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In dit ver81ag wordt een getr&Da1ato~aeerdeaehak.l!ng

buandeld t waaraede het IIlOgelijk 18 de dubbele 1ILtegraal vall

het 1nganga.1gnaal naar ae tijd te bepalen. a. de.. 1Dteg.rat1e.
ook voor laAgere tijden .et redelijke preoi.1e t. kuDae. uit-

voere., dienen beide integratore. seer atab1e1 te &1ja.

fheoretiach wordt aangetoond wat 4e oor&aken sijn van de

iaatabiliteiten en oDD.&awkev1pedea. tie b1j v•••cbUJ..ade

1ntegratorachak'-11Dcen ElIDae. optredeD. Tey_ wordt _-gun,
.elke aohakeling het ..eat ge.cbikt J.a om met trus:l.atorea te

worden uitg.voerd en hoe .en dan de gelijk8panD1ngavereterkera

£an dimensioneren om de integrator met een optimale nauwkeurig

heid te latea werkea.

De dr1ft van de veraterkers speelt hierbij een grote role

Belan81"ijk is dese dritt zo klein mogelijk te aaken. Bij het ont

werp ~s er naar gestreetd het nulpuntaverloop veroorsaakt door

te.peratuur eftecten kleiner dan 1 JJ.V/,C te houden. Oolt de ia

vloed VaD variat1e. 1D de voedende apaDning moet liefat tot

deselfde orde van grootte worden gereduceerd. Theoretiach ea

experimenteel wordt aaagetooad, dat dit proble.. op eesyoudige

aanier kaD wordea opgeloat door verach!1veraterltera toe te

pu.en ea er verder voor te sorgea, dat de transistorea TOOl'

de eerate traPPen ell hun instelliag op de juiste wijae worden

gekozea. BeD TOlledige bereltaning Tan de veraterkera wordt ge

geven en de resultatea vergelekea .et het.ex,periaeat. Oolt 1.

enige aandacht beateed &an de practi8che uitToeriDg van het

apparaat. In het bijzoader i. gedacht &an een eenvoudige be

UeDing.

fenslotte worden eDkele .etinsen behandeld oa de Da.wkeurig

heid VaD de integrator te toet.en.
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In de groep ERA VaD. de afd.ling der n.lttrot.oJudek UJ

. men besig lIet h.t ont.ikk.len van een 8Od.1 Tan ••• t .....

he1daaaYigat1••7at.... Ben b.langr1jk oa4.rd••1 TaD 41t ..,8t...

1.. ..n apparaat, dat •• a1.pale. .v.ar.cU....\ cI. v.r....Ui.'

1& .en b.p..ld. richt1D.s 2. % 1.Dt.p'.ert oa 4. ·af••1.,.e .01 l»

de•• r10htlDc te kunaen vaatl.sg.n (2-).
Blj ••••r.t. experia••tenhe.ft a•• 2 aobt.r .1k••r S.

.chake1•• Hiller-at.cratoreD gebru1kt. hOI' ... te srot. d1'i.f\

van d. T.r.terk.re (Solatro. t.:I.n aaplif1.ra .0 II 10,4) .1•..
d... iat.srator.. Toor het beoogde do.1 o....~t t. slja.
Xet kortg.elot.. ~angskl........ h.t ••rloop VaD d. spaaa1ac
au d. u1.tganl VaD de. eerste iat.grat.e2 (""1.) 10 aiD.....n

T00I!a6gaaJlel. l'lul1.nstel11.ng Vall •• groott.-erd. Tan 10 volt.

Reke... •• met een RC-t1jd van 1 a.o. en nea.. •• in e.rst. be
Dad.ring aan·, dat de drift vel gereduceerel op de ingang VAD d.

integrator ~.a1r m.t d. tijd v.raDd.rt, dan is h.t nulpgata-

J't' 2
v.r100p per aec ~.55 )A. y (vd:::: Dt .n "''111 c 0 vddt ~ tDt' ).
Wann.er d. tijdoonatante Taft d. t •••t. 1at.grator ."'.n.... 1 ••c.

1a. sal de apanniq V.z 8AI1 d. u1tS&aa Tan d.z. iDtegrator .a

ong.veer 220 ••c. d••aarde VaD 100 TOlt - de gr... van k.t

11.earit.it.g.b1.d Vall de int.grator - h.bbe. b.r.1kt. "'_~ is

f .... 't' - - ~ -1IIm.re. . ( 5 Tddt) dt :::: 1/6 D'C"'".
o 0

Mijn opdraoht lu1.dd. een duDb.l. int.grator te .ervaardig..,

waaraed. betere resultaten kuna.n word.n v.rkr.g.n.

De volg.nd. eisen .orden gesteld:

1. B.t apparaat mo.t tran.portabe1 aijn, zodat het oak ••t

h.t oog op de vo.diAS 'g•••nat ia d. 8chakel1ng ••,'transia.
tor•• uit te voer.D.

2. Oa .en goed. nulsta"bili.teit t ••aarbors-... dieDt d•. cb"ift

van de v.rat.rk.r, die "'oor d••• _tabilit.it b.pal.D4 1_,

so klein aogeli~k t. zi3.. Getracht 80et word.. de drift

,te. g.volg. VaD variati•• 1.a oag.v1ngateaperatuur kleia.r

dan 1 )L V~C te llaken.
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3. Eell ingangsiapedanti. Tan 106 olla is DOUg.

4. In-.n uitganpsignaal ao.tell asymmetri.oh t.o••• aarc1.

aijJb

We gaan e.rst na welke integr.reDde schakel1ng h.t ....t

g••chikt i.e oa ••t transiator.n te worden uitgeToer4.

Xntegr,r.nde Bohak.lin,••

Ilektrisohe signaleD kaD .en ••t behulp TaD d, Bobak.l1nS

Tan til. ,.1. int.grer.n.

8t,1 dat het signaal. T1 YOOI" t =- 0 wordt ag.sehueld, 4an is
·R

fig, ,.1.

i
Ta dYe

.n due= T- o u.
Vu.

't'

T 1 J Tadt + Tc -2 co
"

Wanaeer T (de spanning over de condensator Toor t • 0) gelijkco
aan 0 is, .eldt:

v • T
U C

1e-
RC

, zodat "'u eV'Dr,dig is

Zolang Ti » Vo kan hiervoor worden geschreven

't"

TU • ic J vidt.
o

met de integraal van de spanning aan de ingang naar de tijd.

Om het gedrag van de Bchakeling aader te b~palen. beschouwen

we het geval dat "'i een eeDheidssprong U(t) is, met U(t) • 1

volt voor t ~ 0 •• U(t) • 0 ",oor t ~ o.
Bet Terloop van de spanningea "'i' TO en ~ f "'idt als functie
VaD de tijd is in fig. '.2. getekend.
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. "c

t
• iC

o RC

De apaaniag "'0 kaD .en b......b..... d. operatorearekenia1 op

e.....oudige .~e bepale••

Voor de aprongkarakteriatl~k iJr(t) seldt:

ir(t) ..;.. .l(p) "oor 0 < Re p < 0;).

1 • 11 1· t ,! OC
R+..l. P+'RC

Cp

De frequentie-adaittantie A(p).

R
p - 0( •

sodat Re p .ek.r>0(.

R·T(t) * R• .l(p) • p ! C( •

T.rultranstor••r.n p.tt h.t origineel "an
t

"R(t) • e OCt • U(t) III e -IC. U(t).

1
..t ()( & - '2' t

.u ia "a(t) lit

,

yc(t) • "'i(t) - "a(t) • Vet).

t
-"2

Voor t ~ 0 is "11 • "0 III (1 - e )

III " •o

G•••nat ia de int.graal van "'l(t) aaar d. tijd.

Dit is ...oor t ~ 0 lit ~ • G•••ten .ordt "u
n. fout Da t aec. is:

+ e 1
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Kiezen we de RC-tijd precies 1 .ec. daD is:

f t e-t - 1t· +

Voor een rout in de meting ~ 1 % moet

f t = t + e-t - 1 ~ 0,01 of

-tReekaontwikkeling van e geeft:

t
2

t 3
t + (1 - t +!T - 3T + •••••• ) ~ 1,01

t 2 t t 2
2" (1 - 3 + M - ) ~ 0,01~ t ~ 0,14 sec.

Na 0,14 sec is Vc ~ 0,14 volt.

Voor een precisie van 1 %mag de integratietijd due niet langer

dan 0,14 sec worden genomen. Men kan hierin verbetering brengea

door de RC-tijd te vergroten. Men kiest d by. A x groter.

Met behulp van betrekldng (3.2.) vindt .en, dat 4e integratie

tijd voor ft~ 1 %nu kleiner moet zija dan A x 0,14 .ec.

Verder kan men op eenvoudige wijze afleiden, dat vergelijking

(3.1.) in dit geval wordt:

1:'

T • no J (vi - v ) atc 6 c

De invloed van Vc op Vi is een factor A kleiner geworden.

Om in vergelijking met het eerste geval voor gelijke tijdeD

dezelfde uitgangs.panning Vu te krijgen moet Vc A x worden ver

.terkt (zie fig. 3.3.):

1= He
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R

AC

Doorgaaas sal .en de RC-tijd niet groter n.-en dan 100 sec.,
. 6

by. R • 10 ohm en C = 100 ~J'.

Nog grotere RC-tijden leveren namelijk practische moeilijkheden

Ope

De Bohakeling is due ongeschikt om te worden gebruikt yoor

integratietijden langer dan bv. 14 .ec. Anders zou het feit, dat

de drift van de versterker niet wordt geintegr.erd een voordeel

zijn.

b. De ~er • integrator

Men kan van hat zgn. tfM:l.llar-effectU gebrUik malten om de

capaciteit C van een condensator schi~abaar te vergroten

(zie fig. 3.4.>.
Be.chou. een ideale versterker m.t ingangsw.erstand =00 en uit-

gangsw••rstand =0:

1 i

i T
C

C

a

c Te

b·

Fig. 3.4.b. geeft: Vc =Vi - Vu = (A + 1) Vi

dv dV
i

i • Cd: ~ (A + 1) ~ •

dViIn d. sohak.ling van fig. 3.4.a. i8 i ~ C en; •
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De capaciteit van de condensator in de 6chakeling van fig. 3.4.b.

is dus schijnbaar vergroot tot de waarde (A + 1) C.

Fig. 3.5. geeft de schakeling van de Miller-inte~rator, waarbij

dit principe is toegepast. Om de storenda term.A+U
1 uit ver

gelijking (3.4.) klein te houden, dient men de spanningsver

sterking A zeer groot te kiezen. Gebruikelijk is 10
6 - 10

8 x.

We leiden de betrekking voor de uitgangsspanning v af vooru
een ideale versterker.

.,
c

R c

v
u

fip •

v. - v d(v - v )
~ R g = i

2
= C _.....IOI.g-d-t-.;;;u- met v

g = -

Vie vinden: v =
U

Wanneer de spanning over de condensator op het moment dat vi

wordt ingesch~~eld (t = 0) gelijk is aan 0, kunnen we, daar A

zeer groot is, voor deze uitdrukking schrijven:

•

van V u
geval kan A echter" zeer

6 8opgemerkt 10 - 10

met een factor A verkleind. In dit

groot gemaakt worden. Zoals eerder

Afbezien van het taken, komt deze betrekking geheel overeen

met formule (3.4.). Ook hier is de storende invloed
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We gaan na wat de invloed van aen eindige ingangsweerstand

en de drift van de versterker op het uitgangssignaal is. Beschouw

daartoe fig. 3.6.

Fig. 3.6.

H
C

v
u

i g is de stroom t.g.v. de eindige ingangaweerstand, vd de op

de ingangsklemmen gereduceerde driftspanning.

v. - V
J. g

R

d v d v
. _ C (A + 1) u....... C u
J.2 = A ~ ~ - dt

vg = -

A is zeer groot, zodat we mocen stellen A;C ~

Zo vinden we voor de uitgangsspanning:

v dt ~ O.u

v ,...,.
u-

blijkt, dat hat nulpunts-

Op het moment t = 0 wordt de versterker ingeschakeld of v op
u

nuluitslac gesteld en op het tijdstip t = t 1 > 0 wordt vi
t'aangebracht.

