.

--

..
....AXI....

"""1(8211
ItIAX'7f2"..,,,---I,

•

.NIAXI.NI 111
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Pr09ramtnllbl. ~Ita9.Detector.

~ a._loti _ H,._10
To ensure nOIse-free output sWitching. hysteresis is
frequently used in voltage detectors. For both the
MAX8211 and MAX8212, the HVSTERESIS output is
ON for THRESHOLD voltages greater then 11SV R,
(Figure 3) contrors the amount of current (poSItIve
feedbackl supplied f,om the HYSTERESIS output to
the mjd~POtnt ot the resistor dIvider, and hence the
magnitude 01 the hysteresis, or dead·b8nd

Resistor values 'or Figure 3 should be calculated 8S
follows:

1) Choose 8 value for R, TYPical values are rn the
IOkO to 1QMU range

2) Calculate R2 for the deSired upper triP point Vu
uSing the formula

R ,R x IVu - Vn,1 ~ R x IVu - , lSV)
e' VTH 1 115V

3) Calculate R3 'or1he desIred amount of hysteresIs.
where VL is the lOwer triP POint

R, ~ R, x IV- - VTH) _ R, .. (V' - 11SVI
IV u - VLi IVu - Vll

or ,1 V· ::: V IN

R3 ::: Rz )( (V l - V1H) ::: Rz '" (V l - nSV)
IVu - Vll IVu - VLi

Figure 4 shows ~n alternate CirCUIt. sUitable only when
the \lortage beIng detected IS also the power
supply voltage lor the MAX8211 or MAX8212

ReSistor values tor Figure 4 should be calculated as
follows

1) Choose a value for R 1, TypIcal \lalues are In the
10kfl 10 10MH range

2) Calculate R2

R
2

:: R,)o: (V L - VTh l =- R
1

"" (V l - 1.15V)
VTH 115V

3) Calculate R3

R, ~ R, > IV~,-s~Li

Lo..~ a._to, /0, LOl/lc Supply

The CIrcuit 01 Figure 5 Will delecl whef1 a 5 OV (nOmInal)
supply goes below 45V which IS the Vrnl f'1 normally
specIfied In log c systems ReSiStOr \lalues ha\le been
Selecled which ensure that false under-\loltage alarms
will not be generated e\len With worst-case Threshold
Trip Voltages and resIstor tolerances R3 pro\lldes
approximately 75mV of hysteresIs

..
.. ,.

1ft"••

.. .-....A X 1'-""
MAX821 I
",AX8272

~ll'Vl ....---I,

IJQI,H•• Alr.mat, C,'CUlt lor 1/1"': 1/.

r I.. .nll

I" ,.
~"TflII[IlI

i.. I.' A'lAXIA'l

I
" M~XB;11

OlITI'IJT .."I,,-,C ILIWHl'_. ,.-41'1
"'"" I

I

J
_______ Chip fbpogr8phy

w•• '", ':.""01 "i""" 1• .5DO",'O",I)' fO' "J' or ."~ r 't".lrr DIn" I"."e"ellm~,nr.r'lr .",ootJ·,tJ If> , oW....,,,, prpDuel No corCl.<" PI/,m I.e.",•••re ""pJ,.o
oW.... '.., "III~'S I'" "fJn' 10 c"'1I9' ,~ "/c",.r'r "'CI l~cd'CII'Onj ""'''O"f 1I0llc,.' ,ffr I,,,.,..
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.ApplIc8tIon.

