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Samenvatting.

In dit afstudeerverslag worden een aantal methoden besproken waarop men de

regelsignalen voor de servo-regellus in de compact disc speIer kan

realiseren. Hiertoe wordt eerst globaal de optiek in de speIer besproken

opdat duidelijk wordt met wat voor soort signalen we te maken hebben.

Vervolgens wordt aangegeven welke regelsignalen nodig zijn en hoe deze

signalen in de huidige CD-speIer gerealiseerd worden. Hierbij wordt ook de

servo-regellus zelf kort behandeld. Allereerst wordt dan gekeken naar de

mogelijkheid voor integratie van de huidige leesversterker. Hiervoor is

een speciale breedband opamp ontworpen die uitvoerig behandeld wordt.

Vervolgens wordt bekeken of de regelsignalen met behulp van synchrone

detectie op eenvoudiger wijze gerealiseerd kunnen worden waarbij offset

spanningen niet meer zo van belang zijn.

Tijdens het afstuderen is er een nieuw eisenpakket opgesteld waaraan de Ze

generatie compact disc spelers moeten voldoen. De belangrijkste eis is een

betere schokbestendigheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat de optiek

gewijzigd wordt met als gevolg dat een tweetraps regelsysteem nodig is. De

invloed die deze wijziging heeft op de gewenste regelsignalen en het

regelsysteem zelf wordt besproken waarna vervolgens twee methoden behan

deld worden waarmee deze nieuwe regelsignalen gerealiseerd kunnen worden.

Het blijkt dat aIle besproken methoden last hebben van overspraak van

gecodeerde audio-informatie naar regelinformatie hetgeen zich manifesteert

als ruis in de regelsignalen. Er wordt geconcludeerd dat de huidige

CD-speIer nog het minst last heeft van deze ruis. Door de gewijzigde

optiek is deze methode echter niet bruikbaar. De overspraak is dermate

fundament eel en levert zoveel ruis op dat er in de beperkte tijd van het

afstuderen geen bevredigende oplossing voor gevonden is. Er wordt momen

teel geprobeerd met sample-hold- en egalisatietechnieken de ruis te

beperken.



Inleiding.

Dit is het verslag van het afstudeerwerk uitgevoerd door G.J.G.M. Geelen

in het kader van zijn opleiding tot elektrotechnisch ingenieur aan de

Technische Hogeschool Eindhoven. Het afstudeerwerk is verricht op het

Philips Natuurkundig Laboratorium in de periode sept. '82 - aug. '83 onder

verantwoordelijkheid van Prof. Dr. F.M. Klaassen met als dagelijkse

begeleiders de heren Ir. Th.J. van Kessel en Ir. R.J. van de Plassche in

de groep Analog Circuitry. Deze groep houdt zich bezig met onderzoek aan

integreerbare analoge schakelingen en toepassingen van nieuwe integratie

processen op analoog gebied, zowel MOS als bipolair.

Binnen deze groep wordt ook onderzoek verricht aan de compact disc speIer

waarbij met name gekeken wordt naar de integreerbaarheid van de elektro

nica in de speIer. (De comp~ct disc speIer is een nieuwe digitale

platenspeler die onlangs op de markt verschenen is. Deze speIer kunnen we

grofweg in twee stukken verdelen. Het ene gedeelte zet de digitale

informatie van de plaat om in een analoog audiosignaal. Voor dit gedeelte

zijn reeds een aantal speciale IC's ontworpen. Ret andere gedeelte zorgt

voor een juiste aftasting van de muziekplaat. Dit aftasten gebeurt met een

laserstraal die goed gefocusseerd moet zijn op de plaat en tevens het

muziekspoor op de plaat goed moet volgen. Hiervoor zit er een elektronisch

regelsysteem in de speIer dat momenteel nog opgebouwd is uit discrete

komponenten. De bedoeling is dat ook voor dit gedeelte een of meerdere

speciale IC's ontworpen worden waardoor dit regelsysteem kleiner, beter en

goedkoperkan worden. 1
--.- -_._._.-.__....----~.. "--_.._,.. - ~

De afstudeeropdracht was om te kijken af, en zo ja, hoe dit regelsysteem,

of een gedeelte daarvan, te integreren is waarbij in eerste instantie

gedacht werd aan een standaard bipolair proces. In hoofdstuk 3 en 4 zal

blijken dat de afstudeeropdracht tussentijds gewijzigd is naar aanleiding

van nieuwe ontwikkelingen en eisen ten aanzien van de speIer waardoor het

huidige regelsysteem niet meer voldoet. Vanaf dat moment moest een heel

nieuw regelsysteem ontworpen worden. Hierdoor is het integratie-aspect

enigszins naar de achtergrond verschoven aangezien er bij de nieuwe aanpak

grote problemen verrijzen wat betreft overspraak van audio-informatie naar

regelinformatie hetgeen zich manifesteert als ruis in de regelsignalen. Er

is vervolgens relatief veel tijd besteed aan het vinden van de oorzaak en
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het trachten te elimineren van deze ruis aangezien het storingsvrij maken

van de regelsignalen een absolute noodzaak is om een goed regelsysteem te

krijgen.

De meeste problemen bij het integreren van het huidige regelsysteem werden

verwacht bij de leesversterker die de signalen, afkomstig van de foto

diodes, moet verwerken aangezien men hier met kleine signalen en voorge

schreven impedantieniveaux te maken heeft. Om de eisen te vinden die aan

zo'n leesversterker gesteld moeten worden zal in hoofdstuk 1 eerst het

huidige regelsysteem besproken worden voorzover dit voor de afstudeer

opdracht van belang is.
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1 jBeschrijving van het huidige regelsysteem.

1.1 Optiek.

Als men de muziekplaat van de CD-speIer vergelijkt met een gewone

grammofoonplaat vinden we drie duidelijke verschillen :

Ie De CD-plaat is kleiner in diameter (12 cm).

2e Bij de CD-plaat is de audio-informatie digitaal vastgelegd in de vorm

van een spiraalvormig spoor van putjes in een dragermateriaal.

Hierdoor is in principe een betere SNR(=signaalruisverhouding) en

dynamiek haalbaar ( >90 dB ).

3e De putjes zijn afgeschermd door middel van een transparante laag

waardoor de plaat ongevoelig is voor kleine beschadigingen.' Dit is

mogelijk doordat er geen mechanisch kontakt is tussen de aftastarm en

de plaat.

Tijdens het spelen wordt de plaat afgetast met een laserstraal. Bet

laserlicht wordt gereflecteerd door de plaat en valt vervolgens op een
/

array van vier fotodiodes. Zie fig. 1.1. (I,e , "

Laser. diode-array en lenzenstelsel zitten gemonteerd in een arm die. net

als bij een gewone platenspeler, over de plaat beweegt. Met behulp van de

elektrische signalen afkomstig van de vier fotodiodes moeten we nu het

putjespatroon op de plaat (= gecodeerde audio informatie) en de regel

signalen ten behoeve van de spoorvolging en focussering detecteren~

Hiertoe zullen we eerst eens nagaan hoe het laserlicht gereflecteerd wordt

door de plaat. Beschouw nu fig. 1.2. Hiedn is geschetst hoe bij buiging

van licht door een enkele spleet minima en maxima ontstaan door interfe

rentie van licht op enige afstand van de spleet.
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plaat opp.
>

putje
.!. dam

J,

putdiepte:
spoorbreedte:

spoorafstand:

O,12~m

O,6JJm
1,6JJrn

(sporen lopen loodrecht)
op papiero ppervlak

halfdoorlatende
spiegel

diode array

Olaser •
A=8000A

Fig. 1.1

Schematische weergave van lichtweg van laser

via plaatoppervlak naar foto-array.

Oeorde:
max I

sin oc. = n~ :
d

sin 01.= (n+~)A maximum
d

(n geheel getal)

Fig. 1.2

Buiging en interferentie van licht bij een

enkele spleet.
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lets dergelijks treedt ook op indien het laserlicht op een putje in de

plaat valt. We gaan uit van een vlak golffront dat op een putje terecht

komt zoals geschetst in fig. 1.3a •

put
plaat opp. dam 1!¥1t_-------+) L.......=-----'-__

~vaUend golffront) l' t t T l' t t

gereflect. golffront
)

•
'e ~+180 'eo

.:t "I" '" J:I""
---~-7' fasesprongen door

weglengte versch i l

Fig. 1.3a

Reflectie van licht op de plaat.

gereflect. golffront
)

Oe orde
min

I +:IY: f ase 'e
•

II + ]I[: fa se re + 180
bij oe orde min: I +X doof t

II: + ]I[ uit
bij 1e orde maX:I versterkt ]J[en

1e orde :II: versterkt rl:
max

Fig. 1.3b

Interferentie van licht bij putdiepte ~/4.

Het gereflecteerde golffront vertoont nu twee fasesprongen waarvan de

grootte afhankelijk is van de putdiepte doordat licht dat in het putje

valt een grotere weglengte aflegt dan licht dat op een dam valt. (Dam is

stukje plaat tussen twee putjes) In fig. 1.3b is zo'n golffront te zien

met daarbij op enige afstand weer minima en maxima door interferentie van

het licht. De putdiepte is '>. /4 genomen hetgeen resulteert in een

weglengte verschil van '). /2 en dus een fasesprong van 180
0

• In het midden

vinden we een minimum. Links en rechts van dit minimum vinden we een
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e
1 orde maximum. Indien het laserlicht tussen twee putjes (dus op een

blank stuk plaat) valt. treedt geen fasesprong op in het gereflecteerde

golffront. We vinden dan in het midden een maximum met daarnaast aan beide

zijden de 1e orde minima (zie ook fig. 1.2). De afbeelding van objectief

naar diode-array is zodanig dat de Oe orde reflectie en een gedeelte van

de 1e orde reflectie op het diode-array valt. Dit is geschetst in

fig. 1.4.

put
-D....-

reflectie Op een dam
Oe orde maximum

03 04

reflectie op een put
Oe orde minimum plus
le orde maxima

diode
array

diode
array

le orde

oe orde

_le orde

le orde

spiegel

plaat 0pp.
~

_1e orde

Fig. 1.4

Afbeelding van objectief naar diode-array.

We zien dat de totale hoeveelheid gereflecteerd licht op de fotodiodes

tussen de putten groter is dan ~ de putten. Ret somsignaal van de

fotodiodes (=i
1
+i

2
+i

3
+i4 ) is dus gemoduleerd door het putpatroon op de

plaat en bevat dus in principe de audio-informatie.

Indien we het muziekspoor niet precies volgen is de put in fig. 1.3a iets

verschoven ten opzichte van het getekende golffront. In fig. 1.3b zien we

dan nauwelijks verschil in plaats en sterkte van minima en maxima zodat we

op deze manier geen spoorvolgsignaal kunnen detecteren. Beschouw nu het
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geval dat de putdiepte gelijk is aan ~/8 (zie fig. 1.5).

gereflect. golffront I :::II: ]I[ :m:
)

faseI + :m:: 'e
•

][ + ::nr. : fase 'e + 90
in P :I +::or doven elkaar uit

][ +:Ii: versterken elkaar
p' p in p' :I +:m:: versterken elkaar

-1e orde Oe orde 1e orde ][ +E: doven elkaar ui t
max min max

Bij oe orde minimum geen gehele uitdoving, weI minder

licht dan wanneer er geen put zou zijn.

Indien put naar links schuift dan:r 'korter en :Ir langer

in P minder uitdoving en meer versterking dus meer licht.

in P' minder versterking en meer uitdoving dus minder licht.

Fig. 1.5

Interferentie van licht bij putdiepte '). 18.

In het minimum van fig. 1.5 vindt nu geen volledige uitdoving plaats met

als gevolg dat het somsignaal van de fotodiodes minder sterk gemoduleerd

is met het putpatroon op de plaat. Indien we nu niet precies het

muziekspoor volgen vinden we weI een verschil in sterkte van de Ie orde

maxima en dus een verschil in intensiteit van de maantjes in fig. 1.4. De

diodestroom-kombinatie (i1 + i 2 ) - (i 3 + i 4 ) is nu een maat voor de

spoorafwijking en zal in het vervolg aangeduid worden als RE-signaal

(radial error signal).

In fig. 1.6 is de amplitude van het RE- en het somsignaal geschetst als

functie van de putdiepte.
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--ampl. somsignaal
genormeerd

- - ---amp!.. RE-signaal
genormeerd

T

Fig. 1.6

)

putdiepte

Amplitude van RE- en somsignaal als functie

van putdiepte.

* 0Stel putdiepte is ? In • Dan vinden we een fasesprong van 'f = 360 .2/n in

het golffront. Tussen de putten is het somsignaal maximaal, op de putten

is het somsignaal gelijk aan i .cos2 ~/2 ----) de amplitude van hetmax

1 2 0
somsignaal is 2" i

max
·(l - cos 'f,/2 ). Dit is maximaal voor '( =180

(putdiepte '>./4). Ret maximum voor de amplitude van het RE-signaal ligt

bij '( =90
0

(putdiepte ?d8). Bij een kleine amplitude van het somsignaal

is het bij de detectie van de gecodeerde audiobits moeilijk om de putten

en dammen eenduidig te herkennen (slecht oogpatroon). Een kleine amplitude

van het RE-signaal levert een onnauwkeurige spoorvolging op die erg
2

gevoelig is voor storingen. Er is gekozen voor een putdiepte van ?t/Gj".
In fig. 1.7 is geschetst wat er gebeurt als de laserstraal niet goed

gefocusseerd is op de plaat. We zien dat de diodestroom kombinatie

(i1 + i 4) - (i2 +i 3 ) een maat is voor de defocussering. Dit signaal noemen

we FE-signaal (focus error signal).

* Bij reflectie op het plaatoppervlak moeten we voor de golflengte " de

waarde ~ di .,. 'A Ibrekingsindex nemen waarbij de brekingsindex
me um vacuum

van het plaatmateriaal ongeveer 1,5 is.
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objec tief

plaat opp.
)

in focus: evenveel licht op

elke diode

ui t focus: op 02 + 03 meer

licht dan op 0, + 04

FE =( i, + i4) - ( i2 + i3)

RE =( i, + i2) - ( i3 + i4)

prlsma

----
-- ---

I

I,
I
I,

I

spiegel

Fig. 1. 7

Afbeelding gereflecteerd licht op diode-array

bij slechte focussering.

Opm 1: De optische werkelijkheid is in deze paragraaf 1-dimensionaal

benaderd. Een 2-dimensionale berekening leidt echter tot dezelfde

begrippen terwijl de numerieke resultaten slechts weinig

verschillen.

Opm 2: Een al terna tief voor fig. 1.1 is de 3 spots methode waarbi j men

drie lichtstralen, gemaakt met behulp van een laser en een raster,

op de plaat laat schijnen waarna de reflecties op drie fotodiodes

terecht komen. Hierbij is de optimale putdiepte voor het somsignaal

en het RE-signaal gelijk. Een nadeel is de duurdere en ingewikkel

der optiek. Deze methode wordt door Sony toegepast.

1.2 Vorm van RE-,FE- en somsignaal.

Tijdens het draaien van de plaat tast de laserstraal het muziekspoor af

waarbij putjes en dammen met varierende lengte elkaar afwisselen. Zie

fig. 1.8.
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Fig. 1.8

. Putjespatroon op de plaat.

De lengte van een put of dam is n.O,3 pm waarbij 3ttn~1l en n geheel.

Ret muziekspoor wordt afgetast met een konstante snelheid van ongeveer

1,25 m/s (het aantal omwentelingen van de plaat varieert van 3,5 tot 8

omwentelingen per seconde). De afbeelding op het diode-array is dus

afwisselend de twee plaatjes uit fig. 1.4 waarbij de afwisselfrequentie

varieert van 700 KHz bij korte putten en dammen tot 190 KHz bij lange

putten en dammen. We kunnen het somsignaal i 1+i2+i
3
+i4 den als een

pulsbreedte gemoduleerd signaal waarbij de pulsduur gelijk is aan

n.O ,24 fL sec met 3 $- n SSll en n geheel. In fig. 1. 9 is dit somsignaal

getekend als we tijdens het draaien van de plaat langzaam dwars over de

sporen gaan. Tijdens een dam is het somsignaal maximaal, tijdens een put

is het somsignaal ten gevolge van interferentie minimaal. Tussen twee

putsporen zien we vrijwel uitsluitend een blank stuk plaat (zie ook

fig. 1.8). We houden een geringe modulatie over ten gevolge van de

afmetingen van de gefocusseerde lichtvlek. De diameter van deze lichtvlek

is ongeveer 1 I'm waarbij de intensiteit verloopt zoals geschetst in

fig. 1.10 •

10



dam
ampl. i J.

somsignaal I _~rr":I"'I"""lIl"""Jl"'"""""~~'r.I:";II",","""TT1""""":"'JI""::rrJl"'""""""7l""'I'"""l"'I"'"~

0
i i i )

op het tussen twee op het tijd

spoor sporen spoor

Fig. 1.9

Somsignaal i 1+i2+i3+i4 indien de plaat

draait terwijl gelijktijdig de arm. langzaam

dwars over de sporen beweegt. (Voor de

gestippelde lijn zie tekst)

plaat Opp.
)

objectief

diameter lichtvlek wordt gedefinieerd
door middel van halfwaardebreed te.

hwb =0,6~ =1jJm A=8000A
NA

NA(=numerieke apertuur) =sin 0(. =0,45

Fig. 1.10

-- Schematische voorstelling stralengang.

Lichtvlek ideaal gefocusseerd tot een

punt.

--- Werkelijke intensiteitsverdeling.

Ook tussen de putsporen "zien" we de putjes dus nog enigszins. De

putsporen verder uitelkaar leggen gaat ten koste van de informatie-

11



dichtheid. De putsporen dichter bij elkaar leggen leidt tot overspraak

tussen twee putsporen. Eenzelfde verhaal geldt voor de ruimte tussen twee

putten. Bij korte putten en dammen krijgen we enige overspraak tussen

putten en dammen zodat de toppen van het somsignaal in fig. 1.9 de

gestippelde omhullende volgen met als gevolg een kleinere amplitude van

het somsignaal. Deze overspraak stelt een ondergrens aan de lengte van

putten en dammen. De bovengrens wordt bepaald door het feit dat men een

kloksignaal (fa 4,3 MHz) moet kunnen regenereren uit het gedetecteerde

putpatroon. Voor een uitgebreide beschrijving van de diverse systeem

aspecten betreffende optiek en codering zie literatuur.[l]

In fig. loll is het RE-signaal getekend voor dezelfde situatie als in

fig. 1.9 •

RE T
signaal

o

stabiel
regelgebied

( )

dam
J.

