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Abstract

The design of a monolithic four-quadrant analog multiplier

based on the time division principle is described.

Because of the great importance of symmetry in the design

the choice of mintegrated form is made.

Important topics of the report are

1. The voltage to current convertor.

The convertor must b~ accurate and his distorsion must

be very low. The described ViI convertor is meeting the

demands.

2. The pulse ~idth Modulator.

A lot of investment is made on the errors of the Pulse

~idth Modulator, because it is this part that causes most

trouble in time division multipliers. The resulting

PWH has good properties.

3. A reference voltage source.

The described reference voltage has a very low temperature

dependence of 2 pv;oC. Because of this accurate voltage

reference it is possible to make very accurate current

sources.

The bandwidth of the resulting multiplier is 100kEz (for the

input signals) with a suppression of not wanted harmonic

components of 60dB after trimming.

If the circuit is only used for audio frequencies (O-20kHz) this

suppression is even 75dB.
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Inleiding.

Vermenigvuldigers op basis van het tijddelingsprincipe worden

-toegepast indien een vermenigvuldiger met een grote nauw

keurigheid in een geringe bandbreedte gewens~ is.

Er wordt in dit ontwerp gestreefd naar een onderdrukking van

ongewenste harmonische componenten van 80dB in een bandbreed

te van 100 k~z.

Het probleem van de grote bandbreedte is dat de P\VM schakel

frequentie dan zeer hoog wordt.

Er wordt gekeken naar de eigenschappen van de vermenigvul-

diger in een bandbre.edte van 20kHz (audio) en in een bandbreedte

van 100kHz.
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1. Belangr~kste vermenigvuldigings principes.

De tegenwoordig het meest voorkomende type vermenigvuldigers in

geIntegreerde vorm z~n:

1. De stroomverhoudings vermenigvuldiger.

2. De log/antilog vermenigvuldiger.

3. De vermenigvuldigers op basis van het t~ddelingsprincipe.

De laatste jaren is een nieuwe techniek getntroduceerd, de

carrier domain multiplier. 4

1.1 De stroomverhoudingsvermenigyuldiger.

Deze vermenigvuldiger berust op het principe van de stroom

versterker fig. 1.1

I,,:·
I "

~-~

t
! Z; -,,~

r. T., fig. 1.1

Stroomversterker.

ii is de te'.versterken ingangsstroom.

Er geldt onder verwaarlozing van de transistor basisstromen.

,./

kl { ~~, .1Gy: I",. .iG~ II-&. .7~-/: ] /.2.? - j"", /To, .,. /'-'1 10, - 1"01 .,. J0I-1 :0

!.T /, (Ji. of ,~) (I,- i,) to :J:l
( .1i - t'o) (I, ., I.',)

. /·3
-, 1 n- =-o t· :;. I,I
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De ingangsstroom ii is dus een factor 12/1
1

maal versterkt.

Met behulp van dit principe kan een vermenigvuldiger worden

ontworpen. Stel i en i zijn de twee ingangssignalen die
x y

met elkaar vermenigvuldigd moeten worden.

i wordt differentieel aangesloten aan de ingang van de stroomx
versterker en i

y
wordt opgeteld bij 1

2
•

Voor de uitgangsstromen van de transistoren T2 en T
3

geldt dan:

,~ " J"l ,A- ,
,20, T.l - 1.'-1

= "f "J ., .T, .,. .Z,

'xey :lZ lie
I. '3:TOl Xl 'J - 3:,p ., - I, .

H~erin zit de gewenste produktterm i.i •
x y

net uiteindelijke principeschema van een 4-kwadrant stroom-

verhoudingsvermenigvuldiger wordt gegeven in fig. 1.2 •

.
~, ~

r~ .,. '!t
--t-

r~ -"
• 2

I·t

- .
J~- "

F;j.g. 1.2

De stroomverhoudings

vermenigvuldiger.
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,~~

x,

"0 = £ (t.~ r I.4- ~l -"." )

It' 11.. t ,'J( 'J
I,

/.10

1.2 De log/antilog vermenigvuldiger.

De log/antilog vermenigvuldiger is afgeleid van de logarit

mische versterker.

Ret principe berust op de wiskundige relatie logx +log y= log xy

(de log bewerking) en exp(iog xy) = xy (de antilog bewerking.)

Ret principe van de logaritmische versterker wordt gegeven in

fig 1.3

Fig. 1.3
Logaritmische versterker.

Voor de stroom door de transistor geldt:

1;= J;, r~p ( !/:'J:J -I] 1.1/

Dit geeft voor Vbe onder verwaarlozing van de sperstroom 1
0

Voor de bovenstaande schakeling geldt dan de volgende overdracht

De bewerking log x +log y kan als voIgt: worden uitgevoerd.
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Fig.1.4

De bewerking log x + log y

/.1'1leT J- ,..,
1= -

,,~ ...v~-

Tenslotte moet dan nog de antilog bewerking worden uitgevoerd.

Fig. 1.5

De antilog bewerking

-4
-!//(~

I o ( //11
Zr.z:, )

IIC = eJcp ~r :- Bxp ZC·

I Jr J'1 /./S--... .20...

J K 7'f J.lt
a~ • /( .To ~.: - "Co( &I
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In deze uitdrukking komt de sperstroom 10 voor, 10 is sterk

temperatuur afhankelijk. Tevens is de spreiding in de waarde

van 10 voor verschillende transistoren vrij groot, daarom wordt

meestal gebruik gemaakt van de volgende schakeling.

-

Fig. 1.6

De log/antilog vermenigvuldiger

~r
.id~ .V, - IN:; !l :1(..

J;! I~ .z.
~ J~ 11ft "'"1-~ ~

iT .T~V.( _ I(, - /",
//I 1 To

/e.l .T~ Y$ •
leT It JJt

V.( w VJ -= if" '.1"0 :::::) - r I"" To:r~ l'le!

-!l :~

"'4 :: k ex/, 7"T

~~ Ix
- r, ,.'3
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1.3 De carrier domain vermenigyuldiger.

Deze vermenigvuldiger berust op het.emitter'crowding effect

(ref. ~ ).

Een stroom van minderheidsladingdragers die vanuit een lange

smalle emitter worden geinjecteerd. wordt opzettelijk in een

smalle zone,het carrier domain,gedwongen door in het basisgebied

een spanningsgradient aan te leggen.

Hiermee is het mogelijk door een juiste vormbepaling van de

basis een spanning te induceren zodat eenpunt met maximale

spanning ontstaat waarbij de plaats van dit punt wordt bepaald

door de op de basis aangelegde spanningen.

In fig 1.1 wordt de layout van een dergelijke transistor gegeven.

/I -. eollec.lo".

2;,

(If-x).

.64s'·S • oHlaete"t.

fig. 1.1 Carrier domain device voor analoge vermenigvuldiging

Tussen de contacten A en B wordt een differentiele stroom

(1-x)IB en (1+x)IB aangelegd.

Er wordt aangenomen dat de weerstand in de basis uniform verdeeld

is. Voor de bepaling van de hoek 8m van het maximale potentiaal

punt gaan we als voIgt te werk.

De verdeling van de spanning over de basis wordt gegeven door:

!J(r) .:: I·~o

Dus voor de spanning op punt P geldt
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Ret punt met maximale-potentiaal wordt gevonden door

-'-
loIX /·ll

Bij punt P ontstaat nu het carrier domain, de collectorstroom

in dit punt wordt verdeeld in 2 componenten waarvan de grootte

omgekeerd evenredig is met de afstanden 1
1

en 12 •

Met

geldt

=

Beschouwen we de differentiele basisstroom x als een ingang

en de emitterstroom IE als de 2 e ingang dan geldt dat de

collectorstroom evenredig is met het produkt van de beide

ingangssignalen.

In fig. 1.8 wordt de layout voor een 4-kwadranten vermenig-

vuldiger gegeven.

c,
Fig. 1.8

Principe van een 4

kwadranten carrier

domain vermenigyuldiger.

Cz. C,

(f -V J-;;-
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Voor het bovenste gedeelte geldt:

En voor het onderste gedeelte geldt:

Dus totaal geldt:

/.JtY

1.4 Het tijddelingsprincipe.

Twee ingangssignalen v i1 en vi2 moeten met elkaar vermenigvuldigd

worden. Daartoe wordt een ingangssignaal b.v. v i1 omgezet in
een kanteelvormige spanning waarvan de duty cycle evenredig is

met de grootte van het ingangssignaal. (p;n1 signaal Pulse Width

Modulated). Fig. 1.9

< >

I I

7; k I.~.J- = .1',;,
J;

I ~t- Fig. 1.9 Het PWM signaal

0 "T, ?;

Met dit ingangssignaal wordt een s~kelaar aangestuurd waarmee

het 2e ingangssignaal v i2 geschakeld wordt.

Pwt1

~-Z
11.(.

f21-----;f1

Fig. 1.10 Schakeltrap.
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gedurende 0 < t < T1 is de schakelaar gesloten en gedurende

T1 < t < T2 is hij open. Indien geldt da t 1IT » f. met f.
~max ~max

is de maximale ingangsfrequentie geldt voor het gemiddelde

uitgangssignaal:

~

.11'" :: .;. I ~.J. tit
l. = = I. 30

Op deze manier is een twee-kwadrantenvermenigvuldiger verkregen.

Om een 4-kwadrantenvermenigvuldiger te realiseren moet in het

pulsbreedte gemoduleerde signaal een onderscheid te maken

zijn tussen positieve en negatieve waardes van vi1 •

Dit kan worden bereikt door voor v i1 =O een 'signaal met

50% duty cycle op te wekken.

Dan geldt 1·31

7;, "
I r;.: '~

, T;
V,', )' 0 -t k < 1" <.I. I. J..J

En voor het tijdssignaal geldt:

Dit tijdssignaal wordt'nu toegevoegd aan een wisselschakelaar

fig. 1.11 • die gedurende O~ t <T1 omhoogstaat en gedurende

T1~t<:T2 omlaag.

