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.Samenv8t tir:..9

In dit verslag wordt een R.C. oscillator met geringa vervorming

besproken.Ue rrequentie van deze oscillator is regelbaar van

20 Hz tot 20 KHz.

Varder is de uitgangsspanning met sen vervormingsarme verstarker,

berustend op het principe" t08voeging van hat ontbrekende",op

een ni veau + 10 dB (0 dB = 0,775 V over 60o.n. ) gebracht.

Ua uitgangsspanning wordt met ean verzwakker netwerk met constanta

uitgangsimpedantie van 600Jt ,in stappen van 10 oY 1 dB geregeld,

waarbij sen maximale verzwakking van 80 dB mogalijk is.

-5
U8 vervorming van hat uitgangssignaal is klainer dan S x 10 •



Ie l.!2...1eiding

Voor het maten aan filters, versterkers s.d. bestaat behoefte

aan oscillatoren van eon hoge kwaliteit, d.w.z. dat hun uitgangs-

signaal slechts aen gering percentage aan hogere harmoniachen be-

vat, en een goede amplitude - en frequentiestabiliteit heeft.

In dit verslag wordt ean oscillator behandeld, die deze eigen-

schappen bezit. Gestreefd is om aan de onderstaande eigenschappen

te voldoen:

frequentie bereik: 20 Hz. - 20 KHz.

harmonische vervorming < 5. 10-5

maximale uitgangsspanning:+lO dB (0 dB= 0,775 V over

600.n. )

Uitgagaan is van de volgende schakeling van aen R.C. oscil-

lator. (zie fig. 1)

z "

v
v

fig.l

Hierin bestaan de impedanties Zl en Z2 uit een combinatie van een

R en een C, die bepalend zijn voor de frequentie van de signalen vI'

v of v zoals hierna zal worden afgeleid. [en van deze spanningen
2 3

kan met een vervormingsarme versterker op de gewBnste grootte wor-

den gebracht. Eenregelschakeling zorgt erVDor dat de amplitude
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van daze uitgangsspanning constant wordt gehouden.

Met sen verzwakker kan de amplitude van dit signaal worden

geregeld.
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2. De Oscillator

In het algemesn bestaat aen oscillator uit een teruggskoppelde

verst8rker. Van zo'n versterker valt het gedrag te beschrijven met

I
een ~ogere orde niet linesire differentiaal vargalUking:

i
f

d'\)
- ,+
d 1:,,''''

<1,,-1 V

d t..n·-I
.. ., '"

d .....lo IV) -
I\; d t +

Zo'n vergelijking houdt in dat hat systeem eigentrillingen heaft,

die gedempt,aangroeiend of juist constant kunnen zijn. Bij sen

oscillator wordt er nu gezorgd dat aIle eigentrillingen op ean na,

gedempt zUn. In dit geval kunnen wij de stationaire toestand oak

beschrijven door een tweede-orde differentiaal vergalijking:

+

Vaor een oscillator moeten er nag enkele dingen gelden:

1)
•
)

De oplossing is dan namelijk een harmonische trilling met

Vo en circelfrequenti~constanta amplitude

)
. .,'\ .,

2 Voor u~ tgan gsspann~n9 v,~ \-0 moet gelden:

vao •

0< < S

M.a.w. als de amplitude van de uitgangsspanning grater is dan de

stabiele waarde Vo moet de eigentrilling gedempt worden.

Omgekeerd zal ontdemping optreden.

Wij hebben nu gazien dat bij aen goed gedimensioneerde oscillator

de uitgangsspanning een harmonische trilling is,zodat we de

complexe rekenwijze mogen toepassen.



u= y Kl0{) h(WfV
I

/

'1 .:' KCv.;vj RL~<:»

De oscilleervoorwaarden luiden:

A~o) K t>t) := J1

(lr~. f A~~) i<t~101 =:zrfry- of

De frequentiestabiliteit S wordt

Wij hebben in het kort de oscilleervoorwaarden afgeleid, nu gaan

we over tot de bespreking van de toegepaste schakeling.(zie fig~.~)

2.1 De oebruikte oscillator
~_..~

z R
1~j~RC

R ..L 
~ j'O G -

Er zijn tWE'8 mogelijkheden, wij magen namelijk Zl en Z2 verwisselen.

In de appendix is voor de oscilleervoorwaarde af~eleid:

-'it + ~ Z~ 4- ~REJ.~fl1
Z,

~ 1 met .: +.t
~ f Z~I 21 J <v1f~
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Zodat voor de ascillatie-frequentie geldt: ..!...
Wo = RC.

De versterkingsfactoren Al en A2 moeten valdoen aan de voorwaarde:

*

Wij zien hier dat de oscillatie-frequentie wordt bepaald door de

R.C.netwerken in de terugkoppeling. De frequentiestabiliteit bl ijkt

$=
~(-1- R/l) w.

1.1 ).te zijn:
JI1.!+6

(zie appendix

Deze term is on eindi 9 groat voor A
2 = - 2. De waarden van Al die bij

daze waarde horen zijn plus en min oneindig.Wat realisatie betreft,

hebben wij hier dus ook twee mogelijkheden.

Voor de schakeling waarbij Zl en Z2 verwisseld zijn,vinden wij op

analoge wijze:

(zie appendix

De frequentiestabiliteit S wordt nu gegeven door:

Ook nu kan deze oneindig groat worden en weI voor A
2

= - t.
09 waardan van Al die erbij horen zijn weer plus en min oneindig.

Oft levert 8veneens twee realisatie mogelijkheden.

In totasl hebben we vier mogelijke schakelingen gekregen waarmee

de oscillator gerealiseerd kan worden. (Zi8 fig. 2.3)

~ Voor grafieken van daze functies zie bijlagen.



Fig. 2.3

De schakelingen b en c vervallen als gelet wordt op de gelijkspanning-

stabiliteit,tenzij men een scheidingscondensator toepast, die dan zo

groot moet zUn dat de formulas niet beinvloed worden.

Van de twee overgebleven mogelijkheden verdient schake ling a de voorkeur,

omdat beida versterkers in daze uitvoering apart zijn tegengekoppeld.

2.2 ;nvloaden door hat gebruik van op-amps

Tot nu toe zijn we uitgegaan van versterkers met een bepaalde

versterkingsfactor en een rechte frequentie karakteristiek.

