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SAMElWATTIlfG

In dit Ter.lag wordt een gelsoleerde Tersterker beschreTen,waarin het

te meten signaal wordt omgezet in een trequentiegemoduleerde blokvor

mige spanning,die Tia een optocoupler wordt oTergedragen aan de demodu

lator. De Tersterker is geschikt Toor AC-spanningen tot 100 kHz en heett

een maximale Tersterking Tan 1000. Ret gelsoleerde deel is uitgevoerd als

bipolair IC.In de demodulator wordt gebruik gemaakt Tan een commerciele

PLL om 560).
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INLEIDING.

In dit verslag wordt een geisoleerde versterker beschreven, die een band

breedte heeft van 100 kHz. In het geisoleerde deel van de versterker

wordt het te meten signaal versterkt en vervolgens omgezet in een fre

quentie-gemoduleerde blokvormige spanning, die via een optocoup1er wordt

overgedragen aan het niet-geisoleerde deel.

Het geisoleerde deel is uitgevoerd als bipolair IC en heeft een symmetri

sche ingangstrap. Voor de detectie van het FM-signaal is een commerciele

PLL gebruikt (NE 560).

De versterkingsfactor is inste1baar tot waarden groter dan 1000. Voor een

versterker kleiner dan 1000 en een frequentiezwaai van 10% is de signaal

ruisverhouding groter dan 50 dB en de vervorming ca 0,2% bij een signaal

frequentie van 1000 Hz. Deze specificaties worden in hoofdzaak bepaald

door de gebruikte detector.

Hoofdstuk I bevat naast een algemene inleiding een overzicht van enige

bestaande technieken, die worden toegepast voor de overdracht van het

signaal over het isolerende medium. De conclusie is dat bij de gestelde

eisen digitale overdracht in de vorm van A/D-omzetting, pulsbreedtemodu

latie of frequentiemodulatie 1n combinatie met een optocoupler de beste

perspectieven biedt.

Omdat in eerste instantie was gekozen voor A/D-omzetting wordt in hoofd

stuk II een praktisch ontwerp besproken, dat op dit principe berust en 1S

uitgevoerd met gangbare IC's. Bovendien komen de bezwaren aan de orde,

die ertoe geleid hebben, uiteindelijk voor FM te kiezen.

Hoofdstuk III bevat een samnvatting van enkele algemene aspecten van FM

om te komen tot een keuze van de draaggolffrequentie en de frequent ie

zwaai.

De stroomgestuurde oscillator en de spanning/stroom-omzetter, die samen

de modulator vormen, komen respectievelijk in hoofdstuk IV en hoofdstuk V

aan de orde.

De FM-detector wordt behandeld in hoofdstuk VI.

In hoofdstuk VII worden de resultaten gegeven van de aan de breadboard

schakeling uitgevoerde metingen.

Hierna volgen nog enige slotopmerkingen.
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Roofdstuk 1.

GEISOLEERDE VERSTERKERS. ALGEMEEN.

1.1. Definitie.

Een geisoleerde versterker is een versterker, waarin een galvanische

scheiding bestaat tussen ingang en uitgang en eventueel ook tussen

de voeding en de ingangs- en/of uitgangsklemmen.

1.2. Toepassingen.

1. Ret meten van kleine wisselspanningen, gesuperponeerd op hoge

common mode spanningen, bijvoorbeeld in industriele processen;

2. Ret voorkomen van aardlussen in meetapparatuur;

3. Ret beschermen van patienten in ziekenhuizen tegen overspannin

gen, bijvoorbeeld bij elektrocardiografie.

1.3. CMRR, IMRR.

Een belangrijke eigenschap van instrumentatieversterkers is de Common

Mode Rejection Ratio (CMRR), die als voIgt wordt gedefinieerd:

GCMRR = , waarin
GCM

G = differentiele versterking

GCM = common mode versterking

Bij geisoleerde versterkers is vaak sprake van de Isolation Mode

Rejection Ratio*, gedefinieerd als voIgt:

GIMRR = , waarin
GISO

G = versterking van ingangssignaal

G
1SO

= versterker van signaalspanning aangebracht tussen ingangs

en uitgangsaarde.

*N.B.: In de literatuur wordt de IMRR ook vaak CMRR genoemd.
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1.4. Technieken.

A. Magnetische iso1atie.

Deze maakt gebruik van een of meer transformatoren, eventueel ge

deeltelijk geintegreerd en ondergebracht in een hybride systeem

(zie lit. 1.1.).

De bandbreedte van commercieel verkrijgbare units varieert van

1 kHz tot 100 kHz, terwijl de niet-lineariteit meestal > 100 ppm

is (lit. 1.2.).

Er worden diverse modulatietechnieken toegepast in combinatie met

transformatoren, zoals

- amplitude-modulatie

- flyback-modulatie (lit. 1.1.)

- pulsbreedte-modulatie

B. Optische isolatie met behulp van optocouplers.

Optocouplers hebben als voordelen boven transformatoren:

1. grotere bandbreedte (typ. 3 MHz);

2. kleinere capaciteit tussen ingang en uitgang;

3. kleinere afmetingen (DIP-behuizing).

In het algemeen staan hier een of meer van de volgende nadelen

tegenover:

1. grote niet-lineariteit (> 1%);

2. ruis: a. l/f-ruis

b. burst-noise

3. grote gain-drift (> 0.5%/oC);

4. geleidelijke afname van de current transfer ratio (CTR) in de

tijd.

Optocouplers kunnen zowel analoog als digitaal worden gebruikt.

a. Analoge technieken.