D
!"6"b"b'6"6t!~"6"6'6

<'..l <'~ <'..l ~~ <'..l ('~ <'..l <'..l \"'~ <',..l.

~~~p~1r~~~~~'t
X X X X X X X X

X X

X X

X X X X X

e'O X X X X X
Dei' X
ei' X X X

'mA X

-.---..-.--~1nI'onrNIfIon

ICL76XX t N -Of
liT I
Vos SELECTION TEMP RANGE Al.CK.'GE CODE

A = 2mV C=QoCTO 70°C TV· TO·99. SPIN
B = 5mV "I; -55°C to PI'. • PLASTIC 6 PIN
C = 10rTl'V +1250 C MINIDIP
D = '5mV po.,. PIN PLASTIC
E =20mV PE . 16 PIN PLASTIC

JD • 1. PIN CERDIP
JE ·'6 PIN CERDIP

Compensated
Externally
Compensated
Extended
CMVR
Offset null
capability
Proorammabl

F<xed 10 I'~

SIngles Duals Tnpl8S QUads

NI~JXINI
.'nlll./DuIII/Jt/ple/Quad

Operational Ampllfl.,.

---------"..,...
.~Pln_""-

• 1 pi. Typical BIa, eurNfll-4 nA ..._m .
12l1°C

• WldeBuppIy~""'''1VtD.,1V

• InduIlry Blandlrd""-
• P!ogr8I111Mb1e ow-.t CunwdI of 10, 100 IIId

1000 ,.A

• """"'Ilhlc, l.Dw """" CMOS DMlgn-'

~l._IC''''·12'.'1
fO-_

-€2"'"':"."..-, 10~

..... J • '(If"l'ln

Banery Powered Instruments

Low leakage Amplifiers

Long Time Constant Integrators

low FrSQuency Active Filters

Hearing Aids and Microphone Amolrlrers

Low Drooo Rate Samele/Hold Amplifiers

Picoammeters

Top View

--- .......,O'.ClI .. tfM
he ICL781X'782X'783X'7~X family of monolithic
MOS op ampS ccmbine urtra low InpUt current with low

• r ocef'ltion 0\f8I' • wide supply vottage range With
In selectable Quieloent currents of 10, 100, or 10(x).,A

r amplifier. theM op ,mPl will oce,.te from ~1V to s:8V
wer supplies, or from single aupplies from 2V to 18V

ne CMOS outputs _ing to witnin millivolts of the supply
Itages

he ultr. low blU current of 1 pA n1IIkeS this family of
p amps ideal tor lung time constant integrators, picosrn
eters, low droop r81e ample/hold amplifiers and other

IDI~81~~~s:r~~~ttb~fo~~~~~":~:::i~~;
!'Tlpedance Of 10': ohms ensure optimum performance
Ith very high source imPedances in such IPplicahons 8S
H meters and photodiode amplifiers

~Opl attn., Cln:ult

~
.

'. .
'-

?

long Time COnltantlnleg,..tor
(CM'.''-d C''t:III' D,.gr.m - ,.",~ JOI

""AXINI.
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Blng/e/DUIII/7tlple/Quad
Ope,.tlolJlllAmpllfle,.

--- ,.., m.
Single & Dual

NRT TEMP RANGE PACKAGE PART TEMP RANGE I"lllCKAGE :
~~\XACPiO. ooe10 +700C 8 lead Plastic DIP ICl7621BCTV O"C 10 +700C TO-99 Con

ICl761XACTV OOCto -+ 700e TO·99 Can ICl7621BInV -55°Cto ... ,25°C TO-99C1"

ICl76'XAMTV -55°Cto+125°C TO·99Can ICl7821OC"'" (JOC 10 ... TOoC 8 Lead PlastIC 01 P j
ICl761XBCPiO. DOC to ... 700 e 8 lead Plastic DIP ICl711210CTV OOCto +700C TO-99 Con

~l761XBCTV DoC to ... 700 e TO·99 Can ICl78210CID (JOC to +100c Dice !
j