Nu gaan we de schakeling bekijken met versterkers waarbij een afval

optreedt bij hogere frequentie. Het is zonder meer duidelijk dat deze

afval bij hogere frequenties van invloed is op de oscillatie-frequentie

en frequentiestabiliteit.Voor beide versterkers is een op-amp

350BJ gebruikt met de volgende gegevens;

Openlus versterking bij "'-': 0 ···•
100dB
10C Mh2

Olb mS
J
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In de appendix 1.3 is
_"'" "".5"~ ,- '1 + m~t (.,)0: He""0 - R'1~"'-1

ge1dt :

De afwijki ng van c..V tan opzichte van '"''' namel ijk ~~ ,wordt gra te r naarmate

de frequentie hager is. Bij 20 KHz betekent dit een verlaging van de

frequen~ie met O,03%.Voor het hierbij horend verband tussen de
!
I

versterking Al en A
Z

is in 1.3 van de appendix afgeleid dat:

/7') t I

- 3( PC ;;;; '--

en weI met

Oit betekent een verlaging van A
2

als functie van de frequentie

3[1£)2i;,.
Bij 20 KHz betekent dit dat A2 afneemt met :

3. (O,,'b~/O-3.K2nXZOKlo3)2./;'0 =O)~2~/O-c9

De frequentiestabiliteit wordt nu gegeven door:

Oit betekant een verI aging van 5 met en deze

is maximaal voar

De verlaging is dan:

Oit is te verwaarlozen op een frequentiestabiliteit met een

grootte-orde 10
5

•

2.3 1nvlaed van afwijkinoen in de terugkoppelnetwerken

Om de frequentie in te stellen moeten wij het R.C.product van de

terugkoppelnetwerken·veranderen. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doan door

de weerstanden van de terugkoppelnetwerken uit te voeren als

variabele weerstand.Deze dient dan dubbel uitgevoerd te worden.

De invloed van de ongelijkheid van de weerstanden Rl en R2 wordt. in
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appendix 1.5 berekend.

dan zijn.

2.4 JnstellJ..n.£j van de gebruikte fregu~~

Wij hebben gezien dat de frequentie geregeld moet worden van

20 Hz tot 20 KHz.Dit hebben wU gerealiseerd in 3 gebieden, elk

1 decade omvattend,te waten: 20 Hz

200 Hz

2 KHz

200 Hz

2 KHz

20 KHz

De fijnregeling geschiedt met een variabale weerstand in

tandemuitvoering zoals in het schema van figuur 2.4 is weergegeven.

r---{~
t----I~
......._~I t) 0

R

C. ': C~

C2,,:'CS

c3o:.<:6

>~---~------

cS

c6

Daar

fig. 2.4

zullen bij de gewensta gebieden de condensatoren

als voIgt gekozen moe ten worden:

Cl = 100 C, C2 = 10 C en C3 = C.

De waarde van de als variabele weerstand gebruikte potentiometer is

50knzodat voor een regelbereik van minimaal 1 decade de

weerstand',\ R kleiner dan,of gelijk aan 5&<5 gekozen moat worden.
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voor A is een wBerstand van 4 K7 uit dB E12 reeks gekozen.

uo waards van C_ kunnen wij afleiden uit de laagste frequentie en de
1

graD ts te wee rs tan dswaa r de t namel ijk '5'1, '1 k.Jl,.

wij kiezen voor C
l

nu de waarde 150 nF uit de E12 reeks.

U8 waarde van C wordt dus 1,5 nf.

2.5 Keuze van de versterker die geregeld wordt

Uaar de versterking haog is van de eerste versterker,zal de versterkings-

factor varieran mat temperatuur en voedingsspanning.Dez8 variaties

zullen opgavangen moeten wordan,om te blijven voldosn aan de vaorwaarde

MIs wij kijkan naar hat verband tussen Al en A2 dan zien wij:

wij:

R&+!:; .:!-
3 II.,

-.L
11., ~ fll. t 1-

Na Ben keer differentieren vinden

dR.. ~ -3 dR i>f dR1 :; - olR4! ~
(R,. u) 2 2 fl-f Fh +1.

Een variatia in Al blijkt gemakkelijk te corrigeren met behulp van A2•

Om daze reden gaan wij dus regalen in varstarker A2 •

In 2.3 habben wij gezien dat or oak ean correctia in A2 noodzakelijk is

als de wsarstanden van de terugkoppelnatwerken niat galijk zijn.
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3.1 Prir,cipe scha~e].ing

De regeling he8f~ tot doel to zorgen dat aan de voorwaarde I AKI = 1

voldaan wordt en dat de grootte van de uitgangsspanning constant

blijft.wij hebben afgeleid dat men het beste kan regelen in de tweede

versterker.De regelbare versterking wordt verkregen door een variabele

verzwakker met daarachtsr een constante versterking.

Ueze verzwakker is gerealiseerd door een fet als regelbare weerstand

te gebruiken in een spanningsdelerschakeling.Ooor de signaalspanning

over de fet klein te houden kan de vervormingsbijdrage van de fet

gering blijven als deze op een speciale manier teruggekoppeld wordt.

De sturing van de fet,geschiedt door Ben gelijkspanning.

Oeze is afhankelijk van de afwijking van de grootte van het

uitgangssignaal ten opzichte van een vaste referentiespanning.

Het sinusvormig uitgangssignaal wordt omgezet in een gelijkspanning daar

de referentiespanMing een gelijkspanning is.

Aldus ziet de totale regelschakeling er als voIgt uit:

/C- --.----
I,
!
I
I
I
i
I
I
I
I

----,
I
I

L_r---=r:---O nQ,Q'"
112,

I

I
I

i
I
I
I

I
I
I
I
I

IL . .__.__:

A

---f>I-



v~t = het in grootte to stabiliseren uitgangssignaal van de

oscillator,na ts zijn versterkt.

Vref = de referentiespanning,waarms8 hat uitgangssignaal vergeleken

wordt

h e.van Al = at signaal dat uit de 1 versterker van de osc~llator komt

naar A2 = het signaal dat naar de 2
e

vsrsterker van de oscillator gaat

A = omzetter van de wissel spanning in gelijkspanning

B = verschilversterker

C = regelbare verzwakker

3.2 Us gelUkrichtschakelin~

De omzetting van de uitgangsspanning van de oscillator in een

gelijkspanning gebeurt door een gelijkrichtschakeling,waarbij de ideals

diodekarakteristiek met behulp van operationele versterkers bsnaderd is.