In lit. 1.5., bIz. 3.32 en volgende worden enige analoge tech

nieken met optocouplers beschreven, te weten:
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1. Servo-versterker.

Deze berust op het principe dat twee optocouplers elkaar

"volgen" als hun CTR op een zelfde manier varieert in een

bepaald uitsturingsgebied (zie fig. 1.1.).

U2 vergelijkt de uitgangsstromen van de twee optocouplers

en zorgt ervoor dat de stroom I
F2

door de tweede LED de

stroom ~I door de eerste LED voIgt.

2. Differentiele geisoleerde versterker.

Hierbij neemt IF2 in de tweede LED met een zelfde bedrag

af als I FI in de eerste LED toeneemt. In een bepaald uit

sturingsgebied wordt een toename van CTRI dan bij benade

ring gecompenseerd door een afname in CTR2
(zie fig. 1.2.).

3. AC-gekoppelde versterker.

Een enkele optocoupler wordt in een gebied ingesteld waarin

de CTR bij benadering constant is (zie fig. 1.3.).

b. Digitale technieken.

In toepassingen, waarin lineariteit en stabiliteit geen kri

tische overwegingen zijn, zal meestal van de goedkope analoge

technieken gebruik worden gemaakt. Worden weI hoge eisen ge

steld aan lineariteit en stabiliteit dan moet men zijn toe

vlucht nemen tot digitale technieken bijvoorbeeld in de vorm

van:

- pulsbreedte-modulatie

spannings-/frequentie omzetting of FM (lit. 1.4.)

- A/D- en D/A-conversie.
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1.5. CONCLUSIE.

Optische isolatie biedt voordelen boven magnetische isolatie.

De lineariteit en de signaal/ruisverhouding van geisoleerde verster

kers met optische isolatie zijn echter voor verbetering vatbaar. De

ze verbetering kan worden verkregen met behulp van digitale over

dracht.

In verband met het feit, dat men vaak het signaal in digitale vorm

ter beschikking wil hebben voor eventuele bewerking, z~Jn in eerste

instantie de mogelijkheden van analoog-digitaal-conversie onderzocht

aan de hand van een praktisch ontwerp (hoofdstuk II).

Aan A/D-conversie blijken enige nadelen te zijn verbonden (zie par.

2.7.)_ en uiteindelijk is de keuze gevallen op een uitvoering met

frequentiemodulatie.
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Hoofdstuk II.

ONTWERP VAN EEN GEI50LEERDE VER5TERKER MET A/D-OMZETTING.

2.1. Serie- of parallel-overdracht.

Om het aantal optocouplers te beperken verdient serie-overdracht de

voorkeur.

Elke optocoupler introduceert namelijk een capaciteit tussen ingang

en uitgang, zodat de IMRR (zie 1.3.) omgekeerd evenredig is met het

aantal couplers.

2.2. Aantal bits.

De essentiele factor voor het bepalen van het aantal bits is de

kwantiseringsruis. De signaal/kwantiseringsruisverhouding is uit te

drukken in het aantal bits (lit. II-I):

___5 ~ 6n + 3 (dB)

Nkw

Dit geldt voor sinusvormige signalen. Voor signalen met een grotere

crestfactor ~ wordt de signaal-ruisverhouding ongunstiger.

Kiest men n = 8, dan wordt 5
= 51 dB

De maximale nauwkeurigheid is dan: t L5B = 0,2%

2.3. Methode van A/D-conversie.

In verband met de serie-overdracht is gekozen voor de methode van

successieve approximatie. De A/D-omzetter bestaat uit een 5AR

(successive approximation register), een D/A-omzetter en een compa

rator (zie fig. 11-2). De conversiecyclus begint met een reset-toe

stand, waarin de meest significante bit van het 5AR laag en de ove

rige bits hoog worden gemaakt.

*Kcr _VIVI;max Kcr (sinus) - V2'

met Ivl = topwaarde van v; ~ = mean square waarde van v.
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De comparator vergelijkt de analoge waarde van 01111111 met het in-

gangssignaal. Is het ingangssignaal groter dan V *ref-'

(1/4 + 1/8 + ....... 1/256) dan wordt MSB = 1, anders O.

De MSB wordt bij de volgende klokovergang in het register geplaatst

(via D-input) en de nul wordt ~~n plaats opgeschoven, zodat de vol-

gende bit bepaa1d kan worden (zie fig. II-I).

t D S Do Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 QO CCn
0 D7 L x L H H H H H H H H

1 D6 H D7 D7 L H H H H H H H

2 D5 H D6 D7 D6 L H H H H H H

3 D4 H D5 D7 D6 D5 L H H H H H

4 D3 H D4 D7 D6 D5 D4 L H H H H

5 D2 H D3 D7 D6 D5 D4 D3 L H H H

6 D1 H D2 D7 D6 D5 D4 D3 D2 L H H

7 DO H D1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 L H

8 x H DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO L

Fig. II-I

Waarheidstabel SAR

p = data input

S = start; als S is laag tijdens de klokovergang, voIgt de reset

toestand.

CC: deze wordt laag a1s de minst significante bit in het register

staat.

DO = serie-output; hierop komt de waarde van de comparator-uitgang,

vertraagd over 1 klokperiode.

Q7 tim QO : bits (MSB tim LSB).

Ais aIle bits in het register staan, wordt CC laag, ten teken dat de

conversie voltooid is.

Door S met CC te verbinden, ontstaat de cyclus van 8 + 1 klokpulsen.
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2.4. Optoeouplers.