T
op het T
spoor put

Fig. 1.11

T
tussen twee

sporen

T
op het
spoor

~

tijd

RE-signaal (i1+i2 ) - (i3+i4 ) indien

de plaat draait terwijl gelijktijdig de

arm langzaam dwars over de sporen

beweegt.

--- Gemiddeld RE-signaal.

Bij reflectie op een dam valt op D1 + D2 evenveel licht als op D3 + D4
dus RE=O. Alleen bij reflectie op een put krijgen we verschillen in

i
1
+i

2
en i

3
+i

4
afhankelijk van de afwijking van het spoo~centrum.

Precies op het spoor en precies tussen twee sporen geldt RE=O. Indien we

(i
1
+i

2
) - (i

3
+i

4
) door een LDF (=laagdoorlaatfilter) sturen houden we

een gemiddeld RE-signaal over (gestippelde lijn in fig. 1.11) dat we

direkt kunnen gebruiken als regelsignaal om een afwijking van het spoor te

12



corrigeren zolang we in het stabiele regelgebied blijven (zie fig. 1.11).

Voor grotere afwijkingen van het spoor, bijvoorbeeld bij een grote schok

of bij het snel vooruit- en terugzoekeI.1, is het RE-signaal niet meer

geschikt als regelsignaal. In zo'n geval neemt de I" -processor in de

CD-speIer de regeling over. Indien we (i1+i4) - (i2+i3) door een LDF

sturen krijgen we op analoge wijze een gemiddeld FE-signaal dat we direkt

kunnen gebruiken als regelsignaal om te focusseren.

~ De gemiddelde waarde van het somsignaal in fig. 1.9 is niet geschikt

als RE-signaal omdat we niet kunnen zien of we links of rechts van

het spoor zitten. Tevens loopt de grafiek in fig. 1. 9 erg vlak

indien we op het spoor zitten waardoor we een erg klein regelsignaal

zouden krijgen.

1.3 Opbouw van het regelsysteem.

In bijlage 1 is het blokschema van het regelsysteem voor spoorvolging en

focussering getekend. Vanaf het diode-array gaat er een somstroom

-(i1+i2+i3+i4 ) naar de hf-versterkertrap plus egalisator waarna vervol

gens de decodering van het putpatroon (= gecodeerde audio-informatie)

plaats vindt. De egalisator dient voor het kompenseren van de overdrachts

karakteristiek van de optiek en de plaat zodat we een vlakke amplitude- en

een lineaire fasekarakteristiek krijgen. Aan de andere kant van het

diode-array zitten vier stroomuitgangen i 1 ' i 2 ' i 3 en i 4 die in de

leesversterker omgezet worden in een bruikbaar RE- en FE~signaal. De

focussering vindt vervolgens plaats door het vertikaal laten bewegen van

het objectief volgens het principe van een luidsprekerspoel. De spoor

volging vindt plaats door met het RE-signaal een motor te sturen die de

arm, met ingebouwde optiek, over de plaat laat bewegen net als bij een

gewone platenspeler. Aangezien de spoorvolging erg pauwkeurig moet zijn

(±O,l rt- m) zit er een offsetregeling in het regelsysteem die de invloed

van offset minimaliseert. Om te voorkomen dat de (teruggekoppelde)

regellus voor spoorvolging instabiel wordt zit er ook nog een

stabiliteitsregeling in. We zullen een aantal aspecten van het regel

systeem nu iets uitgebreider bespreken.
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---Lusstabiliteit.

In fig. 1.12 is de open-Ius versterking van de spoorvolgregeling

geschetst.

OdB
)

freq in Hz

40 dBId ecade

Fig. 1.12

Open-Ius versterking IHaI van de spoorvolg

regeling als functie van de frequentie.

In eerste instantie loopt IHoI met helling 2 (40 dB/decade) naar beneden
2

doordat de overdracht van de motor gelijk is aan 1/s • Om met helling 1

door de 0 dB as te gaan zit er een leadnetwerk in de regellus met een

nulpunt bij 145 Hz en een pool bij 1600 Hz terwijl IHoI de 0 dB as snijdt

bij 500 Hz (=V145.1600'). Hierdoor is de fasedraaiing bij het door

snijden van de 0 dB as kleiner dan 1800 en dus is het regelsysteem

stabiel. Het probleem is nu dat de DC-versterking niet konstant is

tengevolge van variatie in:

- reflectie van de plaat.

- putdiepte (zie fig. 1.6).

- hoek tussen arm en spoor.

Dit leidt in het ongunstigste geval tot een variatie in versterking met

een factor 6 en dus een verschuiving van de grafiek in fig. 1.12 met

15 dB in vertikale richting waardoor unity-gain bandbreedte, DC-verster

king en fasemarge niet meer goed bepaald zijn met als gevolg kana op

14



instabiliteit. De lusstabiliteitsregeling regelt de versterkingsfactor K

(zie bijlage 1) nu zodanig dat IHa I = 1 bij f = 500 Hz. Dit gaat als

voIgt (zie fig. 1.13).

i. _ 1
B-1 + Ho

-y
00 1--_---'" _

i OC-ve;rking
gewenste versterking
( IHol =1 bij f= 500 Hz)

a rg 1;H
o
i

bij 90°

f=600Hz45o

C

600 Hz
bandfi lter

integrator

600 Hz A 450 fase '"----"-____
osc. draaiing

sturing

K

Fig. 1.13

Principeschema van lusstabiliteitsregeling.

We injecteren een 600 Hz signaal op punt B in de regellus en meten het

faseverschil tussen dit signaal en het 600 Hz signaal op punt C met behulp

van een synchrone detector. We meten dus arg C/B = arg 1/(1+H0 ) bij

f=600 Hz. Men kan uitrekenen dat arg 1/(1+H0 ) = 45
0

bij 600 Hz overeen

komt met IHaI =1 bij 500 Hz. In fig. 1.13 is arg 1/(1+H0) bij 600 Hz

geschetst als functie van de DC-versterking. De meetfrequentie van 600 Hz

is zodanig gekozen dat de grafiek in fig. 1.13 symmetrisch is rond het

gewenste instelpunt en daar tevens vrij steil omhoog loopt. De gevoelig

heid voor een versterkingsvariatie is dan groote Aangezien de uitgang van

de synchrone detector nul is indien het faseverschil tussen z~Jn beide

ingangssignalen gelijk is aan 900
, in plaats van de gewenste 45 0

, is er
oeen extra fasedraaiing van 45 aangebracht tussen A en B. Tengevolge van

deze meetmethode bevat het RE-signaal een 600 Hz rimpel. Hierdoor gaat de

laserstraal slingerend over het spoor. De uitwijking ten gevolge van deze

600 Hz slingering is echter gering (~,OsjU m).

Opm: Bij de focussering is geen stabiliteits- en offsetregeling nodig

omdat het FE-signaal minder afhankelijk is van de putdiepte met als

gevolg minder variatie in DC-versterking. Tevens zijn de eisen ten

aanzien van de focussering minder streng (~, 5 t' m). Hierdoor kunnen
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we voor de ins telling van de focusregeling volstaan met een instel

weerstand (R
3158

in fig. 1.16).

Offsetregeling.

In het ideale geval geldt dat wanneer we midden op het spoor zit ten op

D1 + DZ evenveel licht valt als op D3 + D4 dus i 1+i2=i3+i4 ----) RE=O. In

de praktijk is dit niet zo ten gevolge van:

- inhomogene lichtbundel

- plaatkanteling

- ongelijke gevoeligheid diodes

- niet optimaal afgestelde optiek

- offset in leesversterker ~

offset evenredig met

lichtintensiteit

vaste offset

Deze offset kunnen we kompenseren door bijvoorbeeld i 1+i2
versterken en i

3
+i

4
iets te verzwakken. We krijgen dan:

iets te

indien eC$l

met d=0,5

stel 1+e=2d ----)

Offsetkompensatie kan nu plaatsvinden door d te varieren rond 0,5. Dit kan

met een 1-kwadrant vermenigvuldiger. We hebben nu nog een regelsignaal

nodig om d te varieren. Dit regelsignaal krijgen we door op een andere

manier te ki jken of we op het spoor zit ten. Zie hiervoor fig. 1.14. Ten

gevolge van de rimpel van 600 Hz op het RE-signaal gaat de laserstraal

slingerend over het spoor. Deze slingering vinden we terug in de

gemiddelde waarde van het somsignaal zoals geschetst in fig. 1.14. Zitten

we rechts van het spoor dan is de 600 Hz komponent in het RE-signaal in

fase met de 600 Hz komponent in het somsignaal,zitten we links van het

spoor dan zijn beide 600 Hz komponenten in tegenfase. Door beide 600 Hz

komponenten met elkaar te vermenigvuldigen in een synchrone detector en

vervolgens te filteren met een integrator krijgen we een signaal dat een

maat is voor de spoorafwijking.
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~gemidjeld somsignaal
(zie fig.1.9)

" rimpel op gemiddeld
-.,...£:...._-+-_~~~~~tr somsignaal t. g.v.

t 600 Hz signaal

slingering van laserstraal over
spoor t.g.v. 600 Hz signaal~

rimpel van 600 Hz in RE-signaal

i
links van

spoor

1
op het
spoor

t
rechts van

spoor

Fig. 1.14

Opwekking offsetregelsignaal.

Oit filter kan zeer smalbandig zijn (~10 Hz) omdat offset een zeer

laagfrequent gebeuren is. In bijlage 1 is het blokschema. van de offset

regeling te zien. De spoorvolgregeling regelt de radiale motor zodanig dat

RE=O. Indien we dan niet precies op het spoor zitten wordt de

vermenigvuldigfactor d zodanig bijgeregeld door de offsetregeling dat RE=O

overeenkomt met precies op het spoor zitten zodat aIle offset gekompen

seerd is (behalve uiteraard de offset in de offsetregeling zelf maar deze

kan klein gemaakt worden).

Er treden echter problemen op indien de lichtintensiteit plotseling

verandert. Oit kan gebeuren ten gevolge van een "drop-out". Oit is een

plaatselijke beschadiging van de muziekplaat die veroorzaakt is tijdens de

produktie of door onvoorzichtig gebruik waardoor plotseling de hoeveelheid

gereflecteerd licht op de fotodiodes sterk toe- of afneemt. Hierdoor

worden in de eerste plaats natuurlijk enige audiobits verminkt (die bij

het decoderen weer gecorrigeerd of gemaskeerd worden door een fouten

correctie schakeling) maar daarnaast heeft dit ook gevolgen voor het

spoorvolgregelsysteem. Stel we zit ten midden op het spoor en de factor d
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is zodanig geregeld dat RE=O. Aangezien de factor d bestuurd wordt door

een laagfrequent offsetregeling zal deze factor bij een "drop-out" in

eerste instantie niet veranderen. We moeten nu twee soorten offset

onderscheiden:

- offset evenredig met lichtintensiteit.

Indien nu de lichtintensiteit plotseling verandert, dan zal i
1
+i

2
en

i
3
+i4 met eenzelfde factor veranderen zodat de verhouding

(i1+i2 )/(i
3
+i4 ) en daarmee de benodigde factor d om RE=O te houden

gelijk blijft. We blijven dus in eerste instantie het spoor netjes

volgen.

- vaste offset.

Indien nu de lichtintensiteit plotseling verandert, zal ook de verhou

ding (i
1
+i

2
)/(i

3
+i

4
), en daarmee de benodigde factor d om RE=O te

houden, veranderen. Aangezien de factor d in eerste instantie gelijk

blijft zal het RE-signaal niet meer gelijk aan nul blijven met als

gevolg dat de arm gaat bewegen waardoor we niet meer midden op het spoor

blijven.

Een vaste offset heeft dus tot gevolg dat we bij een "drop-out" van het

spoor afgeslingerd worden hetgeen uiteraard niet de bedoeling is. We

moe ten er dus voor zorgen dat de vaste offset (= offset in de lees

versterker) erg klein is.

--- Leesversterker.

De leesversterker moet de kleine diodestromen omzetten in bruikbare

spanningen en tevens de juiste stroomkombinaties realiseren voor het

opwekken van het RE- en FE-signaal. Hi erbi j spelen ingangsimpedantie,

offsetspanning, versterking en bandbreedte een belangrijke role

Ret ingangssignaal van de leesversterker wordt geleverd door de vier

fotodiodes. Een geschikt model voor zo'n diode is te zien in fig. 1.15.
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: lees
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(=(bedrading =10 pF

I
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---I .----
HF verst. I -.,\ I lees

+ ~
egalisator: foto : verst.

I I--- - diode _._-

Fig. L15

Model van een fotodiode.

De diodestroom II bestaat uit een hoogfrequentkomponent, die via de
icht

hf versterker plus egalisator naar de putpatroondetector gaat, en een

laagfrequentkomponent die versterkt wordt door de leesversterker en

waarmee we vervolgens het RE- en FE-signaal realiseren. Om te voorkomen

dat de hf komponent via Cdiode verloren gaat moet de ingangsimpedantie van

de hf versterker en de leesversterker een orde kleiner zijn dan de

impedantie van Cdiode.

De uitgangsoffsetspanning van de leesversterker moet klein zijn «2% van

de uitgangsspanning) in verband met "drop-outs".

De versterking moet groot zijn. Een gemiddelde Ilicht van 1 r A moet

omgezet worden naar een spanning van 1 volt.

De bandbreedte mag niet te klein zijn opdat de leesversterker geen extra

fasedraaiing veroorzaakt in de spoorvolgregellus. Deze regellus heeft een

open-Ius uni ty-gain frequentie van 500 Hz. De bandbreed te van de lees

versterker moet dus een orde groter zijn. Een te grote bandbreedte levert

een slechte signaalruisverhouding op. Er is gekozen voor een bandbreedte

van 10 KHz.

In fig. 1.16 is het schema van de leesversterker te zien.
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Fig. 1.16

Schema leesversterker.

De capaciteiten C2101 tIm C2104 zorgen voor een lage ingangsimpedantie van

de leesversterker voor hoge frequenties. Deze capaciteiten tesamen met

R3101 tIm R3104 beperken de bandbreedte van de leesversterker tot ongeveer

10 KHz. De weerstanden R3115 , R3116 , R311B en R3119 zorgen voor een

voldoende versterking (l r A --) 1 volt). Een schatting voor de uitgangs

offsetspanning kunnen we (m.b.v. een databoek) als voIgt vinden:

I d k leverton er
I bias opamp
I offset opamp

Voffset opamp

een Voffset aan de uitgang van -1 nA . 1 Mohm '"' -1 mV

B nA 1 Mohm = B mV

BnA . 1 Mohm = B mV

1 1,5 mV = 1,5 mV

Totaal 16,5 mV

Met een uitgangsspanning van ongeveer 1 volt voldoet dit aan de eis van

maximaal 2% offset.
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--- hf-versterker + egalisator.

Dit onderdeel wordt in hoofdstuk 3 besproken.

1.4 Integratie van de leesversterker.

Indien we het schema in fig. 1.16 bekijken zien we dat C2101 tim C
2104

en

R3115 tim R3119 niet integreerbaar zijn. Gezien de eisen van grote

versterking en weinig offset is bij een integreerbare versie van de

Ieesversterker gekozen voor de volgende opamp configuratie (zie

fig. 1.17).

I

A = open-lus versterking
van opamp

- Vuit
A

~...I---:Vui t

Fig. 1.17

Integreerbare opamp configuratie.

De grootste weerstand die economisch en nauwkeurig te integreren is Iigt

rond de 50 Kohm. Hierdoor daalt welliswaar de versterking en daarmee de

uitgangsspanning maar de uitgangsoffsetspanning ten gevolge van offset

stromen aan de ingang daalt evenredig mee zodat de uitgangsoffsetspanning

nu voornamelijk door Voffset van de opamp bepaald wordt. We krijgen nu een

uitgangsspanning van 50 mV (1 ~A.50 Kohm) zodat de uitgangsoffsetspanning

maximaal 1 mV mag zijn. In hoofdstuk 2 zal een opamp besproken worden die

hier zo goed mogelijk aan voldoet.

De impedantie die de stroombron in fig. 1.17 "ziet" is gelijk aan

met I = ( -Vuit/A - Vuit )/Z

Z = R/(l+jwC)

waarbij
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Na substitutie vinden we Zin = Z/(l+A)

We zien de terugkoppel impedantie dus l+A keer zo klein. De versterking A

neemt af bij toenemende frequentie. Indien Z uitsluitend uit een weerstand

zou bestaan zou de ingangsimpedantie van de teruggekoppelde opamp dus

toenemen met de frequentie (inductief karakter). We willen voor hoge

frequenties juist een lage ingangsimpedantie en daarom staat er een kleine

capaciteit parallel· aan de weerstand R. Voor hoge frequenties zien we nu

een ingangscapaciteit ter grootte (l+A).C. Tevens blijft de terug

gekoppelde opamp nu stabiel omdat de terugkoppel~actor, die bepaald wordt

door R en C in fig. 1.17 en Cb d di in fig. 1.15, voor hoge frequentiese ra ng
niet meer afneemt maar konstant blijft. Voor de hoogste frequenties in het

hf-signaal ( 1 MHz) moet de ingangscapaciteit een grootte orde groter

zijn dan Cdiode (- 10 pF). Hieruit voIgt dat voor 1 MHz moet gelden :

(1+A).C=100 pF. Aangezien de capaciteit C niet al te groot mag worden in

verband met integratie moet de opamp bij 1 MHz nog behoorlijk versterken.

In hoofdstuk 2 zal nu een opamp besproken worden die in een standaard

bipolair proces geintegreerd kan worden en een uni ty-gain frequentie van

30 MHz heeft, zodat een terugkoppel capaciteit van 3 a 4 pF voldoende is.
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2 Ontwerp van een breedband-opamp met lage offset.

2.1 Inleiding.

We zullen eerst de opbouw en de werking van een standaard opamp kort

herhalen om vervolgens naar de uitbreidingen te kijken die nodig zijn voor

een breedband opamp die voldoet aan de gestelde eisen.

Een eenvoudige standaard opamp bestaat uit drie trappen.(Zie fig. 2.1).

+V...-------r----"T"""----f

+_------1-----...,

Vuit

Fig. 2.1

Opbouw standaard opamp.