Ue uitgangsspanning van daze gelijkrichtschakeling wordt nu met een

1aag- doorlaatfilter afgevlakt. De schakeling ziet er als voIgt uit:
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De schaksling van versterker A
3

zargt ervaor dat de spanning V
4

gelijk is aan het 9ainverteerde van de negatiev8 tappen van V "t •
U~

~u positieve ingangsspanning VUit geleidt name lijk diode d
l

en

spert dZ ,zodat V
4

vrijwal 0 Volt is. Vaor negatieve ingangssignalen

spert d
l

sn geleidt d2 en is dB spanning v
4

gelijk aan de

ingangsspanning. De schakeling van A
4

is te beschouwen als een

inverterende opteller voor de signa1sn VUit en V4 .Ue optelling is

achoer v4 + t VUit •

verdeI' verlaagt d
3

de spanning Vb met zijn drempe1spanning.

wij krijgen dan de volgende situatie voar sinusvarmige ingangssigna1en

(zie figuur 3.3)

0"

";5 _
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Wij zien dat met daze schakeling op een constante negatieve spanning na,

-de modulus van de ingangsspanning verkregen wordt.ue terugkoppel-

weerstanden zljn bij deze sChakeling nlet kritisch wat betreft groatte,

slechts de verhoudingen zijn van belang,daar in V
5

aIle tappen even

groot moe ton zUn.~U de g6bruikte wesrstanden wordt esn ingangsimpedantie
'11k )l {;'''I Ie

verkregen van 18k.Sl n amel ijk • tsij de geo ruik te operation ele2?-ktsltk

versterker verwachten wij geen prooleem voor het overwinnen uan de

diode arempelspanning~n. Ue slew-ra~e van de versterker is IOOV/~~

zodat om een diode staps~anning te overwinnen een tijd nodig is van:

--!-- to. .C3. "" S
O,~ I!JC looV/14 1 c '1.1.'0 .-'>='1 t'\ • ueze tijden spelen natuurlijk een

ondergeschikte rol oij 20 KHz of minder.

De condensator wordt nu via d4 en 4kAopgeladen tot de -topwaarde van

de spanning v 't.Het spreekt vanzelf dat bij diodes met lage lekstromen
u~ .

deze condensator C vrijwel niet wordt ontladen.

uit ontladen geoeurt nu via d
6

en weI als de gelijkspanning van V
6

negatiever is als de referentie.

In de stationaire toe stand zijn wij geinteresseerd in de rimpelspanning

(zi8 appendix 11.1) die gesuperponeerd is op de gelijkspanning

Voor deze spanning kunnen wij afleiden dat daze klainer is dan:

van v
6

•

I.£c ~ 4-oiQ..J

~f. e
(zie appendix II.l).Hat blijkt dat de topwaarde van daze rimpelspanning

omgekeerd evenredig is m~t de frequemtie ,dus het grootst is bij de

Iaagst op te wekken frequentie.

tuij vinden

VU~Joe£ :;
aldus:
IO"IO·~1'"100..%'0·'1. to 2.Jl 5oJe1o·ll

.l"~o 4'10 oli;.o-'&

rA'- 'o'/~: r&~ ct>...de.",.s.:t.+o"- -I- T'f) oel'"k,,;fo~ste,.~e .. .,. 2 Jt I".UoJe
Ue rimpelspanning zal nag verder afnemen bij hogere frequenties.het

deze spanning zal via de fet de oscillatorspanning gamoduleerd worden,

hetgeen ongewenst is.
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In niet stationaire toe stand krijgen we dat de condensator via 1 kSl

en daarmee in serie de diode doorlaatweerstand wordt opgeladen,

dit gebeurt du~ met een tijdconstante van circa ..,,,,03'(loX 10-
6: o10"YIS

Als de condensator is opgeladen tot een spanning gel Uk aan de

refarentiaspanning zal daze tijdconstante snel toenemen door de

V'bZP • ~ 10 "diodekarakteristiek.i.Je tijdconstante wordt maximaal C x ~~ = '0""0 x;o.8: '0 S

Als de condensator tever opgeladen is,wordt hij via d6 ontladen;

dit geschiedt analoog aan het opladen,voor grate afwUkingen met

10mS en kleine met 10.000 sec. als tijdconstante.

3.3 Heferentiespanning en verschilversterker

Voor de verschilversterker is een operationele versterker met

fet-ingang gekozen vanwege de geringe ingangsstroom.

Daze schakeling, gecombineerd met de referentiespanningsopwekking,

ziet er als voIgt uit:

.fie J&t,

do: €>f.'H82
R :::.,k1,

IJ~

Ji~ ~.'1



Us scnakeling van de 740 spreekt veer zich. Oeze op-amp is

geschakeld als verschilversterker voer V
6

en v ref.

us foutspanning ( = hat. verschil tussen die twee spanningen) wordt

het regelsignaal V regel na 33 keer versterkt te zijn.Ue opwekking

I
van V fef.gebeurt tegelijk met v

7
_Hier is V ref. sen spanning die

een dr~mpelspanning negatiever is dan de met P ingestelde waarda.

Ue diodes d3 '4'5'6 zUn alle gelijk wat betreft type en hebben een

lage lekstroom.Met de weerstand R kan de stroom door d6 zo ingesteld

wprden dat hij een gelijke drempelspanning met de andere diodes oplevert.

Ue condensator evan to.J4F dient am de met potentiometer P ingestelde

spanning verder af te vlakken.

3.4 De fet als regalbare weerstand

Het belangrijkste element in de regelbare verzwakker is de als weerstand

geschakelde fet.Uoor de fet terug te koppelen en tevens de

signaalspanning over de fet klein te houden,kan de vervorming beperkt

blijven.

De schakeling van de verzwakker ziet er als volgt uit:

1f!(f:J.
---.....,[==:JI------------~

0(

~Af3810



In de schakeling ~aarbij rechtstreeks de regelspanning op de gate van

de fet komt,vertegenwoordigt de fet sen niet-lineaire weerstand,namelijk:

fet constanten.Ds niet-lineairiteit bestaat uitHierin zUn vp en 1
I dss

de afhan~!elijkheid van V" ('e.~ v(!U"I v'cl~ •

)
Met terugkoppeling wordt dit:

I

(~~~
-Vp

Oit is echetr een theoretische berekening.In praktijk kunnen wij een

geringe niet-lineairiteit meten aan een dergelUke weerstand zich

uitend in vervorming.ue vervorming is circa "'1 Jt lo- S '-z5 1kH2..

als de volgende schakeling gebruikt wordt waarbij V"", D,S' Volt-; topwaarda.

Vi.~ 10k v'~~

De weerstandswaarde van de fet mag dan varieren van ,l.ooJl,. naar ""aOOJL mat

regelspanningsvariatie van 0 tot 3 Volt.