Er worden 3 optoeouplers gebruikt; een voor de data, een voor de

klok en een voor het CC-signaal.

a. De stroombegrenzende serieweerstand (zie fig. 11.2) is zo geko

zen, dat 25% degradatie in de CTR (= Current Tranfer Ratio) mag

optreden zonder nadelige gevolgen.

De minimale ingangsstroom is namelijk 5 mAo

Dus kies IF = 5
-~-= 6,7 mAo

0,75

Om deze stroom te garanderen moet

R. L
~n -

Veel (min) - VF (max) - VOL

IF (min)
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VF , = 1,75 V (HCPL 2601)max

VOL = 0,4 V (Am 2502)

VCC1 = 5 V + 5%

dus R. :;; 388n1n

kies R. = 330n + 5%
1n

V
cc1=5V:!:5% v 2=5V+5%cc -

Rin

Am 2502
(TTL) Do

Fig. II.:};

optocoup1er HCBL 2601

LSTTL

b. ~ heeft een ondergrens, die bepaa1d wordt door het feit, dat

de uitgangsspanning van de optocoup1er 1aag genoeg moet kunnen

worden om een LSTTL-circuit uit te schake1en.

V - V
~ > CC2 (max) OL

- I OL (min) - mIlL

VCC2 = 5 V + 5%

VOL = 0,5 V (LSTTL)

IlL = - 0,36 mA (LSTTL)

I = 13 mA (HCPL 2601)OL (min)

m = 1

~ ~ 375 n

Kies R = 470n + 5%
L



- 15 -

2.5. Serie/parallel-omzetting.

Met behulp van het serie-in/parallel-uit register 74LS164 wordt de

data in parallel-vorm gebracht. De 8 D flipflops, gestuurd met CC

(2 x 74 LS175) zorgen ervoor, dat het digitale woord op het juiste mo

ment wordt ingelezen. De D/A-omzetter geeft weer het analoge signaal

terug.

2.6. Sample-hold.

omdat gedurende de conversie het ingangsignaal van de A/D-converter

constant moet worden gehouden, wordt hij voorafgegaan door een S/H

versterker (AD 582).

De sampling vindt plaats tijdens klokperiode t 8 • Tijdens de ove

rige klokperioden is de versterker in de "hold"-mode.

2.7. CONCLUSIES.

1. Snelheid en bandbreedte.

De snelheid wordt beperkt door de S/H-versterker. Deze heeft een

"acquisition time" van 6 llS (bij een nauwkeurigheid van 0,1%).

De conversietijd is dus 6 lls (8 + 1) = 54 ~s (zie 2.6.).

De maximale sample-frequentie wordt dan:

f = 18,5 kHzs, max

en dus
. f = 9,25 kHz (sampling theorema)

bandbre~dte B g s, max
2

De settling-time van de D/A-converter is echter 2 lls. Men kan dus

de conversietijd terugbrengen tot 8. 2 lls = 16 lls. De tijd nodig

voor sampling en conversie is dan ~s + l~s = 2211S,

f = 45 kHz ens, max
B < 22,5 kHz

De snelste monolitische S/H-versterkers hebben een acquisitietijd

van rond de 2 lls, terwijl geintegreeerde D/A-converters verkrijg

baar zijn met een settling-time van: 0,5 lls.

Nu wordt de minimale tijd nodig voor 1 sample:

2 llS + 8.0,5 llS = 6 lls,

f s , max = 167 kHz en

B < 83,5 kHz



- 16 -

Parallel werkende monolitische A/D-converters zijn tegenwoordig

erg snel. Er kunnen conversietijden tot 33 ns woren gehaald.

Stellen wij dit verwaarloosbaar ten opzichte van genoemde 2].l s

acquisitietijd van de S/H-versterker, dan i s de maximale sample

rate f = 500 kHz ens, max

B <: 250 kHz

Men moet hierbij weI bedenken, dat genoemde A/D-omzetter meer dan

f 1.000,-- kost.

Gebruikt men een sne1le, modu1aire (en eveneens dure) S/H-ver

sterker (acquisitietijden tot 25 ns) dan is de sampling rate

___-=-_1 -...._ = 17,2 I.1Hz.
25.10-9 + 33.10-9

Nu vormen echter de optocouplers de beperkende factor. De maxi

male transfer rate is 10 Mbit/s.

Bij parallel-overdracht met 8 octocouplers geldt dan:

B < 5 MHzpar

Bij serie-overdracht:

B = Bpar
-8-

BS < 625 kHz

2. Mogelijkheid van integratie.

In verband met bijvoorbeeld toepassing in meetkoppen zou integra

tie van het gedeelte voor de optocoupler aantrekkelijk zijn.

Integratie van A/D-omzetter plus sample & hold plus (symmetri

sche) ingangsversterker lijkt geen haalbare zaak, zeker niet in

bipolaire technieken.

SAMENVATTING.

Een geisoleerde versterker met A/D-omzetter is omvangrijk, bij grote

bandbreedte duur en niet geschikt voor integratie. Er b1ijven dan

twee mogelijkheden voor digitale overdracht over:

- pulsbreedte modulatie en frequentie modulatie.

Daar men kan stellen, dat FM ongevoeliger is voor storingen op de

transmissieweg dan PDM, is gekozen voor FM. Een ~configuratie met

een Voltage Controlled Oscillator (VCO) is veel eenvo~diger dan een

A/D-omzetter en is gemakkelijker integreerbaar.
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Hoofdstuk III.

FREQUENTIEMODULATIE, ALGEMEEN .*

3.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschouwing gegeven over FM om

te komen tot een keuze voor de draaggolffrequentie en de frequent ie

zwaai.