S
vd dt

Uit de storende term HC
o
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verloop van de versterker voldoende klein moet zijn. Nemen we

aan, dat v
d

lineair met de tijd verandert, dan is de bijdrage
't'2.

van deze term evenredig met 2RC. Stel dat het verloop

1 }J... V/sec is. Ha 1000 sec. is de bijdrage bij een RC-tijd van

1 sec. dus 0,5 vol~.

Ook de bijdrage van de tweede storende term kan belangrijk

zijn.

De ingangsweerstand

is normaal 108
ohm.

i kan dus per sec.
g

van een goede "operationele versterker"
-4 -6De grootte-orde van v is 10 - 10 volt.

-12 g
met by. 10 A veranderen. De bijdrage

icF dt 1000 sec. na het tijdstip t 1 is bij een C van

(;'

van 5
t

1
1 f4' F eveneens 0,5 volt.

Beide storende termen dienen vooral bij langzame ver

schijnselen zo klein mogelijk te worden gehouden. Dit levert

bij toepassing van getransistoriseerde gelijkspanningsversterkers

moeilijkheden OPt daar de combinatie van hoge versterking, hoge

ingangsweerstand en kleine drift, voor deze versterkers niet

op eenvoudige wijze te verwezenlijken is.

c. Integrerende schakeling met negatieve weerstand

De storende invloed van v uit vergelijking (3.1) kan
c

worden opgeheven door parallel over de condensator een negatieve

weerstand van de waarde R te plaatsen (zie fig. 3.7).

R

c vc v =- T
U C

~
Fig. 3.7.
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v. - V
J. C

R

v v.
C J.

-R = R

Hetzelfde resultaat verr~ijgt men door de schakeling uit

te voeren zoals in fig. 3.8. is aangegeven.

... +

i 1 R i
3

i 2 v = 2v
I R u c

vi C v
Ci:

De spanning over de condensator v dient dus een factor 2 tec
worden versterkt en het uitgangssignaal via een weerstand van

de waarde R naar de ingang teruggekoppeld.

Doot gebruik te maken van een tegengekoppelde verschilversterker

kan men deze schakeling op eenvoudige wijze realiseren, (zie

fig. 3.9.).

R..
I

c

...

v
c

~

I

V..
I

R.,
I

+

v .. 2v
u c
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Stellen we de inwendige weerstand van de signaalbron = 0 en

de versterker ideaal d.w.z. dat de ingangsweerstand oneindig

groot, de uitgangsweerstand gelijk aan nul en de drift nihil

is, dan moet voor een goede integratie aan de volgende voor

waarden worden voldaan:

1e) De uitgangsspanning v moet exact gelijk zijn aan 2 y •u c
2e) De weerstanden R1 moeten precies aan elkaar gelijk zijn.

De eerste eis houdt een voorwaarde in voor de verhouding

van de weerstanden Rca en R2b • Voor een bepaalde waarde van A

kan v immers altijd gelijk aan 2 v worden gemaakt door deu c
verhouding van de weerstanden R2a en R2b juist te kiezen. Dit

kan als voIgt worden aangetoond:

vu =A (v1 - .y2) =2 v1 = 2 vc met v2 = R
2a

+ R
2b

• 2 vc

voIgt hieruit: A - 2
A + 2

0.8.)

met A ~ 2.

In het voorgaande werd een ideale versterker beschouwd.

We zullen nu nagaan, welke eisen ·aan de verschilversterker

voor een goede integratie worden gesteld met betrekking tot

de spanningsversterking, de drift en de ingangsstroom.

1e) De grootte van de spanningsversterking A

We zullen later zien, dat de grootte van A zonder tegen

koppeling voornamelijk bepaald wordt door de voorwaarde van

een zeer hoge ingangsweerstand. Deze hoge ingangsweerstand

wordt bij de gebruikte insangstrap sleets verkregen indien

v1 zo goed mogelijk (in grootte en in fase) gelijk is &an Y2.

Deze situatie zal beter benaderd worden naarmate A groter

wordt gekozen. We dienen echter te bederucen, dat een versterker

met een grote spanningsversterking uit meerdere trappen be

staat. Hoe meer trappen dea te groter is de kana op genereren
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bij de sterke tegenkoppeling die we hier toepassen.

We kiezen A bv. ~ 106 x, hetgeen met drie verschiltrappen nog

te bereiken is. In dit geval geldt met zeer goede benadering

(R-ingangao groot verondersteld):

R2b
A - 2 R2a R2a •= A 2 • =+

Vu
v1 = v = 2 = v2 "c

2e) De invloed van de drift.

Bij oneindig grote ingangsweerstand bepalen we aan de hand

van fig. 3.10 de invloed van het nulpuntsverloop vd op het

uitgangssignaal v •u

1
2

.
r< ..

I

vd
+ 1

+

2 R
2

Fig. 3.10.

c

+

v
u

Daar we A zeer groot kiezen is:
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zodat

dv v + 2 vd v 2 vdc
i 2 - 11

c c
c d't = = - - =R

1
R

1
R

1

2 [R~C
"t'

vd dtJv = 2 v = Su e
0

(3.10.)

Hierbij is aangenomen dat voor t = 0, Vu = O.is gemaakt.

In vergelijking met de Miller-integrator is de invloed

van het nulpuntsverloop van de versterker op het resultaat

dus 2 x zo groot.

3e) De invloed van de ingangpstroom

Veronderstel dat we te maken hebben met het volgende

geval (zie fig. 3.11.):

a) De verschilversterker is uitgevoerd met trans1storen.

b) De ingangstrap van de versterker is volkomen symmetriseh.

c) A is zeer groot, v1 is dus praetiseh gel1jk aan v2 •

i
2 n

11

i. 1 i
b

v.
R

1
i•

2
~

it
l\2

Vi ve "..

'"

V
u

=: 2ve

Fig. 3.11.

d v v.
Net C~ i 1 + i 2 i b

1.
ib·dt = = R

1

2[{
't'

dtJ
v.

S
i bis 2 1.

dt - (3.11.)v = v = CR
1 Cu c

0
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wanneer op t = 0 v. wordt ingeschakeld en v = o.
~ co

De ingangsstroom heeft dus dezelfde 1nvloed op de nauwkeurig-

heid van de meting als de ingangsstroom bij de Miller-inte

grator.

Een hoge 1ngangeweerstand van de versterker is ook hier een

eerste vereiste. Het grote verschil met de Miller-integrator

is echter, dat de totale versterking (met tegenkoppeling) nu

2 x moet zijn.

Wanneer we de ingangstrap van de verschilversterker met 5i

transistoren uitvoeren en hun instelling goed kiezen, zal aan

de voorwaarde van een hoge ingangsimpedantie automatisch worden

voldaan.

Door de grote spanningsversterking A en tegenkoppeling zijn

v, en v2 immers praktisch aan elkaar gelijk. We hebben dan te

meken met 2 in-fase signalen, die in grootte gelijk zijn. We

zullen later aantonen, dat de ingangsweerstand van de verschil

versterker in dit geval zeer groot kan worden, (par. 10.c).

Conclusie:

De laatste methode biedt de beste mogelijkheden om met

transistor-gelijkspanningsversterkers te worden uitgevoerd.

Voor een goede nauwkeurigheid over langere integratieperioden

dient zowel de drift als de ingangsstroom van deze versterkers

zeer klein gehouden te worden.

4 Blokschema van de dubbele integrator

In par. 3.a. hebben we opgemerkt, dat de integrator

schakeling die we gaan gebruiken, een constante 1nwendige

weerstand van de signaalbron verlangt. We scheid"en de eigenlijke

ingangsklemmen dus van de ingang van de integrator door een

voorversterker, die uit de aard der zaak van uitstekende

kwaliteit moet zijn.

\'/e kunnen nu het blokschema van de complete schakeling

tekenen en de eisen, waaraan de schakeling vooreen goede



- 17 -

integratie moet voldoen in het kort samenvatten.

~ voorver- .....,.- integrator .. ~ .. integrator 2 )I

sterker
I

<C' R .,.,
vi *vi it, v u1 R, vu2

x1

Fig. 4.1.

5 Eisen waaraan de schakeling moet voldoen

a. De voorversterker

Het is duidelijk dat wanneer het ingangssignaal v. = 0,
J.

het signaal ann de uitgang van de versterker eveneens gelijk

aan 0 moet zijn.

Het nulpuntsverloop aan de uitganGsklemmen dient dan ook zeer

klein te zijn. Liefst kleiner dan 2 x de drift van de versterker

voor de 1e integrator. Om hieraan tegemoet te komen, is het

noodzakelijk dat de spanningsversterking gering is, daarbij

zeer constant blijft en goed lineair is.

Verder is het gewenst, dat de uitgangsimpedantie laag

ohmig is. Een sterk tegengekoppelde versterker met een emitter

volger ala uitgangstrap is dUB wel op zijn plaats.

Een ingangsweerstand van 106 ohm wordt geeist.
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Ook hier kan men weer met vrucht van een tegengekoppelde

verschilversterker gebruik maken.We zullen later zien, dat de

basisweerstanden van de ingangstrap voor kleine drift en ruis

niet al te groot mogen worden gekozen. Aan de laatste eis

kunnen we dus niet direct voldoen.

Om tevens de invloed van de inwendige weerstand van de signaal

bron op de ingang te elimineren is aan de volgende oplossing

gedacht. De ingang wordt met een spanningsdeler van ongeveer

45: 1 uitgevoerd (zie fig. 5.1.) en de versterking ( ~11 x)

zo ingesteld, dat de uitgangsspanning precies gelijk is aan ~ v .•
~

~1 kan dan 22.103 ohm zijn.

De spanningsversterking zonder tegenkoppeling kiezen we groot

( >14.103 x). Bij sterke tegenkoppeling zal de versterlCLng

dan practisch door de verhouding van de weerstanden
Rv + Rb2
~2 worden bepaald.

2

b. De versterker voor de 1e integrator

Deze dient dUB oolt als verschilversterker te uorden uit

gevoerd.

De drift moet klein zijn, liefst kleiner dan ~5 x d~ drift

van de voorgaande versterker.

De sIJanningsversterJ<ing zonder tegenkoppeling moet zeer groot
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zijn (bv. 106 x) en met tegerucoppeling exact 2 x.

De :i.ngangsweerstand dient verder zeer hoog te zijn en de

uitgangsweerstand laag. De eerste eis levert door de sterke

tegenkoppeling en grote A, bij een goede dimensionering van

de ingangstrap, geen moeilijkheden Ope Aan de 2e voorwaarde

wordt voldaan door de uitgangstrap als emittervolger uit te

voeren.

De componenten die de RC-tijd vastleggen, dienen

nauwkeurig te worden bepaa1d en zo min moge1ijk van de

temperatuur af te hangen.

Daar we A groot kiezen, en v 1 = 2 v is het noodzlli~e1ijku c
dat de weerstanden R

2
precies aan elkaar gelijk zijn.

Het uitgangssignaa1 tloet zo groot moge1ijk zijn.

c. De 2e integrator

De tweede inteGrator kan identiek-nan de eerste gemaakt

worden.

De uitgangsspanning vu2 moet zo eroot mogelijk zijn. De grootte

wordt echter door de batterijspanning (+ en - 2 l r V t.o.v. aarde)

beerensd. Zoals we later zul1en zien kan vu2 niet eroter

worden dan ~ 20 V. Door het sicnaal v 1 100 x te verzwakken,, u
bereilcen we, dat de schaal van v

u2
100 x wordt vergroot. We1

moet de integratie onder deze omstandigheden nog nauwkeurig

kunnen geschieden. ~'e houden dan ook dezelfde eisen aan.

Verder dient het ontwerp van de versterkers zodanig te

zijn, dat ook bij het vervangen van defecte transistoren ef

andere componenten, de eigenschappen niet a1 te veel veranderen.

6 Drift bij ge1ijkspanninesversterkers

Ge1ijkspanningsversterkers hebben de eicenschap, dat ook

zonder inbanbssignaa1 aan de uitcang een signaal ontstaat door

variaties in de inste11in~en en veranderingen van de componenten.
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Vooral bij kleine niveaus is dit stoorsignaal dikwijls niet

van het gewenste signaal te onderscheiden. Hen spreekt van

de drift of het nulpuntsverloop. De kwaliteit van de versterker

wordt mede door deze grootheid bepaald. Hoe kleiner de drift

des te beter is de versterker.