~ij de schakeling van figuur 3.5 krijgen wij de volgende verzwakkingan:

r~+ '1.oo.Jl. -') "'~V"'2.14~~~~<J;:~ 4 q

rfe.~ 18oo~ -> ...,e"'~~a.~Cl.t",,'i =- C} S5

Als wij nu de verstarking van -2 voor de comoinatie versterker an

verzwakker willen halen,nodig voor de oscillator, dan vinden wij

voor de vasta versterker:

Hieroij is de verzwakking op O,~2 gesteld om een symetrisch regeloereik

te krijgen.Ue regeling kan dUS plus en min 6% regslen,waaroij de vervorming
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Door de verschilversterker wordt de uitgangsspanningsvaratie van de

oscillator teruggebracht tot maximaal ~ =- 0.. \ V bij een verloop van

de regelspanning op de fet van 0 to~ 3 volt.

In praktijk is echter oij gebruik van een goeds dubbels variaDsle

weerstand in de terugkoppslnBtwerken een regelbereik van circa 1~ voor

A
Z

voldosn de;

dan wordt de variatie in de uitgangsspanning sen factor 10 minder,

hetgeen zeer acceptaoel is.



4. De eindversterker

Door gebruikmaking van hat principe "toevoeging van het ontnrekende"

op een teruggekoppelde versterker, is de vervorming van de einversterksr

1aag te houden.

De sChakeliny ziet er als voIgt uit:

~sok

-r50k,~k
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~uiten de gewenste komponont is in V "t dan uiteindelijk de
u~

vervorming van AS en Ag aanwezig.

ueze laatsten zUn klein daar Ag slechts Ix versterkt en het ingangssignaal

van AS gering is.

In de appendix III is bewezen dat bij juiste keuze van de komponenten

verdwijnt en de totals vervormirrg gelijk is aan &,,* r ~i( •

~ij metingen aan de versterker blijkt dan ook dat de vervorming bij

frequenties in hat audiogabied 10-5 blijft bij uitgangssignalen

tot 10 volt. top-top en belastingen tot 500 .st. •
$'/' = de vervorming van de teruggekoppelde versterker A7
&'1(

= de vervorming van de teruggekoppelde versterker AS~

S/' = de vervorming van de teruggekoppelde versterker Ag

Voor het verbamd tusssn de vervorming van een niet-teruggekoppelae

versterker en een teruggekoppelde versterker verwijzen wij naar de

literatuur. (in het bijzonder Instrumentele Electronica)
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5.1 De verzwakker

Om de grootte van het uitgangssignaa1 te kiezen is achter de

versterker een stappen verzwakker geschake1d.Deze verzwakker

heeft een rege1bereik van 80 d8 en een constante uitgangsimpedantie

van bOO.n.. .Daar de maxima1e uitgangsspanning + 10 dB is (Ode.,:: qH~Vi"'~)

wor,dt de minima1e uitgangsspanning - 70 dB. Over dit bereik is

i"

de verzwakker inste1baar in stappen van •

Dit is verkregen met behu1p van 7 stapp en van 10 dB en 10 stappen van

1 dB. De 7 stappen van 10 dB zijn gerea1iseerd met achter e1kaar

geschake1de "1T sekties; op deze manier kan de uitgangsimpedantie

constant b1Uven en tevens een eenvoudige schake1aar gebruikt worden.

De schake1ing ziet er a1s voIgt uit:

.,odS
o

_.ooB
o

figuur 5.1

--- -----tlO..------sC
hQaI"
ld~r :'::~f<



Voor een berekening van de waarden van de weers tan den en het bewDs

dat de ui tgan gsirJpe dantie constant en 600..st is, zie appendiJ: IV.1.

voor de eerste stap is een spanningsdeler bestaande uit twas

weerstanden gskozen,daar andere in de stand van de minimale verzwakking

t8vee1 signaalverlies optreedt.

Um deze reden is evenaens da ldS verzwakker ui~gsveerd met aparte
•

spanningsdalers veer elke stap.

Voer de berekening van deze,zie appendix IV.2.

In de vo1genda figuur is de 1dS verzwakker getekend.

o-------no

r-- -- -------
I
I R.



Hat is vanz81fspr~k8nd dat de barekende WBerstanden van beida

verzwakkers benaderd zijn door parallel-en serie schake1ing van

weerstanden uit de [12 reeks.

Door weerstanaen met 1% to1erantie te gebruiken en de waarden van

de theoretische benedering met exacte weerstanden hoogstens t% van

de berekende waarde te laten afwijken kan Ban verzwakker met een

nauwkeurigheid bater als l! % gerealiseerd worden.

Voor daze benadering,zie appendix IV.l en IV.2.



6. De vat din 9.

Veer de voeding hebben wij gebruik gemaakt van de Me 1468 L.
,

Oit moderns I.C. bevat sen dubbele gestabiliseerde voeding,waarbij
!

ZOhlel .'de grootte van de uitgangsspanning ais de balans tussen de

+ en - uitgang instelbaar zijn.Tevens meet dit I.C. de opgenomen

stroom in + en - leiding en begrenst deze op aen veilige waarde.

De totale schakeling bevat naast dit I.C. slechts nog enkela

komponenten,waaronder trafo en gelUkrichter,enkele candensatoren en

weerstanden. (zi8 figuur 6.1)

--<
----/ "IS

•• 12

ltoV Me '''loR L

'"
{' J

-IS

fig.5.l

De potentiometer PI regelt hier de uitgangsspanningsgrootte, P2 de

belans.Met de weerstanden van --1~..n. is de begrensde stroomwaarda

circa 6O... R •
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7. Vervormi~g van de totale_schakeli~

Voor de vervorming van de totals schakeling geldt dat deze gelijk

is aan de vervorming van de oscillator vermesrdert met de

vervorming van de eindversterker.

In appendix V is een verband gelsgd tussen de harmonische

vervorming van de versterkers,gebruikt in de oscillator, en de

vervorming in hst uitgangssignaal.

De totals vervorming wordt nu gelijk aan:

Hierin is de term ...DA l de vervorming van de versterker

als deze teruggekoppeld is tot ")C versterker.

De totals vervorming is bij dit antwerp ongeveer ~kIO-5.

Dt='J2, ~ de ~ ..."ot'"W\'n~ '-'01.1'\ ole ~e ",e ... sie",,~e ....

Het schema van de totale schakeling met onderdelenlijst en

printontwerp is te vinden in bijlage 5 tIm 10.
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We gaan uit van de volgrnde schakoling:

Hjw~C.