De eerste is een ingangstrap bestaande uit een verschilpaar (T1 2) met een,
stroomspiegel (T3 4) in de collectorleiding en gevoed met een stroombron,
(T10 11)' De tweede trap bestaat uit een Darlington trap (TS 6) die een, ,
grote stroomversterking heeft en, gecombineerd met een hoge belasting-

weerstand (de uitgangsimpedantie van een stroombron (Tg)), zorgt voor een

zeer hoge spanningsversterking. De derde trap is de uitgangstrap (T7,8)

die ervoor zorgt dat de opamp vermogen kan leveren. D1 ,2 en Tg zorgen voor

een juiste ins telling van de eindtrap. In fig. 2.1 is dit een klasse AB

eindtrap. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze schakeling zie
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literatuur.[Z] Wij zullen ons beperken tot enkele eigensehappen die voor

ooze toepassing van belang zijn.

- De ingangsstroom.

Bij een staartstroom (Ie, TI0) van 100 f"A en een {Jpnp gelijk aan 50

geldt I
eTl

" I eTZ .. 50 p-A --) I bTl .. I bTZ =- 1 pA.
De ingangsstroom is dus van dezelfde grootte orde als de stroom afkomstig

van de fotodiodes en zal dus aanzienlijk verkleind moe ten worden.

- Ingangsstroomoffset.

Bij gelijke eolleetorstromen van T
1

en T
Z

lopen er versehillende basis

stromen ten gevolge van ongelijkheid in (J.

Met een praktisehe waarde voor 4 (l I (j van 0,1 en I b=-1 P A levert dit een

offsetstroom van 100 nA. Deze moet ook verkleind worden.

- Ingangsspanningsoffset.

leI" I o1exp(qV be1 /kT)

I eZ .. IoZexp(qVbeZ/kT)

Bij gelijke Vbe zijn de eolleetorstromen versehillend ten gevolge van

versehillen in 101 en I oZ ' Om gelijke eolleetorstromen te krijgen is een

extra offsetspanning A V nodig.

leI" Iolexp(qvbel/kT) .. IoZexp(q(Vbel-4V)/kT) ----)

I
oZ

II
ol

.. exp(q 1I V/kT) --)

kT
Met een praktisehe waarde van 6 I II .. O,OZ en - .. Z5 mV vinden we eeno 0 q
offsetspanning gelijk aan Voff .. 6V" O,OZ * Z5 mV .. 0,5 mV. Dit is klein

genoeg voor ooze toepassing.
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- Unity-gain bandbreedte.

In de standaard opamp van fig. 2.1 wordt de maximaal haalbare bandbreedte

bepaald door de afvalfrequentie van de pnp ingangstransistoren. Ret

standaard bipolair proces is erop gericht om optimale npn transistoren te

maken. pnp transistoren, die gelijktijdig met de npn transistoren gemaakt

worden, zijn daardoor niet optimaal omdat men gebonden is aan de diffusies

van de npn transistor. Dit heeft tot gevolg dat de afsnijfrequentie van

een geintegreerde pnp transistor relatief laag is (ca. 6 MHz). Bij de

afsnijfrequentie is de stroomversterking gereduceerd tot 1 terwijl reeds

aanzienlijke fasedraaiing is opgetreden, hetgeen slecht is voor de

stabiliteit van de (teruggekoppelde) opamp. Aangezien de afsnijfrequentie

en fasedraaiing niet eenduidig vastliggen brengt men opzettelijk een

(Miller) capaciteit ~ aan (zie fig. 2.1) waardoor de frequentie-afval en

de fasedraaiing voorspelbaar verloopt en waarbij de unity-gain frequentie

van de opamp beneden de afsnijfrequentie van de pnp transistor ligt. Deze

unity-gain frequentie is veel te klein voor onze toepassing.

- DC-versterking.

In de praktijk wordt de maximaal haalbare DC-versterking van een geinte

greerde opamp bepaald door de thermische terugkoppeling van de uitgangs

trap (waar vermogen wordt gedissipeerd) naar de ingangstransistoren.[2] De
5DC-versterking is hierdoor begrensd tot ongeveer 2.10 • Dit is ruim

voldoende voor onze toepassing.

2.2 Lage ingangsstroom en offset.

In de inleiding is gebleken dat de ingangsstroom en offset een stuk

kleiner moeten. Een methode om dit te bereiken is basisstroomcompensatie.

Rierbij meet men de ingangsstroom met behulp van een extra transistor en

voegt deze gemeten ingangsstroom vervolgens via een stroomspiegel toe aan

de ingangstransistor. De schakeling levert dus zelf zijn eigen ingangs

stroom zodat de ingangsstroom die van buitenaf geleverd moet worden

minimaal kan zijn. Een schema is te zien in fig. 2.2.
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SuA '"'')

;3npn =100

I3pnp = SO

Fig. 2.2

Prineipesehema basisstroomeompensatie.

We zien in fig. 2.2 een ingangsstroom van 50 nA in plaats van 1 p. A die

door de basis van T1 loopt. Volledige eompensatie lukt niet vanwege een

eindige waarde van fJ . Er loopt een maximale ingangsstroom van 100 nA

indien T1 helemaal open en T2 helemaal dieht is. Dit is nog steeds teveel

voor onze toepassing. Daarnaast is er nog een ingangsstroomoffset ten

gevolge van spreiding in fJ • Als we de ongelijkheid in 1
0

even buiten

besehouwing laten (deze ongelijkheid is een stuk kleiner dan de ongelijk

heid in p ) vinden we:

I
e4

0= I
es

)

lin :z I e4 (13 3/ (J 1 + 1/ f! 1 + 1/(34 + 1/ (J 5 - 1) -=

I e4 «(33-(31)/ (11 + 1/ (11 + 1/(34 + 1/(35) =

I
e4

(6(3/ f! + 1/100 + 1/50 + 1/50) :z I e4 (b{3/fl + 0,05) ---)

Iin,max = I e4 (0,l+O,Os) :z 0,15 I e4 )

Iin,min :z I e4 (-0,l+O,05) = -0,05 I e4

Ii = (0,05 + 0,1) I 4 = SO nA + 100 nAn - e

We zien dat door de relatief grote ongelijkheid in fl ' de offsetstroom van

dezelfde grootte orde is als de ingangsstroom zelf. Dit is in ons geval
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onaanvaardbaar. Metingen aan een Ie met vijf losse transistoren op een

chip geintegreerd (proees P36G012) levert inderdaad een spreiding van ruim

10 % in (3 op, ook bij transistoren die vlak bij elkaar liggen.

Er zijn ook andere basisstroomeompensatie sehakelingen waarbij men de

stroomspiegel uitbreidt met een of meerdere transistoren om zo reS beter

gelijk te maken aan I b1 • Deze sehakelingen hebben dan een kleinere

ingangsstroom maar doordat er meer transistoren in zitten is de invloed

van spreiding in pgroter met als gevolg dat de offsetstroom eerder toe

dan afneemt.

Een andere manier om een lage ingangsstroom te realiseren maakt gebruik

van een Darlington ingangstrap. Het prineipesehema is te zien in fig. 2.3.

.,011"-"

-v
Fig. 2.3

Darlington ingangstrap.

(J =100 ~ 5
.(J- =01(J ,

De ingangsstroom heeft nu een waarde van 10 nA. Dit is reeds een stuk

beter dan bij basisstroomeompensatie maar nog niet klein genoeg voor onze

toepassing. De offsetstroom kan men als voIgt bepalen:

1in = 1e / fJ 1( (33+1) ---)

1 = 1 1/95*96 Ii i = 1 1/105*106 ---)in,max e n,m n e

1 -1in,max in,min = 105*106 - 95*96
105*106*95*96 l e1

1,11 - 0,911100*100 cl
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-5
2.10 lcl = 2 nA

We vinden een maximale offsetstroom van 2 nA. Dit is acceptabel.

Ret beste resultaat krijgen we met een basisstroomgecompenseerde

Darlington ingangstrap (combinatie van beide voorgaande methodes). Met

behulp van basisstroomcompensatie winnen we nog een factor 10 in ingangs

stroom. Gecombineerd met een Darlington trap levert dit dus een ingangs

stroom van 0,1 * 10 nA ~ 1 nA en een Darlington offsetstroom van

0,1 * 2 nA ~ 0,2 nA.

I "'02nAoffset Darlington '
I ... 2 nA (offsetstroom van dezelfde grootte ordeoffset basiscomp.

als ingangsstroom, zie bIz. 26)

I offset totaal = 2,2 nA

Dit resultaat voldoet aan de gestelde eisen wat betreft ingangsstroom en

ingangsstroomoffset.

Een nadeel van de Darlington trap is dat de spanningsoffset een stuk

groter wordt ten gevolge van een verschil in 11 van de binnenste

transistoren T
1

,2 waardoor een ongelijke stroom door de buitenste transis

toren T
3

4 loopt waarvoor een ongelijke V
be

nodig is. (Zie fig. 2.4),
(Verschillen in I laten we even buiten beschouwing.)

o

-v
Fig. 2.4

Darlington ingangstrap.
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I c3 (l+ (J3) (l/ fl 3 ~

I c3 Pi --) V1-V
kT

= -In A I II
q '-1 e3 0

Analoog

Voor V
3

= V
4

geldt dus:

---------- +
V -V = kT In n 12 112

3 q ' ....1 e3 0

V4-V = kTln (J 12 112
q 2 e4 0

Met b~ 113 = 0,1 vinden we een versehil van 5 % in I e3 en I e4 •

We willen I e3 = I e4 ---)

kT
V3-V4 = q-ln 11/ (32 -

~Tln(l - b(1 I fl) ~ kT
q

Met Afllf = 0,1 vinden we Voffset - 2,5 mY.

Oaarnaast hebben we nog de ongelijkheid in 1
0

die ook nog eens dubbel

aantelt omdat we twee keer zoveel transistoren hebben als bij een enkele

versehiltrap. Oit levert nog eens een extra V ff van 2 * 0,5 mV = 1 mY.o set
In totaal vinden we V ff = 3,5 mY. Oit is teveel voor onze toepassing.

o set
Willen we Voffset verkleinen dan moeten we de stromen door de buitenste

transistoren beter gelijk maken. Een mogelijkheid is te zien in fig. 2.5.
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v,

Fig. 2.5

Verkleining offsetspanning bij Darlington

configuratie door middel van twee weer

standen.

Hier is de stroom door de buitenste transistoren met opzet vergroot met

behulp van twee weerstanden. Een groot gedeelte van deze' stroom wordt nu

bepaald door deze (nauwkeurige) weerstanden zodat de totale collector

stromen veel beter aan elkaar gelijk zijn. Kies ~ bijvoorbeeld zo dat

I R1 = 0,8 I e3 en I b1 = 0,2 I e3 • Als nu I b1 10 % groter is dan I b2 , dan is

I e3 slechts 2 % groter dan I 4 omdat I 3 slechts voor 1/5 wordt bepaald
e e kT

door I b1 • Dit levert een offsetspanning van V3-V4 = q-In(l+O,02) = 0,5 mV

in plaats van 2,5 mV. Een nadeel van deze methode is dat nu de

ingangsstroom weer toeneemt en weI destemeer naarmate we minder Voffset
toelaten.

Een andere methode is het toepassen van een stroomverschilversterker in de

collectorleiding van de buitenste transistoren die een ongelijkheid in de

basisstromen van de binnenste transistoren voor zijn rekening neemt zodat

de buitenste transistoren op een nagenoeg gelijke stroom staan ingesteld

ondanks verschillen in f van de binnenste transistoren. Ret schema is te

zien in fig. 2.6.
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,.------,------,-------,-----,-------1 +v

V 1~ +AJ;

1

I = 0,5 }JA

Fig. 2.6

Toepassing stroomverschilversterker ter

compensatie van ongelijkheid in 11
1

2.,

Beschouw eerst het geval dat T
1

=T
2

---> fJ 1= (12·

De schakeling is dan helemaal symmetrisch. T5 7 9 vormen een stroomspiegel, ,
waardoor I c3 =I c5 • Analoog geldt I c4=Ic6 • I c3 is nu gehalveerd in

vergelijking met fig. 2.4 en dus is ook de ingangsstroom en bijbehorende

offset gehalveerd. Vervolgens bekijken we het geval 1!1 ,. (32.

~ 1 = (f3 1+ (32) / 2 - «(3 2- (J 1 ) / 2 = /J - 4 (J /2

~2 = «(! 1+ (i2)/2 + «(32- (31)/2 = jl + A (l/2

De transistoren T7 8 9 10 staan op een gelijke stroom I ingesteld omdat, , , -
hun V

be
gelijk is. De grootte van deze stroom wordt bepaald door p.

Tengevolge van liP/2 ontstaan de stromen AI in fig. 2.6. De extra stroom

4 I die T5 vraagt doordat f!'1 <jJ word t precies gecompenseerd door de

vermindering van de stroom die T6 vraagt doordat ~2 >fi. Hierdoor vinden

we deze 0 I niet terug in de stromen door T7 8 9 10 (bases van T7 tim T10, , ,
zijn virtuele aarde). We zien dat nu I

c3
en I

c4
slechts een bedrag
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2 Ii II ~pnp verschillen. T5 en T6 vormen in feite een verschilpaar met

een stroombron T9 10 in de emitterleiding. Ze fungeren als stroomverschil-
•

versterker waarvan de uitgangsverschilstromen de verschillen in 131 en ;12

compenseren terwijl de veel kleinere ingangsverschilstromen overeenkomen

met de verschillen in collectorstromen van T3 en T4 en daarmee Voffset

bepalen. De grootte van Voffset kunnen we als voIgt berekenen. Stel (31

10 % kleiner dan 132 terwijl we willen dat I c1-Ic2 '

I c1- fJ1(21+ AI) (f.- ~PI2)(2I+ AI)=(,t3+ 4(A12)(2I- AI) --)

Ic2- P2(2I- AI)

I c1-Ic2 -) p' 61- A(!.I--~ 01+ 0(3.1 --)

(31" p- A(!>/2

~2-P+ 4(!>/2 o.PI(3 - 0.1/1

Ie3,,"I+. 1/ (J 5

I e4-1- 0. II(3 6

I ""I --) V -V=V -Ve1 e2 1 2
kT
-InI 3/1 4 ~q c c

~Tln(I+ A II (J 5)/(1- All P6) ""

~Tln(1+ 61/1(15)/(1- 01/1 (6) ""

kTln(1+2 A III ~ ) "" kT1n(1 + 2*0.1/50) ""
q '-pnp q

25 mV * In(l+O.004) = 0.1 mV.

V ten gevolge van ongelijkheid in Ii is nu dus gedaald tot 0.1 mVoffset ,-
terwijl tevens de ingangsstroom een factor 2 kleiner geworden is.

I ff D 1 wordt nu aIleen nog bepaald door verschillen in ~ --)o set. ar 3.4
I ff D 1 in fig. 2.6 wordt nu 0.5 nA.o set. ar
Als beste schakeling hebben we nu een ingangsstroomgecompenseerde

Darlington trap met een stroomverschilversterker ter compensatie van

verschillen in (J (de fig. 2.7).
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r-----r----r------r----r-----.--~--____t+V

-v

-In
..-L-.........-----~

-v
Fig. 2.7

Basisstroomgecompenseerde Darlington trap met

stroomverschilversterker ter compensatie van

ongeli jkheden in f3 1 2·,

Opm: Bij onze toepassing wordt uitsluitend op de -ingang gestuurd zodat

aIleen bij de inverterende ingang basisstroomcompensatie nodig is.

T13 is toegevoegd om T14 uit verzadiging te houden.

Samengevat hebben we nu de volgende eigenschappen van de ingangstrap:

(zie ook bIz. 28 + 32)

0,1 mV + 1 mV - 1,1 mY.- V
offset

- I ingang
- I offset

"" V + V
offset,o~ offset, AI

a,s nA

I + I "" 0,05 nA + 1 nA -.:::::.1 nA.
offset,Darl offset,basiscomp

Dit voldoet aan de gestelde eisen in hoofdstuk 1.
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2.3 AC-gedrag van ingangstrap.

We beginnen met een standaard Darlington trap (zie fig. 2.8).

Fig. 2.8

Darlington ingangstrap.

De kleinsignaalversterking kunnen we als voIgt berekenen.

i e 1 .. (/3 +1 ) i e3 gm.3 • gml / (P+1)

i e 3~ i c3 = gm.3 (v3-vl) .. gml (v3-v1) / (f3 +1)

(g is steilheid)m

i e 1 .. «(3 +1) i e3 .. gml (v3-v1)} -_)

iel .. gml(vl-v)

v3-vl .. vl-v

wisselspanning v3-v verdeelt

zich gelijk over T
3

en T
l

•

i el .. gml (vl-v)

i c2 .. gm2(v2-v)

gml = gm2

.. g (v -V)/2]ml 3
g (v -v)/2 --)m2 4

Kleinsignaalversterking is dus ~gml/2. Dit is de helft van de verster

king van een enkele verschiltrap omdat het ingangssignaal slechts voor de

helft op de binnenste transistoren terecht komt. Bij hoge frequenties

moeten we rekening houden met parasitaire capaciteiten tussen basis en

emitter (Cbe)' basis en collector (C
bc

) en collector en substraat (Ccs ).

34



We zullen eens nagaan welk gedeelte van het ingangssignaal v
3
-v

4
op de

binnenste transistoren terecht komt bij hogere frequenties. Daartoe is in

fig. 2.9a een model weergegeven van T
3

met T
l

als belasting.

Fig. 2.9a Fig. 2.9b

Model van T
3
me~ T

l
als belasting.

Opm: De wisselspanning v in fig. 2.8 is nul (virtuele aarde) bij differen

tiele aansturing. C
bcl

is een Miller capaciteit die we l+A keer zo

groot in het model moeten meenemen waarbij A de versterking van Tl is

(A = ~/rol '" RLgml )·

We kunnen nu een frequentie afhankelijke f3(p) invoeren waarvoor geldt:

We komen zo tot het model in fig. 2.9b met

Zl'" !3oro/(l+pCbl (lorol ) = f'9o
r o/(l+P't"l) = (31 (p)rol

Z3= (3oro/(l+pCbe3 (Jor03 ) = (3or03 /(1+P't'3) '" 133(p)r03

Er geldt nu:

en r = /J r
03 ro 01
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------------,---

Laagfrequent geldt v1/v3- 112 zoals we reeds gezien hebben bij fig. 2.8.