3.2. FM-parameters.

Stel de frequentie van de draaggolf wordt sinusvormig gemoduleerd

als voIgt:

w = w + 21T fAA cosw tcum m

met:

1) w = momentele frequentie

2) w = 2rrf = draaggolffrequentiec c
3) f = maximale frequentiezwaai

f:,.

4) w = 21Tf = modulatiefrequentiem m
5) A = amplitude van de modulatie; A S 1m m

IlL 1

Hieruit voIgt door integratie:

( ) 2nfAA- .e t = w t +\ u·'Ul s~n

c 'w
m

waarin 9(t) = momentele fase.

Opmerking: De constante faseterm, die uit de integratie voIgt, kan

zonder verlies van algemeenheid gelijk aan nul worden ge

steld. Het FM-signaal x(t) kan dus als voIgt worden ge

schreven:

x(t) = A cos(w t + 21Tf A sin w t)
c c f:,. m m

wm

~) ontleend aan Lit. 111.1, hoofdstukken 6 en 7.
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Voeren we in:

13 = 21Tf
ll

A
m

= modulatie-index,

w
m

dan gaat bovenstaande formule over in:

x(t) = A cos(w t + Bsinw t) 111.2
c c m

3.3. Verband tussen frequentiezwaai en eff. bandbreedte.

Een sinusvormig gemoduleerd FM-signaal heeft een frequentiespectrum

bestaande uit de draaggolffrequentie f en een in principe one in-
c

dig aantal zijbanden (zie fig. 111.1).

De afstand tussen de lijnen (zijbanden) is gelijk aan de modulatie

frequentie f , terwijl het aantal effectieve lijnen M toeneemt bij
m

toenemende modulatie-index B. Effectieve lijnen zijn lijnen met een

modulus groter dan een van te voren vastgelegde waardeE(bijvoorbeeld

0.00.

Uit het aantal effectieve lijnen voIgt de effectieve transmissie

bandbreedte:

lII.3

De maximale transmissiebandbreCdte wordt bereikt bij de maximale

modulatiefrequentie en volle uitsturing (dus f = W = bandbreedte
m

van het modulatiesignaal en A = 1).
m

De modulatie-index gaat in dit geval over in de "deviation ratio"

Il =fll

W

Omdat we aIleen geinteresseerd zijn in de maximale transmissieband

breedte stellen we in het' vervolg:

f = W
m '

A = 1,
m

B =Il = fll

W

Ret verband tussen het aantal effectieve zijbanden M en de deviation

ratio is weergegeven in fig. 111.2. Uit M voIgt via 111.3 de trans

missiebandbreedte Br . Br kan echter ook worden gevonden met be-

hulp van de volgende twee benaderingsformules:
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III.4a

B
T

! 2 ( f,. + 2).W f,. > I III .4b

Merk op dat in het algemeen de effectieve bandbreedte groter is dan

2x de maximale frequentiezwaai; de beide grootheden worden nagenoeg

gelijk bij f,.» 1. (Wide Band FM, WBFM).

. eo (11) AJ,. Iixcct.

Il c 10

~G---<
I I
I I
t I

J1L
I I
I I
I I
I I

hl
-l '!If. l

I I
I I
, I

J.L
J.

/l=S

/lei

j]
""II
h~4

I \
I \

I \
I \

. ..III I. I 1'1. I

~I • \
I \

/ ,
/ ,

/ \

f---·····"··_·_·· ..,
1.'. T JIM linc spectra.
II-.......

Fig. III.l; FM-spektra.
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I
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tJ lor <1)

10 20 so

Fig. 111.2; M als functie van~.

Voor ~ ~ 1 zijn aIleen de eerste orde zijbanden van belang en hier

geldt dus:

B
T

::; 2W

(Narrow Band FM, NBPM).

Deze laatste situatie is te vergelijken met AM, waarbij ook sprake

is van een draaggolffrequentie met twee zijbanden.

3.4. Draaggolffrequentie.

Deze moet in ieder geval groter zijn dan fB
T

, amdat anders effec

tieve lijnen onder f = 0 terecht kamen. Deze worden gespiegeld ten

opzichte van f = 0 en veroorzaken vervorming.

3.5. 1nvloed van ~ op de signaal/ruis-verhouding.

PM geeft ten opzichte van baseband (= signaaltransmissie zonder

modulatie) een verbetering in de signaal/ruis-verhouding, die weer

gegeven kan worden in de formule:

(S/N)~ = 3~ 2 x2 (SIN)
BB IIl.S

waarin x
2 = relatief effectief signaalvermogen (voor sinusvormige

. I 2.1.)s1.gna en: x = 2
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Hieruit is te zien dat bij toenemende frequentiewaai de signaal/

ruis-verhouding kwadratisch beter wordt.

Opmerkingen.

1. Kiest men fb ongeveer gelijk aan W, dus 6. ~ 1, dan is de S/N

verhouding nagenoeg gelijk aan die voor base-band transmissie

(via hetzelfde kanaal en bij hetzelfde "zendvermogen").

2. Wanneer het FM-gemoduleerde signaal "digitaal" wordt overgedragen

(blokspanning) over de opto-coupler wordt al een forse verbete

ring ten opzichte van analoge transmissie verkregen, zodat een

situatie ontstaat, waarbij de S/N-verhouding niet zozeer door het

kanaal, dan weI door modulator (frequentie jitter) en de-modula

tor wordt bepaald.

3. Voor een zo gunstig mogelijke S/N-verhouding moet 6. zo groot mo

gelijk zijn, waarbij moet blijven gelden:

fc ~ t B
T

(zie paragraaf 3.4.)