ICl761XBMTV -55>°C to'" 125°C TO·gg Can ICl7622ACPO (lOC10 ... 100c ,. Lead PI.he OlP

ICl76'XOCPiO. O°Clo +700 e 8Ie8dPl~t~ ICl71122ACJD (JOCto +70°C ,. lead CERDIP ,f--- - ------.
ICl76'XOCTV OOCto ... 70°C TO-99 Can --

tCL1822AMJD -55°CIo+125°C 1.leadCEROIP--- --_.- ..
ICL761XDClO O°C 10 +700 e DIce ICl7622BCPD COCto +700 e ,. Lead Plastic 01 P
-- "- ~--------

+700 e '.lead CERDIP .ICL7621ACPA ODC to +700 e 8 Lead PlastIc DIP ICl7622BCJD ODCto
----- - ~.- ----------_._- ,

IC11622BMJD -55°C to + '25°C '.lead CERDIP
,

~L!621ACTY_~Cto +70~~'99C~~

ICL7622DCPD O°Cto .. lOOC 1. Lead Plastic DIP 1
ICl76~1AMTV -55°C to + 125°C TO-99 Can

I
-_.-- - ~ --- --

_!C_L7~21.~~___ ~oC 10_.~700C ~ Le~d_PlaS~lc D~P_ ICl7622DCJD OOCto +TOOC '.lead CERDIP

(X .bC"e ,~tepI4r:edOr J ~ ... 6 ICl7622DC;D ODCto +70°C DIce
---~--

_____________ PIn Com'fgunttJo.;

Top View
~l~-'(\1~" .~ U '.

TO_"

2-2
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.'IIfII./DuaI/,&lpl./Quad
Ope",f/onal Amp"""'"

~SOLUT£MAXIMUM RATINGS' -Single & Duel

~lel Supply Vollege Y' 10 Y- 1SV OpenIling Tem_..~
!,,>utVoItOll'l ........ Y·+0.3 to Y--03Y MSer... . . . . .. . . . .. -Ii5OC to +125OC
~tIe..ntillinputVot'-' . ±KY·+O.3l-(Y--o.3JV CSeriIo . ...... . DOC 10 + 70"C

",ration 01 Output Short Circuit' . Unlimited ~Tem-.tu..-';ng.lO"'", . .3OO"C

:OntinuOU&!'ower O";lIIlIon • 25°C Above 25°C -1. Srr-~ ",-I"" under~ ....ifnum
cIenI.... Io'''''''' _".. '"'Y~ penNI'*"~ wIN ......

TO-lI9Con 250mW 2mW/oC n- ....... ,.ttnga CIiN)r. .-:I funcho'* aoerabon
8 Leed Minidlp 250mW 2mW/OC OIIh1 ...... M ..... orIl"YClCherl:lC:lnllltlON~

1. L.-:tPlasbc 375mW 3mW/oC thoeI tftchc.tecl' In Itle DC*'ationel Mchona ot the

1. L.eMJ Cerdle 500mW ....W/oC ~ .. notlmPl" EaooantQ~I"'U'
IrftuIft IWbI'l9 c:onditIc:IN Jot ............. "., en.ct

16 l.eId Pl..t,c 375mW 3mW/oC ...... ,.Ii8b1.Ilty

16 Llid Cerdle 500mW .mW/oC 2 Long~~~","'IITY"II"~ff

torage Temperature Ranoe -55°C to +1SOoC aero- """"t d~"t~ .,.. appl'" for lOng
pel'1~OfhrT'lll

3 The outoutl "WY be IhoneCI to ~1'OI.lf'Cl or 10~
-..odY for VII.I", ~ 10\" c.... ""* be .." to II'IIUfI
INt IhI d..petlOf\ fat1r'IQ •• not ••c.eOed

~LECTRICALCHARACTERISTICS - Single & Dual
f.isuPP =±~.O\/, 10 =1o"A. T. =25°C. unless noted)

11llU 1IXxa
"."AMETER IYMBOl CONDITIONI MIN. np. MAll MIN. np. MAll. UNmI

Input Offset ~It.ge Yo. Rs'S 1C1Okn T" = 25°C 2 5 mV
TM1N<T"sT,..,u 3 7

Temperature CoeffIcient of Vnc AVnc/6T R <1001c.n 10 15 iN/Of:.
Input Offset CUrTent 'OS T... _ 25°C 0.5 30 05 30 ...OOCST... < ... 700C 300 300
tnpUl SlaS CUrTent 181AS T.. = 25°C 1.0 50 1.0 50 ...OOCc;T.. s .700C 500 500