Hoogfrequent wordt de overdracht gelijk aan de capaciteitsverhouding

Cbe/(Cb1+Cbe3). Daartussen krijgen we een pool bij p-2/ro3(Cb1+Cbe3) en

een nulpunt bij pa1/ro3Cbe3:

Getallenvoorbeeld:

Cbe3 "" 1 pF

Cbe1 • 3 pF (T1 op grotere stroom dan T3)

Cbcl "" 0,1 pF ---) C -9 pF
b1

~ "" 15 Kohm

(lel-100 /",A)}
--) A""60

r o1 "" 250 ohm

r o3 = 25 Kohm (Ic3 ,,"1 I4'A)

pool bij f ... 1/-1f ro3(Cb1+Cbe3) "" 1,3 MHz

nulpunt bij f "" 1/2~ro3Cbe3 "" 6,4 MHz

In het frequentiegebied tussen 1,3 MHz en 6,4 MHz daalt de overdrach t

v1/v3 dus van 1/2 naar 1/10. Dit scheelt een factor 5 in versterking. Oak

het slew-gedrag van de Darlington trap in fig. 2.8 is slecht ten gevolge

van Cb1 • Stel T1,3 in geleiding en T2,4 uit geleiding. Indien nu de basis

van T3 ineens omlaag getrokken wordt zal T3 uit geleiding gaan waarna de

dan aanwezige lading op Cb1 slechts zeer langzaam (via een kleine I b1 ) kan

wegvloeien. Hierdoor duurt het erg lang voordat ook T1 uit geleiding gaat.

De uitgang reageert dus erg traag op een sprong aan de ingang.

Opm: In fig. 2.5 hebben we hier veel minder last van omdat nu de lading op

Cb1 via R1 relatief snel kan wegvloeien. Dit is dan ook een tweede

reden waarom men in fig. 2.~ de weerstanden R1 en R2 aanbrengt.

Beide nadelen kunnen verholpen worden door het aanbrengen van een extra

condensator C parallel aan Cb 3 zodanig dat C +C
b

3- Cb1 • Pool enext e ext e

36



nulpunt vallen dan samen en de overdracht vl /v
3

blijft ook voor hoge

frequenties gelijk aan 1/2. Verder wordt een sprong ~ V op de ingang nu

capacitief doorgegeven naar de basis van T1 zodat daar een sprong 6 V/2

ontstaat. De emitter van T1 is virtuele aarde zodat nu v
be3

en v
bel

eenzelfde sprong AV/2 maken waardoor Tl en T3 even snel uit geleiding

gaan. In ons geval zou Cext=-Cbl-ebe3-8 pF moeten worden. Dit kost veel

chipoppervlak. We kunnen Cbl verkleinen door een extra cascode transistor

op te nemen in de collectorleiding van T1 waardoor de versterking van

basis naar collector van T l afneemt tot A=r d-/r 1=1 (cascodeo,casco e 0

transistor en Tl staan op gelijke stroom ingesteld). Cb1 wordt nu:

Cb1 = Cbel+ (l+A)Cbcl - 3 pF + 2*0,1 pF - 3,2 PF]
--) C = 2 2 pF

C
be3

= 1 pF ext '

De overname frequentie is nu: f - 1/27Tro3cbl - 2MHz

De bandbreedte van de Darlington versterker wordt nu bepaald door Ccs
parallel aan ~ en/of Cbe en Cbc in serie met de interne basis

serieweerstand. Om de bandbreedte en fasedraaiing goed vast te leggen kan

men een extra capaciteit ct aanbrengen tussen beide collectoren van T l en

T2 ,in fig. 2.8 waardoor het 3 dB punt van de Darlington versterker ligt

bij:

f 3 dB - 1/(2~2RL(CL + ~cs)
De LF-versterking van de Darlington trap is:

Getallenvoorbeeld:

~ = 15 Kohm ]

r
ol

= 250 ohm (Icl=lOO ~A) ---)

f - 30 MHzunity-gain

f 3 dB = lMHz

LF-verst. = 30]
--)

1
CL + ZCcs
C = 0 4
cs '

= 1/87T"rol f l = 5,2 PF]
--) C

L
= 5 pF

pF
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Besehouw vervolgens een Darlington trap met stroomversehilversterker ter

eompensatie van ongelijkheid in (3. In fig. 2.10 is een vervangingssehema

voor wisselspanningen van fig. 2.6 getekend. (De emitters van Tl 2 en de,
bases van T] 8 9 10 zijn virtuele aarde bij differentieel aansturen), , ,

gm1

2131

zie OC-instelling
in fig. 2.7

Fig. 2.10

Wisselspanningssehema van Darlington trap met

stroomversehilversterker ter eompensatie van

ongel1jkhe1d in fJ .

We zullen eens nagaan welk gedeelte van het ingangssignaal v3-v4 nu op de

binnenste transistoren tereeht komt.

i bl ... i eS+ie3 ... t3si
c3 + i e3 ( (l3+l )/ (33 -::::: (PS+l)i e3 ...

(PS+l)gm3(v3-vl )

T
S

zorgt dus voor een sehijnbare verlaging van de emitterimpedantie van

T
3

met een faeto'r (1S+l.

gmlvl'" i el ... Plibl '" f3 l ( (1S+l)gm3(V3-Vl )] __>
gm3 ... gm/2 Pl

v ...
3

1
= '2( (ls+1)Vbe3 ] >
vbe3+vbel
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Met (J 5 .. 50 vinden we vbe1 .. 25 vbe3 zodat nu het grootste gedeelte

(96 %) van het ingangssignaal op de binnenste transistoren terecht komt.

De versterking is dus weer nagenoeg gelijk aan de versterking van een

enkel verschilpaar (gm1 .~). Aangezien T5 een pnp transistor is zal (l 5

reeds bij relatief lage frequenties beginnen af te nemen (fT-5 MHz, 13 5"50

---) f~ =100 KHz). Tevens zal dan i c5 in fase achter gaan lopen bij i b5 •

Voor f ) f T kunnen we i 5 verwaarlozen. We krijgen dan:,pnp c

Nu komt slechts 1/3 van het ingangssignaal op de binnenste transistoren

terecht omdat ~3 gehalveerd is in vergelijking met een gewone Darlington

trap. De versterking is nu: &m1.RL/3

Vanaf de overnamefrequentie moeten we weer rekening houden met Cbe1 • Cbc1
en Cbe3 • We moeten Cext nu zo kiezen dat v1/v3 .. 1/3 (i.p.v. 1/2) ----)

0,6 pF

We kunnen de versterking iets ophalen door T10 in fig. 2.7 weg te halen

(T9 en T10 staan volledig parallel). We krijgen dan de volgende

DC-instelling (zie fig. 2.11).
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r-----r-----,r-------r----r--r-------t +v

(1

1,2 pF

veer DC- instelling
transisteren geLdt:

13=114 =17 =19 =1B =14 = 1

15=1 6 } ==? 15 =16 =1/2
15+16 =19=1

-v

C2
1,2 pF

13 +15 = 14 +16 =1)JA ~

1+I12=1,uA =;> 1=2/3)JA

Fig. 2.11

Darlington ingangstrap met cascode transis

toren (T1S 16)' basisstroomcompensatie,
(T11 tim T14 ) en stroomverschilversterker

(TS tim Tg ) voor compensatie van ongelijke

P.1 2·,

We vinden nu:

Voor f > fT geldt nu:,pnp
2 > vbe1 .. 0,4 v 3vbe1 .. 3'be3 --

v
be3

.. 0,6 v
3

4
Nu komt 10 van het ingangssignaal op de binnenste transistoren terecht. De

4
hf-versterking is dan "I'Q'&m1~. Cext weer aanpassen opdat v/v3 = 0,4

levert C = 1,1 pF. (Het computersimulatieprogramma Phil pac voorspeltext
het beste resultaat met C1 .. C2 .. 1,2 pF)
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Opm 1: De fT van T5 ligt in de buurt van de frequentie waar C1 de stroom

gaat overnemen, verder beinvloedt de afname van i c5 de stroom door

T3 en daarmee dit overnamepunt. Tevens is i c5 dan niet meer in fase

met i e3 • Bij een exacte berekening van v/v3 blijken hierdoor

complexe polen en nulpunten te ontstaan waardoor de overgang van

v1/v3 - 0,96 naar v1/v3 - 0,4 enige overshoot met bijbehorende

faseslingering vertoont. Om hier niet al te ~eel last van te hebben

is C3 toegevoegd zodat de stroomverschilversterker iets eerder

afvalt.

Opm 2: In de praktijk hoeft men Cext niet aIs aparte capaciteit uit te

voeren. Omdat hij vrij klein is kan men ook ~e3,4 opzettelijk iets

groter maken door bijvoorbeeld het emitteroppervlak van T3 ,4 iets

te vergroten.

Tot slot hebben we nog de basisstroomcompensatie schakeling (TIl tIm T14
in fig. 2.11). Deze heeft geen invloed op de spanningsversterking, hij

zorgt aIleen voor een lage ingangsstroom. Gezien de lage instelstroom van

de £!!E. transistoren zal deze schakeling bij toenemende frequentie vrij

snel afvallen waardoor de ingangsstroom ongeveer een factor 10 groter zal

worden. Ook de capaciteiten ~e3' Cext en Cb1 zorgen bij hogere

frequenties voor een toenemende ingangsstroom. In ons geval is deze

afnemende ingangsimpedantie voor hogere frequenties aIleen maar gunstig

(zie paragraaf 1.3).

De schakeling van fig. 2.11 is doorgerekend met het computersimulatie

programma Philpac waarbij standaard bibliotheekelementen gebruikt zijn. De

resultaten zijn te zien in bijlage 2.1A + 2.1B.

Laagfrequent is de versterking gelijk aan:

(34 dB)

Nadat de stroomverschilversterker is afgevallen

houden we aan versterking over:

0,4~gml = 20 (26 dB)
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Vervolgens krijgen we een pool bij: f - 1/2~2~(Ct+ Iccs) - 4 MHz

(Ct - 1.4 pF • ~= 12K5 • Ccs• 0.4 pF)

f is nu 20 * 4 MHz = 80 MHzunity-gain

Opm: De reden waarom we nu een funity-gain van ongeveer 80 MHz hebben

gerealiseerd tewijl de totale opamp slechts een f van
unity-gain

30 a 40 MHz hoeft te hebben komt in de volgende paragraaf ter sprake.

De fasedip van ongeveer 30
0

in bijlage 2.1H ontstaat ten gevolge van het

afvallen van de stroomverschilversterker. Bij f it i = 80 MHz hebben
o un y-ga ~

we een totale fasedraaiing van 110 (in plaats van 90 in het ideale

geval). Hier komen we later nog op terug.

Tot slot voorspelt Philpac bij een DC-analyse een ingangsstroom van

0.3 nA. Hierbij moet opgemerkt worden dat Philpac voor gelijke typen

transistoren ook gelijke t3 neemt hetgeen in de praktijk niet zo is met

als gevolg dat in de praktijk de ingangsstroom een factor 2 a 3 groter zal

zijn.

2.4 Feedforward principe.

In paragraaf 2.1 hebben we gezien dat de uni ty-gain bandbreedte van een

standaard opamp beperkt is tot ca. 6 MHz ten gevolge van de lage f T van

pnp transistoren. Willen we een hogere f it i halen dan zullen we deun y-ga n
pnp transistoren hoogfrequent moeten omzeilen. Dit is precies wat er

gebeurt bij het feed forward principe. Figuur 2.12 verduidelijkt dit.

42



pnp trans

T12 34 in fig. 2.1
• • •

npn trans

TS 6 in fig. 2.1
•

r
virtuele

aarde

V -I
u=-

pCM

4\ --+\ freq
\ .
'. In MHz

i=Yin .gm2 (p)

- gm2 (p) Vin=
pCM

--+
freq
in MHz

Pool in g (p) bij 6 MHz ten
m2

gevolge van f
T

• Kies CM,pnp
zodanig dat f < 6 MHz.unity-gain

Fig. 2.12a

----lgm2 (p) IpCMI
CFF IC M
gm2 (p) CFF

+--
pCM CM

CFF- C
M

verondersteld.

Rierop komen we later terug.

Fig. 2.12b

Principe schema feed forward met overdrachtskarakteristiek.

In fig. 2.12b hebben we geen last meer van de afname van &m2(P) omdat CFF
de stroom tijdig overneemt. We kunnen nu voor de ingang een

versterkertrap ~ zetten die opgebouwd is met npn transistoren en waarvan

de overdrachtskarakteristiek loopt zoals geschetst in fig. 2.13.
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npn trans. pnp trans. npn trans.

verster-l
king

20dB

-,,,,,, ,-_._ ..:::._., ,,

4 40 ~

freq.
in MHz

Fig. 2.13

Opbouw breedband opamp met enige overdrachts

karakteristieken.

De pool in ~ moet nu samenvallen met het nulpunt in de gestreepte
?' :- ,. (

karakteristiek (pool-nulpunt cancelling). De totale versterking wordt nu

gegeven door de getrokken karakteristiek waarbij het hoogfrequent gedrag

bepaald wordt door ~ die opgebouwd is met npn transistoren met een fT van

enkele honderden MHz. A1 wordt gevormd door de ingangstrap zoals besproken

in paragraaf 2.3. 8m2 en.~ zien er in detail als voIgt uit (zie

fig. 2.14).
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r---~--r---r----...,....----"""T'---"""'--_+V

- - - - -.!

-----., vi
coll T16; +"2

fig 2.11: vi
coll T15: -"2

1...- ---'1 11-- ....1

Fig. 2.14

Standaard opamp met feedforward eapaeiteit C
FF

•

Oit is dus in feite een standaard opamp zoals in fig. 2.1 met een extra

eapaeiteit CFF om de pnp-trap hoogfrequent te omzeilen. De overdraehts

karakteristiek kunnen we als volgt bepalen:

vb20 ~ v i /2 ---) i e20 ~ gm20vb20 = gm20 vi /2 ---)

i e24 a -gm20vi /2 t.g.v. stroomspiegel T22,23,24

Het knooppunt waar C4 en Cs met elkaar verbonden zijn is virtuele aarde

ten gevolge van versterker A3 (T2S ,26) die met Cs = CM is teruggekoppeld.
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Vu ~ -ics/pcs = -vi (C4/ 2CS + gm21 /pCS) 

-vi (pC 4 + 2gm21 )/2pCS

Laagfrequent vinden we:

Hoogfrequent vinden we:

Het overnamepunt ligt bij:

Getallenvoorbeeld:

vu/vi - 1/pR3CS
vu/vi - C/2C S ~ 1/2 (C 4-C S)

1/p~CS - 1/2 ---) P ~ 2/R3CS ---)

f = 1/-11' R
3

C
S

~ ~ 7KS , Cs - 10 pF ---) f - 4,2 MHz

Voorbij deze frequentie is de stroom door C4 groter dan i c21 + i c24 ' De

factor 1/2 ontstaat omdat over de feedforward capaciteit slechts de halve

ingangsspanning staat in tegenstelling tot de verschilversterker T20 ,21

die het volle ingangssignaal vi tussen zijn ingangsklemmen krijgt aange

boden. We vinden nu de volgende overdrachtskarakteristieken (zie

fig. 2.15).

versterking r

26dB

-;6dB

.,,,,, ,
._._l'("o,,,

""-----
440

gewenste totale overdracht
overdracht van de schakeling In fig. 2.14

IA11

.............
freq.

in MHz

Fig. 2.15

Overdrachtskarakteristieken van diverse

trappen in een breedband opamp.
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We vinden zo als eis voor de ingangstrap A1:

26 dB versterking

4 MHz

80 MHz

Laagfrequent

f 3 dB
f unity-gain
(Zie ook bijlage 2.1A)

Bet schema van de totale opamp is te zien in bijlage 2.2 waarbij de

transistor nummering iets aangepast is.

Opm: T27 28 29 30 36 zorgen voor een juiste instelling van T5 6. Dankzij, , , , ,
T13 ,14 worden Ts ,6 nauwelijks belast. C7 is daarom slechts met 0,1 pF

verlaagd tot 1,3 pF. T1s zorgt voor een laagohmige aansturing van C4
zodat we hoogfrequent weinig spanning verliezen over de emitter

uitgangsimpedantie van T1s • T18 zorgt ervoor dat de collector van T19
hetzelfde DC-niveau heeft en op dezelfde manier belast wordt als de

collector van T20 , dit alles ter vermijding van offset. De steilheid

van T19 20 wordt mede bepaald door de (nauwkeurige) weerstanden Rs 6, ,
die er tevens voor zorgen dat Vknoop 23 .. Vknoop 24· R17-R18 opdat

T18 en T
21

op een gelijke DC-stroom staan ingesteld. T43 en T44
zorgen ervoor dat T20 en T22 niet in verzadiging komen. (T 18 en T43
is een transistor met twee emitters.) T23 24 25 26 vormen een, , ,
klasse AB versterker. Om de grote bandbreedte te halen is deze

all-npn uitgevoerd.

We zullen eens nagaan wat de gevolgen zijn als we C
FF

;. CM kiezen.

Beschouw daartoe eerst fig. 2.17a met CFF - CM. De eis die we aan A1
stellen is: funity-gain .. 80 MHz. De Miller inverter moet cFF/CM .. 1 maal

versterken tot aan 40 MHz. Aangezien we A:3 als inverterende versterker

gebruiken moet A- bij 40 MHz nog 2 maal versterken. Dit is in
--j ,open-loop

fig. 2.16 te zien.
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-
V= Z2 V. + Z,

VuitZ, +Z2 In Z, +Z2 -
-

Vuit = -AV
- Z2 A met

Vuit = - Z2 Z, Z, +Z2 '+AK
'A met K= Z,

Vin Z, +Z2 '+A K Z,+Z2 K=
Z1 +Z2

Fig. 2.16

Opamp als inverterende versterker.

In ons geval geldt: Z1 = Z2

We willen vu/vi = 1 bij 40 MHz ----)

Z2/(Z1+Z2) * A/(1+AK) = 1 bij 40 MHz ----)

A/(1+AK) = (Z1+Z2)/Z2 = 2 bij 40 MHz ----)

f van A moet bij 80 MHz liggen.unity-gain

Omdat vin met een factor Z/(Z1+Z2) verzwakt op de ingang van de opamp

terecht komt moe ten we hogere eisen aan de opamp stellen dan wanneer we de

opamp als niet-inverterende versterker zouden gebruiken waarbij vin
rechtstreeks op de +ingang van de opamp terecht komt. We vinden nu dat

zowel ~ als A3 een unity-gain bandbreedte moeten hebben van 80 MHz. In

fig. 2.17 zijn de overdrachtskarakteristieken getekend voor CFF = C
M

'

CFF ) CM en CFF < CM.
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-6dB
o

-----
4 40
i i

overname flflity-gain
door CFF

deze frequenties liggen vast

gewenste totale overdracht.

overdracht van fig. 2.14

IA11

Fig. 2.l7a Fig. 2.17b Fig. 2.17c

Fig. 2.17a: CFF ~ CM
unity-gain bandbreedte ~ a 80 MHz (helling 1 tot 40 MHz)

karakteristiek Miller inverter recht tot 40 MHz met

versterking CFF/CM- 1 ----)

CFF/(CM+CFF) * A/(l+AK) recht tot 40 MHz met versterking 1 ----)

A/(l+AK) recht tot 40 MHz met versterking 2 ----)

unity-gain bandbreedte ~ moet 80 MHz zijn.