Fig. 1.11 Schakeltrap met

wisselschakelaar.
-""·z%----o

Zodat nu voor de gemiddelde uitgangsspanning geldt

I. j t
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In de praktijk worden geen spanningen geschakeld maar stromen.

Daarom zal v i2 eerst moeten worden omgezet in een stroom.

Deze stroom wordt dan door een weer5tand"gestuurd

wat als uitgangssignaal weer een spanning oplevert.

Fig. 1.12 Stroom schakeltrap

viI

De wisselschakelaar wordt symmetrisch uitgevoerd, zie fig. 1.13.

fig. 1.13 Synchrone schakelaar.

Deze configuratie is eenvoudiguit te voeren metbehulp van

de synchrone schakelaar.

Verder biedt hij voordelen voor wat de onderdrukking van vervormings

componenten betrrft en compenseert hij ongewenste gelijkspannings

componenten.



- 14 -

Ret uitgangssignaal zal tenslotte door een laagdoorlaatfilter

gestuurd moeten worden om het hoogfrequente schakelsignaal

rLDF

111

schakeling is weergegeven in

synchrone

schakelaar

•
1•

I

, ~

• 1,
I I
• I

,

-u-tr
PWM

weg te filteren.

Ret blokschama van de complete
..D.. Ij l.. J
T~ :,~ 11" Yc',

7l- ii ':J L'.--:r:- ," ~"I<, ..... ,
T ~, .

fig. 1 .14

Vu, = V1'_ h~-<J/kl V,jl'....l. R
- 1-

V'f l. ::. V - J;J? f l J;, ' II ""i II,:~ k.

~.I
J

T
ViI

convertor
ViI

convertor
r

Fig. 1.14 Principe schema van de vermenigvuldiger op basis van

het tijddelingsprincipe.
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2. De spannings-stroom omzetter

Omdat zow4l de PWM als de schakeltrap gestuurd worden met

stromen, zullen de aangeboden ingangssignalen moeten worden

omgezet in een stroom.

De omzetter moet aan hoge eisen voldoen voor wat betreft de

nauwkeurigheid en de vervorming. Voor de uitgangsstroom

van de ViI omzetter zal moeten gelden dat i = K.v. waarbij
~

K onafhankelijk moet zijn van de grootte en de frequentie

van het inganssignaal. Geldt dit niet dan zal de vermenig

vuldigingsfactor Kv in Vu =~1v2 varieren.

Indien er in de spannings-stroom omzetter vervorming optreedt

zullen de optredende vervormingscomponenten vermenigvuldigd wor"",

den met de grondcomponent van de andere ingang.

B.v. Stel ViI omzetter voor ingang 1 geeft 2e harmonische

vervorming (2f1 ) • Deze component zal worden vermenigvul-

digd met de grondcomponent (f2) van ingang 2 wat aan de uitgang

de vervormingscomponenten f 2 - 2f1 en f 2 + 2f1 oplevert.

De vervormingscomponenten van de ViI omzetter zullen dus

80 dB onderdrukt moeten worden om aan de uitgang van de

vermenigvuldiger ook een onderdrukking van 80 dB van on

gewenste vervormingsprodukten te krijgen.

2.1 Ret principe van de spannings-stroom omzetter.

Ret principe van de ViI omzetter wordt gegeven in Fig.2.1

Vervangingsschema

Fig. 2.1 Principe Yen de ViI oIDzetter
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Voor de overdracht geldt:

I

" ot~ II'\. + ,s .
~.I

Voor R '» ~ zal de overdracht dus geljjk zjjn aan i/vi = 1/R

Aan de andere kant moet er voor gezorgd worden dat de weerstand

R veel kleiner is dan de uitgangsimpedantie van de stroom~

bronnem. Dit legt beperkingen op aan de waarde van R.

2.2 Verbeterde vir omzetter.

Ais de uitgangsimpedantie van de transistoren T
1

en T2 in

fig. 2.1 verlaagt zou worden vervalt de eerste beperking.

Door de openlus versterking van de ViI omzetter te verhogen

wordt een verlaging van de uitgangsimpedantie bereikt.

Met behulp van de schakeling in fig.2.2 kan deze vergrote

versterking en dus verlaagde uitgangsimpedantie worden gere

aliseerd.

7j

i = S/2 v.
~

it Fig. 2.2
Principe van de verbeterde

v/r omzetter.

Er geldt onder verwaarlozing van de transistor basisstromen:

~ :; ~ (Vi - V,,) = '% (v,'- .tIJ'~I.) ).l

/3,s' II,'
.-J (, It = '+ /J rRt. 2. j

~'x
I

;:) Vt' ;;; AL ;. ~JI? 1.,1
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Uit de vergel~king tussen 2.4 en 2.1 volgt dat de schakeling in

fig 2.2 zich hetzelfde gedraagt als de schakeling in fig.

2.1 maar dan met een emitterimpedantie voor de transistoren

T
1

en T2 die~ maal ~o klein is als in fig. 2.1 •

De uiteindel~ke schakeling van de ViI omzetter wordt gegeven

in fig. 2.3

Fig. 2.3. De ViI omzetter.

De schakeling is symmetrisch uitgevoerd zodat aan de uitgang

de stromen i en -i beschikbaar z~n.

De transistor T
5

in fig. 2.2 is uitgevoerd in een darlington

configuratie wat voordelen geeft met betrekking tot de nauw

keurigheid en de vervorming t zoals verderop in het verslag zal

blijken.

De pnp stroomspiegel is een verbeterde stroomspiegel en heeft

basisstroom compensatie en V compensatie. M~ h~t6
S~

Hierdoor zal de DC stroom door T
1

en T
2

goed aan elkaar gelijk

zijn.

Voor de overdracht van de ViI omzetter geldt:
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I #N
!:!! / SKL!1.
v,· fl./. 'SI1N (/- J;J) t- ot I1N liN (,-J'p) 1lA/-I <.,J

::) c ~

.a.

I

2.

Uit 2.9 voIgt dat moet
. l

Aangezl.en A = /1 fl/3 t-I
n -

makkelijk te voldoen.

gelden

en ,-c!ij ,,:~ I is aan deze voorwaarde

2.3 De nauwkeurigheid van de ViI omzetter.

Met S=40I
c

en I
c

=100 pA en ~ =150 geldt voor de omzettings

weerstand R : R» O.ot ohm.

Met een waarde van R=1k zal de fout in de omzetter gelijk worden

aan ·0.1 i'u<.J.
e

In de 2 plaats zal er een onnauwkeurigheid optreden t.g.v. de·

eindige ui tgangsimpedantie van de s troombronnen. Io
VUitgaande van een ideale omzetter en stroombronnen met een uit-

gangsimpedantie R
O

geldt voor de onnauwkeurigheid V3.n de

omzetter

.
I -L 4'~~~ .L

Vi = RL
.,.

~(j ==> Vi. = 1<0 .
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De uitgangsimpedantie van de stroombronnen zal dus veel groter

moeten zijn dan de omzettingsweerstand R.

Door een weerstand op te nemen in de emitter van de transistor

van de stroombron kan de uitgangsimpedantie van

de stroombron sterk worden vergroot (fig 2.4)

Fig. 2.4

Gebruikte stroombron.

I
eCo1. /" = /ua 0 0

Dan zal de vervorming

a%

Itll • I, r I'IJ /I 1(111JL .

Met deze gegevens voIgt voor de onnauwkeurigheid van de ViI

omzetter t.g.v. de eindige uitgangsimpedantie van de stroombronnen

een'fout van'O.1%.

2.4 De vervorming van de ViI omzetter.

Stel dat de niet teruggekoppelde versterker a% vervormt.

van de teruggekoppelde versterker

.1./ 0

De vervorming is dus een factor SA onderdrukt, dat is 2000 x.
~n

Stel 10% vervorming van de niet teruggekoppelde versterker
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Dan zal deze vervorming in de totale ViI omzetter 5r~onderdrukt

worden (86 dB)

Op pagina~ is het frequentiespectrum van de ViI omzetter getekend.

Recht~staat het spectrum van het oscillatorsignaal, dat aan

de ingang van de ViI omzetter wordt aangesloten links· staat

het spectrum van de uitgang van de ViI omzetter.

Hieruit is te zien dat de ViI omzetter geen meetbare vervorming

geeft o

2.5 Stabiliteit en freg. karakteristiek van de ViI omzetter.

Om inzicht te krijgen in de stabiliteit ~n de frequentiekarak

teristiek van de ViI omzetter wordt het pool-nulpunten diagram

van de omzetter bepaald.

Daartoe kan worden uitgegaan van een 3-tal benaderingen.

. e
1 benadering. verwaarloos alle basisstromen van de npn tran-

sistoren en beschouw de stroomspiegel als ideaal.

Dan geldt voor de overdracht:

~ftN~&

I"f" ,s;1,'/ /(1.12. 2.1/

2
e

benadering. Verwaarloos de basisstromen van de npn tran

sistoren en beschouw de stroomspiegel als niet ideaal.

Dan geldt voar de verhouding van de stromen in de spiegel •

.,
,1: :: ~./2

En de overdracht wordt:

1',: =

,s'ilN (1- J;,)h

I + ,~ fiN (rJ;) Rt/l" me' /IN:: till} 'I-</3/V)

\
l



,Ii
+ -l- -r tt
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3e benadering. Stroomspiegel ideaal , basisstromen van de npn

transistoren niet verwaarlozen.

Dan geldt voor de overdracht:

!!!- (t3l~ lop),s' Il.

V,' : I "" .::J'I.!iJ ",. ~ IJ '"' ,. ~flJ
l

Met

2·1"

,ANO
..

'l: S- /o-tl.fJ# : /"'s~ ;31,/0 =/:to ~:

;3'0
41. /0-1(l; ;' ItSr~ ~~ :: S- rp :;

1e. benadering.

Dit geeft een dubbele pool op s

2
e

benadering.

Voor de uitdrukking voor de 3e
benadering wordt gegeven

word! eerst de ligging van de po~en en de nulpunten van de

1
e

en de 2
e

benadering gegeven.