Met III.4b voIgt:

f )I. CA + 2) W of
c

6. <
(f - 2)

c-W ( 6. > 1) III. 4

3.6. Conclusie.

Er ontstaat een uitwisseling tussen bandbreedte, lineariteit en

signaal/ruis-verhouding.

Voorbeelden:

1. Heeft men een modulator waarvoor de lineariteit in een groot fre

quentiegebied gegarandeerd is, dan kiest men 6. zo groot mogelijk,

dus

6. =6. ,.. f - 2
max'" C

W

Nu kan men of de signaal/ruis-verhouding optimaliseren (a) of de

bandbreed te (b).
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Stel f
c

W = 100
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= 1 MHz en

kHz, dan voIgt:

t::. = 8max en f t::. = 800 kHz

ad b)

Stel men wi! t::. in ieder geval niet kleiner dan 1 maken (zie

opm. 1), dan voIgt voor f = 1 MHz:
c

W = 333 kHz en f t::. = 100 kHz

2. Heeft men een modulator waarvoor de frequentiezwaai in verband

met niet-lineariteit maximaal 10% van de draaggolffrequentie mag

zijn, dan kiest men t::. = 1 (opm. 1).

Voor f = 1 MHz geldt dan:c

W = 100kHz en f t::. = 100 kHz

Omdat in ons geval als detektor de PLL NE 560 wordt gebruikt, die

een maximale frequentiezwaai van 10% toestaat, hebben we te doen

met- geval 2. Willen we dus een bandbreedte van 100 kHz halen

(nodig voor metingen aan pacemakers) dan moet de draaggolffre

quentie minstens 1 MHz zijn.

Er is gekozen voor:

f = 1 MHzc
ft::. = 100 kHz

Lit. 111.1

A. Bruce Carlson

Communication Systems, second edition

(Mc Graw-Hill)
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FM
eteetoceo

v
VCO

V/I-
omzett.

4.1. Inleiding.

Roofdstuk IV.

DE STROOMGESTUURDE OSCILLATOR.

fig. IV.l; systeemopbouw.

In fig. IV.l is het blokschema getekend van het totale systeem. De

VCO moet een blokvormige spanniong leveren. Daarom gaat de voorkeur

uit naar een relaxatie-oscillator. VCO's van dit type bestaan vaak

uit een spanning-stroom-omzetter en een stroomgestuurde oscillator

(CCO). De twee meest voorkomende relaxatie-CCO's zijn:

1) het rampgenerator-comparator-type en

2) het emittergekoppelde type.

1. Ret rampgenerator-comparator-type.

Sehmi.t JUUl
trigge .

NV\
C

I ~ I
rampgenerator

Bouretsink

I

fig. IV.2; Rampgenerator-comparator.



- 24 -

De rampgenerator bestaat uit een condensator en een (spannings

gestuurde) stroombron (source-sink), waarin de stroomrichting af

hangt van de toestand van de Schmitt-trigger.

Stel de stroom I in fig. IV.2 is positief. Als de spanning gelijk

wordt aan de bovenste kritische waarde van de Schmitt-trigger,

klapt deze om en als gevolg hiervan verandert de stroom door de

condensator van richting. Deze nieuwe toestand duurt net zo lang

tot de spanning gelijk wordt aan de onderste kritische waarde van

de Schmitt-trigger, etc.

De werking van het IC LM 556 berust bijvoorbeeld op dit principe

evenals de VCO, beschreven door Allen en Parrish (Lit. IV.l). Een

variant, die gebruik maakt van een one-shot wordt behandeld in

Lit. IV.2.

2M Het emittergekoppelde t~e.

-v
H

fig. IV.3; Emittergekoppeld type.

De kern van aIle oscillators van dit type wordt gevormd door bo

venstaande configuratie.

De transistoren Tl en T2 voeren beurtelings de stroom 21,

waardoor de stroom door de condensator de ene halve periode naar

rechts loopt en de andere halve periode naar links en absolute

waarde I heeft. Via terugkoppeling en clamping worden de basis

spanningen beurtelings op VH en V
L

vastgelegd.
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Stel de basisspanning van T
I

is laag (VL) en de basisspanning

van TZ is hoog (V
H

) , dus TI is uit en TZ 1S aan. De span

ning op punt B is constant (V
H

- V
BE

) en de spanning op punt

A zakt tot ze gelijk wordt aan V
L

- V
BE

• Nu gaat TI open en

TZ dicht. De basisspanning van TI wordt VH, die van TZ
wordt VL en VA en VB springen beide met een bedrag

VH - VL omhoog.

Nu is VA constant (VH - VBE ) en zakt VB tot VL - VBE
etc.

Een en ander is weergegeven in fig. IV.4.

Uit deze fig. kan worden afgeleid dat de frequentie gelijk 1S

aan:

I
f =-------

4C(VH - VL)
IV.I

In de literatuur zijn vele voorbeelden te vinden van oscillators,

die op dit principe berusten. Zie onder andere het artikel van

Cordell en Garrett (Lit. IV.3) of van Gilbert (Lit. IV.4).

CONCLUSIE.

Vanwege de compacte en symmetrische opbouw wordt gekozen voor het

emittergekoppeld type.

r---- - ~ VH

1--__--.11 ..,. V
L

-- - - - - -t VH-- --

I
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V
e2

---'

t

Fig. IV.4; Spanningen 1n de emittergekoppelde oscillator.