Onder de drift van een gelijkspanningsversterker verstaat men:

het signaal, dat aan de inGang moet worden toeGevoerd om de

ocrspronkelijke situatie aan de uitgang te herstellen (het

teken is echter tegengesteld).

De drift bij gelijkspanningsversterkers wordt voornamelijk

veroozaa'k.t door:

a) variaties in de temperatuur van de componenten en/of van

de omgeving.

b) veranderingen in de voedingsspanningen.

c) het verlopen van de componenten (over langere perioden).

7 Voordelen van verschilversterkers

In het voorgaande hebben we verklaard, dat in onze

scha'k.eling am bepaalde redenen verschilversterkers zullen

worden toeeepast. Daarbij hebben we ons voorlopig tot de

invloeden van drift en de eenvoudige wijze van terugkoppelen

beperkt. De verschilversterl:er heeft t.o.v. de enkelzijdige

versterker nog een groot aantal andere voordelen, die we in

ons ontwerp nuttig kunnen gebruiken. Aan de hand van fig. 7.1.

een zgn. "long-tailed pair" geven we een korte samenvatt'ing

van deze voordelen:

1e) De opzet is eenvoudig.

2e) De schakeling kan hoge ingangsspanningen verwerken.

3) Net een aantal verschiltrappen achter elkaar kan men zonder

veel voorzorgsmaatregelen te treffen - zoals het zorgvuldig

ontkoppelen van de voedingsspanningen tussen de trappen

van een enkelzijdice versterker - een grote versterking be

reiken.Bij een grote R is I immers practisch constant.ee
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r--------.---E-------+
?:I

R
b

T4

Rea

Bovendien vervangt men R dikwijls door een constanteee
stroombron I. Ondarucs de grote versterking zal de ver-

sterker slechts wejnjg neiging tot genereren vertonen.

4e) Door de symmetrische opstelling van de componenten zal de

drift al bij grove selectie van de transi~toren klein

zijn.

5e) De ongevoeligheid voor storingen (in fase signalen).

6e) Reeds genoemd is de eenvoudige wijze van terugkoppelen

zonder dat de ingang beinvloed wordt.

7e) Grote bandbreedte.

Ons probleem is nu dus teruggebracht tot het dimensioneren

van een verschiltrap voor een zo klein mogelijke drift.

De ideale oplossing zal zijn een symmetrische opstelling

te ontwerpen met identieke transistoren en weerstanden. De

weerstanden kunnen met een hoge graad van nauwkeurigheid worden

Gelijk gemaakt.

Meer problemen leveren de transistoren. Hoe dienen we een

transistorpaar en hun instelling te kiezen, opdat temperatuur

effecten en spanningsvariaties zo weinig mogelijk invloed hebben.
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Beperken we ons tot de drift t.g.v. temperatuurvariaties,

dan zal deze voornamelijk door de veranderingen in het onder

linge temperatuursverschil van de 2 transistoren worden be

paald. Plaatst men de twee transistoren van een verschiltrap

in een metalen blokje (AI of eu) dan zal men reeds een goede

compensatie verkrijgen. Deze is echter niet volledig.

Door het verschil in warmteceleiding van het transistorpaar

zal een verandering in temperatuur van het metalen blokje niet

op gelijke wijze worden gevolgd, zodat temperatuursverschillen

van ~ O,2oC kunnen blijven bestaan.

Zo worden door trans~tQrfabrikanteno.a. voor de ingangs

trappen van eelijl~spanningsversterkersuitgezochte paren ce

leverd, die in een metalen blokje (Philips, type BCY 55) of in

'~n huis (Sperry, type 2N2720) zijn ~emonteerd.

~e kunnen ons afvragen hoe we de transistorparameters

moeten kiezen, opdat een transistorpaar zo symmetrisch mogelijk

is. Daartoe moeten we het gedrag kennen van de erootheden, die

de temperat~urafhankelijr~eidvan de transistor oepalen.

8 Transistorgrootheden die de temperatuurafhankelijkheid bepalen

I (1 -00 - 1e +-- ...._-
I ;;; exl .. I

e e eo

it
e

+

u
Fig. 8.1.

:;jeschouw de ruststroominstelling van een N-P-N-transistor

(fig. 8.1).

Voor het circuit tussen basis en emitter Celdt:
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U = (1 - O()I Rb - I R + Vb + I Re co-o e e e

Vb en I veranderen sterk met de teMperatuur, terwijl I
e co e

nauw samenhangt met Vbe •

Hoe deze grootheden veranderen wordt hieronder aansegeven.

1e) I (de stroom van collector naar basis ala I = 0)
co e

(8.2.)
I

c02
~=e

c01

Men kan afleiden (3·) dat het verband tussen I onderco
gelijke ornstandigheden maar bij 2 verschillende temperaturen

T
2

en T
1

geseven wordt door de betrekking:

E

q kT
1
;2 (T2 - T1 )

Voor niet al te grote temperatuursverschillen in de buurt van

de omgevingstemperatuur mag men het product T
1

T
2

als constant

beschouwen, zodat

I A T
co2 u

-1-- ~ (constante)
c01

Bij kamertemperatuur is de constante voor Ge ~~1. I co zal

dus met iedere 7,50 C temperatuursstijging, 2 x groter worden.

Bij kleine Ge-transistoren zal men echter opmerken, dat I
co

verdubbelt met iedere 10°C verhoging van de temperatuur.

Voor Si-transistoren is de theoretische constante ~~. Dit
, 0

moet verdubbelen als de temperatuur 4,5 Cbetekent dat I co
stijgt. In de practijk blijkt echter dat I bij een temperatuursco
stijging van 100 C, 2 x groter wordt.

Men kan de storende invloed van I elimineren doorco
Silicon transistoren te gebruiken.

De 1 van deze transistoren is namelijk zeer klein. Zo gebruikenco
we straks voor de ingangstrappen van de verschilversterkers



- 24 -

N-P-N silicon planar transistoren type BGY 55. I is bij. co
dez~ t~orltiistoren van de grootte-orde van 0,1 nA en dus

te verwaarlozen t.o.v. I b (~ 0,1 )olA). ~1en d.ient er weI

voor te zorgen dat de basisweerstand ~ niet al te groot

wordt (zie formule 8.1.) •

.
Gaat men na hoe Vb voor een constante waarde van de

, e
enlitterstroom I met de temperatuur varieert dan vindt men

e
de volf:ende ui tdrukJ:ing (3*):

AT
+ --T

1

V
1-~

E
g

Vbe1
1--

E
g'

Voor E
g

>'> Vbe1 of Vbe2 volgt hieruit: .

~T Vbe2 -Vbe1
1+-~1-

T
1

E
g

zodat

Ge

8i

In

8i- ala

Vbe van

3e) of.

6
V

be f
E

"-
__ J.

Nu is (8.5.)AT I -- T1
• voor

e

E- = 0,67 volt (bij T =' 3000 K) en Vbe ~ 0,12 V
g

E := 1,106 " ( II ) en Vbe ~ 0,50 Vg

de c,uurt van kamertemperatuur rekent men voor zowel

Ge-tranaistoren met een temperatuurscoefficient van

- 2 (I ~ 1 mA) of - 2,5 (I ~ 100 )A-A) mV/,C.
e e

Voor kleine temperatuursvariaties zal 0( in het algeltleen

weinig veranderen. De invloed van ~ kan men verkleinen door

transiatoren te cebruiken met hoge stroomversterkingsfactor ~

en ~ niet ai te Eroot te nemen. (zie formule 8.1.).
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Hiermede zijn de voornaamste factoren bekend, die voor

de drift van het werkpunt verantwoordelijk zijn. We zien nu

ook direct in, waarom een enkelzijdige gelijkspanningsversterker

uitgevoerd met transistoren zonder zorgvuldige compensatie

ongeschikt is om signalen van enkele mV of kleiner te ver

sterken. Met een verschilversterker is dit weI mogelijk, mite

men de transistoren voor de ingangstrap en hun instelling op

de juiste wijze kiest.

9 De keuze van de transistoren en hun instelling voor een kleine

drift

Gebruikt men voor de incangstrap van een verschilversterker

r:-p-N Si-transistoren m~t hoge ~, bij kleine collectorstromen

en lace bronimpedanties of basisweerstanden dan zal de drift

t.g.v. temperatuursveranderingen voornamelijk worden veroorzaakt

door de verschillen in temperatuurscoefficient van de basis

emitterspanningen. Hen kan aantonen (4*), dat voor de collector

stroom I de volgende betrekking geldt:c

_ (E - V ). JL
I ~ ex. T r e go be kT

c J.

~i' r, E ,q en k zJ.Jn onnfhankelijk van de temperatuur.go
E is de "energie-gap" bij T II: OaK verkregen m.b.v. E =E +
~ g ~

cun6l.T. Voor Si is E = 1,205 V.go
De constante 0(. hangt van de basiswijdte af. 0(. zal ookJ. J.
voor transistoren van hetzelfde type verschillend zijn. De

grootte van r wordt hoofdzakelijk bepaald door de temperatuur

afhankelijkheid van de diffusieconstante van de minderheids

ladinGdragers in de basis. Een typische ~aarde van r voor een

N-P-N silicon transistor is 1,5.

Uit (9.1.) vinden we voor Vbe :

V -. E + kT ( In I - In ()(. - r In T)
be -- go q C J.
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In T)- r - r

Differentieren naar T geeft de temperatuurscoefficient van

Vbe bij constante I c '

I d d:
be I I ~ lE (In I c - In ex i

c q

(9.2.) uitgedrukt in Vbe wordt:

E - Vbego
T

Men kan uit (9.2.) en (9.3.) de voleende belangrijke conclusies

trekken:

1) Daar OC i in betrekking (9.2.) voorl-::omt,l:an men bij ~

transistorpaar ~et gelijke I -instelling een verschil inc
temperatuurscoefficient van Vbe voor de twee transistoren

verwachten.

Aan de andere kant blijkt uit ver~elijking (9.3.) dat

transistoren van hetzelfde type werkend met ~elijke Vbe ongeveer

Id Vb Idezelfde dT e I hebben.
c

De auteurs van dit artikel (4*) hebben met experirnenten

aangetoond dat deze theoretische conGlusies inderdaad geldig

zijn. Zij vonden voor Fairchild 2 N 2484 transistoren bij gelijke

I c-instelling verschillen in Id dVTbe I I van ongeveer 70 fJ- v;oC
c

Bij gelijke Vbe-instelling waren deze verschillen slechta

4 }L V;OC.

Verder bleak, dat het verschil in temperatuurscoefficient van

de basis-emitterspanning voar een symr.letrisch paar bij gelijke
~~t:'~1.-v~iv1 f:4t4/\-

Vbe-instelling t.o.v. een ~~~~~~~1~~met een factor

5 werd gereduceerd. Bij de experimenten werd een verschiltrap

ontworpen met een drift veel kleiner dan 1 fLV;oC.

Van deze resultaten kan men gebruik maken om een transistor

paar voor een ingangstrap met lage drift uit te zoeken.
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Het recept luidt aldus:
I

Kies bij gelijke V
be

( en gelijke To; transistoren due niet

vasthouden) 2 transistoren met zo gelijk mogelijke I (ofc
omgekeerd) en bij grote basisweerstanden ook I b of ~ •

Fig. 9.1.

Monteer de transistoren in een metalen blokje en stel ze in

met gelijke Vb • De ongelijkheid in de collectorstromen kan
e .

men dan opheffen door een juiste asymmetrie in de collector-

weerstanden aan te brengen (zie fig. 9.1.). Wanneer betrekkelijk

grote basisweerstanden noodzakelijk zijn, l~an men de ongelijk

heid in de Vbe-instelling, veroorzaakt door de ongelijke basis

stromen by. weer opheffen door een potentiometer 0peenomen

tussen de emitters zo in te stellen dat een gelijke V
be

weer

verkregen wordt. Als dit toelaatbaar is (in ons geval)kan men

ook een juiste asymmetrie in de basisweerstanden aanbrengen.

Men kan dUB verschillende kanten op on de ingangstrap zelf

compenserend te m~cen.