1
e
benadering; dubbele pool op s= _107

2
e
benadering: dubbele pool op s= _107

_ . 7
dubbel nulpunt op s- -1.9 10

8
nulpunt op s= -8 10

complex poolpaar op s= -1.13 107 + j8 10
6

".leI
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Voor de 3e
benadering geldt:

''c. ~flN J. '0;liV),Ih.
V,·;; 1;- ~~ (/J../" ~;l1V rl ,. iii)

"

Beschouw

J J.
13epaal polen en nulpunten van jJ.v t ~/JN ".1 Y J.~

J
t Av~ .,.t IJiVo) "I- (I( IJ/lK)J .,. .lfJllIU) sZ .,. J r-l. I~~.

. (ol ;1"'0 "1 .{ ,d-vo 5 'II ,. S Aj
{k. 2.2,

.v,·, b .tAvo (/1-$ ~)l

I .,. ~ ~ ~ r c ,..1~ I. r cI$ I IN '
:' .l/~o (If· S I'N) L

/.2. l

De polen van deze overdracht liggen hetzelfde als voor

de 1
e

en de2
e

benadering.

b= 1/8.10
8

• Als c en d nul zouden zijn zou het nulpunt van deze

be~adering hetzelfde zijn als het nulpunt t.g.v. ~ in de

2
e

benadering.
.I

Er geld t c.« b (!',J.1.vo1l") en d <'l: b (t~ ..... ) daardoor zullen de

extra nulpunten die,doordat c en d niet gelijk aan nul zijn,

optreden, heel ver van nul liggen en dus nauwelijks meetellen

(aIleen bij zeer hoge frequenties).

Van de bovenstaande 3 benaderingen geeft de 2
e

dus een goed

uitgangspunt voor het bepalen van de fre~. karakteristiek

van de V/I omzetter.

In fig. 2.5 is de wortelkromme van de omzetter getekend voor

de overdracht in de 2
e

benadering.

Hier wordt het verloop van de polen van de overdracht

,~Rh.

II- i;:)iiI.. met /I:: C/J.v Z"I' .2/It1J) (I - ,I1pJ : r~ .,.2.) l·
2 ~

gegeven als functie van RL•



I

- 2~ -

-1
Polen treden op wanneer 1 + ~ARL=O -. A = S~

Dus voor R
L

= 0 zullende polen op de plaats van de polen van

A liggen en voor ~ =0) zullen de polen op de plaats van de

nulpunten van A ligge~.

) 0

\
....... - ...

Aangezien de polen van de gesloten overdracht voor geen enkele

waarde van R
L

in het rech~erhalfvlak komen zal de .omzetter voor

aIle R
L

stabiel zijn.

Tengevolge van de complexe polen zal er peaking optreden

in de frequentie karakteristiek.

De vir omzetter is m.b.v. SPICE doorgerekend.

De resultatenzijn te vinden in bij~age 14.

De onnauwkeurigheid van de omzetter is volgens het SPICE model

< 0.1% voor ~=1k wat in verband met de eindige uitgangsimpe

dantie van de stroombronnen ook verwacht werd.

Om de piek in de fyequentie overdracht te vergelijken met de

verwachtte waardes uit bovenstaande wortelkromme gaan we uit

van de eenvoudigste overdracht •
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~ ...-
(dit is een goedebenadering voor kleine I1.)

'/I ',S {.IA//z,

I;. .tjJ,J /(L.

# "fJ'~ Wt:ceH4J,y /c:'QIc"7:I
~tll'e~dt .

Er wordt bepaald voor welke f als functie van RL geldt

;3l'Jb
J ~ J!' j3/V

l !t =0 met IAI" 'It~~":v)
1-

R (.D..) f d l(HHz) f
p-spice

(HHz)
L p-mo e

10
..

35 13

100 112 32

1k 350 100

10k 1120 150

De f bij het simpele model van de eenvoudigste benadering ligt wat
p

hoger dan in het SPICE model vooral bij grote waarde van RL •

Dit komt omdat in het eenvoudigste model de kromming van de

wortelkromme niet is meegenomen. (Zie kromming in de wortel

kromme van fig.2.5).

In ieder geval is de frequentie karakteristiek van 0-100kHz

recht en dat is het gebied waarin de omzetter gebruiklwordt.

Het bovenstaand verhaal is dan ook opgezet om de stabiliteit

van de ViI omzetter aan te tonen en om de geldigheid van het

opgestelde· model na te gaan.
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3. De Pulse ','lid th Hodulator (PWH).

De spanning die wordt aangebracht op ingang 1 moet na te zijn

omgezet in een stroom via de ViI omzetter worden omgezet in

een tijdsignaal waarmee een synchrone schakelaar wordt aangestuurd.

Dit tijdsignaal is een pulsbreedte gemoduleerd signaal.

3.1 Het principe en de werking van de PVn1.

De PVn1 berust op het principe van het regeneratief schakelen.

zie fig. 3.1

"CA, ~--+---f

Fig. 3.1

Principe van de P~~

t---t----ifol Vv.l.

Stel T1 gele~dt en T
2

spert. In dat geval zal het punt met

spanning VE1 op een vaste spanning liggen.

Op het punt met spanning VE2 zal de spanning dalen tot het

moment waarop deze spanning lager wordt dan de spanning op

de basis van T2 • Dan zal T
2

in geleiding komen en op het

moment waarop de rondgaande versterking van de schakeling

>1 wordt zal regeneratief schakelen optreden.
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T
2

ga~t snel aan en T
1

gaat uit. Hierdoor zal de spanning YE2

constant worden en de spanning Y
E1

zal gaan dalen totdat T
1

weer in geleiding komt etc.

In fig. 3.2 staan de verschillende spanningen voor een ingangs-

spanning van o V uitgezet.

J(
To

~I

V~
y+

I y+ - 21::1

y+ - 2Y
B

-.
.t.o

y+ - 2Y
BE

- 2IR

I~:
y+ - 3VBE + 2I:J

V
E1

v+ - 3VBE

V+ - 3VBE - 2IR

1,---:~r Als voor T
1

maar dan 1800

in fase gedraaid.

Fie. 3.2 De spanningen op verschillende punten in de Pi~1.
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Voor de stroom door de condensator geldt:

h t,
0'1/ ;0 ;: I

T = C. dl; ~ /.4'//::; .J c I cit
111 ~Q

Omdat I constant is geldt:

J,/

/'2.

met

Dus de schakelfrequentie van de P~~ bij ingangssignaal O,fO=8~C •

Als op ingang 1 een spanning wordt aangelegd zullen de spanningen

op de verschillende punten van de P\TI1 een vorm aannemen als

getekend in fig. 3.3

,
<.

•

Fig. 3.3 De spanninGen op verschillende punten in de PVn1 bij

een ingangsspanning I O.
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Voor T
1

geldt nu

=

En voor T
2

.6V ~IRc. 3, s~

~ c -:= T-i. I-I..=

Dus voor T
1

+ T2 geldt

De schakelfrequentie bij ingangsspanning

De schakelfrequentie bij ingangsspanning

vir omzetter wordt omgezet

o was: f o=

v. , welke
l.

in een stroam i, is

1
8Re·
door de

~···t

Er treedt dus een frequentie variatie in het sch~kelsignaal op

bij het aanleggen van een ingangsspanning.

,: 1
(y). Ie

Bij kleine i zal deze variatie klein zijn. Bij het ontwerp van

het uitgangsf~lter van de vermenigvuldiger zal echter weI rekening

gehouden moeten worden met deze frequentie variatie.

Bij dit ontwep wordt gewerkt met een maximale modulatie van

50% dus 0 f= .}fO • Bet f
O

=1MHz zal de minimale schakelfrequentie

750kHz zijn. Bij het filterontwerp zal gezorgd maeten worden

dat deze frequentie voldoende onderdrukt wordt.
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Ret ingangssignaal is omgezet in een PWM signaal met de volgen-

de eigenschappen.

T,
-L

Z.". Co' r.../ 3.~'To =
, -L l. 2", - "I- - .,/

:r-l r'rl' ".

,
~

-'I'-" .r 3Jl>
~

. ...J-

T· I -'-
.,. Z I-, = r-:- .,. -

7'c .r-,~

De V/I omzetterzet de ingangsspanning vi' om in een stroom i

via een omzetfactor k : i = k.vi1
We definieren k

1
= k/(2I) ,. J1

Dan geldt:

T,
.J.- ~-ve,7;- = .l -

~ .! Ie v:~-7;- = I 'f
J "

Voor de uitgang van de vermenigvuldiger geldt dan (zie hfst.1

+ ref. 8 )

7i
7,'

/JI,

II ':.~,f 'f 2 J, AI. ,I( ~', £I,',

II T_ Io,R -.l AI ~ RW, 1I/l.
_ i. /J-

-2./6.

T. is de periodetijd van het PV&1 signaal bij ingangsspanning v .•
1 1
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3.2 Optredende fouten in de Prrn.

Doordat de PWM niet ideaal is zullen er fouten optreden bij het

genereren van het PVrn.signaal.

3.2.1 Schakeltijden van de pvrn.

In het ideaIe gaval ziet het PWM signaal er als voIgt uit.

0 _

Fig. 3.4
Ideaal genormeerd PWM signaal

Voor de gemiddelde spanning van dit p:rn signaal geldt

r
1Ip"''f = ; /~dt .:

o

T
-! .1-/
T = 4 - XI ~i

Tengevolge van vertragings- stij~ en daaltijden zal het werkelijke

PWM signaal er als voIgt uit zien.
f
"
~-.

Fig. 3.5 Schakelfouten in het PWM signaal.

1 = t d delay time

2 = t rise time
r

3 = t storage time
s

4 = t f
fall time

Zodat nu geldt voor de gemiddelde spanning van het p~rn signaal

-
- /l;Jwl'1

Is - t.d .,. ~ t I - ~ t~

T

VpWM is genormeerd op 1V.
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De schakeltijd T is een functie van v .•
1.

J. '::1

Hier zit de term i
2

in welke 2
e

harmonische vervorming geeft.