4.2. Clamping van de basisspanningen.

1. Inleiding.

Na enig experimenteren op dit gebied bleek de schakeling van fig. IV.5

de eenvoudigste en relatief snelste te zijn. De basisspanningen worden

vastgelegd met behulp van externe weerstanden; extern omdat geinte

greerde weerstanden teveel temperatuur-afhankelijkheid vertonen. Om

ervoor te zorgen, dat de spanning over de collector-weerstanden niet

afhankelijk is van de stuurstroom II' is een tweede transistorpaar

aangebracht, dat meeschakelt en dat gestuurd wordt.met 2111 , waarbij

II + III constant is. Met behulp van een symmetrische spanning/

stroomomzetter is dit gemakkelijk realiseerbaar.
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De spanning over de stroomvoerende weerstand is dan

2(11 + III)R = constant.

Met IV.1 voIgt nu voor de schakelfrequentie f:
II

f =-------
4C 2(II+IU )R

1
f = ---

8RC
IV-2

f is dus evenredig met de stuurstroom II.

De diodes dienen voor het verkrijgen van genoeg spanningsruimte

zonder dat de schakeltransistoren in verzadiging komen.

2. Regeneratie en keuze van parameters.

Ret moment van regeneratie wordt bepaald door het binnenste tran

sistorpaar (T24 en T25 ) •

.Stel. namelijk T24 voert stroom en T25 niet.

'Bij VR - VL : IV is Vbe2 ongeveer gelijk aan

-1 + 0,75 = -0,25 V.

Deze trap gaat dus niet open voor regeneratie heeft plaatsge

vonden.

De rondgaande versterking van de binnenste trap is, als we de

condensator voor hoge frequenti~als kortsluiting beschouwen,

gelijk aan:
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_-......-----...-----4-------n +6 v

R

_--"" -J---o-6 v

Fig. IV.S

Fig. IV.6
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5152 q II . 12
A = 2R • = 2R •

51 + 52 kT II + 12

Bij regeneratie geldt A = 1 en dus
1112 1 (q
-~ -~40V-1)
1 1±12 80R kT

1 1 IV-3

We zien hieruit, dat bij regeneratie er reeds een kleine stroom

1
2

in T
25

loopt. In werkelijkheid is het verloop van de emit

terspanningen dus niet zoals in fig. IV.2 maar zoals 1n fig. IV.6

overdreven is weergegeven.

Dit effekt heeft niet-lineariteit in de stroom-frequentie over

dracht tot gevolg en bovendien introduceert het temperatuur-af

hankelijkheid.

12 moet dus zo klein mogelijk zijn en volgens IV - 2 moe ten

~
II en/of R hiervoor groot gekozen worden.

R kan echter niet onbeperkt groot zijn, omdat anders C te klein

wordt ( 100 pF bij frequenties > 1 MHz).

Bij een centerfrequentie van 1 MHz kunnen als geschikte waarden

voor II en R worden gekozen:

II = 1 mA = III

R = 250"

Dit levert voor C (IV - 2)

C = 250 pF en verder:

1 2 = 1_~-- =0 0,053
-3

I~ 80.1.10 .250-1

-3= 2,2.10 .250 = lY
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De stromen 1111 in fig. IV.5 moeten zo groat mogelijk zijn voor

minimale schakeltijden. Gekozen is

4.3. Sturing voor de optocoupler.

+6 V

optocoup1er

HCPL 2601;VF =1,5 v.

8mA

- __ 0

fig. IV. 7

R

In fig. IV.7 is de schakeling voor de stroomsturing van de

optocoupler getekend. De letters A en B verwijzen naar de

overeenkomstige punten in fig. IV.5.

T37 dient voor stroombegrenzing op~ 8mA; de weerstand van 4k7

voor het ontladen van T38 bij uitschakelen.
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Lit IV.l

Philip E. Allen, William J. Parrish

A wide range voltage controlled oscillator

(IEEE Trans. Instr & Meas. sept. 1975 bIz. 225 e.v.)

Lit IV.2

James C. Schmoock

A precision voltage-to-frequency converter

(IEEE 1978 Internat. solid-state Circuit Conference pp 136-137)

Lit IV.3

Robert R. Cordell, William G. Garrett

A highly stable VCO for applications in monolithic Phase-Locked Loops

(IEEE Journ. solid-state Circ., dec. 1975 bIz. 480 e.v.)

Lit IV.4

Barrie Gilbert

A versatile monolithic voltage-to-frequency converter

(IEEE Journ. solid-state Circ., dec. 1976 bIz. 852 e.v.)
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L = -6v

Hoofdstuk V.

DE SPANNING/STROOM-OMZETTER.
--- -------

I.
Fig. V.I; Spanning/stroom-omzetter.

:i

+6V

5.1. Inleiding.

De in fig. V.I getekende schakeling is een variant op de ontwerpen

van Van de Plassche (Lit. V.I) en prof Davidse (Lit. V.2).

De schakeling lijkt het meest op die van prof. Davidse, omdat hierin

de gelijkstromen door de PNP-transistoren klein kunnen worden geko

zen, wat een gunstig effect heeft op d en T • Het verschil is
p p

gelegen in de toevoeging van ,Ts en T IO ' waardoor een extra te-

rugkoppelfactor Sn wordt verkregen.

De werking berust op het feit, dat de basisspanningen van T2 res

pectievelijk T3 de ingangsspanningen vI en v 2 volgen. Door de

weerstand Rc loopt dus praktisch de stroom (vI - v 2)/Rc.

Deze stroom komt, met an vermenigvuldigd, aan de uitgang. In par.

5.2. wordt de overdrachtsfunctie iu/(v i - vi berekend.
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5.2. Overdrachtsfunctie.

Vanwege de symmetrie van de schakeling kan men stellen:

In het geval v
1

= v 2
lijk gelijk aan nul.