Reeds eerder is opgemerkt dat we voor de ingangstrappen

van de versterkers Bey 55 transistoren toepassen. De fabriek

gegevens met betrekY~ng tot de drift en symmetrie zijn de

volgende:
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I C1I = 0,89.
c2

2 ;: 10 fA- A - 100 ?' A, Vcb1 =

J1 (Vbe1 - Vbe2 ) = 1 )J. V/'C

= 5 V en Vb = Vbe1 e2

10 "Long-tailed pair" met trans:i.storen

Als ingangstrap van de versterkers gebruiken we een

zgn. "long-tailed pair".

a) De werlting van deze schakeling behandelen we aan de hand

van fig. 10.1.

R
e1

'Vel ve2
'V b2

t
T

t1b2
1

b1
R

e1
R

e2
--{:-_J-- --C::J-- v.2

~1 v ~2ee

R ~ (1 1+1)ee e e~

- UB ..
Fig. 10.1.
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In het algemeen zullen we met kleine signalen te maken hebben.

\':e kunnen bij de berekening dus uitgaan van de volgende

transistorvergelijkingen.

v
i = i = S (v

be + --E)
c e )A.-

S v
i b = B

(v
be + ....£!.)

p.'

i
met p..' ~ - ~ ~ = ...£ en S ...... ~ I ~ 'fO.! mho.,

i b - kT c c

Voor zowel T1 als T
2

geldt:

v =-i R
c c c

vb = vi - i
b l\

v = (ie1 + i e2 ) R
ee ee

Men kan voor vergelijking (10.1.) schrijven:

i = S (v - v ) + ~ (v - v )c b ee JL c ee

Substitutie van (10.3.) geeft:

S 1
i (1 + - R ) = S vb - S (1 + -) v of

c }Jv C )L ee

. 1)J., Rc 1 j.JJ
J.ClS(jA-+1) + ).l.+1"J+ Vee = F+ 1 vb

Voor de ingangstrappen gebruiken we uitgezochte Bey 55
0(

transistoren met 13 = 1 -0( ~250 en}<-~1600t zodat we met

goede benadering kunnen stellen:

i = i en )J.: = 1.
c e ~+ 1

Na substitutie van (10.4) wordt (10.6) nu:

(10.2.)

(10.3.)

(10.4.)

(10.5.)

(10.6. )

i c
1 R l\,

(- + ...£ + -)
S ).L P + v = v.ee J.
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1 Rc Rb
we (S + ~ + If) = R steIIen

invullen, wordt (10.7.):

+ R ) + i 2 Ree c ee

+ i 2 (R2 + R ) =c ee

en voor v betrekking
ce

(10.8.)

Hieruit voIgt:

i c1 tR1R2 + (R 1 + R2 ) Ree } = (R2 + Rce)vi 1 - Ree vi2

i c2 fR
1

R
2

+ (R
1

+ R2 ) Ree } = - R
ce

vi1 + (R1 + Ree ) v
i2

IJanneer R
ee

» R (R
1

en R
2

) kunnen we voor (10.9.) schrijven:

De 2 collectorstromen i
c1

en i c2 zijn dus even groot doch

tegengesteld en evenredig met het verschil van de 2 ingangs-
R

signalen. Naarmate de verhouding ~e groter is, wordt beter

aan vergelijking (10.10.) voldaan en'zal de symmetrie ook

beter zijn.

Bij kleine collectorstromen (bv. 25 )kA) en niet al te grote

collector- en basisweerstanden is

Nemen we H voldoende groot, dan is de stroom hierdoor
ee

constant en practisch beIijk aan de som van de ruststromen

(Ic1 + I
c2

)·

Voor stabiele schakelinzen vervangt men R dan ook dikwijls
ee

door een constante stroombron I (fie. 10.2.).
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---. ~ V'. - Vi:;')].; ~

I

t

- ruststroom
ins telling

Fig. 10.2. Fig. 10.3.

Ret gedrag van de schakeling kunnen we op de volgende wijze

verklaren.

Beschouw gelijkstroomgrootheden.

Wanneer het spanningsverschil (Vi1 - V
i2

) toeneemt, zal 1C1
toenemen en 1c2 even veel afnemen totdat 1c1 tenslotte

gelijk is geworden aan I en 1c2 = 0 (fib. 10.3.). T
1

is dan

een emittervalger Geworden met grate eroitterweerstand R •
ee

T2 is gesperd.

iJanneer (Vi1 - Vi2) afneemt vindt het o.'llgekeerde plaats.

De schakeling kan dus grote signalen verwerken.

Van de verschiltrap Gaan we enkele grootheden bepalen,

die we bij ons ontwerp nodig hebben.
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b) De spanningsversterking Av

Daar we R »R kiezen (R by. 0,5.10
6

ohm t.o.v. R ~ 1000 ohm)ee ee
mOben we uit6 aan van vergeIijking (10.10.).

Voor de ideale schakeling d.w.z. volkomen symmetrische

componenten is:

1
R lbR1 R2 R c

= = = S + + p- • en
)J.

vi1 - vi2
i

c1 = - i
c2 = 2R

Het v = - i R vinden we:
c c c

R
(v v

c2
) c

(vi.1 v
i2

) ,- = - R -c1

zodat de spanningsversterking bij open uitgang

(10.12.)

A =v

v c1 - v c2
v i1 - v i2

=
R

c
If

VoIgt achter deze trap een tweede, dan is de spannincsver

sterking van de eerste trap:

A =v 1
S +

waarbij de weerstand RI gevormd wordt door de paraIIel

schakeling van de collectorweerstand R en de ingangsweer
c

stand van de volgende trap.

\1anneer tussen de emitters (fig. 10.1.) 2 geIijlte

weerstanden R 1 = R 2 = R zijn opgenomen, wordt:e e e

(10.6. )
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en

(10.14) A
v = -

c) De ingangsweerstand

De ingangsweerstand of inwendige weerstand Rib van de

schak.eling tussen de kleIllI:1en "basis" en "aarde ll bestaat uit

de parallelschakeling van de weerstand R in serie met R en
s c

de weerstand Rba door de transistor via de emitter naar

"aarde". E&n en ander bij open uit(;ang.

"II

1\ v Ricv. (;

I~
I

~

i
b Rib

... 1.e2)

. - u
b

Pig. 10.4.

De inwendige weerstand van de voedende spanningsbronnen

atellen we celijk aan O. De weerstand R in de sperrichting
a

heeft voor de gebruikte Si-transistoren de grootte-orde van

1010 ohm.

Rib zal dus practisch door Rba worden bepaald.

(10.1.) geeft

i c
=5

v vc e
- - +

)J... .,M.
= i c

v
e

+ -
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1 R
v (1 + .,2.:)

e
R

ba = ~ (- + --.£) +s )J.. i b

Met v = i R + v vinden we:
e e e ee

(10.18.)

De laatste term van het rechterlid doet niet mee wanneer

i
e1

en i
e2

in grootte precies gelijk, maar verder in tegen

fase zijn.

In het algemeen wordt hieraan niet voldaan en de ingangs

weerstand zal dUB gegeven worden door de volledige uitdrukking

(10.18.), waarvan de restterm i e1 + i e2 moeilijk te bepalen is.
i

b

'Nanneer vi2 in grootte en fase precies e;elijk is aan vi1

en de schakeling volkomen symmetrisch is, vinden we voor de

ingangsweerstand

R'b kan nu zeer groot worden.
:1. 6 6

Voor Ree~ 0,5.10 ohm en f3~300 is Rib~ 300.10 ohm.

In par. 3.c wordt naar dit resultaat verwezen.

d) De uitgangsweerstand

De inwendige weerstand R. van de schakeling tussen de
:1.C

klemmen "collector" en "aarde", bestaat uit de parallel-

schakeling van R en de weerstand R van de collector door
c ca

de transistor naar "aarde" (zie fig. 10.4.). Om de weerstand

R te berekenen of te roeten, schakelen we de signaalbronnenca
vi1 en vi2 uit en varieren de spanning tussen collector en

aarde.

R
ca

v + vce e
i c

=
vce + iRe e + vee



- 35 -

i
(10.1.)~ v = fJ.. ( SC - vb + i R + v ) =ce e e ee

i
= )l' ( SC + i b

Rb + i R + vee )
e e

Daar vee = 0 (ie1 = - 1 e2 ) is:

1 Rb
Rca~ )4(8 + B + Re )

en (10.20)
R • R

c ca
R + Rc ca

Voor kleine I (bv. 25 u..A) is R ~ j-J--. -S1~1.6.106 ohm.c r- ca
Kiezen we een colleetorweerstand R van by. 82.103 ohm,c
dan is R. ~ R •

J.e e

e) De instelling

Substitutie van verGelijking (10.1.) in (10.3.) seeft:

v
Vc = - SRc (vbe + ~ zodat

v =c

v
SR ( - ~)c v be .M..

SR
1 + --£

fA.-

(10.21.)

Men vindt voor de uitgangsspanning bij open eolleetorl~lemmen:

v jS R (v -~)
2 <2 ~e~ jL2 (10.22.)

1 + 2 e2

r2
VoIgt achter de eerste trap een volsende dan vervangt men

R
c

door RI •

Vergelijking (10.22.) is ook geldig voor langzame

variaties, die door temperatuureffecten worden veroorzaakt
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(v
i1

en vi2 = 0). Eist men voor deze variaties onder aIle

omstandigheden een zo klein mogelijke uitgangsspanning vc1 

vc2 ' dan dienen de componenten zo te worden gekozen, dat

onafhankelijk van de temperatuur geldt:

d Vbe2
dT t

',/anneer de 2 transistoren worden ingesteld met gelijke V
be

is
d V d V

be1 "" be2 Bi 0 Ii ok I 1 d 0 0 t t .
-...."d-==T~'" dT • J onge J e c :an oor een JU1S e asynune r1e

in de weerstanden Rc1 en Rc2 het product S1Rc1 toch aan S2Rc2

worden gelijk gemaakt.

Dit resultaat komt overeen met de bevindingen van_paragraaf 9.

Variaties in de batterijspanning + DB en - Us resulteren

in een overeenkomstihe variatie van v • Vlanneer we de transistoree
op de aangegeven wijze kiezen en instellen, zullen deze

variaties (indien ze niet al te groot zijn) weinig invloed

op de grootte van vc1 - vc2 hebben.

11 Emittervolger

Om aan de uitgang van de versterkers een lage inwendige

weerstand te verkrijgen, wordt als laatste trap een emitter

volger gebruilct (fig. 11.1.).

Voor deze schakeling berekenen we:

a. de open spanning ve.

b. de ingangsweerstand Rib.

c. de uitgangsweerstand R. •1e

a) De open spanning aan de emitter

v. - ibRb = vbe + v
J. e

i v
v = vi - ibl\ - (.....£ ~)

e S JA'
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R
c

v e

1
1 + -

J.A..

v e
z::

v - ii c
( ~ 1

@ + S +

Voor de emittervolgers gebruD~en we Si-planar transistoren

type Be 107 me t een ~;, 300 en)J'- ~ 1600. v1 + ~ mogen we

dus gelijk aan 1 stellen en i aan i = Re • Hiermee wordt
c e e

v.
J.

V ~ ----~=-----=R-
e 1 Rb 1

1 + --R ( + - + -£)
e --~ S fA-

b) De inganCBweerstand Rib

Reeds eerder is opgemerkt, dat voor Si-planar transistoren

geldt:

Vb vbe + v
Rib ~ l),a

e
= i b

= i b

i v 1 R if
c ce i (- + ......£) evbe =S = +

}Jt- c S }4- fk
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1 ~ 1
~a = ~ (S + ~) + ( ~ + 1) (1 +;;.,) Re

Daar ~ in ons geval groot ia ( ~ 300) en 7L .L<. 1 t vinden w.
voor de inwendige weerstand van de schakeling tusBen de klemmen

-"basia" en "aarde":

Wanneer bovendien R 7> 1 en R ~ R wordt vergelijld.nge Sec

cl De uitgangeweerstand Rie

De i.nwendige weeretand Rie tUB.en de klemmen "eJlittertt

en "aarde" bestaat \dt de parallelechakeling van de weerstand

en de weeretand R van de emitter door de transistoreaR
e

aaar aarde.