Fig. 2.17b: ~F ) CM bijvoorbeeld CFF = 3 CM
80

unity-gain bandbreedte A1 ~ ~ = 27 MHz (helling 1 tot 40 MHz)

karakteristiek Miller inverter recht tot 40 MHz met

versterking CFF/CM~ 3 ----)

CFF/(CM+CFF) * A/(l+AK) recht tot 40 MHz met versterking 3 ----)

A/(l+AK) recht tot 40 MHz met versterking 4 ----)

unity-gain bandbreedte ~ moet 160 MHz zijn.

In dit geval worden er dus extra hoge eisen gesteld aan A3
terwijl A1 nog altijd met helling 1 moet lopen tot aan 40 MHz.

1
Fig. 2.17c: ~F < CM bijvoorbeeld CFF a 3 CM

bij 40 MHz moet ~ nu nog 6 maal versterken en met helling 1 lopen

karakteristiek Miller inverter recht tot 40 MHz met
1

versterking CFF/CM= 3 ----)
1

CFF/(CM+CFF) * A/(l+AK) recht tot 40 MHz met versterking 3 ----)
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4
A/(l+AK) recht tot 40 MHz met versterking 3 ----)
unity-gain bandbreedte ~ moet 53 MHz zijn.

In dit geval worden er extra hoge eisen gesteld aan Al terwijl A3 nog

altijd een unity-gain bandbreedte van 53 MHz moet hebben.

Voor CFF .. CM worden er nagenoeg gelijke eisen aan Al en A3 gesteld.

Verder is een grote of kleine waarde van <;OF/CM technologisch nadelig

omdat dit veel chipoppervlak kost. Om deze redenen is er gekozen voor

CFF = CM·

In de praktijk is het niet zo lastig om voldoende bandbreedte te halen met

de schakeling van bijlage 2.2. Het grote probleem is om de fasedraaiing

beperkt te houden opdat de teruggekoppelde opamp stabiel is. Met name de

eindtrap draait veel fase tengevolge van rechtstreekse doorspraak via de

capaciteiten CFF en C
M

naar de uitgang (zie fig. 2.18).

~
I(M ~uit

Yin I (FF I (CST
.~.---I. I '22

=0,4 pFen

5
= 0,9

5+ 0,4
Fig. 2.18

=vinden we:

met (FF = (M = 10 pF

Vuit

Yin

"Miller inverter" voor zeer hoge frequenties,

T21 22 versterken niet meer.,

Voor zeer hoge frequenties houden we uitsluitend een capaciteitsdeling

over. Uit berekeningen voIgt dat het overnamepunt, waarbij de recht

streekse capacitieve doorspraak bepalend wordt voor de overdracht van de

eindtrap, ligt bij de frequentie P..gm22/~ en dat in de amplitude

overdracht van de Miller trap bij deze frequentie een nulpunt in het

complexe rechterhalfvlak voorkomt. Vanwege de extra fasedraaiing, die bij

deze frequentie optreedt, moet dit overnamepunt zo ver mogelijk van

f i i verwijderd liggen. Voor de overdracht van onze opamp vinden weun ty-ga n
voor f ) f T ,pnp
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halve ingangssignaal over CFF

A1 t A3
1---------1 1--1 1---1

vu/vi "" 0,4gm1~/p2~C; * 1/2 * C4/C5 ""

, 1
met C7 "" C7+ 2'Ccs+Ccb) "" 1,6 pF

en C4 "" C5 "" 10 pF

unity-gain bandbreedte: p "" 8m1/10C;

Bij gelijke steilheden van T1 en T22 hebben we dus erg veel last van

fasedraaiing in de Miller trap omdat het overnamepunt vlak bij f i iun ty-ga n
ligt. Om dit enigszins te vermijden staat T22 op een veel grotere stroom

ingesteld dan T1 2. We kunnen de fasedraaiing nog iets beperken door in,
serie met ~ een weerstand RM te zetten met ~ van dezelfde grootte orde

als l/gm22. Men kan uitrekenen dat het nulpunt in het complexe rechter

halfvlak verdwijnt en bij toenemende ~ overgaat in een pool in het linker

halfvlak. Er is gekozen voor ~ "" 50 ohm. Oak in serie met C7 kunnen we

een weerstand opnemen waarmee we de invloed van C7 voor hogere frequenties

elimineren. We introduceren een nulpunt in het complexe linker haHvlak

waardoor de fase terugdraait met als gevolg een grotere fasemarge bij

funity-gain. Tevens krijgt hierdoor IA1 1 een lichte opslingering waardoor

het snijpunt met de 0 dB as kan verschuiven naar een hogere frequentie. We

hebben dan welliswaar een grotere fasemarge bij de oude funity-gain maar

bij de verschoven f it i kan de fasemarge veel slechter zijn met alsun y-ga n
gevolg een grotere kana op oscillatie bij terugkoppeling van de opamp. We

moeten het serieweerstandje dus zodanig kiezen dat we een beetje fase

opslingering krijgen zonder dat IAll noemenswaardig opslingert. Er is

gekozen voor een weerstand van 500 ohm in serie met ~ van 1,3 pF. We

krijgen zo een nulpunt bij f "" 225 MHz "" 5,6 f it i. Dit scheelt
o ~ y,an

arctan (1/5,6) = 10 in fasemarge bij f it i.un y-ga n
De schakeling van bijlage 2.2, inclusief de weerstanden in serie met C7 en

C5 is doorgerekend met behulp van Philpac. De resultaten zijn te zien in

bijlage 2.3A+2.3B. De grafiek van bijlage 2.3A lijkt vrij goed op

fig. 2.17a. De overdrachtskarakteristiek van A1 is reeds besproken in

paragraaf 2.3. De overdrachtskarakteristiek van gm2~ heeft een dip bij

7,5 MHz en zakt onder de -6 dB lijn. Dit komt doordat de pnp verschiltrap
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(T16 17) te vroeg begint af te vallen. Tot nu toe hebben we verondersteld,
dat ~16-gm17= 1/R3• In werkelijkheid is gm16 en gm17 frequentie
afhankelijk.

gm16 = gm17 = gm2/(1+P't 2) waarbij gm2 = 1/R3 en

't 2 .. 1/2-rTfT,pnp

We vinden nu voor de overdracht ~2(P).A3: (zie ook bIz. 46)

't = 1/2~6*106.. 2,6*10-8
2

Discriminant is negatief ----) 2 complexe nulpunten

--)

In totaal vinden we nu twee complexe nulpunten en een pool in plaats van

een nulpunt.

~ Door deze complexe nulpunten en de extra pool is "pool-nulpunt

cancelling" niet meer goed mogelijk. We zouden nu twee complexe

nulpunten en een pool moeten compenseren met twee complexe polen en

een nulpunt.

Willen we geen dip in de overdrachtskarakteristiek dan zal C4/2gm2 een

stuk groter moeten worden, met andere woorden de feedforward capaciteit

zal eerder de stroom moe ten overnemen. We moeten nu de grootte van de dip

afwegen tegen het extra chipoppervlak dat we nodig hebben om C4 te

vergroten. Bij onze keus van het overnamepunt bij 4 MHz krijgen we

welliswaar een dip, doch deze is kleiner dan 2,5 dB en bij funity-gain
merken we hier vrijwel niets meer van terwijl de waarden C4 = 10 pF en

R3 = 7K5 goed integreerbaar zijn. Tot slot zien we nog een lichte

opslingering van ongeveer 1 dB bij f = 56 MHz. Mogelijke oorzaken hiervoor

zijn reeds besproken (zie bIz. 51)
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In de totale open-loop overdrachtskarakteristiek van de opamp vinden we

bovengenoemde verschijnselen uiteraard terug. In het frequentiegebied

100 KHz < f < 300 KHz zien we een extra daling met 8 dB ten gevolge van

een overeenkomstige daling in I~I, verder een lichte dip bij 7,5 MHz en

een lichte opslingering bij f it i - 42 MHz.un y-ga n
In bijlage 2. 3B is het fasegedrag van de schakeling weergegeven. We zien

dat de fasedraaiing van de eindtrap in de buurt van f it i vrij sterkun y-ga n
toeneemt. Hierdoor heeft de totale opamp bij f it i nog slechts eenun y-ga n
fasemarge van 500 die tevens erg gevoelig is voor een lichte versterkings-

variatie (verschuiving 0 dB as). De fasedraaiing van ~ bij 40 MHz is 930

en dus slechts enkele graden meer dan de 900 die we theoretisch

verwachten. Oak de invloed van de weerstandjes in serie met C5 en C7 is

met Philpac doorgerekend. Beide weerstandjes leveren elk een verbetering
oin de fasemarge van 7 • In de volgende paragraaf gaan we eens kijken wat

van deze mooie resultaten in de praktijk overblijft.

2.5 Meetresultaten.

De schakeling van bijlage 2.2 is met breadboard componenten opgebouwd

waarna vervolgens bandbreedte en fasemarge van de opamp gemeten zijn. Om

niet al te veel last van parasitaire capaciteiten te hebben zijn een

aantal stromen en capaciteiten wat opgeschaald. De stromen door

T39 ,40,4l,42,18,21 zijn vergroot tot 500 ~A, R1 en R2 zijn verkleind tot

4K7, C
7

is verhoogd tot 3,9 pF en C1 en C2 zijn verhoogd tot 10 pF.

De gemeten versterking van ~ bij 1 MHz, waar de pnp stroomverschil

versterker T
7

tim T
12

niet meer werkt, is gelijk aan 8 (vuit enkelzijdig

gemeten dus v it/vi - v 13/vb3 - 8). Theoretisch zou dit
1 4 4K7 u n e
2*10*100 :a 9,4 moeten zijn (~-4K7, I Tl-250 PA). Blijkbaar verliezen we

toch nog iets in de ingangstrap. Bij lage frequenties ( <100 KHz) waar de

pnp stroomverschilversterker nog goed werkt is de gemeten versterking van
1 4K7

A1 gelijk aan 22 (theoretisch: 2·100 = 23,5).

De unity-gain bandbreedte blijkt slechts 15 MHz te zijn (vuit weer

enkelzijdig gemeten). Dit komt doordat ~ vergroot wordt door parasitaire

capaciteiten. Zonder C7 halen we een unity-gain bandbreedte van 37 MHz

----) C is van dezelfde grootte orde als C7• De totale opamp heeft nupar.
een unity-gain bandbreedte van 32 MHz. In een geintegreerd circuit zijn de

parasitaire capaciteiten een grootte orde kleiner zodat we daar zeker een
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unity-gain bandbreedte van 40 MHz halen.

Een veel groter probleem is de fasemarge. In tabel 2.1 is de fasedraaiing

tussen de ingang en een aanta! knooppunten weergegeven zoals die gemeten

is bij breadboard componenten en zoals Phil pac die voorspelt (voor

knooppuntnummering zie bijlage 2.2).

Knooppunt-

nummers

1 --) 2

1 -) 4

1 --) 9

1 --) 12

1 -) 16

1 --) 17

1 --) 22

1 --) 24

1 -) 25

1 ---) 28

1 ---) 8

1 --) 11

1 --) 18

gemeten

P36G012

00

00

100

900 +35 0

900 +55 0

900 +700

900 +360

900 +40 0

3600 +650

3600 +750

1800 +63 0

2700 +45 0

2700 +55 0

Phil pac

P36G012

1
0

10

50

87 0

890

960

_3 0

_2 0

3600 -760

3600 -750

1800 +00

270 0 -40

'2700 -2 0

gemeten

P36G014

00

00

100

900 +300

900 +40 0

900 +500

900 +200

900 +27 0

3600 +360

3600 +450

1800 +45 0

270 0 +360

2700 +45 0

Tabel 2.1

Fasedraaiing tussen de ingang en een aantal

knooppunten bij f it i· 32 MHz (zonderun y-ga n
C7 en R20 , met opschaling stromen en capaci-

teiten bij breadboard en Philpac) voor twee

transistor typen te weten P36G012 en P36G014.

Voornaamste verschil: P36G014 heeft grotere

afmetingen en een dubbel basis contact ---)

interne capaciteiten van P36G014 zijn wat

groter t interne basis serieweerstand is

4 keer zo klein.

We zien dat de gemeten fasedraaiing veel meer is dan Philpac voorspelt
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o(scheelt 150 fasemarge bij f ~ 32 MHz). Oit verschil wordt voornamelijk

veroorzaakt door paracitaire capaciteiten die bij breadboarden veel groter

zijn dan in Philpac.

Uit tabel 2.1 blijkt dat we iets aan de fasedraaiing moeten doen willen we

een stabiele opamp krijgen.
o- Oe invloed van ~=R8 blijkt vrij gering te zijn (scheelt 3 ).

- Er zijn weerstanden van 1K toegevoegd in de collectorleiding van de

stroombronnen T39 ,40,41,42 om minder last te hebben van Ccs van deze

stroombronnen. De gemeten invloed hiervan op het fasegedrag is ook vrij
ogering (scheelt 4 voor aIle weerstanden tesamen).

- Bij spanningssturing van een transistor wordt de fasedraaiing voor

namelijk veroorzaakt door de interne basis serieweerstand ~b'" en C
be

•

Vandaar dat we ook een transistor type P36G014 geprobeerd hebben. Oit

type heeft een dubbel basiscontact en dus een 4 maal kleinere ~b"'.

Hierdoor is weI het transistor oppervlak wat vergroot en dus zijn ook de

interne capaciteiten wat groter. In tabel 2.1 zien we dat de fasemarge

bij 32 MHz met 300 is toegenomen. Oe unity-gain bandbreedte blijkt nu

gedaald te zijn ten gevolge van de grotere capaciteiten.

f = 32 MHz en f ~ 23 MHz.
unity-gain,A1 unity-gain,totale opamp

- lndien we ook de stroom door T37 opschalen met een factor 2,5 tot

1250)lA vinden we voor de totale opamp eveneens een unity-gain
o 0bandbreedte van 32 MHz. De fasemarge stijgt dan tevens van -45 tot -30

(bij 32 MHz).

- Aangezien we uitsluitend op de -ingang van de opamp sturen kunnen we in
o

principe de cascode transistor T6 weglaten. Oit scheelt ons weer 15

fasedraaiing bij 32 MHz zodat de fasemarge nu _15
0

is.

We zien in tabel 2.1 dat T13 14 15 vrij veel fasedraaiing veroorzaken in, ,
vergelijking met bijvoorbeeld T21 • Oit komt doordat T13 ,14,15 capacitief

belas t worden met C4 en met Cbe van een ~ transis tor (T 16,17) • We

kunnen nu extra weerstanden in de basisleiding van T16 en T17 opnemen.

Hiermee vergroten we in feite ~b'" van T16 17 maar dit is Diet erg,
indien deze pnp transistoren hoogfrequent tijdig omzeild worden door de

feedforward capaciteit C4 • Het voordeel is dat T13 14 minder capacitief
o 'belast worden. Oit scheelt nog eens 15 fasedraaiing zodat de fasemarge

onu 0 is geworden.
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De huidige schakeling met gemeten fasedraaiing bij f i i - 32 MHz isun ty-ga n
te zien in bijlage 2.4. Ondanks de verbeteringen in fasemarge is de

huidige opamp nog steeds instabiel bij volledige tegenkoppeling.

De veranderingen die we in bijlage 2.2 aangebracht hebben zijn ook met

Philpac doorgerekend. Het vergroten van de stroom door T39 tIm T42 tot
o500 ~A scheelt volgens Philpac 12 (bij 32 MHz, vergelijk tabel 2.1 met

bijlage 2. 3B). Serie weerstanden in de collectorleidiog van de stroom

bronnen hebben volgens Philpac geen invloed. Dit komt waarschijnlijk

doordat in Philpac C van de stroombronnen zo klein is dat zijn invloedcs
oniet merkbaar is. Ret weglaten van de cascode transistor T6 scheelt 8

volgens Philpac. Dit is minder dan we gemeten hebben omdat in Philpac T6
ook minder fasedraait dan bij breadboarden. De overgang naar transistoren

van het type P36G014 levert in Philpac een slechtere fasemarge op

(40 slechter). We merken blijkbaar weI de invloed van grotere interne

capaciteiten maar met de invloed van een kleinere ~b" Men vermoedt dat

dit komt door een niet optimale modellering van ~b' in Phil pac waardoor

bij hoge frequenties ( >10 MHz) een te gunstig fasegedrag voorspeld wordt.

Extra weerstanden in de basisleiding van T16 ,17 leveren een kleine

verbetering op (scheelt 30
). We krijgen echter meer opslingering in de

buurt van f hetgeen een groter gevaar voor instabiliteitunity-gain
oplevert. Tot slot is in Philpac nog geprobeerd om C4 en C5 te verlagen

tot 6 pF aangezien dit chipoppervlak bespaart. Dit leverde zelfs een iets

betere fasemarge op (scheelt 40
) aangezien T15 minder capacitief belast

wordt. Een verdere verkleining van C4 5 is met zinvol omdat dan R3 4 te, ,
groot worden. Verder word t de nauwkeurigheid in C4 , 5 dan kleiner ten

gevolge van maskertoleranties en parasitaire capaciteiten.

We kunnen concluderen dat het erg lastig is om een stabiele breedband

f van 32 MHz. Ret optimaalunity-gain
dimensioneren van zo'n opamp wordt sterk bemoeilijkt doordat de resultaten

van Philpac niet altijd betrouwbaar zijn. Ret is dan ook moeilijk te

voorspellen welke fasemarge haalbaar is in geintegreerde vorm.

Tot slot nog iets over het DC-gedrag van de opamp. Volgens Philpac is de

ingangsstroom 0,3 nA (bij een staartstroom van 200 ~A, zie ook

fig. 2.11). Ten gevolge van spreiding in de (J zal deze stroom in de

praktijk een factor 2 a 3 groter zijn. De offsetspanning is met Philpac

opamp met breadboard componenten te bouwen. Het best haalbare was in ons
ogeval een fasemarge van 0 bij een
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niet te berekenen omdat in Philpac transistoren van hetzelfde type ook

gelijke ~ en gm hebben. De offsetspanning is weI gemeten met de

schakeling van fig. 2.19 (zie tabel 2.2).