Uit fig. V.l voigt:

is de stroom door de weerstand R name
c

a) i
,

= (1 + A) (S + 1)2. i V.l
u n

Sp2 + 2Sp (volgfactor stroomspiegel)
met A

S 2 + 2S + 2p p

1
4 - •

-\.--

Slltc

b) i = iS1(v1 - v
u

)

c) v = (i , + i/Sn). !e-
u u 2""

Combinatie van V.l met-V.2 en V.3 levert:

vu/v1 = 1;..... _

1

uit V.l en V.2 voigt:

iu' = (l + A)(Sn + 1)2. iS1(v
1

- v
u

)

V.2

V.3

V.4

Door invullen van V.4 in bovenstaande formule vindt men na enig

rekenwerk:

i 'Iv
u 1
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Met:
S 2 + 2Sa 2S 2 + 2S + 2

a) A + 1= _P-::---~I:-- + 1 _ P . l?
S 2 + 2S + 2 S 2 + 2S + 2
P P p p

(/3 + 1)2
=- 2.· _Po- _

(/3 + 1)2 + 1
P

en

volgt hieruit:

iU'~1 - v 2 ) =
Re (-1- + _2 ) . «S 2 + I) + 1)

2an SIRe P
I + ----....:.-...:.....-....."....------

(S + 1)2.(S + 1)2
P n

i ' in V.5 levert
u

,i
u

tens lotte:

Sn
Invullen van i = a .i ' =--~

u n u Sn + 1

--- =----
Re 122(23 +S-R---)· «Sp + I) + 1)

n I e
+ -- -+ ----.....;....---::-------

.Sn (S + 1)2.(S + I).S
P n n
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5.3. Stabiliteit.

Omdat het frequentie-afhankelijke gedrag van deze schake ling nogal

complex is, is een circuitanalyse uitgevoerd met behulp van het pro

gramma SPICE. Het hiervoor gebruikte (gehalveerde) schema is gete

kend in fig. V.2. De inputfile voor SPICE met daarin de gebruikte

modelparameters is te vinden in bijlage I.

Uit de in fig. V.3a, b, c weergegeven resultaten van de AC-analyse

blijkt dat er in het algemeen slechts gevaar bestaat voor instabili

teit bij zeer hoge waarden van de conversieweerstand. Aangezien voor

onze toepassingen deze weerstand zelden groter zal hoeven te zijn

dan lk , zijn er geen instabiliteitsproblemen te verwachten.

Opm.: Bij R =CIl wordt de overdracht voor lage frequenties ongeveer

3.10-6A/V. Dit wordt veroorzaakt door de inwendige weerstand van

de stroombronnen, die dus: 300 kQ moet zijn.



RE1

6

VH

12

Q11

1

RI2

18 19

RE6 RE7

2

+6v

-6v

Fig. V.2;Rekenschema voor SPICE .
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Hoofdstuk VI.

DE DEMODULATOR.

6.2. Inleiding.

Als demodulator is gebruikt de geintegreerde Phase Locked Loop scha

keling (PLL) NE 560, waarvan het blokschema is gegeven in fig. VI.l.

De fasediscriminator in dit IC is een synchrone detektor met een

overdrachtsconstante Kd , die evenredig is met de amplitude van de

draaggolf op de FM/RF-input (zie Signetics Analogue Circuits

Catalog), bIz. 835, table 9-4). Voor RMS-waarden van de draaggolf

groter dan 40 mV geldt:

K = constant = 3 volt/rad.d

De overdrachtsconstante KO van de VCO is gelijk aan:

K = 0.32.wO rad/volt.sec.0

met Wo = 21Tfc = draaggolffrequentie.

Het sweep-bereik van de PLL kan worden ingesteld op waarden van + 1%

tot + 15% van de draaggolffrequentie.

Het loopfilter is passief.

Voor de berekening van het loopfilter moeten de dempingsconstante ~

en de eigenfrequentie w worden vastgesteld en vervolgens kunnen
n

hieruit de tijdconstanten worden berekend* •

Bij meting is echter gebleken dat de loop gain Ko Kd van de

NE 560 rond de 100 kHz begint af te vallen, zodat in de uiteinde

lijke schakeling het loopfilter geheel is weggelaten zonder nadelige

gevolgen. Voor de volledigheid is in bijlage II de berekening van

het loopfilter gegeven.

Achter de PLL is een tweede orde uitgangsfilter toegevoegd, dat

voornamelijk dient voor het onderdrukken van de 2MHz mengfrequentie,

die door de synchrone detektor wordt afgegeven (zie par. 6.2.).

Het totale schakelschema van de demodulator wordt gegeven in

par. 6.3.

*) Zie college Elektronische Schakelingen, Bijz. Onderwerpen.



PIN CONFIGURATION

NO
CONNECTION

VCO TIMING
CAPACITO~

VCO TIMING
CAPACITOR

VCO
OUTPUT 2

VCO
OUTPUT 1

FINE TUNING 6

TRACKING
RANGE CONTROL

GIlOUfOOfOIt
NEGATIVE POWER

IUPP\.YI

N PACKAGE

POSITIYE
POWER SUPPLY
LOW PASS
LOOP FILTER

LOW PASS
LOOP FILTER
FM/RF
INPUT 2
FMIAF
INPUT 1

OFFSET
ADJUSTMENT
DE·EMPHASIS~MINAL

(AUDIO BAND SHAPINGj

DEMODULATED Fill
OUTPUT (AN DPP
EMITTER'

Fig. VI.l;Blokschema NE 560

C2 = 2,2 nF

C
5 = 470 pF

R4 = R1 = lk

R
3 = 1,2k

IN

Fig. VI.2; Uitgangsfilter
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6.2. Ret uitgangsfilter.