.i..:lC
R

......jt,:>~c.

q-%, = -1 +~o.;)nc.

f~ '1."1

~ ~cl,ake.I~1'\5 ~S ~~"'qe ka~Ft b'i ole shpfJerr~""

!'er"&'fe..-k-l""1 w+ te t-t.ke... t.VI. tv ,ellSl-l- ~(..C.:

"1:: ~ ~I 4'" J.... = Ai ~~ V-l

... "2.., ~~
.... - - VIA. .. .1
Vi - 2,+2a. oZ,.- 2. a v 1 ::

v,'"
--t=t.VI - •

Rl. 2,+- 2 2 I
>.. -1 ( ()sd 1I.eell'" "CDCV" L.:>C14lI'c;r.e)

2, ~ 2Z

IJt k~l1..,e", t'\U ~ 1e "~eee.",, o",ae.,~a~e~eN\:

~ sce't~~~ '2.~eS ESele~ek«. ..tJ Scea~(i~~ ~t 2~..eN\. 2 1
(~i ..ck~J- lo~.)

2 2 -- -2,

co"Cvo<:>sc~lley~1t'\ ~

e:J 2. + '2. ,- ::3 A"1
A..., =



[ ,)2
1of- "ii

.t.d~,J.e~ ...e~ L<O := '0" AjeLelrt

:fa- «eel Ak =0 ~s :
S:: .00 ti ~ I-= ~

. )()c)r" J.e 2 ~~eee.., ~ I.-\ ,,~~ale\p\ &,!)e
Ai [A2,+2 +j (1.1

!l "'3 'to j(l ~ -1

. R1f(~212)(J-Ji3) 1-/(J6-J/l)~
'r(.l2.. . ~ ...,

Rtf 1(Rl +2) +(j t-ifl(R,-t)l
~ t{J"l. ~~

~:
~ (-1-RZ )

J(171 f f)

A~ 1- l.. _ .1
"~hdek we:wu,t -- A1::!>

S: } (R1-~2-

2.
.(aZ-)SC

RZ(' t-fJ) #" J

$=
2 (I/z -I)

'112 r 3
/f..!.

f.l ...L_ 2
V ~ "" glee... c..J.(..

~f -Z.r 2. - Fi~

$=-
I r;,- R'I)-J



De gebruikte schakeling is die van figuur 1.1

Hierin mogkn

met; A,o=-'o=>

Bij daze schakeling haddan we gevonden dat geIdt:

R R2. t 20/2, met Zz. (-1+ jlORe) l._
1 t a ~I ~ -1 -.=. "" - 2. .,

'1 't' ?a, 2. j~";c.

l'8 substitueren voor Pl I .• !bz..., -rjloo)\

(openlusversterking bij"o ::0)

rr = O"I&~5 (tijdconstante van de op-amp)

De versterker A
2

is hier een versterker met bandbreedte 25 rHz.,zodat

we de inv10ed van daze versterker op de schakeling mogen verwaarlozen.

.-...:oi,!~c.""

Jc..,)l'tC::
en ~T=~

..., _ Je,2

dan ge1dt: R,o R2,+2 4 j~
- . ,-:>cl ~ 1A+j ~ J -or

j~
Voor niet overosci1Ieren ge1dt hat S = teken,zodat:

Noem

We nnden dan:

R,o A2, +- 2. +-
''t'j~1

~1Q(A1+lli~'" A,o(-t-;>c.l) ; 0+j~)('1-X~+3j'Jc)

J j

:r,.,.tJeel: R'O(1-X");;/- X'2- 3 xa!f (4)

Re. t>fa,f: Fbo{I)a" z)x.r:: ~'" ~ C; (..,- :>c Z) (Z).

U;I t') u"lJ':
Rto ~ I .= 1?10 -'t: Z. -:;)c '2. - 3 ~ t ~::>c'" y(091'0~ lc~ - n lC l. - 3 lee 7') = t}/o - /

(19,0- tJR 1c: 2 - 3n~ r-

t:l,o - I - A + 3~
R,()-I

I;) - "'0
- .=t.:>o

~ ~- ~.~7-

~/O - J

,
tOo=~
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t:lo - I
v 1 _ -
" -( I) 3 'f:l,{;-!/ - ilC

- I 7'
3 'I -i- (ru )I/z::-Z'i- ,. - .

lJ,o ~c R,o
-9'0 -J_l-r

~c.

.1 { 3'r'j 3 -r l I

f./z ~ - '2. ~ ~. - - - -2 .,.- ... J{/V ~Il,.~ J9(O~ R'cl.- ,q~o ~o.

4J.t. 2..£t'l o/a:t OO~ f:",f ()€,l-6C&l1d ..A"ggek l}z ~ R,o ~I-t ?~l4r'
~",I.t ~a...~r ,a..
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1.4 lLe.rekeni.ng van de fr8gu£.~.ties'c8bilit8i.t biJ qetJruik IJan

Voor het product A.K. hadden we reeds gevonden:

op-amo's.......~-_ ...

= R,o {(Rl t 2)X -I j(:t 1-"J1 = R,o {(q2,+z)::>c ~.i (:x 2
- I )f

(t.j~) {3" + j (,,2_"1) f
Rl01(nl~2)X +j(?{Z-"1)l

T:- (R1 +t)" .f"y3'" +-I) - '1 J .. :IC ("....) { 1- « ( :t •• ..)1 J(

N:: (Rl+l)Xt{:)_C((;lC.l_I)} + (x2_Vf?c2(3Clt+~ -"1 jt

N: (At +:!) 'X.'f3 -C((~1.""')1- ("~-I)f ')(.1(34-4--1)-1 ~

W~ - [(At +2) « + ~OI ...) tXl( .. f(fit ~ ~) (3+<t) + (101 +1)1"t-1

X De. ~e.t'ekel-\ol4 T.2..10'\ N '2.~'" o~ eek ~e~~ fa..clcn kG\. 1~ due A 1< .e..c..,

~~e J.eJ, Ak. ~~ de .(?eN-.eke~t"'-~ Vf.\#\ $ \7c:t.lf;. cie2e t.ce~.
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- 5CK ~ If ... 3 f 24' .,. 3 - (nZ+2) (3t(f-1) ?Jc"2_ f:H c(~(~~-Il){

- fCRl + 2)0( -t-G~"'~tJc it ... {(t:}lt 2) (3 t q ) -t- @t\'t~ f.:\:2_ /

WI(. ~e\olt ~ "" = \Ot'M ~;fc dQ.+)C ~A 2~ :

-S-~"'3{ZO(of'3~lt=l~+~)(3~4-1)~ - {j+~ ~(q~+Z)f
s=

- f(Rz.4- 2)t{ ... 1~+<4) ~ ~ ~ { ti l.+Z){3+ CC )",Q4 +2)1-1

L~.