10K.n

'>---L_VU =1 OOO·Voffset

A is opamp uit

bijlage 5

Fig. 2.19

Schakeling voor offsetmeting.

P36G014 P36 G012
1e 2e 3e 1e

met T6 1,6 0,8 1,3 1,0
zonder T6 2,5 1,7 2,2 1,9

Voffset in mV

Tabel 2.2

Gemeten offsetspanning van de

opamp uit bijlage 2.4.

Er zijn vier metingen gedaan; drie met transistor type P36G014 en een met

transistor type P36G012. Bij elke meting is T1 tIm T6 vervangen door een

ander exemplaar (de ingangstrap bepaalt voornamelijk de offset). tevens is

de invloed van cascode transistor T6 op de offsetspanning gemeten omdat

het weglaten van T6 gunstig is voor een grote fasemarge. We zien dat het

weglaten van T
6

0t 9 mV extra offsetspanning oplevert omdat de ingangs

schakeling asymmetrisch wordt. Tussen beide transistor typen vinden we

geen merkbare verschillen in Voffset. De berekende waarde van Voffset (met

T6 ) is I t l mV (zie paragraaf 2.2). Dit klopt vrij goed met de meetresul

taten.

Conclusie:

De beschreven opamp voldoet aan de gestelde eisen maar door de combinatie

van lage offset en grote bandbreedte is het toch een vrij uitgebreide (dus

dure) opamp geworden. Wat offset betreft voldoen we maar net aan de eisen

en door de vereiste grote bandbreedte lopen we het risico van een te

geringe fasemarge met als gevolg kans op instabiliteit.

Men zou nog kunnen denken aan een JFET als ingangstransistor van de opamp

aangezien deze een zeer lage ingangsstroom heeft. Om de spanningsoffset

klein te houden is dan echter een kloksysteem nodig voor offsetspannings

compensatie. Tevens zit de JFET niet in het standaard bipolair proces van
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Philips waardoor een JFET-opamp om technologische reden relatief duur is.

Gezien deze problemen is besloten om eens te kijken naar een andere manier

om het RE- en FE-signaal op te wekken en na te gaan welke problemen zich

hierbij voordoen. Oit heeft tot gevolg dat het regelsysteem zelf veranderd

moet w~rden waardoor we eerst een nieuwe werkende schakeling moe ten

ontwerpen alvorens we naar het integreren kunnen gaan kijken. In

hoofdstuk 3 zal nu een alternatieve methode beschreven worden waarmee het

RE- en FE-signaal gerealiseerd kan worden.
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3 Genereren van regelsignalen met behulp van synchrone detectie.

3.1 Inleiding.

In hoofdstuk 1 hebben we bij de opwekking van de regelsignalen voor

spoorvolging en focussering gebruik gemaakt van de gemiddelde waarde van

de diodestromen waarbij deze stromen door een LOF (10 KHz) gestuurd zijn.

In fig. 1.9 is te zien dat we ook gebruik kunnen maken van de amplitude

van het hf-diodesignaal omdat dit op dezelfde manier varieert als functie

van de spoorafwijking als het gemiddelde diodesignaal. Oit heeft als

voordeel dat de leesversterker niet meer OC-gekoppeld hoeft te zijn

waardoor we veel minder last van offset hebben terwijl tevens de

leesversterker een stuk eenvoudiger kan worden. Hij moet nu een constante

versterking hebben in het frequentiegebied 20 KHz - 1 MHz. De amplitude

van het hf-diodesignaal kan gemeten worden met behulp van een synchrone

detector. In fig. 3.1 zijn de diverse signaalvormen te zien bij

AC-koppeling wanneer de plaat draait waarbij we midden op het spoor zitten

met een kleine slingering van +0,05 pm ten gevolge van het geinjecteerde

600 Hz meetsignaal (zie paragraaf 1.3). In bijlage 3.1 is het schema te

zien van de schakeling waarmee het RE- en FE-signaal gerealiseerd is

volgens het principe van synchrone detectie. Als ingangsversterker is een

eenvoudige dipletschakeling genomen die met twee transistoren is uitge

breid om de verschillende stroomcombinaties te kunnen maken. De diode

stromen worden via een condensator (C2101 tim C2104 in fig. 1.16) aan het

diplet toegevoerd. Het optellen van stromen gebeurt door het met elkaar

verbinden van de juiste uitgangen van de dipletten. Vervolgens worden de

stromen omgezet in spanningen, versterkt door een verschilversterker en op

de ingang van de synchrone detector gezet. Aan de uitgang van de synchrone

detector zit een LDF met een bandbreedte van 10 KHz. Omdat de rimpel op

het hf-signaal in fig. 3.1 vrij klein is vindt na de synchrone detectie

nog eens versterking plaats.

Aan de beschreven schakeling zijn metingen verricht om te kijken of het

principe werkt en hoe dat de regelsignalen aan de uitgang verschijnen.
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Fig. 3.1

Diverse combinaties van diodestromen bij

AC-koppeling ten behoeve van synchrone

detectie.

3.2 Meetresultaten.

Bij de metingen aan het RE-signaal is gebruik gemaakt van het feit dat het

putspoor slingerend gevolgd wordt ten gevolge van het geinjecteerde 600 Hz

meetsignaal voor lusstabiliteit- en offsetregeling. Hierdoor bevat het

RE-signaal altijd een constante 600 Hz component die veelvuldig als

referentiesignaal bij SNR-metingen gebruikt zal worden.
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Ret RE-signaal, gerealiseerd met behulp van synchrone detectie, is

vergeleken met het RE-signaal in de huidige CD-speIer. Beide signalen zijn

te zien in fig. 3.2 waarbij ze a1lebei tot 10 KHz bandbegrensd zijn. De

vorm van beide signalen is nagenoeg geIijk zodat we mogen concluderen dat

het principe van synchrone detectie voor de realisatie van RE- en

FE-signalen werkt. Bij synchrone detectie vinden we echter veel meer ruis

in het signaal. De spectra van beide signalen zijn te zien in fig. 3.3 en

we zien een verschil in SNR van 10 dB voor f > 3 KHz.

0,5 V/div

i

)

1 msec/div

Fig. 3.2

Spoorvolgregelsignaal gemeten in huidige CD-speIer

(boven) en bij synchrone detectie (onder).
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10 dB/div

i
Gemeten met

bandbreedte

van 30 Hz.

)

1 KHz/div (0 - 10 KHz)

Fig. 3.3a

Spectrum van spoorvolgregelsignaal gemeten in

huidige CD-speIer.

10 dB/div

Gemeten met

bandbreedte

van 30 Hz.

)

1 KHz/div (0 - 10KHz)

Fig. 3.3b

Spectrum van spoorvolgregelsignaal bij synchrone

detectie.
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Er is geprobeerd om de huidige Cn-speler te laten spelen met de zelf

gerealiseerde verruiste RE- en FE-signalen. Met enige moeite lukte dit

inderdaad aIleen was de spoorvolgregeling niet erg stabie! terwijl de ruis

hoorbaar was (luidsprekerprincipe van focusregeling).

Uit fig. 3.3 kunnen we concluderen dat voor het RE-signaal een SNR van

40 a 45 dB een minimum is voor een goed werkend regelsysteem. (S is 600 Hz

signaal component, N is ruis voor f > 3 KHz gemeten met spectrum analyzer,

resolutiebandbreedte 30 Hz.) Het is daarom noodzakelijk om eens precies na

te gaan wat de oorzaak van de ruis in de regelsignalen is.

3.3 Signaalruisverhouding in regelsignalen.

Als oorzaak voor de slechte SNR kunnen we de volgende punten noemen:

- Ten gevolge van het AC-koppelen krijgen we een kleiner RE-signaal.

Fig. 3.4 verduidelijkt dit. Hierin is het signaal i 1 + i 2 geschetst

waarbij we slingerend over het putspoor gaan. De gestippelde lijnen geven

het gefilterde signaal weer.

Fig. 3.4a

nC-koppeling.

Amplitude 600 Hz signaal

na filteren: b. V1 •

- -.. " .... .,n n"~

........
...!J,...

)i,.--
Fig. 3.4b

AC-koppeling.

Amplitude 600 Hz rimpel

gelijk aan 6V2- 6V1.

Fig. 3.4c

AC-koppeling plus

synchrone detectie.

Amplitude 600 Hz

signaal na

filtering:

Ten gevolge van AC-koppelen wordt de 600 Hz rimpel in fig. 3. 4a opge

splitst in twee kleinere rimpels in fig. 3.4b. Na synchrone detectie voIgt
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een LDF dat het signaal filtert tot 10 KHz. Door dit middelen van het
2

hf-signaal verliezen we nog eens een factor TF in amplitude. (Gemiddelde
2

van een sinuslob met amplitude 1 is if) In totaal vinden we een verschil
2

van 4 dB (= factor 71) in de grootte van het regelsignaal. In de praktijk

is het verschil nog groter omdat we bij korte putten en dammen rekening

moeten houden met de gestippelde grafiek in fig. 1.9 waardoor het verschil

in amplitude van het regelsignaal kan oplopen tot meer dan 10 dB.

- De overdrachtskarakteristiek van het optisch kanaal is niet recht.

Hogere frequenties (afwisseling van korte putten en dammen) komen met een

zwakkere amplitude op de fotodiodes terecht dan lagere frequenties

(afwisseling van lange putten en dammen). Putlengte modulatie wordt

hierdoor omgezet in amplitude modulatie en verstoort zo de amplitude

modulatie ten gevolge van een spoorafwijking. Na synchrone detectie en

filtering vinden we deze verstoring terug als ruis in het regelsignaal. Om

deze verstoring te elimineren moet de overdrachtskarakteristiek van het

optisch kanaal geegaliseerd worden. Hier wordt in paragraaf 3.4 nader op

ingegaan.

- In paragraaf 1.2 hebben we gezien dat de afwisselfrequentie van putten

en dammen varieert tussen 190 KHz en 700 KHz. Het blijkt dat het spectrum

van het somsignaal i
1
+i

2
+i

3
+i

4
loopt van DC tot aan 1,5 MHz (zie

fig. 3.5). Fig. 3.5b is een uitgerekte versie van fig. 3.5a in het

frequentiegebied 0 - 50 KHz. De vertikale schalen komen met elkaar overeen

als men bedenkt dat de resolutiebandbreedte in fig. 3.5b tien maal zo

klein is als in fig. 3. Sa. Dit scheelt een factor"'V'lO" = 10 dB in

amplitude. (De afval bij 4 KHz ontstaat doordat de egalisator in de

CD-speIer een hoogdoorlaatfilter bevat met kantelfrequentie 4 KHz.) Het

spectrum loopt dus door tot in de doorlaatband van de servo-regelverster

ker. De oorzaak van de grote hoeveelheid laagfrequent componenten in het

somsignaal is de variatie in put- en damlengte die een variatie in de

middelfactor tot gevolg heeft. In fig. 3.1 zien we na synchrone detectie

een opeenvolging van lobben die in breedte varieren. Indien we nu gaan

middelen met behulp van een LDF is het uitgangssignaal niet meer evenredig

met de omhullende van fig. 3.4c ten gevolge van een varierende middel

factor (zie fig. 3.6).
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Fig. 3.5a

Spectrum van somsignaal gemeten in huidige CD-speIer

na egalisator. (0 - 2 MHz)

Fig. 3.5b

Spectrum van somsignaal gemeten in huidige CD-speIer

na egalisator. (0 - 50 KHz)
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f\
korte put/dam

te zien als si nuslob.

middelfactor =~

/

Fig. 3.6

lange put/dam
te zien als trapezium.

middelfactor =0,9

\

Variatie van 3 dB in middelfactor ten gevolge

van variatie in put- en damlengte.

Er geldt: regelsignaal· middelfactor * omhullende

Door de afwisseling van korte en lange putten en dammen varieert de

middelfactor. Door de afwijking van het spoorcentrum varieert de

omhullende. In het regelsignaal zitten nu beide effecten. Indien de

middelfactor langzaam varieert zoals bijvoorbeeld geschetst in fig. 3.7

vinden we deze variatie als laagfrequent component terug in het uitgangs

signaal van de synchrone detector. In de afwisseling van korte en lange

putten en dammen zit geen bepaalde regelmaat zodat we de variatie in

middelfactor zien als ruis in het gewenste regelsignaal.

_ uitgangssignaaL van synchrone detector zonder LDF.

---- gef il terd uitgangssignaal.

Fig. 3.7

Bij constante amplitude van ongefilterd

uitgangssignaal van de synchrone detector

toch variatie in uitgangssignaal na LDF. Deze

variatie kan beduidend laagfrequenter zijn

dan de afwisselfrequentie van putten en

dammen.
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Opm 1: In de huidige CD-speler is getracht de laagfrequent inhoud van het

somsignaal beperkt te houden door gebruik te maken van een zekere

vrijheid bij de codering van het audiosignaal. Men probeert daarbij

de DSV (= digital sum value" aantal "enen" - aantal "nullen") zo

klein mogelijk te maken.[1.1] De invloed van een varierende

middelfactor wordt daarmee echter niet verkleind. De onderdrukking

van de laagfrequent componenten ( < 20 KHz) is dan ook slechts

10 dB.

Opm 2: De invloed van de varierende middelfactor en de invloed van de niet

rechte overdrachtskarakteristiek van het optisch kanaal versterken

elkaar. Bij korte putten en dammen is de middelfactor klein en de

amplitude wordt verzwakt door de overdrachtskarakteristiek.

Opm 3: In de huidige CD-speler hebben we uiteraard ook last van de

laagfrequentinhoud van het spectrum van de diodesignalen. Hierdoor

haalt men in de huidige speler ook geen beter SNR dan 40 a 45 dB.

Als we kijken naar fig. 3.5 is dit echter nog vrij goed temeer als

men bedenkt dat de 600 Hz rimpel ruim een factor 10 kleiner is in

ampli tude dan het hf-diodesigna:al. Dat we desondanks toch nog een

redelijk regelsignaal krijgen komt doordat we het verschil van twee

diodesignalen nemen (RE .. (i1+i2 ) - (i3+i4». De regelinformatie is

voor beide diodesignalen in tegen fase (zie fig. 1.4 + fig. 1.5).

De vrij sterke laagfrequent stoorcomponent is voor beide diode

signalen nagenoeg in fase. (Alle diodes "zien" gelijktijdig

dezelfde putjes en dammen voorbij komen.) Door het verschil van

beide diodesignalen te nemen wordt de stoorcomponent onderdrukt

terwijl de gewenste regelinformatie wordt versterkt. Ditzelfde

voordeel hebben we ook bij de methode van synchrone detectie (zie

fig. 3.1).

Er zijn twee mogelijkheden om geen last te hebben van een varierende

middelfactor. We kunnen bij het egaliseren rekening houden met een

afnemende middelfactor bij korte putten en dammen door hogere frequenties

nog eens wat extra op te halen. Dit komt in paragraaf 3. ~ verder ter

sprake.

We kunnen ook overgaan op piekdetectie. Tevens winnen we dan in signaal-
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amplitude (zie fig. 3.4). Hier komen we in hoofdstuk 4 op terug.

- Tot slot is er dan uiteraard oak nog plaatruis ten gevolge van een ruw

plaatoppervlak en thermische ruis in de fotodiodes en versterkers. Van

deze effecten he?ben we tijdens de metingen niets gemerkt. Als we de

CD-speIer stop zetten daalt het ruisniveau met tuim 30 dB zodat de

thermische ruis verwaarloosbaar is ten opzichte van de ruis ten gevolge

van de putcodering.

3.4 Egalisatie.

De bedoeling van egaliseren is het compenseren van de niet vlakke

overdrachtskarakteristiek van het optisch kanaal. Vervolgens kan eventueel

nog de variatie in middelfactor geegaliseerd worden. We zullen eerst eens

nagaan hoe dat de overdrachtskarakteristiek eruit ziet. In eerste

instantie zou men kunnen denken dat de overdrachtskarakteristiek recht zou

lopen aangezien de bandbreedte van de fotodiodes en versterkers enkele MHz

bedraagt terwijl de diodesignalen bandbegrensd zijn tot 1,5 MHz. Tevens

zijn aIle putjes even diep (zie fig. 1.8) zodat het minimum in gereflec

teerd licht bij elk putje gelijk is (zie fig. 1. 6). Dat de overdrachts

karakteristiek toch niet vlak loopt als functie van de put/damlengte komt

door het feit dat de gefocusseerde lichtvlek, die op de plaat valt, een

diameter heeft die van dezelfde grootte orde is als de minimale putlengte.

Bij een lange put valt de heIe lichtvlek in de put waardoor maximale

lichtuitdoving plaatsvindt. Bij een korte put valt slechts een gedeelte

van de lichtvlek op de putbodem waardoor minder uitdoving plaatsvindt (zie

fig. 3.B). Eenzelfde verhaal geldt voor lange en korte dammen. Bij korte

put/dammen krijgen we dUB een kleiner verschil tussen maxima en minima dan

bij lange put/dammen (zie ook gestippelde lijnen in fig. 1.9).
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~

<::>l lichtvlek

~\... ---J~
I I

Ie )'
3,3 )Jm

lange put

gehele lichtvlek val t
op de bodem

Fig. 3.8

1um
~

~ lichtvlek

~I I
I •

~

0,9 ).Jm
korte put

gedeel te lichtvlek val t
op de bodem

Niet vlakke optische overdrachtskarakteris

tiek door relatief grote diameter van licht

vlek.

We kunnen de Uchtvlek zien als een venster dat over de putjes loopt.

Wiskundig kunnen we dit beschrijven met een convolutie van een licht

signaal flicht met een putsignaal f put (zie fig. 3.9).