De signaalbron vi is u1.tgeschakeld It, de spanning tussen

emitter en aarde wordt gevarieerd.
. 1
Met (11.1.) en fA. i:< 1 vinden we:

v•= ::r
e

1 R ~
::::: (_ + ....2. + .)

S fA- r

R • R
R e ea .....

en ie ="Be + R -ea

1 1S t wanneer Re » 8't Re klein is of 0

en ~ Diet al te groot. (l\, -<.< f).

12 De terUSSeFoppelde versterker

Door ll:i.ddel van terugkoppeling kan men:

a) een stabiele versterking verkrijgen met een goede lineariteit.

b) de uitgangsilllpedantie verkleinen.
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a) De 1Rvloe4vaD t,rugkoppelins of 4e spapn1ngsveraterkinc

Bij een getrana~toriseerdegelijkapanningsversterker

zal de epanningsversterking meer of minder afhaakelijk zijn

van de temperatuur en van de momentele instelling van d.

actieve elementen.

Men kan hi.rin aanzienlijk verbetering brengen door een

tractie k V u van de uitgangsspanning naar de ingang terug

te koppelen. ...

We beschouwen weer een verschilversterker.

-=•
g. 1 • •

~1
y
....u

Z
u

.... AY1 R1~
';"

"'2 ....

.l-
T

---Ou
R2

Fi 2 1

v { Z + Zb (1 + Ak>3 = A Zb v1u u

1 Zb
vu :=

1 • Z • v1-+ k u
+~A

1 +Ak



- 40 -

Wamne.r .e er voor zorgen dat:

I, 1
1 + Ak « Zb en i -« It,

zal de versterking met tegenkoppeling

At zal dus uiteluitend door de verbouding van de w••r8taadeD

R
1

en R2 worden bepaald.

Gebruikt men voor R1 en R2 stabi.le weerstanden met kleine

temperatuurecoefficient, dan zal de spanningsversterking

practisoh QDatnankelijk zijn van de temperatuur en de instelling.

b) D, invloed op d. uitgangsimpedant;Le

in uitdrukking (12.1.) laat £1en,

dat de uitgangs:lmpedantie Z een factor (1 + Alt) kleiner i8
u

g.worden.

Heeft de verste~ker een emittervolger als uitgangstrap en

kiest men ·At »1 (A by. 250.10' x en k ~~) dan wordt .aD 4e

voorwaarde 1 ~UAlt« Zb in het algemeen voldaan.

Zolang de emittervolger niet geeperd 1s, zal de uitganga

spanning nu onafhankelijk van de impedantie ~ zijn.

13 De voorversterfer

In het voorgaande zijn alle gegevens afgeleid, die .e

voo~·de berekening van de versterkers nodig bebben. We passe.

fen en ander toe op de voorversterker. De werking van de

schak.ling zullen we eerst nader toelichten.
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a) De schakel!!s (sie fig. 13.1. op page 73)
,.

De batterijspanning kiezen .e + ell - 24 V t.o.v. aarde,

d.l. iets grater dan de toelaatbare spanning tues.n colleotor

en baaia van de emittervolger. een Philips type Be 107

transistor met een V b van 45 V.c max
net gebied waarbinnen de uitgaags8panniDg van 4e voor-

versterker lineair moet zijn, wordt bepaald door bet linea1rite1ta

gebied van de 1e integrator. Kiezen we 41t laatste gebied by.

+ en - 20 V, daD be~ekent dit, dat de ingang van de integrator

versterker tot + en - 10 V <i v ) moet kunnen worden uitge.. u
etuurd. De, voorVersterker zal elit zeltde gebied elienen te b.-

strijken.·

Het schema last zien dat de collector van '16 .et de baais

van T7 is gekoppeld.

Hoewel trap III symmetriech 1s opgebouwd, gaan we er enkelzijdig

uit. Het aantal verschiltrappen wordt door de drift van deme

trap en de emitterwolger bepaald.

Het nulpuntsverloop aan de uitgang veroorzaakt door de 2 laatst.

trappen is gemeten. Uit de waarnemingen (pag. 69) blijkt, dat

d:it verloop ~ 14 mV;oC is. De bijdrage van de transistorea tot

deze waarde is de volgende:

1) ~10~ t.g.v. ~ Vbe , + 2,5 mV;oC over Re10 ( ~ 6v). nit g.ett

over Re6 en d~s in Vo6 een etijging Vaft + 5 aV;oC.

2) '1
7

: t.g••• Ji. Vbe (Ie~ 2,5 mA) + 2. mV;oC over R
e7

•

3) Het restut Tan + 1-·''II.V;oC wordt blijkbaar veroorzaakt

door de veranderiagen in basis.troo. vaa T
7

(Ib~8 pA:

een stijging van 0,1 "...,A;oC geeit over 100 kSt ..n atijgi.ng

van 10 mV;oC) en de variaties in Vb. van de transistore.

T
5

en T6 (deze laatste bijdrage zal door de gelijke Vbe

instelling van T5 en '16 klein zijn,ca. 1 aV).

Opmerk:i.ng:

De toename van spanning van de zenerdiode 44 vaA 3 mV;oC

(over ~6,5 Y.) zal door de toen... van 4e spanning over

45 ~a d6 (totaaJ. 6 mV;oC over ~ 13 V) worden opgehev•••

..
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Om de drift van 14 aV;oC &an de uitgangekle.en tot eea

waarde Tan ~ 1 )L v;oC aan de ingangekle_en te reducere.t 111

••n veraterktng. van ~ 14000 x nodig. Dit iS t bij 4e kleine

stromen die we aogen gebruiken, niet met 2 ..,.erschlltrappen

. te bereiken.

Met 3 ..,.ersch11trappen ...en totala spanningsversterking .-n
>'> 14000 x zal. de drift van de 2 uitgangstrappen geen rol .e~,r

BlMtlea. Bet nul.puntsverlbop zal dan door de 2 'V'oorgaande trappe.

worden bepaald en bij juiate dimen.ioneriDg en installing yea

de 2e trap, in het bijzonder door de ingang.trap.

De stro.en van de verschiltrappen, Yooral van de ..r.te

tr~, kie.en-, we kJ.ein Oil de temperatuureffecten in de oompo_te.

en de :rua klein te houden. De constante stroombron vaa trap I

is ingesteld op een waarde van ~ 40 }N A. VaD II op ~ 74 f' A

.en TaD trap III op '::::: 260 P. A.

Verder wordt trap I &an de collectorzijde gevoed .et een batterij

spanning van ~6.8 V (zenerdiode ECO 5606). Deze trap kan dUB

tot ongeveer + 5 V en - 15 V worden uitgestuurd. We sullen hier

onder zien, dat men niet hoger hoe!t t. gaan dan ca. + en - 1 V.
De collectorzijde van trap II wordt gevoed .et een spanning

van ~ 13,5 V. Hierdoor is de uitgangsspanning &aD de posiU.e.e

.kant begrensd tot de waarde van ~ + 11,5 V.

Daze wijze van voeden (d1 en d2 dienen dus niet voor ontkoppelinge

doeleinden~ is oak gekozen om de invloed van variati•• in de

batt.rlspanningen minimaal te houden.

. De zen~~oden d
5

en d6 zijn om de 'Yolgen4e redenen toe- .

gepast:

1) We .oeten er voor sorgen dat Veb van T7 onder alle 011

standigheden kleiner dan 45 V blij!t.

2) De invloed van veranderingen in de - 24 V batterijspanniBg

op trap :11 is groote Zonder d5 en d6 zal Vc6 een vari.tl.

in de -voeding van by. 1 V direct vo!&en. Bij e.n versterk1Dg

Vall 250.103 X betekent dit een signaal van 4- jJ.. V .&an de

ingangeklemmen. Met d5 en d6 wordt deze invloed gei11mineerd.
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3) Reeds genoead is het opheffen van de te.peratuurs

coefficient van d4•
Door 4eze achaltellng zal de uitganaaapanning &aD de negatieve

zijde tot een .aarde VaD r,::: - 12 V begren8d z1jn.

--.f---~--r------r-o-Re.

Het Nyqu1Btdiagram van een drietraps veraterker zal er

in hat algeaeen uitzien ala in fig. 1'.2. i8 aangegeven.

Bij terugkoppelen zal de veraterker genereren. In oae geval

gebeurt dit. met een frequentie van ~ 200 kHz. Om d1t

oscilleren tegen te g.-n i. een corrigereDd net.erk aange

bracht tussen trap I en III bestaande uit de condeneatoren

C1 ' C2 en 0, van 100 pF eLk. Hierbij zijn geen bijzondere

maatregelen getroffen om de bandbreedte groot te .&ken. Voor

de frequentiekarakteriatiek VaR het teruggekoppeld .yeteem

wordt Ter.ezen naar de meetreeultaten op blz. 56.
De .eerstanden ReB' Rc9 ' Re10 en He1 zijn voor de

werking niet essentieel. Zij zijn in de schakeling aangebracht

om' te voorko.en dat de transistoren bij verkeerde aanaluiting

van de batterijspanningen worden overbelast.

De afregelprocedure is ala volgt:

1) We verbinden b
5

met b6 en atellen potentiometer Rv,; in op

Vu : O. Verbinding bS - b6 los maken.

2) VerT~lgens verbinden'we b,; met b4 en atellen Rv2 in op

vu : O. Verbinding b,; - b4 opheffen.

,;) Tenslotte verbinden we eerst b
1

met aarde, daarna b2 e.

stellen R 1 in op v = O. Nadat deze doorverbindiDgen zijn
T u

opgeheven wordt m.b.v. R I. V nau.keurig op 0 gesteld. Dev-. u
asymmet~ie in de basisstromen is hierm.de gecompenseeri.
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(de ingang wordt hierbij geaard).

De transiatoreD van de verschiltrappeD zijn nu ingesteld met

gelijke Vbe en de drift zal uit.~uitend door de ingangatrap

worden bepaald. Correcti.. behoeven dan ook alleen in deze

trap te worden aangebracht.

Met behulp van RV5 kan het uitgangBsignaal nauwkeurig

op • Vi worden ingesteld.

De Versterker kan nu in .en oven op drift worden ge

controleerd. Voor de meetresultaten verwijaen we near d.

waarnemingen op pag.49 en 50.

We merken op, dat de drift bij de eer_te meting ongeveer

1 p., V;OC is. Om het nulpuntsverloop 110g kleiner t. aalten i_

een correctie aangebracht iD de basisweerstand van T2 •

b) Berekening van de spanningsversterking en lu

De spanningsversterking zonder tegenkoppeling kunnen ••

op de volgende wijze berekenen.

We q~teren de verschillende gegeyens van de transistorea,

waarbij we aann...adat de verschiltrappen volko.en aymmetriach

zijn.

T1 • T2 zijn ingeateld op een collectorstroom van ~ 20~ A.

J. -6 8 -48 1 ~ 8
2
~ ..0.20.10 • .10 mho.

~1 ~ ~2 ~ 350. }J..., ~ f'? ~ 1600.

Rc1 ~ Ru ~ 82.103 ohm.

~1 ~ '~2 ~ .22.30
3

ohm.
,

If, en T,.,Dlet een collectorstroolll van ~ 37 )LA.

4 -6 '" -4s, ~ S4~ 0.37.10 ,.., 15.10 mho.

~, ~~4~ 300. f,'>:. r-4~ 1600

Re , ~ Rc4~ ~9.1o' ohlle



.. 45 ..

T5 • '6 Ilet een collectorstroom ~an ~130 f" A.

40 -6 ..~
S5';::;:S6~ .13(>.10 1llI52.10 mho

f', ~·~6 ~ 300 ., )L5 ~"'6 ~ 2000.

Ro.5 ~ Rc6~ 100.10' ohm.

T7 1s ingesteld op 2J~mA emitterstroom
,..., I."" I. -, -1 -8

1
,.... "N.2 ..... 10 ~ 10 mho,.

Ii 7 • 10 oha.e '

T1 - T2 en T, - T4 zijn Philips IPH transistorea type BCI 55.
~5 en T6 zijn Motorola PNP transiatoren type MM 1712

,T1 ,is een Philips NPN transistor t,.pe Be 107.

Bij de berekening maken we gebruik van de Yolgende formulea.

die we reeds eerder hebben afgeleid.