Common MOde Voltage Range VCMFI ~06 ~06 V
(E)I(cept ICl.7612 ICL7616)

Ex.lended Common Mode "CiolFI '0. .0.6
Vo!tageRange (lCL7612 Only) 10 to V

-11 -1.1

ElI.tended Common Mode VCMA 10::: 1o,...A -1.3 -{>3 -'3 -{>3 V
Voltage Range (ICl7616 Only)

Output VoltaJe SWing YOU' RL - 1MO T,., - 25°C "Olle ~O.liI8 V
()OC~ T...S.7QoC ~0Q6 ~0Q6

large Signal Vottlge Gllln A"" VA =±-O W.Rl =1MO dBT,.,::: 25°C 90 90

--- O°C<T... S·70oC 90 90
UnIty Gain Bandwldtl'l Gew 0044 0.044 MHz

Input ReSIstance R.. 10'2 10'2 0

Common Mode ReJectIon Raflo CMRR R "S 100k0 90 eo dB
Power SUPQI,. ReJection RatIO PSRR R $ 100k0 90 90 dB
Input Reterre: NOIse Voltage 0 0 Rs == 100n. I :< 1kHz 100 100 n\llVHZ
InpUt Referreo NOise Current 10 R~ =1000. f = 1kHz 001 001 p.V,!Hi
Supply Current (Per AmplifIer) 11..1.1", No Stgnel, No Lold • 15 6 15 ,.A
Slew Rale SR AVOL = '. CL =10Q1:lF 0.016 0016 VI..

VI,. = 02Vp.-p,

1-. R - 1Mo

Rise lime I, VI,. % SOmV. C L - 10Q1:lF 20 20 ...
R - 1Mn

Ove~hootFaclOr VIN =SOrnv. CL = 10Q1:lF 5 5 ,
RL -1Mn

iNtAXlh'I ... I ..
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Blng/e/DuallD'lple/QUIId
Opel'llt/onal Amplifier.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Single & Dual
(VSUPP =±S.OV, T. =2SOC, unless noted)

71UA 7IUB 7IUD uHml_AME7EA IYMBOL CONDrTlONS MIN. n" IILU. MIN. n" IIAll "'H. n" IILU.
In;)Uf Of'tMt 'Voltlge Vos R$S 10C»lt1. TA = 25°C 2 5 15 mV I

T..IN S TA< TIU. 3 7 20 mV

Temperature Coeffic18nt I>Vos/I>T RsS 1£XJWl 10 15 25 ~\IIoCI

ofVos ,
Input Offset Current los TA =: 25°C 05 30 05 30 0.6 30

OOCS;T...S-+700C 300 300 300 pA
-&SoCST <+l25°C 800 800 800

InPUt BI8S ClJmmt ISlAS TA = 25Q C 10 50 1.0 50 10 50
OOCST"S+700C 000 000 .co pA

-56OC5oT 5 .. '25°C 0000 0000 0000
Common Mode V""",

Io='~'
... +4.4 +..

Voltage R.nge -.0 -4.0 -'0
(Except lel16'2, ICL7lSle)

10= l00,...A1 "2 +42 +".2

-. ° -. ° -'0
V

10= ,rnA' +37 +37 +37
-37 -37 -37

Extended Common Mode VCIoIR 10 ~ lo,.A '53 '53 ~5.3

Voltaoe Rlnoe +53 +53 +53
(lel7S12 Only) 10= l00,...A -51 -51 -51 V

10 = 1rnA +53 +53 +53
-os -4.5 -4.5

btended Common Mode Yc... 10= 10j-JA -53 -53 -5.3
Von.ge Range +37 +37 +35 :(lCl7616 Only) -51 51 -51

\0 = l00,...A +30 +3.0 +27 V

10= 'rnA '5 +45 -4.5

+2 ° +2 ° +17
OutpUt IJoltage SWIng

Yoo '
(1) 10 = 1OJ.&A R l - lMn t

1.... = 25°C •• 9 •• 9 •• 9
O°CST... S+70"C •• 8 •• 8 "8

-55°C<T.< "'25°C .., .., .. 7 --
10 - 100,...A Rl - l00kn

1.... :::: 250C •• 9 •• 9 •• 9
V

OOCST... S+10°C •• 8 "8 .os
-55°C5T....~ .. '25OC 2"4.5 ... .os

(t) 10 - 1rnA. Rl - 1Cl1l.n
T.. :: 25°C "5 ·os ...

O°C~T ...~-+70cC .., .. 3 •• 3