- 5 C( + 6~ - DC of ~ - 3 - 3 (A, of. Z) (36(+ "1) +(C/2'" 2) _
3 (Al.-I-l) op3ct-~Dt + 2-.1 -

2 2
S; - 3 - 30( +- 

I1l"~

6 + (1/21-2) (g 0( ofl)

3 (nz. +!l)

:l ( O(~-~.o 1+ - )::3 A ,o-,

2

S 2 2. 2. " 2 2 1\ 2. 7: t.:)a 2-
~-- + - ~'O- 30{ -I- - et ::-- + - t1tO ... 3rt'lo)o'" - -

~ 3 ~ 3 3 .:\ 001



1.5 de teruoko~oelnetw8rken"_.__~__.t....... ._. ._

WG gaan uit van de volgsnde schakeling.

'u:xJ/tJJ :

"2z
~I =

. JTr{ IJ.,., y~ J --Iz 4'~

2z.192 ,. ~
/l K. ::: It., . 2-...,,. z

.£

flZ =_(llz + C')
I?I C,l.

'-'0.=
I



AOD<:ndix I I- -
1 I • 1 f2L.~~ e n i n 9 van ~.! l' i mDel .b i.L.,g 8 vol 08 n d B S 8 h a k 2 1 iJJ..Q. :

d4
r---:fI---"-I(.;..~"tolwzr-ef

figuur II.l

Daar de topwaarde A van de wisselspanning gelijk is aan Vref zal in

stationaire toestand de condensator slechts ontladen worden door:

a} de eigen ontlaadstroom van de C

b) de lekstroom van d
4

en d
S

= J~ Co

= .1 tIUol

c) de ingangsstroom van de versterker (op Vu aangesloten) =Jr~

Er gel dt nu: -rec.f{<t~= C ~~

de ontladingDaar echter
I

At.~ ~

A"'= v'~r.el ~

hoogstens kan gebeuren in een halve perioda:

r4~'" rL~ ~ ,tltTltlc-ol
~/c.

11.2 De fet als regelbare weerstand

In hat gebied waar de drain-source spanning van een fet kleiner is. als

de gate-source spanning min de pinch-off spanning kunnen we een fet als

weerstand beschouwen:

( ~~ P~~"'$ AJOr~C4d-~ok fioc ~ )
F~cI. £~t tta.l;&g~o"".I

We zien hier dat deze weerstand niet-lineair is; met de volgende

terugkopssling werd de weerstand opnieuw bekeken.
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~LR~j--l----

"\4.~
Rl=l~~

~cclo:\ V~s =i (Vu~e' +Vol~)

Als wij dit combineren met de formule voor Vgs krijgen wij:

(z T VU~)'
-lJp

Wij zien dat daze weerstand nu lineair is.



Aopendix III

111.1 yervormino in de eindversterker

V~

v,
VL\

v'~r V. ~".lcH:

'1-1 I}I ;/!Jb
, F"'£~

RJ/?S

A)"'~I/Rf

Ji.
R !!.L

- ,~•..,..~2.

&L ..!fJ..
"1 ~ ."1 R,+ Ill.

V,=-Il, 011 ,,; of g,-



0pe~:

--

-Rt 1l4' R,f ~,+

#+~R¥1I2

- S•.. Rl. qJ Itr
.. +
N,. RJ R" Flz

~~ flJ t?S-(/I, *If,-J, *)
AI I- RJI?", 112

I
C(~(J= r

V3 .:- - t R.,"Vi ..l. 6 If
, -S..* (.12 RJ Q.r: .,. .J. AId2

.,. 1 :-t + "i' /til- RJR&fF/z 1- AlI~n~J?z

"') ~ - f R., I'(!'. +.J.8.* N,. ~ I?CfRZ -11..l nJ e.f .s. Nr~
+l f

N I R,Il" I1l
Z 1/f Ii'JHynJ

N,. RJ R.'1 f.lZ - I?!> liS III ~ 0

,...i 1/::- Aj Ill( .ui'J I?!" .J-R~Hr

..ek ~/=.i'J 1'1., if



Rr- -n'l -
- (II-Ila )- ;:-

'1,.,t}, .t- It1.
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=

/)~ ~C'(1l JKll-t8 Sz ~ci/ t?f:/I IM,h'l ",~,. { tX~" e/~ tlpeh e"sIJe/lsle,.J.~t

1}1 ~ GiGUV .i!t.-I ~~Xca..C4b 8 8~~I4.QQ.e ~ Rz Hel'" t"s (hI... £, %.1 )



ApOB"dix Iv

veer deze verZl\lakker is het volgende schema gebruikt:

0 C------

~t R~ R!> R.s Rs Rs R..s [

Rp

fig.IV.l

Rp RIO

tieschouwen wij hat laatsta knooppunt,dan zien wij dat de weerstanden

R. en R parallal staan aan R .Als wij zorgen dat de vervangweerstand
J. s p

naar aarde van deze parallelschakeling gelijk is aan Ri,blijkt dat

het voorlaatete knooppunt met daze waarde gelijk wordt aan het laatste.

Op deze manier verkrijgen we dat aan alle knooppunten een weerstand

R
i

naar aarde gezien wordt.

Er moet dus geldsn:

Rt =O~S 4- RL )~p

Rlv Rs+ Rp
(~) .

De uitgangsimpedantie is nu op elk punt gelijk,want er staat op

elke plaats een spanningsbron met inwendige weerstand Ri + Rs

en een weerstand near aarde met grootte R.• De uitgangsimpedantie
J.

wordt dus:

RLt.:: 600Jl. :: (l<i. + f\>S) ~ t
QS 1- 2.Rt



Wij gaan nu de verzwakking par ssctie bekUken.Hiervoor geldt dat de

verzwakking gelUk is aan:

0(, =

Uit vergelijking 3 vinden we:

VergelUking 2 en het resultaat uit 3 tonen aan dat:

Zodat w~ voor Rs vinden:

Vergelijking 1 resultasrt in:

RID f"OOulGt)}{..f I' ~) : '00 (.f1at)
-'00 (.,+et) (1 *' ;;-; ~ R~

600 ~~)(", f :~) ~Np:: Ill' (I ~ ~4')

I?~ (t f" ;;-ff--t) =- 600(A ~ tJt) cfr

6 DO c;,,. "')
Nt> - A·~

Verzwakking eerste sectie:

H,' A
D(: ~ >'Z~ = -f---e:t-.,-Z-

0(



- &(1-

Wij kiezen de verzwakking per seetie 10 dB (= 0,3162 ),zodat wU

dan voor de berekende waarden en de samensts11ing van die weerstanden

vinden:

Rc. C ~89, ~ st .., s2ol/22.Jc ~ Af~I:.t.M.T ~ ~/%

tis s:. 1'9-01,,'~ 7 -fkIll) 'JJc ...,;) ..r"1fl~ o,os%

Rp: 44 S4:, ca~ ~ ;fktllJk ~ At"'; ~~w.J 0. 2$ %
I

De verzwakking van de eerste see tie is: c:r =r 0", 2~OZS

Als wij nU het eerste k~ooppunt niet als de 66rste stand van de verzwakker,

maar als tweeda gebruiken en voor de aerste stand het volgende netwerk

hanteren,hebben wij minder signaalverlias bij de stand van de minste

varzwakking.