Deze uitdrukking voor T ingevuld in de gemiddelde waarde van

de P\VM spanning geeft:

Stel t s - t d + itf -itr = 1 ns 8RC=10-
6

Ingevuld in de gemiddelde pvrn spanning.

/ -3k is de omzetfactor van de V I omzetter ,k=10 •

I=2.10-3A

Met vi1 is cos GU t geldt voor de 2
e

harmonische vervorming

_J Ic J.
/0 <

t-- <Il Cos ~wt.

/lJ-J.k
sP .:: I ~ loy r

De onderdrukking van de 2 e harmonische is dus maar 66 dB.

Door T groter te nemen (la6ere schakelfrequentie) zal de 2
e

harmonische vervorming in het PWM signaal afnemen.

Door symmetrische uitlezing zal deze 2 e harmonische vervorming

aan de uitgang van de vermenigvuldiger wegvallen •

.14f-

T (li>~) $.lf

.141T (J~R) 1. l 't

~ I: '; t5 - tK +J; 'I -~ tr

T
T. .

V 1"_
I

.IIu, ",. r' (IrJ "'l) I!. T (J./r ,~)~-
V'cl ~ V'l -

ii .JiT (~-'l),.f T (If) -lei) I?
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Waarbij is uitgegaan van een ideale werking van de schakeltrap.

Uit bovenstaande redenering wordt duidelijk dat het van belang

is om de PWM zo symmetrisch mogelijk op te bouwen zodat de

verschillende schakeltijden voor de 2 PVn1 uitgangen identiek

zijn. Alleen dan zal de 2
e

harmonische door symmetrische uit

lezing wegvallen.

Behalve bovengenoemde vervorming t.g.v. de varia tie van T,

zullen de verschillende schakeltijden ook afhankelijk zijn van

v
i1

waardoor naast 2 e ook
4

3
e

en hogere harmonische vervorming

zal ontstaan. De even harmonischen zullen door symmetrische uit

lezing wegvallen de oneven echter niet.

De verschillende schakeltijden zullen dus zo klein mogelijk

moeten worden gehouden.

3.2.2 Halfstabiliteit van de PVM.

In~ien het PWM signaal bij ingangsspanning ~ niet precies

een 50% duty cycle heeft, zal ingang 2 niet ideaal onderdrukt

worden. (zie ref. 8 )
De 50% duty cycle lean worden afgeregeld door de gel~Kstromen

I die de Pffi1 ingaan zodanig te regelen dat de component f
2

van ingang 2 aan de uitgang maximaal onderdrukt wordt.

3.2.3 Niet lineariteiten rond het schakelpunt van de pvm.

Er is in eerste instantie aangenomen dat er maar 2 toestanden

voor de transistoren T
1

en T
2

(fig. 3.1) mogeljjk zijn.

Namelijk de transistor geleidt d.w.z. hij voert een stroom 2I

of de transistor spert d.w.z. de stroom door deze transistor is

o.
Echter het regeneratief schakelen treedt pas op als de rondgaande

versterking)/1 is. Voordat dit optreedt zal de transistor die

van de toestand sperren naar de toestand geleiden overgaat

voor het snelle regeneratieve schakelen al een kleine stroom

voeren.
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Hierdoor zal de spanning op de emitter gaan af~ken van z~n

lineaire gedrag, wat vervorming in het PWM signaal veroorzaakt.

c

Fig. 3.6 Gedrag van de PVM rond het

schakelpunt.

Voor 0< t< t
1

zal V
BE2

(, 0 en zal T
2

dus sperren d.w.z. A =1.

Op t=t
1

wordt V
BE2

=0 dan zal T
2

in geleiding komen met

!If/JF2
1£1.. ::: 4 e~~,kr 1. 1r

Deze situatie zal duren tot het moment waarop de rondgaande

versterking A:1 wordt want.dan zal regeneratief schakelen optre

den.

Dus voor t
1

c:: tL t
2

geldt voor). ).S < A< I met A~ is de

waarde van A waarb~ A=1 wordt. Doordat A<:\ wordt zal de ont

laadstroom kleiner worden waardoor de helling kleiner wordt.

De helling was llc en h~ word t Allc .
Er kan dus worden geconcludeerd dat voor een lineaire overdracht

van de PrIM het belangr~k is dat ).,S zo dicht mogel~k b~ 1 ligt.

Voor het bepalen van de rondgaande versterking wordt de conden

sator als een kortsluiting beschouwd.

Zie fig. 3.7.
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I~

Fig. 3.7 Schema ter bepaling

van de ronggaande versterking

-'.J.

V,

R

Jf
7l

I'

LI

De schakeling wordt in het punt A doorgeknipt.

Hier wordt dan een ingangsspanning v. op aangelegd, er geldt:
1.

R
C

is de parallelschakeling van de weerstand R en de basis-

impedantie van T J /~,.. ,.1;,'? Tr;~1IJ RcJ/'f
. 3("\

T4 en D
2

vormen een emittervolger zodat de spanning op de col-

lector van T
1

op de basis van T
2

komt te staan dus

Me t -4~, r '~l .: 0 voIgt voor V,
./!;

,s: - ,s: 11$ Ie V~
YG":: ,S: f,r.a. - ,5: ,~ Kc.

Voor de collectorspanning op T
2

geldt

Indien hierin de uitdrukking voor V
E

wordt ingevuld geldt
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Via de emittervolger T
3

- D
1

wordt punt A weer bereikt.

De rondgaande versterking A is dus gelijk aan

Nu de rondgaande versterking bekend is kan de waarde van

waarbij A=1 wordt bepaald worden.

Op het moment dat A=1 wordt loopt door transistor T
1

een stroom

(1+>'$)1 en door transistor T
2

een stroom (1-~)1. Dus

-:/

A) zo dicht mogelijk bij 1 wordt bereikt door een grate waarde voor

I en R te kiezen. Deze waardes zijn echter oak aan andere voor-
c

waarden gebonden (schakelsnelheid, dissipatie, verzadiging,

grootte van de PvVM spanning).

Indien het bovenstaand effect meegenomen wordt in de vorm van de

verschillende p~n1 signalen, zullen deze signalen de volgende vorm

hebben.

- - -VCHC

---- -------- ---V
CHS

- - - - V
CLS

- - - - - -VCLC

l J--

I--V- - - - _·V::~
- - - - -V

BLS
- - - -V

BLN

Fig.3.8 PM1 signalen bij niet

ideaal schakelen, de krom

mingen zijn overdreven

getekend.



- 37 -

- - - -VED

v
~ - - - EC

- - - - VES

- -- ----v
EN

Fig. 3.8 vervolg.

Onder verwaarlozing van de basisstromen geldt:
+De collectorspanning van een sperrende transistor VCHC = V •

De collectorspanning van een sperrende transistor op het mo

ment dat regeneratief schakelen optreedt, VCHS = V+ - (1- As)1R.

D~ collectorspanning van een geleidende transistor VCLC = v+ - 21R

De collectorspanning van ee geleidende transistor op het moment

van regenera tie f schakelen, VCLS = V+ - (1+ A~ )IR. 'S. l ~ at..

Std-·
De transistoren en dioden T

3
' T4 ' D

1
en D

2
hebben gelijke

VBE's met een grootte van fl .
Dan geldt voor de verschillende basisspanningen

V
BHC

= V+ - 2,p, j.JJct.

V
BHS

= V+ - (1-As)1R - 2¢' 3·~J6

VBLC = V+ - 21R - 2', ~.~c1'
VBLS = V+ ( 1+ A~ )1R - 2-1r S .1cS'd.

Voor de emitterspanning van een geleidende transistor geldt

VEN = VB - VBE met VBE is de basis-emitter spanning van de

geleidende transistor.

De basi~panning vaneen transistor waarbij 1E=1 wordt gelijk ge

steld aan fJ. • Ben geleidende transistor voerteen stroom

21 zodat voor de V
BE

dan geldt;
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Op het moment van schakelen geldt voor de VBE van de gelei

dende transistor.

De spanningssprong tijdens regeneratief schakelen bedraagt,

VCHC

zodat voor de maximale positieve emitterspanning geldt

leT
IIF/;);:: ~r .,. (JI( /"fC- Vc/.S) ~ r"f'_ Lit - fl .,.t )S1~ .:J J",t'i ;.)s) i. t r

Voor de meest negatieve emitterspanning VEN geldt

. J.'"

De niet lineariteiten rond het schakelpunt 3Ullen zich in het

uiteilldelijke P\'IN signaal als voIgt manifesteren.

De stroombronnen voeren niet een stroom I maar een stroom

I+i en I-i.

Er zal dus vlak voor regeneratief schakelen optreedt een

stroom AI+i Cof ~I-i) door de condensator vloeien.

Tengevolge van deze fout zal de tijd T
1

Crespo T
2

) niet meer

precies lineair toenemen met v. waardoor vervorming in het
J.

PWM signaal ontstaat.



- 40 -

Tevens is A een functie van V
BE

waarbij V
E

weer een functie van

vi is. Dus A is een functie van vi'

En AI+i = ~(i)I+i wat ook vervorming oplevert.

Een exacte berekening van deze vervorming is een gecompliceerde

zaak, het is echter weI duidelijk dat hoe dichter Asbij 1 ligt

hoe kleiner de vervorming zal zijn.

De waarde van A~ wordt in het hoofdstuk 3.2.4 berekend.

3.3 Practische realisa~ie van de P~~.

De grootte van de stroombronnen wordt door de volgende fac

toren bepaald.

1. Om een goede lineariteit met be trekking tot het doorlopen

van het schakelpunt (~~) te krijgen zullen de stroombronnen

die de stromen I leveren zo groot mogelijk moeten zijn.

Een grote stroom I geeft nanelijk een hoge waarde voor de

rondgaande versterking van de PVn1.

Indien deze stroom echter groot gemaakt wordt zal de dis

sipatie in het I.C. toenemen wat temperatuur problemen
+oplevert. Een stroom van -2.5mA gaf goede resultaten voor

de lineariteit zonder dat er problemen met be trekking tot

de dissipatie ontstonden.