-d - d d d
v2V 2V v

flicht T

; ..-- ," .. ...-....
~

t

d: diameter lichtvlek = 1).Jm
v: draaisnelheid van plaat =1,25 m/sec
-- flicht rechthoekig

f l sin x--- - licht vo gens x

Fig. 3.9

Aftasting putpatroon met lichtvlek te zien

als convolutie van flicht met f put •

Als uitgangssignaal vinden we nu:

fUit = f put "* f Ucht

-t oA

= Jf put (1;") • fUcht(t-'Z:) d"t'
_GO
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dt ..

beschrljft de overdrachtskarakterlstlek van."
2.""

dt.. I exp( -jwt)

~
d sln wd/2v d 1 fddt ,. .. - s nc -
v wd/2v v v

..
.. Sf l1cht (t) exp( -jwt)

_..---'-
tv

2 J cos(wt)
•

Fllcht (w)

Fourlertransformatle levert: F It (CAl) = F (fAT). Fl1 h (lIJ)u put c t
F (~) beschrljft het spectrum van het lngangsslgnaal (= putpatroon)
put
FUlt(~) beschrljft het spectrum van het uitgangsslgnaal (= somslgnaal

11+12+1
3
+1

4
)

het optlsch kanaal •

sln x
In de praktljk heeft fllcht de vorm van x ln plaats van een

rechthoekvorm (zle oak flg. 1.10). We vlnden dan voor Fllcht(~):

Fl" ht(W) T
Ie d/v

f sln (~tv/d) - lnc tv/d ---)
l1cht" ."tv!d - s

-v
2d

v
2d

~

f

Tot slot moe ten we ln de praktljk 2-dlmenslonaal rekenen ---)

2f .. slnc tv/d ---)
11cht F (w) i

lieht d/v

-v
d

v ~
- f
d

Voor een exacte berekenlng van fllcht(t) en Fllcht(w) zle 11teratuur.[3]

Samengevat vlnden we dus de overdrachtskarakterlstlek van het optlsch

kanaal zoals geschetst ln flg. 3.10.
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v-d
--+
freq.

Fig. 3.10

Overdrachtskarakteristiek van het optisch

kanaal.

De minimale put/damlengte is 0,9 pm --> maximale grondfrequentie is

700 KHz. De afsnijfrequentie van de overdrachtskarakteristiek is 1,25 MHz.

De maximale grondfrequentie wordt dus verzwakt met een factor

1 - 0,7/1,25 - 0,44. (Zie ook fig. 3.12) De gewenste overdrachts

karakteristiek van de egalisator is geschetst in fig. 3.11 (lineaire

schaal) en in bijlage 3.2.

voor cJ < Uc

(lineaire schaal)

1=

~

freq

H(~) = 1

~icht(W) 1-~

theoretisch
praktijk

1,25 MHz
(= fc)

,-: .......,
r I "

I ,

I ,
I ,
I
I
I
I

o
1

Fig. 3.11

Gewenste overdrachtskarakteristiek van egali

sator.

Theoretisch zou H(GJ) oneindig groot moeten worden voor f->fc terwijl

voor f > f geen egalisatie meer mogelijk is. In de praktijk laten we
c

H(W) voor f > 1 MHz afwijken van de theoretische curve omdat we anders

teveel last van (thermische) ruis krijgen. In bijlage 3.2 is fig. 3.11 op

logarithmisch papier getekend. Willen we tevens egaliseren voor een
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varierende middelfactor dan moe ten we vanaf 190 KHz tot aan 700 KHz

geleidelijk nog eens 3 dB extra ophalen (zie fig. 3.6 + bijlage 3.2). De

gestreepte karakteristiek in bijlage 3.2 kunnen we benaderen met een
e e2 orde HDF met +6 dB punt bij f=450 KHz gevolgd door een 2 orde LDF met

*een kantelfrequentie bij f=2 MHz om hoogfrequent ruis te beperken.

In bijlage 3.3 is het schema te zien van de gebruikte egalisator. T1
fungeert als emittervolger en T2 als cascode trap zodat we geen last van

Miller capaciteiten hebben. R4 ,5 en C2 zorgen voor een nulpunt bij 450 KHz

en een pool bij 2 MHz. ~ 6 en C3 leveren nog een extra pool op bij 5 MHz.,
Aan de collector van T2 zien we laagfrequent Ra en R

9
als belasting.

Hoogfrequent werkt T3 met C5 en RIO als bootstrap circuit waardoor de

belastingimpedantie van T2 toeneemt. Hierdoor krijgen we nog een nulpunt

bij 450 KHz en ten gevolge van R10 een pool bij 2 MHz. C4 zorgt nog voor
eeen extra pool bij 5 MHz. We hebben nu een 2 orde HDF met twee nulpunten

bij 450 KHz en twee polen bij 2 MHz. Vervolgens krijgen we dan nog een

2
e

orde LDF gevormd door ~2 13' C6 7 en T4 met twee polen bij 2 MHz. Deze, ,
schakeling is met Philpac doorgerekend. De overdrachtskarakteristiek is te

zien in bijlage 3.4. Tot 700 KHz voIgt hij de karakteristiek van

bijlage 3.2 erg goed. Voorbij 700 KHz beginnen we af te wijken om

uiteindelijk terecht te komen op de gestippelde grafiek in fig. 3.11.

Tevens is echter een opslingering in de fasekarakteristiek te zien die

leidt tot vervorming van de pulsen. Daarom is in bijlage 3.3 nog een

fasedraaiend netwerk toegevoegd bestaande uit T5 , Ca en R16 dat voor hoge
o 0frequenties laO extra fase draait (90 fasedraaiing bij 450 KHz) waardoor

de totale egalisator een lineaire fasekarakteristiek krijgt hetgeen een

constante tijdvertraging voor aIle frequenties inhoudt en dus geen

vervorming oplevert. T6 dient als uitgangsbuffer zodat het fasedraaiend

netwerk niet belast wordt. De totale egalisatorkarakteristiek is te zien

in bijlage 3.5a + 3.Sb. De fasekarakteristiek is nu nagenoeg recht. De

invloed van de egalisator op het somsignaal i 1+i2+i3+i4 is te zien in

fig. 3 .12a, b,c.

* De egalisator die momenteel in de CD-speIer zit is voor ons doel niet

bruikbaar omdat hier geegaliseerd is voor een optimaal oogpatroon

waarbij de positie van de nuldoorgangen belangrijker is dan de amplitude

van de pulsen.
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Fig. 3.l2a

Somsignaal, niet geegaliseerd.

)

5 rsec/div

Fig. 3.l2b

Somsignaal, amplitude geegaliseerd.

Gemeten op

emitter T35
in bijlage

3.1
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FIg. 3.12c

Somslgnaal, amplltude- en fasegeegallseerd.

In fIg. 3.12a zlen we dat de smalle pulsen Inderdaad ongeveer een factor 2

klelner zljn dan de brede pulsen ten gevolge van de nlet vlakke

overdrachtskarakterlstlek van het optlsch kanaal. In fIg. 3.12b zljn de

smalle pulsen versterkt maar de brede pulsen hebben aan een zijde een

fllnke overshoot ten gevolge van de nlet 11nealre fasekarakterlstlek. In

fIg. 3.12c Is deze overshoot aanzlenl1jk vermlnderd terwljl de smalle

pulsen wat groter zljn dan de brede pulsen (gelljke middelfactor voor

smalle en brede pulsen).

Met deze egallsator zljn een aantal metlngen verrlcht om te kijken of nu

een beter SNR haalbaar Is. Hierblj is het dlodeslgnaal i 1+12 geegallseerd

en vervolgens met zlchzelf vermenlgvuldlgd vIa de synchrone detector. Op

deze manler kunnen we volstaan met een egallsator. Er Is gemeten met en

zonder egallsatle hetgeen een verschl1 van 10 dB In SNR opleverde. Voor

het RE-slgnaal (11+12) - (1 3+14) mogen we nu een SNR van ongeveer 40 dB

verwachten (zle ook fIg. 3.3b) hetgeen net voldoende Is. Een betere

ruisonderdrukklng Is moel1ljk haalbaar omdat de egallsatle niet perfect te

maken Is (zle fig. 3.12c) zonder een al te uitgebreide schakellng toe te

passen. Voor de reallsatle van het RE- en FE-slgnaal zljn nu drle

egallsatoren nodlg waarmee 11-1
3

, i 2-14 en 11+12+1 3+14 geegaliseerd
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worden.

i 1+i2+i3+i4 is het schakelsignaal voor de synchrone detector.

RE-signaal = (i1+i2 ) - (i3+i4 ) ~ (i1-i3) + (i 2-i4 )

FE-signaal = (i1+i4 ) - (i 2+i3) ~ (i1-i3) - (i 2-i4 )

Samengevat kunnen we zeggen dat de methode van synchrone detectie in

principe even goede regelsignalen aflevert dan de conventionele laag

frequent methode mits men een aantal extra egalisatoren in de schakeling

opneemt. Doordat tot aan de synchrone detector AC gekoppeld kan worden

speelt offset echter een veel kleinere role

We zouden nu drie egalisatoren moe ten bouwen om daarmee een ruisvrij RE

en FE-signaal te realiseren. Daarna zou dan nog naar integratie gekeken

kunnen worden. Dit alles is echter niet gebeurd omdat er inmiddels nieuwe

eisen en veranderingen ten aanzien van het spoorvolg- en focusserings

regelsysteem zijn opgesteld die in het kort op het volgende neerkomen:

De schokgevoeligheid van de huidige CD-speIer is nog vrij groot. Men denkt

nu aan compac t disc in de auto (!) en aan draagbare CD-spelers waarvoor

een betere schokbestendigheid en dus een grotere bandbreedte van de

spoorvolgregellus nodig is. Deze bandbreedte wordt momenteel beperkt door

de relatief grote massa van de arm waarin de optiek gebouwd is. Men wil

daarom overgaan op een tweetrapsregeling hetgeen grote consequenties heeft

voor de spoorvolgregellus. Daarnaast heeft de huidige CD-speIer last van

overspraak van RE- naar FE-signaal hetgeen zich uit in een piepend geluid

bij het dwars over de sporen bewegen (snel vooruit of terug zoeken op de

plaat). Tevens vergroot deze overspraak de kans op instabiliteit in het

regelsysteem van de speIer. In het nieuwe regelsysteem wil men tevens deze

overspraak elimineren. Bij het tweetrapsregelsysteem moeten de regel

signalen op een geheel andere manier worden gerealiseerd. In het volgende

hoofdstuk zal nu de nieuwe opzet besproken worden.
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4 Rea1isatie van rege1signa1en bij een tweetrapsrege1ing.

4.1 In1eiding.

Om een grotere bandbreedte van de spoorvo1grege11us en daarmee een betere

schokbestendigheid van de CD-speIer te realiseren (men streeft naar een

vijf maal zo grote bandbreedte) wil men de relatief zware arm met vaste

optiek vervangen door een systeem bestaande uit een slede en een

(tangentiele) arm met ingebouwde optiek waarbij nu echter het objectief

ook in radiale richtiog beweegbaar is en dus gebruikt kan worden bij de

spoorvolgregeling. Aangezien het objectief slechts een geringe massa heeft

kan men hiermee in principe een breedbandiger spoorvolgregelsysteem

rea1iseren waarbij het (lichte) objectief de schokken opvangt terwijl de

(zware) arm de gemiddelde spoed van het spiraalvormig putspoor voIgt (zie

fig. 4.1).

plaat

Fig. 4.1a

radiaal
baoieegbaar
objectief

slede

Fig. 4.1b

plaat

Beweging arm net als bij conven

tione1e platenspeler. De arm is

een star geheel en moet aIle

schokken opvangen. Tengevolge van

grote massa een traag regelsysteem.

Beweging arm net als bij een gewone

tangentiele platenspeler. Radiaal

beweegbaar objectief vangt schokken

Ope Door de geringe massa een snel

regelsysteem.

We hebben nu twee regelsignalen voor de spoorvolging nodigj een signaal

voor de sturing van de slede en een signaal voor de radiale sturing van

het objectief vandaar de naam tweetrapssturing. Bet grote probleem bij dit

systeem is de extra offset die ontstaat doordat het objectief in de

1ichtbundel beweegt waardoor de afbeelding van objectief naar diode-array
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niet meer goed is. Beschouw hiertoe fig. 4.2.

plaatopp.
)

objectief

-----~--

- - -- - -> ---

spiegel

objectief midden in lichtbundel

objec t·ief verschoven in lichtbundel
Fig. 4.2

diode

array

diode

array

verschoven afbeelding
op diode-array~

(i 1 +i
2

) (i 3+i4 )

Beweging objectief in lichtbundel levert

offset in RE-signaal.

Bij een verschuiving van het objectief J verschui·ft ook de afbeelding op

het diode-array. Tijdens een dam krijgen we hierdoor een verschil in i 1+i2
en i

3
+i4 doordat van °1+02 een groter oppervlak beschenen wordt dan van

°3+04 • Dit verschi1 in stromen is groot doordat we met een Oe orde maximum

te maken hebben. Tijdens een put krijgen we een kleiner verschil doordat
ewe dan een 0 orde minimum hebben. Oaarnaast hebben we dan nog het

e
verschil in intensiteit van de 1 orde maxima veroorzaakt door een

eventuele afwijking van het spoorcentrum. Ook indien we het putspoor exact

volgen kunnen er dus toch verschillen in i 1+i2 en i 3+i 4 voorkomen hetgeen

een offset in het RE-signaal betekent.

4.2 Realisatie van offsetvrije RE- en FE-signalen.

In fig. 4.3 zijn de signalen i
1
+i

2
en i

3
+i4 geschetst voor een kleine
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afwijking- van het spoorcentrum waarbij in fig. 4.3a het objectief midden

in de lichtbundel staat en in fig. 4.3b iets verschoven is.

dam
!

Will[
t

put

dam
1

dam
!

II

't
put

dam
!

1\

U

Tijdens dam geen verschil.

Tijdens put verschil in

intensiteit van 1e orde

maxima.

Fig. 4.3a

Correcte afbeelding objectief

----) diode-array.

Tijdens dam verschil door verschuiving

Oe orde maximum. Tijdens put verschil

in intensiteit van 1e orde maxima
eplus verschuiving 0 orde minimum.

Fig. 4.3b

Verschoven afbeelding objectief

----) diode-array.

In fig. 4.3a kunnen we zowel het gemiddelde van (i
1
+i

2
) - (i

3
+i4 ) (huidige

CD-speler) als het verschil in amplitude van de beide diodesignalen i 1+i2
en i

3
+i

4
(methode van synchrone detectie) als spoorvolgregelsignaal nemen.

In fig. 4.3b zijn beide methoden niet meer bruikbaar*omdat dan de radiale

positie van het objectief invloed heeft op het RE-signaaL We willen

eigenlijk alleen het verschil in intensiteit van de 1e orde maxima meten
ewant alleen dit zegt ons iets over de spoorafwijIdng. Aangezien 1 orde

maxima alleen optreden tijdens een put ligt het voor de hand om de

signalen i 1+i2 en i 3+i4 uitsluitend tijdens de putten te meten. Ret

signaal (i1+i2 ) - (i 3+i4 ) is dan een maat voor de spoorafwijking met een

kleine offset evenredig met de objectiefverschuiving. Indien we tevens het

signaal (i1+i2) - (i 3+i4 ) tijdens de dammen meten hebben we een goede maat

voor de objectiefverschuiving. Met dit damsignaal kunnen we nu het

putsignaal zuiveren van offset.

Men kan zich afvragen of de offsetregeling in de huidige CD-speler
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(besproken in hoofdstuk 1) de offset ten gevolge van een objectief

verschuiving niet vanzelf wegregelt. Deze offsetregeling is echter erg

traag en kan aIleen een vaste offset en langzam.e verouderingsprocessen

compenseren. Momenteel hebben we te maken met een dynamische offset die

net zo snel varieert als het objectief beweegt. We hebben dus een

breedbandige (enkele KHz) offsetregeling nodig temeer daar bij het snel

vooruit en terug zoeken op de plaat het objectief snel in de lichtbundel

verschuift.

Ret regelbereik van het objectief is beperkt. Ret objectief mag niet

buiten de lichtbundel komen en de verschuiving van de afbeelding op het
ediode-array mag niet zo groot zijn dat beide 1 orde maxima op dezelfde

diodes terecht komen (zie fig. 1.4 en fig. 4.2) hetgeen een extra grote

offset tot gevolg zou hebben die niet meer evenredig is met de offset die

we meten met het damsignaal. De maximaIe radiale beweging van het

objectief is hierdoor beperkt tot ongeveer 300 muzieksporen (= 0,5 mm ---)

maximale excentriciteit van de plaat ~ 0,4 mm). Als het objectief naar de

rand van de lichtbundel dreigt te gaan en de offset dus gemiddeld steeds

groter wordt, dient de slede de hele arm te bewegen zodat het objectief

weer naar het miden van de lichtbundel gaat. Ret gemiddelde offsetsignaal

is dus een goed stuursignaal voor de slede.

In fig. 4.2 is te zien dat een verschuiving van het objecief geen invloed

heeft op het FE-signaal (i
1
+i

4
) - (i

2
+i

3
) zodat we hier geen offset

problemen hebben. Waar we weI last van hebben is overspraak van RE- naar

FE-signaal dat wil zeggen dat een afwijking van het spoorcentrum tevens

een FE-signaal veroorzaakt. Rierdoor krijgen we een piepend geluid bij het

snel vooruit en terug zoeken op de plaat (luidsprekerprincipe focus

regeling). Tevens vergroot deze overspraak de kans op instabiliteit in de

spoorvolgregellus. De precieze oorzaken van deze overspraak zijn momenteel

*nog niet bekend. Om de overspraak te vermijden kan men het FE-signaal

uitsluitend tijdens de dammen meten omdat tijdens een dam de invloed van

een afwijking van het spoorcentrum nagenoeg nihil is (zie fig. 1.11).

* Een mogelijke oorzaak is een niet optimale optische afstelling waardoor

de afbeelding op het diode-array in fig. 1.4 iets gedraaid zou kunnen

zijn.
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Samengevat hebben we nu de volgende signalen:

(i1+i2 ) - (i
3
+i4 ) tijdens dam gemeten ----) offset

(i1+i2 ) - (i3+i4) tijdens put gemeten ----) spoorafwijking + offset

spoorafwijking

Ret focusseringssignaal stuurt het objectief in verticale richting.

Ret spoorafwijkingssignaal stuurt het objectief in radiale richting.

Ret offsetsignaal gaat door een LDF en stuurt vervolgens de slede.

4.3 Het meten van put- en damsignalen.

Uit fig. 4.3 voIgt dat we niet meer de amplitude van de diodesignalen

moeten meten maar de absolute topwaarden, zowel de putwaarde als de

damwaarde. Vervolgens zijn we dan geinteresseerd in het verschil tussen

twee putwaarden en het verschil tussen twee damwaarden. Er zijn twee

manieren om deze topwaarden te meten en weI door middel van piekdetectie

of met behulp van een sample/hold versterker. Er is voor beide manieren

gekeken naar de SNR van de gerealiseerde regelsignalen.