Verschiltrap:

R R
f'\J e. ea

RiC '" R + R met
e ea

(10.20~ )

Eliittervolger:
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1 R
R ,." R..a~ A (- + ....£ + B )l.b...... D ,- S )"'" e

R

Re » t en it ' zal R1b~ ~.Re
,

We berekenen de ~ngang8weerstandenvan de 3 laatste trappen

aet daarnaast de belastingsweerstand R1 van de voorgaande.

Rib7 ~ (37· Re?

~ 300.10
4=3.10

6
ohm

1 R16
R1.b5~ Rib6 t;= ~ 6 (S6 + JL6 )

~ 300 (192 + 48)

~ 72.103 ohm

Hierbij is de invloed wan R
... e

verwaarloosd en ~e5 = - 1.e6
gesteld.

Op dezelfde wijze vinden we:

We kunnen nu de spann~ngsversterkingberekenen (R = 0 gesteld):e

Trap I: 1\1
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Na 8ubstitutie van de hierboven gevonden en gegeven

waarden vinden we dat

Trap II: AvIIZ

R
13

~- 36- R
13(-1..

8
3

+
h

J

De term I\3'iS hierbij verwaarloosd.
(:33

R16Trap III: AvIII~ + t --=~- ~

(_1 R16
+ -)

8 6 }k6

200.

Trap IV:
Rc7 R

+ + e7
f'-7

~1

De totale versterking A is dus:
v

4De gemeten waarde is 25.10 •

Het verschil in de 2 waarden wordt o.a. veroorzaakt door de

benaU6.['1ngen , die we bij de berekening hebben toegepast.

De uitgangaimpedantie van de versterker met teeenkoppeling

kunnen we m.b.v. uitdr~~ng (12.1.) berekenen:

Hierin is

1 + A.k

R. 71.e
met
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R,." Rb7R I'V (...1.. + ...h )
7 - s + ~7ea 7)L7 1-

R,." 1
In ons geval rnogen we ...h verwaarlozen t.o.v.

)k7 87

R 6 • R 6R ,..., R e ca
-07 '" ie6 = R

e6
+ R

, ea6

met
I),6

+-+
~6

Op dezelfde wijze vinden we:

en

met

Wanneer we de invloed van R verwaarlozen vinden we aehtereene
volgens:

ohm
tl

tl

"
II

"
II

3
Het k -::: 22.10 ;::::: 111 en A ~ 250.103 is

250.103



- 49 -

Um bepil,,11~" r~lien~n, O.d.. het v('or~omen van overbelasting

van de emit tervol . er, .kj ezer. we de belastin,csweerstand
4 Zu 1

Zb ~ 10 ohn. Aan de voorwa",r'Je 1 + .Ak <.~ ~ en A'<:<: k Viordt

dus zeker vo1daan, zodat de \'er:,;terking r"et te::;enkoppe1ing

At;:: i -::;11 X (zie par. 12 • .'1.;) •• -::15 reeds eerder is 0llge

merkt, wor6t u.b.v. R
V5

:iet \litFar.f::~-i··na3.1 prt>I..i..ee OJ.! To Vi

ingeate1d.

c) Metinb van de urift

Bij kamertelJperatuur wordt de versterker op de aanc;e

geven wijze zor~vuldig af~ereceld. Vervolcens plaatsen we

het apparaat in een oven.

Het ingeschake1de yen tilator (':erwarl"inF: noiS "ui t 11) word t

het nu1puntGver1oop ;;eclurende een uur lieregistreerd. ;\a deze

periode za1 de uit~angsGpunninc in de buurtvan de eiGenlijke

evenwichtstand zijn gekorr.en (zie reregistreerde kromme :rig.

13.2.). Vervolgens wordt de verwarming ini'eschake1d en de
otemperatuur on~eveer 10 e verhoogd. Het verloop van het nul-

punt wordt 2;edurende een uur :~el!leten. Daarna wordt de temperattiur

weer ca. 10°C verhoogd, enz.

De karakteristiek van fie. 13.2. is opgenomen met

1\, = l\2 = 22.103 ohm. :Je ingangsklertL'llen zijn hierbij door

verbonden.

De drift van de vereterker in het temperatuur~ebied van

° 40 350 v/oe'~ 25 ~5 C is due ~ + 29 • 1'1 ~ + 1,1 ,4 / gemJ.dde1d.

We zien, dat de drift in het temperatuurgebiea van 25° - 33°C
k1einer is dan 1 "" v;oC, om vervolgens toe te nemen tot

~ 2 j-A-V/oC voor 43,50
- 5l~,30C. Dit laatste wordt o.a. ver

oorzaakt door de logarithmische toename van de basisstroom.

Aangezien de drift van de versterker positief is kan men hier

in verbetering breneen door de basisweerstand ~2 (van TZ) te

vergroten. De ·driftmeting v~n fig. 13~3. is opgenomen met

~1 = 22 k oho/ en RbZ = 23,6 k ohm.
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T = 22,2 0 C (versterker 1ngeschaKelQ)

-1' = 23,OoC

= 23,8°C

T = 24,90
C (oven ingesteld 0P 35°C)

I
T = 33,4oC (oven ~450C)

~T • '~~o: 5_,30 C

I : j I:

:V If
10--:
~

~ t

"I V

~ 1 uur-i

(mV)

r

T = 20,8°0 (versterker ingeschakeld)

'1' := 22,20 C

T = 23,20 C (oven ingesteld op 35°C)

'1' = 34,9°C

JT = 47,5OC

J
00" • u ,- /.,.I,e. l;

- - .

-
-0, 5 t--.-----.------r~---,--:r--,_-__._-__.____;_______,--_.__

I I i

-- t

v
u

(mvi Fig. 13.3.
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De drift in het gebied van 220
- 47,50 C is practisch te ver

waarlozen ( «1 fA'- v;oC). Van 47,50
- 55,2oe verloopt het nul

punt gemiddeld minder dan 1 ~V/oC. De ruis, die we door een

ins telling met kleine basisstroom (Ib~ O,06)kA, Ic~ 20 f"A

en ~~ 350) en het februik van ruisarme weerstanden laag

trachten te houden, is van de grootte-orde van 4~V top-top.

Deze versterl~er voldoet dus aan de gestelde eis.

Ook de invloed van variaties'in de batterijspanning is naee

gaan. Deze is in het qeschouwde [ebied van 21 - 27 volt nihil.

De frequentiekarakteristiek en de lineariteit van de ver

sterker worden behandeld in par. 15.

14 De integratorversterkers

a) De sch~teling

Het schema van fi~. 14.1. op bIz. ~~ toont, dat de

schakeling in grote lijnen overeenkolllt [;let die van de voor-

versterker.

De verschillen zijn de volgende:
6

1) Om de gewenste versterking van >/10 x te verkrij&en

zijn de collectorstromen groter gekozen. Voor trap I, II en

III zijn deze stromen respectievelijk ~25 (20), 75 (37) en

200 (130) uA. De tussen ha~cje6 ceplaatste stromen gelden

voor de voorversterker.

De beide collectorweerstanden van trap II zijn nu 82.103 ohm

in plaats van 39.103 ohm.

De ruststroom (I bij V = 0) van de emittervolger is ~5 m1~.e u
Daar de spanningsversterking per trap engeveer evenredi& i6

met SRI' vinden we uu veor de totale versterking:

(2) (oW. '?) (200) 3 G
Atot ~ 20 • 37·~ • 130 • 250.10 ~ 1,9.10 x.

De Gemeten waarde van Atot~
61,2.10 x.
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2) Voor een grotere uitgangsspanning worden de 3 trappen

aan de collectorzijde met een hogere spanning Levoed. Voor

trap I, II en III is deze spanning respectievelijk ~+ 13 V,

+ 24 V en ~ - 20 V. Aan de positieve kant zal de uitgangs

spanning altijd 5 (24 V - 75.10
6 • 82.103 V) ~ 17 V zijn.

Aan de negatieve zijde is de lineariteitsgrens afhankelijk

van de grootte van de belastingsweerstand (t.g.v. de ver-

andering van de -voeding van de emittervolger met deze weer

stand). Bij open spa~ning is deze grena ~- 20 V en bij

~ -;::;:. 10 k Jt , - 16 V, zoals men op eenvoudige wijze kan

4
.. ( 10

verifieren 3
15.. 10

De schake ling van de constante stroombron van trap III

is naar de gewenste situatie aangepast.

Voor de frequentiekarakteristiek en de l:leting van de

lineariteit wordt verwezen naar par. 15 en 16.

b) Driftmeting

1) De meting van de drift t.K.V. variaties in de om~evings

temperatuur wordt op dezelfde wijze uitgcvoerd als voor de voor

versterker. Vie volstaan Ulet het geven van de meetresultaten.

Om vergelijkbare gegevens te verkrijgen is de versterker van

de eerste integrator in cte volgende schakeling (fig. 14.2)

beproefd.

De versterking met tegenkoppeling is dus ~ 10 x. In verband

met de grote basisweerstand is het transistorpaar voor de

ingangstrap weer I:let zorg gel~ozen (bi.:1 gelijke V
be

- instelling,

uit[ezocht op gelijke Ie en gelijke I
b

).

Fig. 14.3. toont de opgenomen karakteristiek.
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100K 470i\.

it....
lOOK ~- A-

100K

R_
c:.

10uK 470K
A-

i-
Fig. 14.2.

T = 23,3°C

T = 2.5,2
0

C

'1' = 26,90C

T = .33,50 C

yo
u

T = , _ .0.-,
'+C::, I \",

-1,5

o

T Y' -0_,

1

.. j ,0 l;

J r=
i5,40C

J
'r ;; 23,)OC

I

!
.- -

-_ .._-

- I Ul1l' ~

\mvj



De pijltjes Lij de T-schaal ~even de punt en aan waarbij de

temperatuur in de oven Ill.i).V. de verwarming op een andere

waarde ~ordt gebracht. De ervaringen met de voorversterker

hehben ons gelecrd, dat het onseveer een uur duurt voordat

de schakeling in de oven in evenwicht is. Jaarna is t:edurende

een kwartier v en T gemeten. Na de temperatuur van 51,8°c
u

is de oven tot 10°C afgekoeld, waarna bij 15,4°C v
u

weer werd gemeten.

°-iie zien dat de drift i~ ~let temperatuurgebied van ;:::: 15 - 52 C

kJeiner is dan 1 }L vloe • .0oor de [~rotere basisweerstanden

( ~ 50 k .ohm in vert.;elijking lllet 22 k.ohm bij de voorversterker)

is de ruis groter en v/el ca. 10})w Y top-top, d.L ~:.leiner dan

de ruis aan de uitgang vun de voorversterker (deze was ~ 40fLV

top-top) •

2) De gevoeligheid voor variaties in de voedende spanningen

is iets groter dan bij de voorversterker. De volgende tabel

geeft dit aan.

1-------+------------.. --~--

+ 27 Y

I

- 0,08 mV I

+ 24 Y

0,00 mY

. I - U B::: - 24
-_.---~--_.._---~--+---------_..---+-----_._------

+ 21 V

+ 0,08 mYv
u

+ U B

v
U

- U 8 - 21 V - 24 V ! - 27 V i + U B = + 24

I---------~---------- -.-~------- ---.--- ~-------------+--------
- 0,08 mV 0,00 mY + 0,05 mV j

iie zien verder dat de variaties in v kleiner zijn wanneer
u

beide spanningen tegelijkertijd zakken (practisch te ver-

waarlozen) •

Men dient te bederucen dat de variaties in de voedende spannin[en

groot gekozen zijn 00 meetbare variaties in de uitgangs

s!)anninf: te kunnen zien. T':vens is de spanningsversterking

5 x groter dan in de eitjenlijke schal..:eling. '<Ie ~:logen dU5
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concluderen, dat ook nu weer de veranderincen in de uit~;angs

spanning t.g.v. normale variaties in ue voedende spanningen

« 1 uV.

3) De Lar.l1cteristiek van de versterker voar de 2e inteGrator

is 0Pbenomen met de normale schw~eling (fig. 14.4.). Bet

transistorpaar voor de ingangstrap is weer met zorg uitge

zocht.

100K 1001'.

7--"'-~V u

1001'. 1001'.