2.De stroombronnen II zijn de belangrijkste factor voor wat de

grootte van de daaltijd betreft.

Hierbij speelt het Miller effect een belangrijke role

Er kan m.b.v. fig.3.9 een globale berekening van de grootte

van de daaltijd gegeven worden.

Doordat de capaciteit CCB spanningsafhankelijk is en de ver

sterking van de transistor gedurende schake len niet constant

is zal de op deze manier berekende da~ltijd slechts een

grove benadering van de werkelijke daaltijd zijn.
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I
I

Fig.3.9 Schakeling om de daaltijd te

berekenen.

Voor de stroom I gel~t

Omdat de stroom I gelevert wordt door de stroombron II

voIgt voor ~ t

CC .l3 (.1- ,~R) <II VI.3 .9.4..
4/= I' ,,,,,/ IS:;; k.T &'''j

S varieert tijdens het schakelen om dat de gelijkstroom door

de transistor varieert tussen 2I en O.

Er wordt in deze berekening een gemiddelde waarde voor S
. _ ~Z I~"'~",.q

aangenomen met S: -;;:r erl"geldt S ~ 80 VirnA

Cc'J C.I- ,s'/t!). .irK

I.S V!J ;; :J. J;~ ~ ttl{ = .:r J

Hieruit voIgt dat voor een korte daaltijd een kleine waarde

voor R en een grote waarde voor It gewenst is.

Ook hier geldt weer dat It is gebonden aan een maximale

waarde in verband met de maximaal toelaatbare dissipatie

van het I.C.

Voor It is een waarde van 3.5mA genomen. Bet een waarde

voor R=330 en voor C
cb

= 2pF voIgt voor de daaltijd

t
d

=20ns.
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3.De keuze van R wordt in de 1
e

plaats bepaald door de grooe

te van de schakelspanningen waarmee de synchrone schakelaar

wordt aangestuurd.

Een schakelsp.:::.nning van 2V
BE

is voldoende om een goede

werkinc van de synchrone schakelaar te garanderen, dus

2IR=2VBE •

De spanning zal niet veel kleiner dan 2VBE mogen z~n omdat

T
1

(T2 ) (fig.3.1) dan in verzadiging kunnen gaan.

Stel b.v. dat T
1

geleidt, dan zal de collector van T
1

op

een spanning V+-2IR = V+-2V
BE

liggen. T
2

spert dus de col

lector van T
2

zal dan op een spanning V+ liggen en de
+basis van T

1
op een spanning V -2V

BE
• De V

CB
van'T

1
zal

dan dus :!::OV z~n.

Als de collector negatief zou worden t.o.v. van de basis,

zou de C/B overgang in de doorlaatrichting komen en de

transistor in verzadiging gaan. Dit dient voorkomen te

worden in verband met vertragingstijden die aanzienl~k

toenemen b~ verzadiging.

Uitgaande van een schakelspanning van 2V
be

wordt voor R

een waarde van 330.!Lgevonden.

Nu de waarde van I en R bekend z~n kan A~berekend wo~den.

Dus op het moment van schakelen zal door T
1

een stroom

(1+As)I = 1.9831 en door T
2

een stroom van (1-As)I=0.017I

lopeno

Om de invloed van A, op de niet lineariteit van het PWM

signaal te bekijken is een simulatie van de PV&I gemaakt m.b.v.

SPICE. ( zie b~lage 1~)
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De condensator C wordt extern aangesloten.

Zijn waarde wordt bepaald door de maximale ingangsfrequenties.

Metingen heeft uitgewezen dat de schakelfrequentie (die door

de waarde van C wordt vastgelegd) minstens 10 maal zo hoog

moet zijn als de maximale ingangsfrequentie.

Als de frequentie lager is zullen de uitdrukkingen 1.29 en

1.35 niet meer gelden doordat vi
2

teveel varieert in de tijd T
1

•

Ook zal 1.29 niet meer gelden door de te grote variatie van

v
i1

gedurende T
1

•

Voor een maximale ingangsfrequentie van 100kHz is de waarde

voor C bij een schakelfr~quentie van 1Mhz 390pF.

Ret verdient aanbeveling om de waarde van C te verhagen in

dien de ingangsfrequenties niet hoger zijn dan het audiobereik

'(20kHz). Dit in verband met de optredende schakelfouten.

Ret totale schema van de PV~1 wordt gegeven in fi G.3.10.

Fig. 3.10 de PVfM

-1/,

vIr

.l
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4. De schakeltrap.

In fig. 4.1 is het schema van de schakeltrap gegeven •

i' ..,'t

I
,,,.

VIr

Fig.'4.1 De schakeltrap

De schakelspanningen die vanaf de PWM op de ingang worden

gezet hebben de volgende vorm.

Fig. 4.2 De P~~ signalen.

+De grootte van de schakelspanningen is - 2V
BE

•

Gedurende t=T
1

zullen de transistoren T
2

en T
3

geleiden en

T
1

en T4 sperren. Gedurende t=T
2

zullen de transistoren T
1

en T4 geleiden en de transistoren T
2

en T
3

sperrea.

Voor het P\~1 signaal is afgeleid (hfst 3)

7i
~- k, v,ir = -

7i
~ + ~ v(.'/

'- r ::.

+.1

y..z.
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Yoor de gemiddelde uitgangsspanningen v
u1

en v
u2

geldt

T, 7

yT_ #frIo "It;) £'-~ #/(lQ -tj)Rett 't.'
V((/ :::.

D r,

V 1 _ ii t - ')1( 7l (- 'R met. ~~ =~ ~.~ ~.'1= T f o 1' t.l ~ T .J()-~l)

",.b

- -Yoor de verschilspanning v
u1

-v
u2

aan de uitgang geldt dus

- -
.-''''1 - V'H = ~ K, J.1.1< V"", V~l 't.J

De ongewenste gelijkspanningscomponent Y+-IOR zit hier dus niet

meer in.

Een samenvatting van de optredende fouten in de schakeltrap

wordt hieronder gegeven. Voor een uitgebreide uiteenzetting

over de fouten wordt verwezen naar ref. e \
1. Fouten ten gevolge van de stijg- ,daal-, en delaytijden

van de transistoren \n de schakeltrap.

-
Vu , = f Z ~/ kl Iv"" v'·l. -

td,t ,t en t
f

zijn afhankel~K van v. 2 • Aan de uitgang zUllen dus
r ~s 2 3 l.

de termen vi2 ' v i2 ' v i2 etc optreden.

Indien de transistoren in de schakeltrap goed aan elkaar gelijk

zijn zal voor V
U2

gelden

-
11.< l. ~ -.l Ie, kl !<V,,', ~ 2. -

Zodat bij differentiele uitlezing de ongewenste componenten

ten gevolge van schakelfouten verdwijnen.
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2. Parasitaire capaciteiten.

Parasitaire capaciteiten over de stroombronnen in deVil

omzetter geven de volgende fouten.

Bij symmetrische uitlezing"zal de grondcomponent vi2 onderdrukt

worden n.l.

De vermenigvuldigingsfactor zal echter weI veranderen, bij

voldoende kleine C zal dit te verwaarlozen zijn •

..,.

3. Transistorbasisstromen in de schakeltrap.

Dep van de transistoren T
1

tim T4 zijh afhankelijk van de stroom.

Daardoor zal voor de uitgangs spanning gelden

Bij differentiele uitlezing geldt.

4. Ongelijkheid van de stromen 1
0

Een verschil in de gelijkstromen 1
0

van ~ 1
0

geeft de volgende

uitgangsspanningen.
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En bij differentiele uitlezing

Hierdoor zal de onderdrukking van de grondcomponent van

ingang 1 niet ide"aal zjjn.

Met behulp van extern aangeslot~n potentiometers kan de

onderdrUkking van deze grondcomponent geoptimaliseerd worden.
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5. De referentie spanningsbron.

Om verschillende delen van de vermenigvuldiger van de juiste

biasstromen te voorzien wordt gebruik gemaakt van de schake

ling in fig. 5.1 waarin een referentie spanningsbron is op-

genomen.

v~

-v

.
:~.
~,...
I.
, I

:..r

--I

Fig. 5.1 Stroombron m.b.v. een

f ... bre • spann~ns ron.

Aan de referentie spanningsbron worden de volgende eisen

gesteld:

1. De spanning moet nauwkeurig vastliggen en weinig varieren

bij verschillende chips.

2. De stroom die door de schakeling van fig. 5.1 wordt ge

vormd dient tempera~uuronafhankelijkte zijn.

3. De spanning dient onafhankelijk van de voedingsspanning

te zijn.

4. Omdat de dissipatie in het totale I.C. niet te groot mag

worden, terwijl we voor de schakelsnelheid van de transis-

toren toch een redelijke waarde voor de stromen willen heb

ben.(1-2mA) is het voordelig om de referentie spanning

een lage waarde te geven zodat de negatieve voedingsspanning

klein kan blijven.

Er bestaan op het moment 2 principes om een referentie span

ningsbron te ontwerpen.

Het 1
e

principe berust op het zener effect van een transistor

waarbij de BE overgang in de reverse mode werkt.
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De doorslagspanning van zo'n diode is afhankel~k van de

verontreinigings dope van de basis en de emitter en ligt

tussen de 6 en de 9V. Hierdoor ontstaateen aanzienljjke 

spreiding in de waarde van de referentie spanning voor,de

verschillende I.C.'s.

De temp~ratuurafhankel~kheid van de diode kan worden gecom

penseerd.

Bet 2
e

principe berust op de bandgapspanning van silicium,

deze spanning is een materiaalconstante zodat geen spreiding

tussen verschillende I.C.'s optreedt. De referentiespanning

die met een bandgap referentie is opgewekt, is lager dan de

referentiespanning van een zenerdiode.

Er is in dit geval gekozen voor een bandgap referentie omdat

1. De spreiding geringer is dan in het geval van een zener

referentie.

2. De referentiespanning lager ligt wat voordelen biedt met

be trekking tot de dissipatie.