Allereerst is bekeken hoe dat het uitgangssignaal van een diplet in

bijlage 3.1 er na piekdetectie uitziet. Het schema van de gebruikte

piekdetector is te zien in fig. 4.4. De condensator C wordt via diode D

opgeladen tot de topwaarde van het ingangssignaal. Met behulp van R

stellen we de ontlaadstroom van de condensator zo in dat het uitgangs

signaal bandbegrensd is tot 10 KHz. Om de piekdetector goed te laten

werken wordt het uitgangssignaal van het diplet eerst nog eens versterkt

tot een niveau van een paar volt.

Aan de ingang van de piekdetector hebben we een signaal zoals geschetst in

fig. 3.4b. In het ideale geval hebben we bij piekdetectie geen last van

pulsbreedte modulatie. In de praktijk hebben we last van twee effecten. In

de eerste plaats zijn de amplituden van de pulsen niet gelijk (zie

fig. 3.12a) zodat we eerst moeten egaliseren op gelijke amplitude. Hiertoe

is de egalisator uit bijlage 3.3 aangepast zodat de overdrachtskarakteris

tiek loopt volgens de getrokken lijn in bijlage 3.2.
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In

Fig. 4.4

Schema piekdetector.

Ret geegaliseerde signaal is te zien in fig. 4.5.

0,2 V/div

1

)

5 fC sec/div

Fig. 4.5

Somsignaal, geegaliseerd op gelijke amplitude.

Dit is reeds een stuk beter dan het signaal in fig. 3.12a maar nog niet

helemaal ideaal.
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De wijzigingen in de egalisator zijn weergegeven in bijlage 3.3. Ret

dubbele nulpunt bij 450 KHz is vervangen door een nulpunt bij 300 KHz en

een nulpunt bij 800 KHz. De gewijzigde egalisatieschakeling is met Philpac

nog eens doorgerekend (de bijlage 4a + 4b). Tot 700 KHz volgen we de

getrokken lijn in bijlage 3.2 goed en ook de fasekarakteristiek is

nagenoeg lineair.

In de tweede plaats hebben we last van het ontladen van de condensator C

tussen twee toppen omdat we daardoor de variatie in pulsbreedte terug

vinden in de rimpel op het uitgangssignaal. Omdat we de put- en damtoppen

apart meten kan de ontlaadtijd tussen twee toppen lang zijn met als gevolg

een grote rimpel (zie fig. 4.6).

Signaalvorm uitgang synchrone

detector zonder filtering.

Afstand d nauwelijks afhankelijk

van put/damlengte.

Fig. 4.6

d
:t ):
I I

VL!'
Signaalvorm ingang piekdetector.

Afstand d groot en sterk afhan

kelijk van put/damlengte.

Varierende ontlaadtijd bij piekdetectie.

We hebben nu geen last van een varierende middelfactor maar van een

varierende ontlaadtijd. Hierdoor bevat de rimpel laagfrequentcomponenten

die we als ruis in het regelsignaal terugvinden. Dit effect houden we ook

bij ideale egalisatie, vandaar dat egaliseren hier minder voordeel

oplevert dan bij synchrone detectie. Met egaliseren halen we nu slechts

een verbetering in SNR van 5 dB. Doordat de egalisatie niet perfect is en

de piekdetector aIleen de hoogste toppen voIgt, slaat de piekdetector een

heleboel pulsen over waardoor de laagfrequent inhoud van de rimpel nog

groter wordt. In fig. 4.7a+ 4.7 b is dit effect te den waarbij men weI

moet bedenken dat het in- en uitgangssignaal van de piekdetector ~ elkaar

op de oscilloscoop geschreven is (chopfrequentie van de oscilloscoop was

te laag om een goed gechopped plaatje te krijgen).
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0,5 V/div

1

1 V/div

T

0,5 V/div

r

1 V/diVl

)

10 t-sec/div

Fig. 4.7a

Piekdetector die toppen goed voIgt.

)

1,msec/div

Fig. 4.7b

Piekdetector die toppen goed voIgt.

uitgang

piekdetector

ingang

piekdetector

uitgang

piekdetector

ingang

piekdetector
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We kunnen in serie met diode D een weerstand opnemen en daarmee de

oplaadtijd van de condensator wat vergroten. We volgen dan niet meer exact

de toppen maar nu doen weI veel meer pulsen mee (zie fig. 4.8).

0,5 V/div

r

1 V/diV

1

)

10 fA sec/div

Fig. 4.8

Piekdetector met extra diode serieweerstand.

uitgang

piekdetector

ingang

piekdetector

Op deze manier halen we nog eens een verbetering in SNR van 5 dB. Het

beste resultaat halen we dus met egalisatie en een serieweerstand bij

diode D in de piekdetector. We meten dan een SNR van 25 dB (S "" 600 Hz

signaalcomponent, N "" ruis voor f > 3 KHz gemeten met spectrum. analyzer,

resolutiebandbreedte 30 Hz).

Opm 1: Om praktische reden hebben we tot nu toe gemeten aan een signaal

zoals geschetst in fig. 3.4b. Bij een definitieve realisatie zal

het signaal eruit zien zoals geschetst in fig. 3.4a zodat we dan

een SNR van ongeveer 30 dB mogen verwachten.

Opm 2: We hebben tot nu toe gemeten aan het signaal i 1+i2 • Men zou kunnen

denken dat we door het verschil van twee signalen te nemen

(RE "" (i1+i2 ) - (i3+i4 » tevens twee gelijke rimpels van elkaar
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aftrekken waardoor de SNR aanzienlijk beter zal worden. Dit is helaas niet

het geval zoals te zien is in fig. 4. 9a + 4. 9b (zie bIz. 86). De grootte

van de rimpel is voor beide signalen niet gelijk ondanks het feit dat aIle

diodes gelijktijdig dezelfde putjes en dammen zien. Een principiele

oorzaak voor deze ongelijkheid is te zien in fig. 4.10 waar de uitgangs

signalen van twee piekdetectoren getekend zijn indien we het putpatroon

slingerend volgen.

uitgang piekdetector 11 + 12

uitgang piekdetector 13+1 4

. Fig. 4.10

Ongelijke rimpel in uitgangssignalen van piekdetectoren.

Bij een gemiddelde stijging van de uitgang van de piekdetector is de

rimpel groot ten gevolge van de ontlading tussen twee toppen die de

gewenste stijging tegenwerkt. Bij een gemiddelde daling van de uitgang van

de piekdetectoren is de ontlading tussen twee toppen juist gewenst met als

gevolg minder rimpel. Aangezien de gemiddelde uitgangssignalen van beide

piekdetectoren in tegenfase zijn. is de grootte van de rimpel in beide

uitgangssignalen ook in tegenfase zodat we na aftrekken nog steeds rimpel

overhouden.

Een praktische oorzaak voor de ongelijkheid in rimpel kan een niet ideale

optische afstelling in de CD-speIer zijn waardoor de vier fotodiodes niet

gelijktijdig dezelfde put- en damvorm zien.

De hellingen in fig. 4.9a zijn weI gelijk en gaan daarom. na aftrekken in

fig. 4.9b over in blokpulsen. In fig. 4.11 is te zien dat na aftrekken het

signaal twee keer zo groot geworden is maar dat de ruis nagenoeg gelijk

gebleven is. Voor het totale RE-signaal kunnen we dus verwachten dat de

SNR ongeveer 36 dB is hetgeen niet voldoende is.
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0,2 V/div

r

0,2 V/div

1

20 jA-sec/div

Fig. 4.9a

Uitgang piekdetectoren (met diode serieweerstand)

gechopped, rimpel niet gelijk.

)

20 I' sec/div

Fig. 4.9b

uitgang

piekdetector

i
1
+i

2

uitgang

piekdetector

i
3
+i

4

Uitgang piekdetector (i1+i2) - uitgang piekdetector (i
3
+i

4
).

Rimpel is nog steeds aanwezig (in blokvorm).
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0,2 uitgang

piekdetector

i l+i2

signaal van

fig. 4.9b

)

1 msec/div

Fig. 4.11

Verschil in SNR van beide signalen is slechts gering.

Opm: Er zijn nog metingen verricht aan alternatieve piekdetectoren zoals
eeen 2 orde RC-netwerk na de diode om het ontladen tussen twee toppen

wat tegen te gaan maar gezien de eis van een bandbreedte van minstens

10 KHz aan de uitgang van de piekdetector en de niet ideale

signaalvorm in fig. 4.5 leverde dit geen merkbare verbetering in SNR

Ope

Samengevat kunnen we zeggen dat met piekdetectie geen voldoende ruisvrij

regelsignaal gerealiseerd kan worden vanwege de niet ideale egalisatie en

vanwege de grote rimpel tengevolge van de grote varierende put/damlengte.

Een manier om deze problemen te omzeilen is gebruik maken van een

sample-hold versterker. We hebben dan nauwelijks een daling van de

uitgangsspanning tussen twee toppen waardoor we een veel kleinere rimpel
~

kunnen verwachten. De invloed van nie, ideale egalisatie kunnen we

vermijden door de pulsen selectief te bemonsteren waarbij de breedte van

de puIs (= lengte van put/dam) het selectiecrited.um is. Bemonsteren we

bijvoorbeeld alleen de breedste pulsen, dan hebben we geen last van het

feit dat smallere pulsen kleiner in amplitude zijn. Een nadeel is dat we
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van te voren niet weten wanneer er een brede puIs komt zodat we

vertragingsschakelingen nodig hebben. De totale schakeling is nu erg

uitgebreid (minimaal zes S/H-versterkers + vertragingselementen). Verder

hebben we nog twee tegenstrijdlge eisen. De pulsbreedte is n.0.24 r sec

met 3 ~n ~11 (zie bIz. 10). Om. weinig last van slechte egalisatie te

hebben moeten we een streng selectiecriterium nemen bijvoorbeeld n-11

(aIleen de allerbreedste pulsen bemonsteren). Deze brede pulsen komen

echter niet zo vaak voor zodat het aantal bemonsteringen per seconde laag

is met als gevolg een lage bandbreedte van het regelsignaal temeer daar we

op onregelmatige tijdstippen bemonsteren. Voor de gewenste bandbreedte

( )10 KHz) moeten we het selectiecriterium wat soepeler nemen bijvoorbeeld

n ~8 (zie oak tabel 4.1) met als gevolg dat een goede egalisatie toch weer

belangrijk is.

In de praktijk blijkt ook deze methode geen ruisvrije regelsignalen op te

leveren. We hebben nog steeds last van niet ideale egalisatie en er doet

zich een soortgelijk verschijnsel voor als in fig. 4.10. Beschouw daartoe

fig. 4.12 waarbij we het putspoor weer slingerend volgen.

uitgang S/H -versterker 11+1 2

uitgang S/H -versterker 13 +1 4

Fig. 4.12

Rimpel in uitgangssignalen van S/H-versterkers

in tegenfase.

Tijdens een gemiddelde stijging van het uitgangssignaal is de rimpel

kleiner dan in fig. 4.10 omdat er geen ontlading tussen twee toppen

plaatsvindt. Tijdens een gemiddelde daling van het uitgangssignaal hebben

we nu echter ook een rimpel. De rimpel bij i 1+i2 is in tegenfase met de

rimpel bij i 3+i4 zodat na aftrekken van beide signalen de rimpel nog

steeds aanwezig is (we krijgen dan een soortgelijk plaatje als in

fig. 4.11).

Opm: Ook hier kan een niet ideale optische afstelling mede de oorzaak van

de ongelijkheid in rimpe1 zijn.

Vanwege de onregelmatige bemonsterfrequentie bevat de rimpel weer laag-
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frequentcomponenten die we zien als ruis in het regelsignaal. Bij een

strengere selectie van pulsen wordt de rimpel in fig. 4.12 groter en in de

tijd uitgerekt. Het spectrum van deze rimpel verschuift hierdoor naar

lagere frequenties met als gevolg dat een groter gedeelte van dit spectrum

in de servoregelband terecht komt hetgeen leidt tot meer ruis in het

regelsignaal.

In het CD-Iaboratorium van Audio is een opstelling gebouwd met

S/H-versterkers en vertragingsnetwerken waarbij het selectiecriterium

gevarieerd kan worden. Hieraan zijn een aantal metingen verricht

betreffende de SNR van het RE-regelsignaal en het gemiddeld aantal

geselecteerde pulsjes per seconde (- gemiddeld aantal bemonsteringen per

seconde). De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1.

Selectie- SNR gemiddelde bemon-

criterium sterfrequentie

n ~ 3 35 dB 450 KHz SNR gemeten met spectrum-

n ~ 5 33 dB 220 KHz analyzer.

n ~ 6 30 dB 140 KHz S = 600 Hz signaalcomp.

n ~ 7 30 dB 90 KHz N = ruis voorbij 3 KHz

n ) 8 29 dB 55 KHz Resolutiebandbreedte 30 Hz

n ~ 9 27 dB 30 KHz

Tabel 4.1

Kwaliteit van RE-signaal bij gebruik van

S/H-versterkers,vertragingsnetwerken en put

selectie zonder egalisatie.

We zien een slechtere SNR bij een strenger selectiecriterium zodat de

invloed van de verschuiving van het spectrum van de rimpel in fig. 4.10

blijkbaar groter is dan de invloed van slechte egalisatie. Putselectie is

dus niet zinvol. Ook zonder putselectie is de SNR echter nog steeds niet

voldoende. Met egalisatie is waarschijnlijk nog een verbetering in SNR

haalbaar maar de schakeling wordt dan weI vrij complex (minimaal

4 x S/H-versterker + 4 x egalisator) en het is de vraag of de verbetering

in SNR voldoende zal zijn.
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5 Conclusies.

We kunnen concluderen dat in principe aIle beschreven methoden voor de

opwekking van de RE- en FE-signalen goed werken, aIleen hebben we eveneens

bij aIle behandelde methoden last van overspraak van gecodeerde audio

informatie naar gewenste regelsignalen waardoor deze signalen in de

praktijk nogal wat ruis bevatten. Van de onderzochte methoden blijkt de

regelsignaalopwekking zoals die in de huidige CD-speIer wordt toegepast

(meteen de diodesignalen middelen met behulp van een LDF gevolgd door een

laagfrequente leesversterker) nog de beste signaalruisverhouding op te

leveren. Deze methode is echter niet meer bruikbaar in verband met de

nieuwe optiek (slede met beweegbaar objectief) met bijbehorende offset en

de gewenste grotere regelbandbreedte. Ret is echter een absolute noodzaak

om voldoende ruisvrije regelsignalen te realiseren aangezien met slechte

regelsignalen geen enkel regelsysteem goed kan werken. Hierbij is de

signaalruisverhouding in de huidige CD-speIer een minimum eis die gehaald

moet worden zeker bij een grotere regelbandbreedte. Ret verdient daarom

aanbeveling om aan de oplossing van dit ruisprobleem. een hoge prioriteit

te geven. Verder moet bij het nieuwe regelsysteem opnieuw gekeken worden

naar de storingsgevoeligheid ("drop-outs") en de invloed van offset

hierop. Vervolgens moet dan het hele systeem nog geintegreerd worden.

Men overweegt momenteel om het hele regelsysteem. digitaal te maken door

meteen na de stroom/spannings-omzetter, die de zwakke diodestromen omzet

in bruikbare spanningen, een AID-converter te zetten en vervolgens de

gewenste regelsignalen digitaal te realiseren. (Hiermee is het ruis

probleem echter nog niet opgelost!)

Een tijdelijke tussenoplossing is dat men de tweetrapsregeling nog even

uitstelt totdat er een bevredigende oplossing voor de slechte SNR in de

regelsignalen is gevonden. Ondertussen kan men het systeem van de huidige

CD-speIer (met name de leesversterker) handhaven waarbij dan weI gepro

beerd wordt om de rest van het regelsysteem een stuk te integreren. Een

nadeel is dat deze voorlopige integratie waarschijnlijk niet bruikbaar is

voor de tweetrapsregeling omdat daarvoor een heel ander regelsysteem

vereist is.
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Gezien het feit dat de opbouw van bet regelsysteem nog niet duidelijk is,

bet proces waarin de uiteindelijke schakeling geintegreerd gaat worden nag

niet vast ligt, en er nog geen oplossing voor het ruisprobleem is mogen we

concluderen dat er nog veel werk verricbt moet worden voordat er een goed
e

werkend regelsysteem voor de 2 generatie CD-spelers gerealiseerd kan

worden.
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6 Slot.

Ret afstuderen op het Philips Natuurkundig Laboratorium is voor mij een

zeer leerzame ervaring geweest, enerzijds omdat ik nu een idee heb van wat

het werken als ingenieur in zo'n laboratorium inhoudt en anderzijds omdat

het Natuurkundig Laboratorium een zeer goede leerschool is voor stagiaires

en afstudeerders vanwege de grote deskundigheid en het hoge onderzoek

niveau waarmee gewerkt wordt. In de groep "Analog Circuitry", waar ik een

jaar lang te gast ben geweest, heerst een prima werksfeer. De collega's

zijn zeer behulpzaam geweest en ook de begeleiding was zeer goed. Ret

onderzoek wat ik gedaan heb was vrij produkt gericht hetgeen van invloed

is geweest op het afstuderen. Doordat de eisen en wensen ten aanzien van

de CD-speIer tijdens het afstuderen werden aangepast aan nieuwe inzichten

en ontwikkelingen binnen de audio-industrie moest ook het afstudeerwerk

een paar maal omgebogen worden in een iets andere richting. Hierdoor is

bijvoorbeeld van integratie, in het begin de eigenlijke opdracht, weinig

terecht gekomen en is het accent wat meer in de richting van systeem

onderzoek verschoven. Dit heeft het afstuderen echter niet minder

interessant gemaakt. Tevens heb ik hierdoor regelmatig contact gehad met

de hoofdindustriegroep audio en daardoor een indruk gekregen van de

verschillen in werksfeer tussen een RIG en het Nat. Lab.

Tot slot wil ik mijn coaches Ir. R.J. van de Plassche en Ir. Th.J. van

Kessel hartelijk danken voor hun goede begeleiding en tevens mijn

waardering uitspreken voor de behulpzaamheid van de rest van de mede

werkers waarbij ik met name de heren R.J. Schouwenaars, P.G. Blanken en

E.C. Dijkmans wil bedanken voor de vele goede raad en adviezen waardoor ik

mijn afstudeerwerk goed heb kunnen uitvoeren.

Eindhoven

Augustus 1983
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