•

T = 20.,oC (verslerker ingeBcn~keld)

'I = 22.7
o

C

0

+v.5

+ ~

+ (mV)v
u

,uur

r=

1"- "Of"
"tb.O ..,

~ t
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De dri ft var. de versterker is kleiner dan 1 pV;oC in het

te~peratuurgebied van 200
- 520 C.

Evenals bij de versterker voor de 1e intecrator is geen aparte

compensatie van de inzangstrap nodig. ~en zorgvuldiee l:.euze

van een trmlsistorpaar voor de inganestrap (zie bIz. 68)
blijkt dus zeer nuttig te zijn.

15 De freguentiekarakteristiek van de versterkers

Aangezien het apparaat bestemd is voor gebruik bij be

treY~~elijk langzame verscltijnselen willen we over de frequentie

karuteristieken van de teruggekoppelde systemen slechts kort

zijn.

ve kGr~~teristieken (fib. 15.2.) zijn opgenonen m.b.v. de in

fi&~. 15.1. aangegeven schakelingen. Gemal:.::shalve is vertikaal
A

de uitgangsspanning v i.p.v. de versterldng A uitgezet.
u

A
V

U

100K

100K

100K

100K

= 1V-; = 4V

integratorversterkers~

- ----- ------+----- -'--'--- ------- -- .. ---- ------+-1-----".. -+--'~---I

ban breed,e voorve sterker --;-- --------I I
I" i integr,.torver~ter¥-elts --i--!

, , I I
; , I ,

- -- -1 -- .--- . - -- - --I -- -- -----r--

I i
i

voorversterker

-,-----
I 0

I 0
0, 2 I------t-

1\v (v)
u

1 t

2 5 10;3 2 5 2 c, 105 ----- Hz.

Fig. 15.2.
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16 De lineariteit van de versterkere

De schakeline waarmede de lineariteit van de 3 versterkers

is bepaald, wordt schematisch weergegeven door fig. 1(.1. De

voorversterker stellen we eerst met V. = - 4,0000 V nauwkeurig
~

in tot de uitgangsspanning precies = t v. is.
~

Aan de resultaten kan men zien t dat de lineariteit van de ver-

sterkers goed is (zie tabel 2 , page 58).
Verder merken we OPt dat de versterking A van de versterkers

voor de integratoren zeer nauw:h:eurig gelijk is aan 2 x.

Dit is verkregen door de beida weerstanden R
Z

(100 k ohm) en

ook R
1

(eveneens 100 k ohm) zo goed mogelijk aan elkaar Ce1ijk

te waken - (.:t °t 01 %).

R1 .. R
1

~

Vi Vu2 R -:-v
s x1 u3

R s
V = 'v 1 R2u1 1; i

Rs

R
2

R
2

Fib. 16.1.
7

17 Bediening van het apparaat

Bij de practische uitvoering van het apparaat is er naar

gestreefd de bediening zo eenvoudig mogelijk te houden.

Fig. 17.1. (pag. 75) geeft het vooraan~icht van de dubbele

integrator compleet met aansluitklemmen, controlemeters en

bedieningsknoppen. Daaronder is het elektrisch schema van de

bedienint;sorganen getekend (fig. 17.2.).
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Tabel 2

Vu2
(V) V

u3
(V)

Vi (V) Vu1
(V) 1 ....l.-

S~x 1 S --!Ioo X 100 S--x 1 S_x
100

- 0,40000 - 0,09998 - 0, 19998 - 0,20001 -0,002013

- 1,2000 0,29998 0,60002 0,60006 0,006020

- 2,0000 0,50004 1,00004 1,00007 0,010028

- 4,0000 1,00003 2,00005 2,00009 0,020012

- 8,0000 2,0001 4,0002 4,0004 0,04004

- 16,000 4,0003 8,0006 8,0009 0,00004

- 24,000 6,0003 12,0002 12,0002 12,0004 0,12006

- 32,000 8,0007 16,000 15,77 16,000 0,15783

- 40,000 10,0010 19,514 15,77 19,518 0,15783

- 48,000 11,9998

- 50,000 12,4975

+ 0,40000 +0,10002 + 0,20002 +0,20004 +0,002003

+ 1,2000 0,30003 0,Goo06 0,60008 °I ()06001

+ 2,0000 0,50004 1,00014 1,00017 0,010004

+ 4,0000 1,00012 2,0003 2,0004 0,020007

+ 8,0000 2,0002 L:_ ,0004 4,0006 0,040019

+ 16,000 4,0003 8,0008 8,0009, 0,o3co49

+ 24,000 6,0005 12,0010 12,0012 0,12013

+ 32,000 8,0005 15,503 15,506 0,15515

+ 40,000 10,0007

+ 46,000 11,501

De afregelprocedure is als voIgt:

1) Na een opwarmtijd van een uur kan men met achakelaar S,

in stand -0 en -A controleren of de nUlinstelling van de voor

versterker, reap. de instelling van de versterking nOb goed

is.

Druk daartoe de drulr..knop D1 in, waarmede de gevoeligheid van

de meter M1 wordt vergroot tot 50 ~V volle uitslag. Wanneer

men een merkbare verandering in de O-stand van de wijzer ziet,

is een nieuwe ins telling noodzakelijk.
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De voorversterker kan m.b.v. potentiometer ?1 (51 in stand

-0 of -M maar dan met kortgesloten ingangsklemmen) op 0

worden gesteld. Deze instelling kan met de inrichting van

het apparaat geschieden binnen :t. 100 ).L. V. Voor nauwkeurir;e

metingen is het weI aan te oevelen de G-instelling met een

gevoelige }J-V-:'leter bv. een H.P-r:lOdel 425 DC- p-V- f-A
ueter te controleren.

~·.I.et potentiometer P2 kan de uite-angsspanning zeer nauwl:eurig

(:t. 0,1 ~) op i vi worden afgeregeld.

In de practijk zal aIleen een kleine correctie van de

nulinstelling nodig zijn. De ins telling van de spannings

versterking zal over lansere perioden goed blijven.

2) Voor het verrichten .an metingen dient S1 in stand -M te

worden geplaatst. Vervolgens brengt men eerst de uitgangs

spanning van de integratoren op nul.

Dit kan geschierlen door 82 in stand 1 te plaatsen. ~e letten

op de wijzer van controle~eter M1 •

Staat de wijzer bv. rechts (links) van de O-stand, dan zetten

we S~in de liru~er (rechter) stand en drukken drukknop D
3

in.

~vanneer de wijzer zich in de buurt van de O-stand bevindt,

kunnen we de Gevoeligheid van 111 vergroten door D
1

eveneens

in te drulr.ken. 141 lenn nu precies op 0 worden ingesteld (D
3

interraitterend indrukken).

Vervolgens kan men integrator 2 op 0 instellen. S~ moet daar

voor in stand 2 staan. In deze stand is de integrator niet

met de eerste bekoppeld. We letten nu op de stand van de

wijzer van meter M2 • De afregeling 0eschiedt verder op de

zelfde wijze als bij de aerste integrator. Stant M
2

precies

op ° (D2 indrukken) dan controleert men of de O-uitslag van

H1 niet al te veel is veranderd. ~;anneer dit weI het geval is

moet integrator 1 weer worden bij~eregeld. Verloopt het nul

punt te veel dan is een correctie mo<;elijk m.b.v. potentio

~eter P3' te bereiken via een ~aatje in de bovenzijde van

het apparaat. Door~aan6 is slechta een kleine correctie nodic.
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Men dient de schroevendraaier instelling rechtsom te draaien,

als het nulpunt naar rec:,ts verloopt. De tweede integ-rator

kan op dezelfde wijze worden gecorrigeerd (P4). ~ianneer M
1

en

M
2

zo goed mogelijk op 0 zijn ingesteld kan een meting worden

uitgevoerd.

\/enst men de duubele integraal van het inbang6si~naal

naar de tijd dan dient S2 in stand 1 te staan. Met S3 in de

lif1Jt.er stand (x 1060)is het resul taat aan de ui tr~angsl:lem.'llen

van de tweede integrator 1060 S (f Vi dt) dt • .staat S3 in de

rechter stand dan is de uitkomst
100

J(SVi dt) dt. De otand X 1

is gewijzigd in x 1~OO •

Opmerking: Het apparaat is voorzien van een ventilator, die

een goede circulatie v~~ de lucht in de kast te weeg brengt.

We zijn dUB verzekerd van een gelijkmatige temperatuur. Het op

treden van eventuele thermospanningen wordt hierdoor verrneden.

18 Enkele metingen met de integratoren

Nadat de R
1
C-tijd van beide integratoren zo goeq mogelijk

gelijk aan 1 sec. is gemaakt, zijn enkele metingen verricht

om de nauwkeurigheid te toetsen.

In de stand x 1 zal bij Vi = 2 mV de uitgangsspanning van

de 2e integrator no. 100 sec. de waarde van 10 V hebben be

reikt. Het apparaat is bedoeld voor rnetingen ~edurende een

tijdsverloop van ongeveer een kwartier. Indien men bederuct,

dat het :;ekozen ingangssignaal van 2 mV klein is, zal het

duidelijk zijn, dat de stand x 1 normaal niet wordt ~ebruikt.

Daar de 2e intep,-rator bovendien zeer nauwl:eurig bleek te zijn,

hebben We de stand x 1 gewijzigd in x 1/1000.

Als \'Ie aannemen, dat v exact gelijl" is aan 2 v en beideu c
weerstanden R1 Gelijlc zijn, zal de precisie van de intecratoren

voor korte intebratietijden voornamelijk bepaald worden door

de nauwlr.eurigheid van R
1
C-tijd. Voor langere intee;ratietijden

is de drift van de intezrator bepalend.
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x1/1000

S3
L-{=:::J--+--1 x1 /100

Fie;. 18.2.

vu

v

Wanneer 8
3

in stand x 1doo staat i8 de uitgangsspanning
1 t .

Vu = 2000 JoVi dt. Deze stand ~s bestemd voor lant2-'ere inte-

gratietijden en hiervoor zijn geen metingen verricht (boven

dien is de wij zi~;ing van x 1 __ x 10~0 later aane:ebrach t) •

1. 1 r t
11et 82 in stand x "1"00 J.S V u = 200 Jo vi dt.

1 i\. dt (= 10 V)v = 200t u o ~v.
~ meting nr.1 nr.2 nr.3

20,000 V 100 sec 10,015 V 9,994 V 10,008 V

10,000 V 200 sec 9,987 V 9,992 V 9,981 V'

c) Voor het meten van de dubbele integraal van het ingangs

signaal is de norma1e schake1ing gebruikt •

1
• t ~

V = 100 i ([ Vi dt)dt (= 10 V)
t u

Vi o 0

meting nr.1 nr.2 nr.3

0,20000 V 100 sec 9,992 V 10,011 V 10,009 V

1 ft "t

V = 1000 ( SVi dt)dt (= 1 V)
u

0 0

0,20000 V 100 sec 0,9982 V 1,0000 V 0,9<.185 V
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d) Voor langere integratietijden bepaalt de drift de fout

in .,et reaul taat. Om deze fout te kunnen voorspellen, dienen

we het verloop van de uitgangaspannulg van de integratoren

bij kortgesloten ingangsklemmen te kennen.

Ve drift van de eerate integrator met voorversterker is

gedurende een tijd van ongeveer een uur geregistreerd. Voor

de meting is de uitgangsspanning op 0 ingesteld. Fig. 11 .3.
[;'eeft 2 typiache la-ommen weer.

In par. 3 heboen .we afgeleid, dat de invloed van het

nulpuntsverloop v
d

van de versterker op het resultaat gelijk

is aan vud = 2~~c It' V d dtJ <3.10).

De R1C-tijd is 1 sec.

Na 1 uur is de uitgangsspanning v
ud

t.g.v. hat nulpuntsverloop

van de 2 versterkers in het gun6tigste geval van de twee

karakteris tieken ~ 60 mV.

hen kan hieruit de drift van de ~ecoLlbineerde versterkers be-

rekenen.

Stellen we weer v d ~ Dt, dan is

v
ud

-:::::::4.t D't 2 ~6.10-2 V voar t'= 3600 sec.

~Ve vinden:

D ~ 2,3.10-3 fVV!sec ~ c,3 FV!uur.