3. Dankz~ nieuwe ontwikkelingen kan op eenvoudige v~ze met

slechts een gering a~ntal componenten een bandgap referentie

worden gerealiseerd die temperatuur- en voedingsspanning on

afhankel~k is.

5.1. De bandgap referentie spanningsbron.

In fig. 5.2 wordt het principe van de bandgap referentie gegeven

Fig. 5.2 De bandgap reference
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Voor de diode geldt

~.J

Waarbij U de bandgap spanning is.
g

.cT leT kT
q /n.7;) - :t /~ C - h"1 /,., 7 + If!

ID=I, I is een stroom die evenredig is met de temperatuur T

I=AT.

~r ) "r _
-J VIJ?; 1~ fI- /n C - (n-I) T /"1/ t- ~

kT ~~!J kT - ~
[lrel = rlJt '1 II< = i {/",/?-lnC y: Tj - (n -,) Y/r1/ t- ";

J:T J:f !l
:: flt-{n-I) j"lnT-J-tl; Wlel!"l.:: /vtIJ -hc f ,fIJi(

Voor de temperatuurafhankelijkheid van VREF bij een gegeven

temperatuur TO geldt

):6

Voor TO=300K, n=2.2 en U =1.205V geldt voor V f
g re v f=1.236V.re

5.2 Practische realisatie van de bandgap referentie.

In de eerste plaats zal er een stroom opgewekt moeten worden

welke evenredig is··met de temperatuur (de zgn. PTAT current

Proportional To Absolute Tem~erature).

Dit kan m.b.v.de schakeling in fig. 5.3
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Fig. 5.3 Ret opwekken van een stroom

die evenredig is met de

temperatuur.

'Omdat T
1

een 2 maal zo groot oppervlak heeft als T
2

zal

1
2

=21
1

•

Verder geldt

f·:;
):

Dus voor de stroom I geld t I=AT met A= !I,( /112

Eeh V f van 1.236v is voor onze toepassing wat aan de lagere
kant omdat de emitterweerstanden voor de tfansistoren in de

stroombronnen klein worden bij lage V f waardoor de uitgangs
re

impedantie van de stroombronnen relatief laag wordt.

Daarom wordt er uitgegaan van een spanning 2V f.
re

Deze spanning kan gemaakt worden m.b.v. de schakeling in fig.5.4

In feite is het de bedoeling dat de stromen van de stroom

bronnen temperatuur onafhankel~k worden. Daarom wordt de

waarde van de emitterspanning van de transistoren in deze

stroombronnen zodanig bepaald dat deze onafhankelijk is van

de temperatuur T. (zie fig.5.5).
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Fig. 5.4. Bandgap reference met

een spanning 2V fre •

Fig. 5.5 V
E

onafhankelijk

van de temperatuur.

l,

1
-v
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- n
!'./O

I

"G ~ r ~1. of ~ 1135 - I1JG

{"./oS

IIIe "If ~ _ kF c) Elf"
1 /"" T - ""i - :1- /IJ .Ie - .1.J.E cl T

) L- i:. I - J'l JI1 .!s I L
- (11-l. ! ""I 'I.J +!l -:t I~ Ii

kT kT T
l/E :; ~ of (11-~) :t - Cn-l.) ~ In 7b r: ,J

/C/O
YE :: ~ 7- (n-l) 2 J--:~

Met n=2.2 en U
G

= 1.205V voIgt voor"V
E

: VE=1.210V

V
REf wordt op een waarde VE-V

BE
=1.95V gedimensioneerd.
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Stel dat de temperatuur TAT hoger is als TO.

Dan vinden we met behulp van 5.18 dat V
E

+;6V& gelijk is aan

Niet aIle stromen zijn volledig gecompenseerd daar niet aIle

stroombronnen dezelfde stroom voeren en dus verschillende

VBE hebben. (Stromen voor de ingangstrappen van de vir omzet

~er zijn 100 pA)deze zijn niet volledig gecompenseerd)

De verschillen in VEE zijn maximaal 70mV,hoewel de compensatie

dan niet volledig is wordt er nog weI gecompenseerd.

Bij de ui teindelijl-:e realisatie van de referentie is een verbe

terde p-spiegel toegepast. Verder is transistor T
8

(fig. 5.6)

toegevoegd zodat de spanningsbron een stroom kan leveren

zonder dat de stroomverhouding 2:1 verloren gaat.

Fig. 5.6 De bandgap reference,

totale schema.

-v
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Er wordt uitgegaan van een waarde voor 1
1

=100 fA, daaruit

volgen voor R
1

en R
2

waardes van respectievelijk 180 JL en

1750.Jt..

Het circuit heeft een stabiele situatie voor 1=0. Zonder start

circuit bestaat dus het risico dat de stroom 0 is. Er zal dus

een startcircu~t aan de schakeling moeten worden toegevoegd.

Dit circuit moet de schakeling echter zo min mogelijk bein

vloeden. Hier is als startcircuit een hoogohmige weerstand

(R ) gebruikt die is aangesloten tussen de OVen de uitgang
s

V f. Hierdoor zal de ~troomverhouding 2:1 niet verstoord
re

worden (wat weI het geval zou zijn geweest alsde weerstand

R tussen de OVen de collector van de p-transistor zou
5

'worden aangesloten).

Dit startcircuit voldoet echter aIleen als aan de uitgang

een stroom getrokken wordt die groter is als

voo". R.= (cn:>k.
S

f,!"It ...;, tM So,,", ~ ... lX/Ie ~$I~/t'OH''''''1.. '1'"", ~t..oo"-!'r /'rohHl"'-

.. .,;" o",o/(H/rtro 1'B1ik Ole;(...... Ii/-' 11 ~ .it. ) -l1'iJ ~ (-I/-w,,~)/If.

De exacte waarde van R is onbelangr~K., hij moet aIleen groot
s

zijn. Er kan dus gebruik gemaakt worden van een pinch-resistor.

"...
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6. De stroombronnen en stroomspiegel$.

Omdat stroombronnen en spiegels een gelangrijk onderdeel

van de ontworpen vermenigvuldiger zijn worden deze hieronder

kort besproKen.

~.1 De stroomspiegel.

De eenvoudigste vorm van ecn stroomspiegel wordt gegeven in

fig. 6.1

1,
Fig. 6.1 Stroomspiegel.

Voor de verhouding van de stromen in deze stroomspiegel geldt

j~ 1.- 6·/_ ./., = I - ,A,'" 2

4 Vea

~J4rc. ;,.... =

~ice = jlti.

1'1) '1; I:: j3"k

t.l.
J'

(.)

/. 'I

{.,

t.t

De uitgangsimpedantie kan worden berekend m.b.v. het Hybride

7f schema (fig.E;.2)

I Ico

I 16<:
~ ~ 4/10 Y
4~ = I'J I/o Ci~e ,.."~c) "I" ,5'~I

4I, ;Z ,5'- = "'ii, -I ;C~ I~'
,.

4V" = r
N .z
«. /'"

..et , 't :;
~
~.
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Deze stroomspiegel kan op 2 manieren verbeterd worden.

1
e

verbetering.

Fig. 6'.3 verbeterde stroomspiegel. ( I,., \
:

/

Voor de verhouding van de stromen in deze stroomspiegel geldt

-I,

en voor de uitgangsimpedantie m.b.v. het hybride/Tmodel

2
e

verbetering.

Fig. 6 .4 2
e

verbeterde stroomspiegel.

Voor de verhouding van de stromen in deze stroomspiegel geldt

en voor de uitgangsimpedantie m.b.v. het hybrideo-schema

6./0
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Bij ongelijk emitteroppervlak heef~ de 2 e verbeterimvoordelen

t.o.v. de 1e verbetering.

Bij ongelijk emitteroppervlak (b.v. verhouding 1

de emitterstromen van T
1

en T
2

ongelijk zijn •

lEi = klE2

k) zullen

Dan geldt ~oor de 1
e

verbetering

.J. 1!( 11f - k) .,. I + Yk
: I< It - jJ l 1//17-1)(1,. 1k)

-.!.
wat voor k=1 een fout geeft in de ordegrootte van ~ •

En voor de 2
e

verbetering

1·/1.

I
Wat voor aIle keen fout geeft in de grootteorde van I' .

Conclusie:

Verbetering 1 geeft een hoge uitgangsimpedantie, maar een

minder goed gedrag bij verschillend emitteroppervlak.

Verbetering 2 geeft een minder hoge uitgangsimpedantie maar

goed gedrag voor verschillend emitteroppervlak.

e .
De 1 verbeterde stroomspeigel fig. 6.3 kan nog wat verbeterd

worden. Er geldt n.l. dat V
CE1

:f- V
CE2

(V
CE1

= V
CE2

+ VBE).

Door het Early effect zullen de stromen in de transistoren

T
1

en T
2

een klein stroomverschil geven bij verschillende

VCE·

Dit kan worden opgeheven door de schakeling in fig. 6.5
te gebruiken.

Hier geldt: V
CE1

= I.n

=.VCE2
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Fig. 6.5 Verbeterde stroomspiegel met

I
B

en VeE kompensatie.

De stroomspiegel van fi~. 6.5 wordt toegepast in de V/I om

zetter. De stroomspiegel van Fig.6.4 wordt toegepast in de

·spannings referentie (stroomverhouding I en 21)

6.2 De stroombronnen.

In de analoge vermenigvuldiger moeten een aantal nauwkeurige

en identieke stromen worden verkregen. Deze stromen zouden

opgewekt kunnen worden door een referentie stroombron te

maken en via spiegels_de gewenste stromen af te takken.

Dit heeft een aantal nadelen.te weten:

1. Om een hoge uitgangsimpedantie te krijgen iouden er over

al verbeterde stroomspiegeld (fig. 6.3/5) gebruikt moeten

worden. Dit is voor het verkrijgen van meerdere stromen

lastig te realiseren.

2. Een stroom die d.m.v. een referentie stroombron is op

gewekt is temperatuurafhankelijk.