-5!l°C<1... <.'25°C "0 •• ° •• °e----c- - ~-~

Vo - 2;4 av, R l - lMnLafoe Signal Voltage Gam AllOt
10 =1~ 1" = 25('C 06 104 eo 104

I ':i '0'
O°C~T... ~'!'-70°C eo 75

-~5°C<T... <"125°C ,. Bll Bll
Vo - ::t;4.0V R, -- lQOk(l

--

'0 :: l00iJA 1"::,, 25°C 06 102 eo 102 eo 102 dB
()oC~T..~ ... 70°C eo 75 75

-55°C< lAS .'25°C ,. Bll BB
Yo=:l:4 OV RL :: 10k{)
10 ::- 'mA' 1... =2SeC eo 83 78 83 76 83
O°C~1,,$ ... 70°C 78 72 72

f---~------ f---
-55°C$1",<-+'25°C 72 Bll Bll

U"lty Gam Bandwidth G•• 10 - 10j.JA' 000- 000- 000-
10:: lDO,JA 008 008 008 "'H,
'0= 'rnA' "

,. ,.
.... 1 ICU611 'e>') '~'ton"

.... 2 ICl76'4 J"o' 110m 0,"61<: 0,,,8

2..
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./ng/e/DuIII/'D'lpl./Quad
OptH'fltlolMl Ampllll.,..

~CTRICALCHARACTEIII8TlC8 - Single l Dual (Continued)
",pp =zs.ov. TA =2SoC. unless noted)

7UJlA - 7UllD
~1ITE1I SYMBOL CONDITION. "IN. TTP. IlWl. M'N. TTP. IlWl. IIIN. TTP. IlWl. UNITI
IDul_rstance RIN 10t2 1012 1012 n
l>!"tnOn _ ReJ«tIOf1 eMRR Rs S 100kn. 10 =1c..A1 78 IIlI 70 IS 70 IS
M As S '00kn. IQ =10ClrJA 78 91 70 91 70 91 dB

Rr;;,< lClC:*n.lo =1rnA l ee 87 eo 87 eo 87
....' Su_ ReIoction PSRR R$~10Clk.0.IQC.'~' eo IlO eo 94 eo 94
M RsS ltDtn.IQ =,~ eo ee eo 18 eo IS dB

Rs :C100kn.lo= 1mA' 70 77 70 77 70 77
!put R.felTed No... Voltage en Rs "" 10Ck'l, f =1kHz 100 100 .00 nVl.,rHi

PJt Ret8f'T'8d No,. Cummt 'II R = 1000. f - 1kHz 0.01 0.01 0.01 ~
PCllyCurrent '...... No SfQNlI, No Load

lerAmphtt8l'1 IQ='~' 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02

"'"IQ=l~ 0' 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25
lo=1mA' 10 25 '0 2.S '0 25

"'nnel Seper,110n 1(01/'1102 A"", =100 120 120 120 dB
~w Rate' SR AIIOL"" " CL = l00pF

VIN =8V/>-0
10 =- 10t.U'.' R.. =1Mn 001. 0,016 0.016 VI..

10 = lCXljJA. RL =,t:I:*O 0'6 016 016
10 = 1mA~ R =10kn 16

"
'6

~e Tlme2 ~ V,N =S()TlV. CL - 100pF
10 ='OIolA,' RL =- lMn 20 20 20 ..

10= 1()()"AA.Rl =lQ()l1J) 2 2 2
10 = 1mA.' Rio =- 1CMu'l 09 09 09

ersnoot Factor? VIN =: 5()mV, CL=100pF
10 =,o~' RL = 1Mo 5 5 5

"10 = loo"J1.., Rl = l00kn 10 10 10
10 ='mA~ RI. = 10k0 40 40 40

1 IClTel1 16\; 1e16onl~

:2 ICL7l'il. 3&pl'fromp:nelOp... e

~.AXIAl'I
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Appendix D 

Lijst van gebruikte meetapparatuur.. 
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Xilli volt meter,
Phi lips GM 6012

Functie generator,
Wavetek model 164

Oscilloscoop,
Tektronix 2225 50KHz oscilloscoop

L tester,
Hewlett Packard HP 4261A LRe tester

Xultimeter,
fluke 75 multimeter.

Voeding,
Power supply D030-1 Delta Elektronica.
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