Na een uur is v d dus ~8,3 )LV.

Fig. 18.4. geeft het verloop van de uitgangsspanning van de

2e integrator weer, met 81 in stand 2.

Kromme 1 is opgenomen zonder correctie van het nulpuntsver

loop (P4). Kromme 2 na een zorgvuldige correctie. In dit

laatste geval vinden we voor D:

D ~ 3 e-V/uur
I

Het nulpuntsverloop van de versterker is dus 3 ~V na een

uur.
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r--------- ------------ 1uur -------

-100 t------,-------r-------,-------+-

--- t

I
---~----

integrator 1 met voorversterker

50 r------+----------+__

50~-

°

+100 t------- -- ___1___ -- . l _
~

.Fie;. 18.3.

-------------------------------1 uur

- 50 r----------,,---------,,-----

2

1

°

50 t-------+-------+--------J--------------- -- -----------.1

[

I iI ,i

+1?01----- ----------- ____J_~
t integrator 2
v

u2
(mV)

Fig. 1G .4.
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1uur

-200 t-------- ------------- -----

100 I---------f------+--------t--------t---------j

+200 ~-------1-
I

________J

I
I
I

I
-- --- ---- - ------------l

i

S3-x1/1000 I

I--------'--- - --------------+

I___J

I
i
I

I
I .

-+------------t----
i
i

2

i
____________ J_

j

o

'Yu2 (mV ) _

100 I-------_+_-

voorversterker + integrator 1 en 2

Fig. 18•.5.

Fig. 10.5. geeft de drift van de dubbele integrator weer.

i·iet S3 in stand x 1/100 is de ui tgangsspanning na 45 r:J.in.

ca. 0,4 V. Wanneer we rekening houden met de lineariteits

srens van 15,5 V, kunnen we concluderen, dat deze stand van

$3 niet goed gebruikt l-:an worden voor metingen langer dan

i uur.

Aan kromme 2 zien we, dat de stand x 1/1000 ook ;:;eschikt

is voor inteeratietijden van een uur.
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2) Vervolgena z~Jn enkele metingen verricht met langere

integratietijden (fig. 18.6.)
Kromme 1 is de uitgangsspanning v

u1
van de 1e integrator

met een ingangssignaal v. van 10 mV constant gedurende
:L.

2000 sec. Indien we in aanmerkin~ nemen dat de recorder een

precisie van ~ 0,5 %heeft, kunnen we vaststellen dat het

resultaat dus goed is.

Kromme 2 is de uitgangsspanning v 2
1 (1: st U

x 1/1000 (vu2 = 1000)0 ( D vid t) d t

vi is 20 mV gedurende 1000 sec.

met 53 in de stand

). Het ingangssignaal

k;;_------.-._-._-- _._--- 1uur ------ _.----_.

-~>~ t

Tn
! I I
I , I
I I I

-+--_.--i--~~
: I '

I
I

:-1

,4
, ,

------+----- -----~--+----- -+----,
I ~. 1 '

'!
I

I

I
I

- J + -1
i i :
I I i
• I I

--1--+-4
i I !

I I

I

__J
r=- 1000 sec -~

I
I

- --+----

I

J

2000 sec

I

I

I

--IT
J t- \_ +1_-+-1~
I I I
I ! I

i I II ,--t,---;- --+-----
I I

4

2

o

6

8

+10

t
v

Fig. 10.6.
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t -t

Kromme 3 en 4 stellen vu2 = 1~O t (t vidt)dt voor. In deze

2:evallen is v. = 10 mV gedurende 447 sec. ini;eschakeld.
- 1

Kramme 3 is gedeeltelijk mislukt daar de stopklok 3 sec. te

laat is ingedrukt (450 sec.). De r::teting is dan ook herhaald

(kromme 4).

Fig. 18.7. geeft tenslotte het nulpuntsverloop van de voor

versterker vanaf het moment van inschMelen.

v (mV)
u

FifO. 18.7.

f) Conclusie

Aan de hand van de meetresultaten kan men concluderen:

1) Dat we er in ceslaagd zijn een apparaat te ontwerpen, waar

mede de dubbele integraal van het incangssicnaal voor inte6ratie

tijden van ongeveer een uur nag met goede precisie kan worden

bepaald.

2) Dat we nog een verbetering kunnen verh:.rijp;en, wanneer we

de voorversterker zo dimensioneren (At ~ 2x en spanningsdeling

~uO/1) dat het uitf,angssiGnaal precies i5 x Vi is. Door zijn

span'1in";sversterking van ~ 11 x is de voorversterker inmers

in hoofdzaak verantwoordelijk voor de drift van de eerste

integrator.
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Hen kan dan goede resultaten verwachten voor signalen van

10 mV tot ongeveer 400 v.

19 Enkele metingen aan de componenten

a) De transistoren voor de ingangstrappen zijn op de volgende

wijze uitgezocht (fig. 19.1.).

Met de spanningsdeler {100 ohm) wordt V
be

zodanig insesteld

dat Ie van bv. transistor a gelijk is aan 25 ~A. we lezen I b
af en sch~celen S om naar de stroomroetingen voor transistor b.

De spanning V
be

blijft op zijn oorspronkelijke waarde. In de

tabel geven we enkele voorbeelden van de meetresultaten.

+
S

+10V

BOY 55

Fig. 19.1.

BOY 55 a b

nr. I (pJ~) I
b

(JUi) I (pA) I
b

(,llA)
e e

1 25 0,22 27 0,10

2 25 0,04 24 0,07

3 25 0,10 25 0,10

4 25 0,09 25 0,0E.

5 25 0,09 25 0,15

enz.

14 25 0,074 24 0,074

16 25 0,11 24 0,11
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Het transiatorpaar nr. 14 is gebru~ct voor de insancstrap

van de voorversterker, nr.3 voar de inGangstrap van de ver

sterker voor de aerate integrator en nr. 16 voor de ingangs

trap t.b.v. de tweede integratorversterker.

Verder is gemeten de aperstroom I van de transistor 14a
co

bij Vcb = 18 V. leo = 0,05 nA.

b) Het nUlpuntsverloop van de 2 laatste trappen van de voor

versterker is gemeten. Hierbij zijn b
5

en b 6 doorverbonden.

v = 0u
v = 140 mV

u

bij T = + 23,20 C

" 'r:: + 33,4°C

c) In de schakeling zijn weerstanden gebruikt met hoge

stabiliteit.

R
1

en R
2

zijn metaalfilmweerstanden van het fabrilcaat Hetallux

type CASE/ORO-E.

Alle andere weerstanden z~Jn wetaaloxyde veerstanden vDn het

fabrikaat Sovcor/Corning type N20, 0,50 watt, 1 %.

De temperatuurscoefficient van de weerstanden:

weerstand- gemeten door fabriek op-

type waarde gegeven l,7aarde

N 20 + 120.10-6;oC ca. 150.10-6/ oC

CASE/OaJ-E - 17.10-6/ oC ca. 25.10-6;oc

d) Meting van de capaciteitsverandering met de temperatuur

van de condensatoren voor de R1C-tijd van de integratoren.

'I' in °c + 22,1 + 33,2 + 43,6 + 54,8
c in uF 9,998 9,987 9,978 9,966
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e) }Ieting van het verlopen van de spanning van een Zenerdiode

(ECO type 5606) oet de temperatuur.

T in °c 23,1 24,3 25,2 33.5

V
d

in V 6,834 6,837 f,839 6,368

20 Gebruikte meetinstrumenten

Onschrijving

Oven, model SD6-1

Gecalibreerde voeding, model 313 A,

i:lstelbaar in 6 decimalen.

Digitale V-meter, model 2401 B

met 6 decimalen.

Schrijver, Servogor

Puntschrijver. HUltiscript 3

Gelijkspannincs ~V-n~-meter

model 425 A

Vniverseelmeter veer gelijkspanning,

100 k Jt IV

Universeelmeter, Unigor 4

Fabrikaat

Statham

J. Fluke

Dymec

Goerz

II

H-Packard

A.E.G.

Goerz
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21 Gebruikte symbolen

Indien niet anders vermeld gelden kleine letters voor variabele

grootheden, hoofdletters voor gelijkstroorngrootheden.

>
::»

<
«
(2*)

0.1)
A

At
D

I
b1

I
c1

1
e1

Rb1
R

c1
R

e1
Ree
R

ba
R.

1-

v
d

v
c

V
co

v c1
v.

:l.

v
u

Vbe
Vcb
V

ce
Vba

"..u..
0(

~
s

is practisch Gelijk aan.

is groter dan

is veel groter dan

is kleiner q,an

is veel ~:leiner dan

verwijzing naar literatuur, opgave nr. 2

vergelijking nr. 1 in par. 3

apanningsversterking

spanningsversterking met tegenkoppeling

nulpuntsverloop per tijdaeenheid

basisstroom van transistor 1

collectorstroom van transistor 1

emitterstroom V~l transistor 1

basisweerstand van T
1

collectorweerstand van T1
emitterweerstand van T

1
~emeenschappelijke emitterweerstand

weerstand tussen basis-aarde

inwendige weerstand

nulpuntsverloop van een versterker

spanning over de condensator C

V c op het tijdstip t = 0

collectorspanning van T
1

ingangssignaal

uitgangssignaal

gelijkspanning tUBsen basis-emitter

~elijkspanning tussen collector-ha3is

gelijkspanning tussen collector-erlitter

gelijkspanning tussen basis-aarde enz.

(spannings)versterYingsfactor

verhoudinz tussen collector- en emitterstroom

stroolilversterlcin:;sfactor (0(')

steilheid



- 72 -

22 Literatuur:

1. Zaalberg van Zelst. Prof.dr.J.J. en Klein, Dr.G.: "J::;lektronica 

Cirondslagen voor nauwkeurige Bchakelingen" 1965.

2. Wils. J.F.A.: "Hodel van een traagheidsnavir;atiesysteem"

Afstudeerverslag T.R.E., ~roep Meten en Regelen, 1964.

3. Joyce. };i.V. en Clarke, L.K.: "Transistor circuit analysis"

Addison-.iesley Publishing ey. Inc. London. 1961.

4. Hoffait, A.E. en Thomton•.,.C.: "Limitations of transistor

dc-amplifiers" Pro. of the r.,t;.e.L •• febr. 190•• 179 - 134.

5. Hilbiber, i).F.: "Stable differential amplifier desi~ned

wi thout choppers II Elec tronica. .ianuari 25, 1965, 73 - 75.

6. Effenberger, J .A. en Steele "'.: tla transistorized intecrator"

Electronic Engineering, april 1965, 230 - 234.

7. Hiddlebrook, H.D. en Taylor, .h..v.: "Differential amplifier

with regulator achieves high .stability and low drift"

Electronics 28, 955.

G. TuszJ..Jnski, A.: "Correlation between the base-end tter voltage

and its temperature coefficient" Solid .state Design,

juli 1962, 32 - 35.



- 73 -

-=-

1K d1

R

d2

22

22K

d4

._.. RY5

~OO

7

-24V

~I RY4

I .f1OQKl ~ 1100

Fig. 13.1 •

d1 ' d2
zenerdiode type 5606, ECO.

d3 ' d4 ' d5 ' d6 " II 5605, II

T
1

_
2

' T
3
_4 BeY 55, Philips.

T5 ' T6 ' T10
MM 1712, Motorola.

T7 ' TS ' T9
BC 107, Philips.

C1 = C2 = C3 = 100 pF.

Alle weeretanden R zijn draadgewonden.
v

R = 22 k.ohm + correctie-weerstand.
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C2

d,

I~

R2

d2

I
I
I
I
I

t
I
I
I
I
I
I

-'-C---r-
1

I
I
I
I
f
I
I
I

Vi

-=- R

Fig. 14.1.

d1 ' d2 ' d3 ' d4 ' d5 ' d6 ' d7
zenerdiode type 5605, ECO.

T1 _2 ' T3_4 BCY 55, Philips.

T5 ' T6 ' T10
MM 1712, Motorola.

T7 ' T8 ' T9 BC 107, Philips.

C1 = 100 pF.

C2 = C
3

= 27 pF. C4 = C
5

= 270 pF.

Alle weerstanden R zijn draadgewonden.
v
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