3. Bij gebruik van een referentie stroombron zal deze stroom

bron een vrij grote stroom moeten voeren ( orde van grootte

is de rnaximaal benodigde s~room ~ 2mA).

Dit geeft problemen met be trekking tot de dissipatie.

4. Er is een groot verschil tussen de benodigde stroomwaardes

(100 pA - 2 rnA). Dit is niet eenyoudig te realiseren m.b.v.

een spiegel.



- 60 -

Om bovengenoemde redenen wordt er geen gebruik ge.maakt van

een referentie stroombron maar van een referentie spannings

bron. De stromen worden dan opgewekt volgens fig. 6.6 •

~EF

I=

Fig •• 6.6. Stroombron m.b.v. ref. spannings-

bron.

De uitgangsimpedantie van deze stroombron is te berekenen

m.b.v. het hybrideg schema.

..---....--1---9' dllo
c:--:llG

J£<cl,· .... ....
m.. t

.R,~: ~

Fig.6.? Vervangingsschema

Ro = R&:: /I A',. Je~QCl/ .R~.

--L Rt"-

~E : 1"1 SR~ Ke ".(.E 4~ t. "
,

I-- - (./~" ; /.,. SORE" J(E t Ret" <1J.fs

411t>

.,~ (KE 'I- RcF)t'lr soRE) ~
f 0fl).RF III .=: Ilw"" ,S" =

/)~~ ,It, ~8c /I "At.
'/- {/"'fI).RF. met 4c =

c1/f-'
= ,5' ,s.

I.,J
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Door de emitterweerstand is de uitgangsimpedantie aanzienlijk

verhoogd.

De opgewekte stroom kan temperatuuronafhankelijk worden ge

maakt (zie hIst.5).

De waardes van de weerstanden die nodig zijn om de verschil

lende stromen op te wekken zijn zodanig dat deze weerstanden

goed integreerbaar zijn.

Deze stroombronnen worden gebruikt om de PWM en de scnakel

trap aan te sturen f bij identieke transistoren zullen de ba

sisstroomverliezen geen rol spelen.(zie fig.6.8.)

~ff A

Fig. 6.8. Ret opwekken van 2

identieke stromen.
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7. Het uitgangsfilter.

Als uitgangsfilter wcrdt gebruik gemaakt van een derde orde

Butterworth la~gdoorlaatfilter (18 dBjoktaaf) zoals

is beschreven in ref. B •

Dit filter ziet er als voIgt uit

r e,
, Fig. 7.1 derde orde Butterworth Filter.

VOor dit filter geldt: R
1

C
1

Voor het -3 dB punt geldt

I

= 2 4 1

Voor audiofrequenties kunnen we uitgaan van een f O van 45

kHz,dan moet gelden

R1C1= 3.5 psec R2C2= 7 psecr R
3

C
3
= 1.75 psec

Indien ingangsfrequenties tot 100kHz worden aangeboden

gaan we uit van een f O van 300 kHz.

Dan moet gelden

R1C1 = 0.53 psec R2C2 = 1 psec R
3

C
3

= 0.27 psec

De praktische realisatie van het filter wordt gegeven in

fig. 7.2

Voor f
O

= 45 kHz geldt voor de verschillende componenten:

R = 10K

R1 = 560 C
1 = 5.6 nF

R2 = 5k6 C
2 = 1n2

R
3 = 5k6 C

3 = 330 pF
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Veer f
O

= 300 kHz geldt veer de verschillende cempenenten

R = 10k

R
1 = 560 C'1 = 1n .

R2 = 1k2 C
2 = 1n

R
3 = 1k2 C

3 = 270 pF

Het uitgangsfilter werdt extern aangesleten tussen de pinnen

11 en 12 van het IC.

I

/2.

t. '.I.
f4A, r ,

Fig. 7.2 Uitgangsfilter met differentiele uitlezing.
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8. De totale schakeling.

In fig. 8.1 is het schema van de totale schakeling gegeven.

In de schakeling z~n in het pvn1 gedeelte in de emitters van

T
23

en T
24

2 kleine weerstanden van 40 opgenomen am H.F.

oscillaties in de PWM tegen te gaan, tevens wordt van deze

weerstanden gebruik gemaakt bij het layout antwerp in verband

met kruisingen van aluminium geleiders.

De uitgangen vande ViI omzetter worden via een cascade scha

keling verbonden met de P\~1 c.q. de schakeltrap. Dit is gedaan

am VCE modulatie ten gevolge van de versc~illende schakel

'spanningen tegen te gaan.en am de uitgangsimpedantie van de

ViI omzetter te verhagen.

Over de dissipatie in het I.C. kan het volgende gezegd worden.

De totale dissipatie wordt bepaald door de verschillende

stromen en de voedingsspanning.

Voor de stromen vinden we:

1 Voor de ruM
~

stroom ViI omzetter inga~gstrap: 2 * 150 pA = 300 fA

stuurstroom PWM 2 * 2.3 mA = 4.6 mA

" II II 2 * 3.5 mA = 7 mA

2. Voor de schakeltrap

stroom ViI omzetter ingangstrap;:2 * 150 FA =

stuurstroom schakeltrap: 2 * 2 mA =

300 pA

4 mA

3. Voor de referentie spanningsbron 300 fA

Dus de totale stroom is 16.5 rnA. }let voedingsspanningen van

+10 en -5V voIgt vaor de totale dissipatie P=250 mW.

Voor de thermische weerstand van de chip naar de omgeving

geldt Rth= 100 °C/~ hieruit voIgt voor de temperatuur ver

hoging van de chip een waarde van 25°C.

Deze waarde van R
th

geldt voor een SOT38s behuizing.

Met deze behuizing zal de dissipatie van het IC d~s geen

problemen opleveren.
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De schakeling is getest d.m.v. breadboarding.

Er kon gewerkt worden met 2 typen transistoren te weten

npn transistoren van het type P036 G013 en pnp transistoren

van het type P036 G312. Bij de pnp transistoren diende rekening

te worden gehouden met een lage wa~rde voor de stroomverster

kingsfactor fJt , vooral bij grote stromen (voor Ie =1 mA kon de

waarde van /&, gedaald zijn tot 1).

'Er is getracht de schakeling zoveel mogelijk met npn transis

toren uit te voeren.

~lleen in de ingangstrap van de ViI omzetter wordt een pnp

spiegel gebruikt, ma~r door de kleine stroom die door deze

l>np strommspiegel loopt kon toch een redeljjke waarde voor de,
{Js worden bereikt, Voor een IE van 100 uA is (J, minimaal 20.

De npn's hebben een~N van: 150.

Bij de opbouw van de print voor de breadboard schakeltng is

getracht deze opbouw zo symmetrisch mogelijk te houden.

Deze breadboardschakeling geeft een goede simulatie van de

geintegreerde schakeling.

Tenslotte wordt in fig.8.2 het aansluitschema voor de

verschillende externecomponenten aangegeven.



I

.,.
Voor de waarde CpWM zie 3.2.4.Y,;, It van

'/XVI'( •
Voor de waarde van R1 tim R

3
en C1 tim

/5
C

3
zie hfst.7

I~
'+ IOV

.,. 14 V

nh-, 0'\

Ij f"k c~
-...J

TEA 8051

Il
KJ fl~

II

tSV e, C
1 I

10

1--sV v- 'fIOV
Ii Vi!1-

Fig. 8.2 De aansluitingen gan de externe

componenten van de TEA 8051
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9. De resultaten.

In de bijlagen 1 tim 13 worden de resultaten van de vermenig

vuldiger gegeven, bij maximale uitsturing ( ingangssignalen

hebben een spanning van 1V) en iets onder maximale uitsturing

(ingangssignalen hebben een spanning van a.8v).
Bij alle metingen bleek de component f

2
-2f

1
en de component

f
2

+2f
1

minder onderdrukt te worden als verwacht werd.

2
e

harmonische vervorming van de P~M zou aan de uitgang

met symmetrische uitlezing niet terug te vinden mogen zijn.

Daar dit wel het geval is zal er dus in de schakeling een aSYffi

metrie zitten die voor deze componenten verantwoordelijk is.

Verder zien we dat bij hoge ingangsfrequenties de onderdrukking

van de grondcomponent niet meer ideaal is.

bit kan verklaard worden uit parasitaire capaciteiten in de

schakeling die bij hoge frequenties een grotere rol gaan

spelen.

Uit bovenstaande mag geconcludeerd worden dat door de schakeling

te integreren en daarbij de schakeling zo symmetrisch mogelijk

op te bou~:en de bovenstaande vervormingsprodukten beter

onderdrukt zullen worden.,

N.B. Als oscillatoren om de ingang aan te sturen is gebruik

gemaakt van 2 HP's 239A met een onderdrukking van hogere

harm~nische, van meer dan 85 dB.
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10.De layout van de schakeling.

Uit de voorgaande uiteenzetting blijkt dat het belangrijk is

de schakeling zo symmetrisch mogelijk uit te voeren.

Tevens is het van belang de 2 ingangen ver van elkaar te leggen

om overspraak te voorkomen (overspraak geeft componenten 2f
1

en

2f2 )·

In de linkerbovenhoek van de layout staat de PVM het is snel

te zien dat de opbouw volledig symmetrisch is. Zo ook met

de schakeltrap die in de rechterbovenhoek staat.

De weerstanden R
7

en R8 liggen naast elkaar en hebben een

gelijke orientatie. Dit is gedaan om de gelijkstromen die de

FiVM ingestuurd worden zo goed mogelijk aan elkaar gelijk te krijgen.

Hetzelfde geldt voor de weerstanden R
13

en R
12

voor de scha

keltrap.