-lodB

'1
I ~.s

Figuur IV.2

Het aerste netwark moet dan verzwakkeo:

...oaf ~&lcl.", &

",-GOt ~ticL~ : J
~QQ}- R, S ~89, '),n ~ 82o/l22k ~

R1.= 24~~/4.)..=) 2"~1133k...;>

~ '7 '10

q06%

* «let als afwijking:de fout die bij de benadering met exacte weerstanden uit

de E12 reeks optreedt ten opzichte van de berekende w8srstandswaarde.



IV.2 De 1 dB verzwakker

Daar deze verzwakker geveed werdt uit de 10 dB verzwakker met

uitgangsimpedantia 6oo~ krUgen we veor de eerste sec tie de volgende

schakeling:

600A

Rc.

riguur IV.3

De verzwakking is dus:

Ill.
(J1)«'=

~,+600

De uitgangsimpedantie is dus:

R l (RIot 60 0 )

qc" R 2 ... 600
£2 )

Uit (1) en (2) voIgt:

0( (t?,f 600 ) = 600

Ilz : 6000(" D(/?z .,. 600 ('1- c()

HZ (I - tJ() = 600Jl .;>
600

#'(-",

WU kunnen dan een tabe11etje maken veer de waarden van R
1

en R
2

met

h . f ··k· ~un vervang~ngen en a wu ~ngen.



e:t ~t\ ell a R • R", R, R2. af~;t:.~ R. o.f~~~ (?2

•
~i'\ Jl. ~i'\ J\. ~",Jl ~ 0/" ~%lI1.n.

0 0 OQ 0 ClQ

-t "'~,21 SSH,2 B2fbOo 51c'//J~lc O,O~ 0.. 6(,

2 , ~$,3~ 25"11,2 100+S' 21</1220 0,'1 0, I

3 .1I{), s~ ZOS~~ 2 ,o'l~ zkl!lJlk 0,2 0,3

It lSDJg~ "'2~,8 3<301/3k1 4ltrl12o ~J 0,3

S '166./56 "I3?b, 3 4101l681c "lerl/ls!c 0, 01 ~'I,
~1",1' ., 2o~ 8 680I/lfIc1 -tItZ ~/" 0,'2,

'J ?,{3..1~ "08'(, I( 8'Jol/8k2 .flo- 12 ~J (',2

8 501-,13 19(;,8 10k/I-lit ...,Jr o,t ~J

g .f 0'.\ -t J 03 91~,9 .,Jr.2/I--UJc ,tlel/lzk 6.. J q'

De weerstanden Rl en R2 gebruikt in de 10 dB verzwakker kunnen

vol gens dezelfde formules berekend worden,echter hier wordt de

spanningsdeler niet gevoed uit &OOJt ,zodat Rl vergroot moet

&lorden met 600Jl •

. .



Appendix V

V. Vervorm~ van de oscillator

Voor de oscillator kunnen we een verband le9gen tussen de

vervorming van de versterkers en de vervorming in hat uitgangssignaal.~
!

De gebruikte schakeling is de volgende:

VOOf" tleys.ietke.. A1 .e.~ f:} 1 ¥&M:

VI4.~): V1 (",,)· A2{w) .. ~ J)l(~ftJ

{ll'-'}= tJ,l"')·~"lM,») .. ~ .[)1l..;)",)
2

~fi(Yi'" '2~~ !.l>2(V".J..e", [.o,(e,Jkj At oeV'~..... ~",~e"" ~\1
'2-eiptt&4~w{~" Al...ek f'l".2.

U;I b>..tM (2.) "o(~~ : 0.

'14(£.)= (.}-1(w).,q zlr..)). Va(e..» of 1l1~) ~ jJ1(~V1J -t
. J..

(3)

Vt>c,. Vr~) <ie.P~~:

v,~) = 2a~~t V&.4-(W) 4-

jJ1 ~Stl'",eL.4'1 3 ~"ev~ :

It VootolQ ~Qb..c.c.~'?~(? teiQII\W1ei~~e 2~ ~ease ~~~1f\.f2



V60t" fet L4~-f~o.t\3S~&S~' \/~(~) eq."'l eee4e... c.!ese"'2.eue.., c....?Oe-clen:

.V~~) :::VIIt. (4D.) ~ {V~(&At)

Me-l- ~2. ':::"- 2 eeue...i c!~f :

-Lt,6'" F{,.,) 'jetal: ,

F{",,):: t:l,~)1)1..02, I- fJ,(1O)22

"Z I + 2 2

F(..v) == A.~) 1=}~(&.» +- '2 +jf!
3 .. JOIl

F{t.',): F(,.JIttS): I),~,) R,.(r.J~f 1:.., (~oo". Dsc:fflu~)

3 -I- ~, j(~-;!-)

3 of" j (~- *)
"'''4f- R,~,} =- R,€J...) =~/

R2~') =: Rz (Lo?-r):~

~;



-Itt-

-24{t4.)
..,_ 3 + I?, j(,,-~)

3 +;("·itj

- .2 .0, (Wit)
~ (t..'n) z: . e-11,).i (#1 - ;:!) +

Jtj(h-~)

. V..{.,.,): -,t 3~j{,,-;f)Jl Y... \ 4 l3+j{h-/d 1{3-n, "j(h-4J! (
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E(w) = T(w) A(w) E(w) + 2: D(UJn)
~

may write for this olltput voltage:

.~ '?:_w::::.. > ....

"

Substituting equation (2) into equation (1):

I'"

but one

""the term ~ E(wu) represents the

content of the output waveform.

_ D~0 .
E(Wn) - 1 _ T(UJn) A (wn) _....... - •. (8\::

This last equation shows that there is a direct relationship
between the distortion of the amplifier section of the oscil
lator and the distortion of the oscillator output wavefonn.
the relationship containing the transfer function of the
frequency determining network. If the distortion of the.
amplifier can be measured and the transfer function of
the feedback network is known. then the distortion of the
oscillator waveform can be predicted.

If the feedback network is that shown in Fig, 3, called
the 'Wien ndwork' for convenience, then its transfer
function will be (see Appendix):

where the fundamental terms have been separated from
the harmonic terms.