De weerstanden R
18

t-m R
24

(alleen terug te vinden in de layout)

zijn gebruikt om kruisingen tussen verschillende aluminiumpaden

mogelijk te maken.
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'J-TO- I -CON\')ERTER 00000000000000000000000·

INPUT LISTING TEMPERATURE = 27.000 !lEG C

***********************************************************************

VP 1 0 10V
VN 2 0 -5V
VIN 8 0 AC 1
CH 6 8 10 TNPN
02 7 9 10 TNPN
C!3 12 7 11 TNF'N
04 12 11 9 TNF'N
OS 15 5 1 TF'NP
06 5 5 1 TF'NF'
07 7 6 5 TF'NF'
08 6 6 15 TPNP
09 10 14 16 TNF'N
010 9 14 17 TNPN
VF: 142 1.95l)

REl 16 2 7~:

RE2 17 2 450
RC 9 0 lK
VH 12 0 51)

.AC DEC 10 lOOK IG

.HODEL TNPN NPNCBF=154 BR=9.8 IS~521E-18 RB=86 RC=13 VA=74'
tRE=5.2 TF~320E-12SEC TR=4E-9SEC CJE=675E-15 CJC=O.57E-12) .
• HODEL TF'NP F'NF'CBF=5 RB=50 RC=5 RE=30 TF=6.63E-8 CJE~300E-15

tCJC=lE-12 VA=37 CCS=1.3E-12»
.OPTIONS NOMOD
.PLOT AC ICVH)
.END

-'
+-
•
-'
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Bijlage 14.2
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f'i';\ Q~ Q
~~~--+-------l 10

VII

®

Ret SprCE model van de vir convertor.



.... vv..,~ ,,>oJ .I. • :J~:J~-'.}.j 2.512E-03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.000E+Ct5 1.000E-')3 1
1.259E+05 1.000E-03 1
1.585E+05 1.000E-03 1
1.995E+05 1.000E-03 1
2.512E+05 1.000E-03 1
3.162E+05 1.000E-03 1
3.981E+05 1.000E-03 1 ..
5.012E+05 1.000E-03 1
6.310E+05 1.001E-03 1
7.943E+05 1.001E-03 1
1.000E+06 1.001E-03 1
1.259E+06 1.001E-03 1
1.585E+06 1.002E-03 1
1.995E+06 1.003E-03 o· 1
2.512E+06 1.004E-03 1
3.162E+06 1.007£-03 • 1" tDc:::
3.981E+06 1.010E-03 • 1 I-'
5.012E+06 1.014E-03 • 1

Pl
oq

6.310[+06 1.019E-03 • 1
(1)

7.943E+06 1.025E-03 • 1
-'
+-1.000E+07 1.034E-03 • 1 •

1.259E+07
'vi

1 • 04o~E-03 • • 1
1.585E+07 1.064E-03 1
1.995E+07 1.092E-03 1
2.512E+07 1.134E-03 1
3.162E+07 1.200E-03 1
3.981E+07 1.298E-03 1
5.012E+07 1.436E-03 1
6.310E+07 1.608E-·03 • 1
7.943E+07 1.765E-03 1
1.000£+08 1.820E-03 1.
1.259E+08 1.742E-03 • 1
1.585£+08 1.596E-03 1
1.995E+08 1.448£-03 1;
2.512E+08 1.321E-03 1
3.162Ef08 1.210E-03 1
3.981E+08 1.109[-03 . 1
5.012E+08 1.008E-03 1
6.310E+08

I-
9.053E-04 1

7.943E+08 8.094£--04 1
1.000E+09 7.469E-04 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



V-TO-I-CONVERTER Bijlage 14.4

AC ANALYSIS

1 (VUV(9)FREO

**************************************~*********************************
t4:1rVl/js "'#f,f/'~oIc.""tA·f.

~l'roo_61"Q'" (~. n:»

1.000E+00
1.259E+00
1.585E+00
1.995E+00
2.512E+00
3.162E+00
3.981[+00
5.012E+00
6.310E+00
7.943E+00
1.000[+01
1.259E+01
1.585E+01
1.995E+Ol
2.512E+01
3.162E+01
3.981E+01
5.012E+01
6.310E+01
7.943[+01
1.000E+02
1.259E+02
1.585E+02
1.995E+02
2.512E+02
3.162E+02
3.981[+02
5.012E+02
6.310E+02
7.943E+02
1.000E+03
1.259E+03
1.585E+03
1.995E+03
2.512E+03
3.162E+03
3.981E+03
5.012E+03
6.310E+03
7.943E+03
1.000E+04
1.259E+04
1.585[+01\
1. 99~jE+0'l
2.512E+OII
3.162[+04
3.981E+0'l
5.012[+04
6.310E+0'l
7.943[+04
1.000E+05

9.995E-01
9.995E··01
9.995E--01
9.995E--01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E--01
9.995[-01
9.995E·-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01

·9.995E-01
9.995E-01
9.995E-·01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-'01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E--01
9.995E-01
9.995E-O:l.
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.995E-01
9.99~jE-·01

9'.995['-0:1.
9.995E-'01

.9.995E-Ol
9.995E-01
9.995£--Ol
9.995[-'01
9.995E--01
9.995£-01
9.995E-Ol
9.995E-01
9.995E-01

9.600E-07
9.600E-07
9.600E-0"7
9.600[-07
·9.600[-'07
9.600E-·07
9/600E·_·07
9.600E-07
9.600E-07
9.600E-07
9.600E-07
9.600E-07
9.bOOE-07
9.600E--07
9.600E-07
9.600E-07
9.600E-·0:7
9.600E-07
9.600[-'07
9.600E-·07
9.600E-07
9.600E-··07
9.600E-07
9.600E-07
9. 600E -·07
9.600E-07
9.600E-07
9.600E-07
9.600[-07
9.600E-·07
9.600E-07
9.600[-'07
9.600E-07
9.600E-07
9. 600[ -·07
9.601E-07
9.601[-07
9.601E-07
9.601E-07
9.602[-07
9.603E-07
9.604[-·07
9. L,O}[--O?
9.61 or -·0'7
9.61b[-O'l
9.625E-07
9.640E·-Ol
9.663E-07
9.699[-07
9.757E-07
9.847E··07



Bijlage 14.5

~************* 00092280 *********************** SPICE 2D.2 (26SEP76) **

-TO-I-CONVERTER

AC ANALYSIS T

~*************************************************************************

t6"IJOl<1fjS t·"""I]e"'c. ... /"c.

Fr<EQ V(9) I(VL) S:/N:lo,.".,i:J~... ("ai/ o)

L. 000E+05· 9.995[-01 9.847E-07
L.259E+05 9.995E-01 9.988E-07
1.585E+0~1 9.995E-01 1.021E-Otl
1.995E+05 9.995E-01 1.055E-06
2.512E+05 9.995E--01 .1.106E-06
3. 162E+05 9.995E-01 1.184E-06
3.981E+05 9.995E-01 1.297E-06
5.012E+05 9.995E-01 1.458[-06
6.310E+05 9.996E-01 1.682E-·06
7.943E+05 9.996E-01 1.987E-06
1.000E+06 9.998E--01 2.391E-Ob
1.259E+06 1.000E+00 2.920E-06
1.585E+06 1.001E+00 3.604E-Otl
1.995E+06 1.001E+00 4.481E-06
2.512E+06 1.003E+00 5.601E-·06
3.162E+06 1.005E+00 7.027E-06
3.981E+06 1.008E+00 8.839E..:.06 ..
5.012E+06 1.011E+00 1.114E-05
6.310E+06 1.014E+00 1.404E-05
7.943E+06 1.017E+00 1.772[-05
1.000E+07 1.021E+00 2.238E-05
1.259E+07 1.025E+00 2.829E-05
1.585E+07 1.032E+00 3.582E-05
1.995E+07 1.041E+00 4.547[-05
2.512E+07 1.053E+00 5.792E-05 ",

3.162E+07 1.070E+00 7.403E-05
3.981E+07 1.089E+00 . 9.477[-05 "-

5.012E+07 1.100E+00 1.205E-04
6.310E+07 1.079E+00 1.485E·-04
7.943E+07 9.773E-01 1.690E-04
1.000E+08 7.632E-01 1.656E-04
1.259E+08 4.833E-01 1.313E-·04
1.585E+08 2.235E-01 7.586E-05
L.995E+08 2.628E-·02 1. 110E-0:'"5
2.512[+08 1.10~:jE-·01 5. 788E--O~:j

3.162E+08 1.987E··01 1.285E-04 ,
3.981E+OB 2.531E-01 2.011E-04
5.012E+08 2.B42E--01 2.770[-04
6.310E+08 2.9BBE··01 3.572E-OA
7.943E+08 3.01.5E--01 4.429E--04
1.000E+09 2.94"7E--01 5.334E:··04 '.



Bjjlage 15.1

Bjjlage 15.

In deze bjjlage wordt de simulatme van de PWN m.b.v.

het Spice programma gegeven.

Er wordt een transient analyse gedaan waarbjj het verloop van

de spanningen op de punten 5,6,8 en 9 rond een omschakelpunt

_word(tl bepaald. (zie bijlage 1~.3

Bjj de basisspanningen is inderdaad een kleine afname v(8)

van V
BHC

naar V
BHS

dan~el een kleine toename V(5) van

V
BLN

naar VBLS waar te nemen voor regeneratief schakelen

optreed t-

Ook het verloop van de emitterspanning'V(9) Y~kt een klein beetje

af van zjjn lineaire verloop. Deze afwjjking verloopt alleen niet

in de verwachte richting. Er treedt namelijk een kleine toename

van de helling op in plaats van een kleine afname.

Dit word t waarschijnlijk veroorzaakt door parasi taire capacitei

ten in de P~~1 die voor de emitterspanning een belangrjjker

rol als de invloed van A • .
De invloeden van niet ideaal schakelen door een te kleine

rondgaande versterking (uitgedrukt m.b.v. de waarde van As )
. zullen voor de vervorming in het PVl11 signaal te verwaarlozen

zjjn dankzjj het feit dat lis dicht bjj 1 ligt ( As. =0.983).

Uit het verloop van de spanningen in bjjlage 15.4 en 15.5 is ~e

zien dat de stjjg en daaltjjden in de ordegrootte van 5ns liggen.

Gemeten is dat deze tjjden een grootte hdden van + 10 ns.

Dit komt door parasitaire capaciteiten in de_ schakeling die niet

in de simulatie zjjn meegenomen.

"
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