Now for stable oscillation at frequency WI:

T(uJI) A(wl) = I ;' (6):,

:. E('''n) = T(,on) A(wn) E(wn) + D(wn) _ . , ., (7)",
yielding:

R

"" ~

++D(wo) (5a) '.

E(w) = E(Wl) + .f: E(wn) ' (4:

"" <Xl

:. E(wl) + 2: E(wn) = T(w) A(w) E(w) + L D(wn) ....•. (~)
2 2

where E(uJI) is the output at fundamental frequency and

""== T(wl) A (UJI) E(wl);': L T(wo) A (Wn) E(,,,.)
J

Fig. 3. • Wtia neh.,.,rk' or rearon side of Weill bridge

, 604
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'"
where the term ~ D(wn) represents those distortion pro-

frequency w, receives an input voltage e(w) (which may
be a complex wave containing several frequencies in
harmonic relationship) then the output voltage E(w) will
be:

Distortion in Feedback Oscillators

oc

E(w) = A(w) e(w) + 2: D(wn~ .....•.. (1)
2

Fie. 1. We;' bridge oscillator dnwn ...itb amplifier haviog dual Input

e(w) = T(w) E(w) (2)

Fig. Z. Amplifier/oscillator ",ilh three terminal feedback aet100rk

(Voir page 635 pour Ie resume en fran<;ais: Zusammenfassung in deutscher Sprache auf Seite 642)

A theory predicting tire distortion in feedback oscillators is dne/oped. relating the distortion in the
Olitput warefarm 10 the distortion in the amplifier section of the oscillator. A practical circuit having

waveform disturtion of Jess than 0'01 per cent is given supporting the theory.
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By P. F. Ridler*, RE., A.M.I.E,E.

THE usual analysis of a Wien bridge oscillator considers
the (almost) balanced output of a Wien bridge fed into

a dual input amplifier, the output of this amplifier being
fed back as the input of the bridge (Fig. 1). One of the
arms of the bridge is usually a temperature sensitive
resistor for stabilization purposes. While this analysis is
perfectly valid. it is felt that it does not show up, as
clearly as might be desirable, the relationship between the
oscillator waveform distortion and the distortion in the
amplifier section alone. and that generally the present
analysis is clearer and simpler.

If an amplifier (Fig. 2). which has a gain A(w) at any

duct terms which are generated in the amplifier. No
account is taken of intermodulation terms as any amplifier
used for this purpose would be sufficiently linear that inter
modulation terms would be of considerably lower magni·
tude than harmonic distortion terms.

If this output voltage is now fed back to the input of
the amplifier through a network haVing a ratio of output
to input voltage T(w) then the input voltage to the amplifier
will be:

• Salisbury Polytechnic, Rlwduia.
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jwT= ---=-~~-~
jwT + (I + jwT)2

Let wlT = I, then:

-20V

The distortion of this oscillator over the range 200c I s 10
IOkc/s is less than 0,01 per cent as measured on a Hewlett
Packard 302A wave analyser, but unfortunately equip
ment was not readily available to cover the rest of the
range of I'Sc(s to 150kc/s.

Quite obviously, lower distortion figures than these
could have been obtained by a different choice of feed
back network, but the over-riding considerations were
ease of construction and economy of components, the final
article being destined to be built for use in a teaching
laboratory.

Measurements to verify the ratios given by equation (12)
have been made for the 2nd and yd harmonics of 1 600c1 s,
and are in good agreement with the theory. Low distortion
filters were not available to reduce source oscillator dis
tortion to below the level of that in the amplifier, so that

ArkDowledgmeDts

The author wishes to acknowledge the assistance of
Messrs. N. A. Lee and B. D. Redmile who carried out the
distortion measurements.

parallel-T resistance capacitance networks bad to be used
for this purpose. as well as to reduce the fundamental
component at the wave analyser input which otherwise
would overload its input amplifier. Nevertheless, agree
ment was within the limits of experimental error (4 per
cent) and it is felt that the analysis is correct, only time
and teaching load precluding further verification.

ApPENDIX

TRANSFER FUNCTION OF THE • WrEN BRIDGE' (Fig. 3)

R (l jjwC) [R . (II j",C) . ]
EoutlE in = R + (l/jwC) -;- R + (I jjwC) + R + (l/JwC)

= R [R 1+ jwTJ
1 + jwT 1 + jwT + jwC

where 7-= RC

lkn

VT, 22kn

-10'5V

500llF

47kn

2GJ82 ',8V

100llF O-oO'~F 2'2kn 120n

60S

few

(12)

Fill. 4. ArraDgemeDI of low dislorUOD (0·01 per ceDll nriable freqDeDr,. audio oscilblor

8,2kn

= 3
1 - 3 + j(n _ (lIn» ..... (11)

c

n 2 3 4 5
------------_.-
\E("",) 1

2·25 1'50 1·28 1·18
ID(wn)!

; ,

-. -~

-,;..-

, :i- ,.:~-~ ..
"';'-. '

TABLE 1

, .' ,.
'::.,~ ~~

"

~r.d for the nib harmonic of WI:

IE(wn)I - I[ 9 ]
'.:- /D(wn)1 --y 1 + (11 + (II n)r .

'able' 1 gives the numerical ratio for the first
armonics.

I
T(wn) = 3 .( 'II») (10)+ J 11 - t II

111 the mid-frequency range of a variable frequency oscil-
I~tor, the gain of the amplifier will be the same for the
fundamental and for the lower order harmonics. and in

,the case of the Wien oscillator this gain will be 3 times
for stable oscillation. This gives a ratio of oscillawr dis
wrtion to amplifier distortion:
:.. 1

E(wn)ID(wn) =-'-
I - 3T(wn)

I

~., ., ..
,.:';' .:......

A transistor oscillator was designed to verify this analysis
the circuit diagram is given in Fig. 4. The output

ge VT3 was designed to draw from the supply minimum
feet current consistent with delivering 2·2V Lm.S. to the
edback network, amplitude stabilizing thermistor, and a
?!l external load. This voltage was arbitrarily chosen to
t -11 monitored attenuator which was available. The
mInon collector configuration is used for low distortion

"d a transistor VT, is used as a high incremental imped
lltb emitter load to minimize the required supply voltage.
'The driver stage is designed in similar fashion, while

first ~tage is run at a current which will ensure low
;'Oise operation. Negative feedback through the thermistor
rom OUTput to first stage emitter keeps the gain at that
~ect:<J5ary to maintain stable oscillation, while also serving
.11. I~ise the input impedance so that the frequency deter

::;Il1L'lIng network is not unduly loaded.

'h;l':;E~~E~ J965 (l M)
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