Fig. V.2 geeft het schema van het uitgangsfilter. Dit is een aktief

2e orde Butterworth filter* met een afsnijfrequentie van 143 kRz

en een low frequency gain van 1.

6.3. De complete demodulator.

Ret schakelschema van de complete demodulator is gegeven is fig.

VI.3.

IN

:3:3k

De weerstand van 1k5 naar punt 7 van de NE 560 dient voor het in

stellen van de tracking range op + 15% (zie datasheets) zodat er bij

een frequentiezwaai van! 10% voldoende speelruimte overblijft.

Met Co wordt de rustfrequentie van de VCO ingesteld. De fijnrege

ling van de rustfrequentie geschiedt met de instelweetstand van 1Mn.

De conde~sator CD vormt samen met een interne weerstand van 8 k

een passief laagdoorlaatfilter (zie fig. VI.1) met een kantelpunt

van 200 kHz. Dit levert voor CD de waaorde 100 pF op.
6---------...

+18V

10~ \7
CD

lk
+18V 15k

2,
.i 2 :3 4 5 6 7 8

-6v
Co

NE .560
t LM 4741

Fig. VI.3; Schakelschema complete demodulator.

*) Zie collegediktaat Elektr. Schak. II, Rfdst. V.
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Hoofdstuk VII.

METINGEN AAN DE GEISOLEERDE VERSTERKER.

7.1. Inleiding.

Fig. VII.l geeft het blokschema van het complete systeem. Het ge

deelte binnen de streeplijn is het geisoleerde deel van de verster

ker. Omdat het geisoleerde deel uiteindelijk wordt uitgevoerd als Ie

is bij de metingen voor dit gedeelte gebruik gemaakt vn een schake

ling opgebouwd met breadboardcomponenten (het printontwerp hiervoor

is te vinden in bijlage III).

In par. 7.2. wordt de meting van de vervorming van de V/I-omzetter

beschreven; in par. 7.3. worden de stijg- en afvaltijden van het

draaggolfsignaal op diverse punten in de schakeling gegeven.

De metingen met betrekking tot de vervorming van het totale systeem

komen aan de orde in par. 7.4.; het ruisgedrag van het systeem wordt

behandeld in par. 7.5. en tenslotte volgen in par. 7.6. de resulta

ten voor de bandbreedte en de stijg- en afvaltijden van de stapres-

pons1e.

7.2. De vervorming van de V/I-omzetter.

De meting is uitgevoerd met de HP 3580 spectrum analyzer bij een

signaalfrequentie van 1000 Hz en met conversieweerstanden R van
c

respectievelijk looon, lOOn, lon, 5n (zie fig. VII.2). De ingangs-

spanningen zijn zo gekozen dat in aIle gevallen de wisselcomponent

d . . 1 k f·van e u1tgangsstroom 1
1

= za- overeen omt met een requent1e-

zwaai van 10%. Omdat II in ru;ttoestand gelijk is aan 1 rnA, moet

gelden: i
I

= 0,1 rnA (RMS).
ff

1O-4 .2R
Hieruit voIgt: vI (RMS) = c V. VII. I

Resultaat:

In aIle gevallen is de vervorming onmeetbaar klein « -80 dB).
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7.3. Stijg- en afvaltijden van het draaggolfsignaal.

1) Uitgang van de VCO.

Gemeten op de collectorweerstanden R (fig. VII.l):

t = 18 ns
r

t
f

= 12 ns

2) Uitgang van de stroomsturing voor de optocoupler (fig. IV.7).

Gemeten over een weerstand van 100 n van de uitgang naar de +6V

voedingsspanning:

t = 100 ns
r

t
f

= 70 ns
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Opmerking:

De stroomsturing is duide1ijk trager dan de eigen1ijke oscillator.

Dit wordt voorname1ijk veroorzaakt door de PNP-verschi1trap (zie

fig. IV.7). De frequentie1ineariteit van de schak1ing wordt hierdoor

echter niet nade1ig beinv10ed omdat de uitgangstrap zich buiten de

terugkoppe1ing van de VCO bevindt. We1 wordt de maxima1e frequentie

van het draaggo1fsignaa1 hierdoor beperkt tot ~ 5 MHz.

3) Uitgang van de optocoup1er HCPL 2601.

Gemeten met een be1astingweerstand van 470 Q:

t = 36 nsr

t
f

= 12 ns

7.4. De vervorming van het tota1e systeem.

De metingen zijn uitgevoerd met behu1p van de HP 3580 Spectrum

Analyzer voor verschi11ende waarden van de conversieweerstand R
c

in de spanning/stroom-omzetter. De modu1atie is in a11e geva11en 10%

van de draaggo1ffrequentie.

!o!a!e_v~r!t~r~i.!!.g_A.:.

Bij R = 1 k Q b1ijkt dat bij 10% modu1atie de spanning achter het
c

uitgangsfi1ter (zie fig. VII.l) 1,21 V (RMS) bedraagt. Om 10% modu-

1atie te verkrijgen bij R = 1 kQ moet de ingangsspanning 0,14 V
c

bedragen (zie formu1e VII.l). Voor de tota1e versterking A ge1dt

dus:

A = 1,21 = 8 6
J

0,14
voor R = 1 kQ

c

Omdat A omgekeerd e~enredig is met R ge1dt a1gemeen:
c

1000A = 8,6 •
Rc

VII. 2

Resu1taten:

Tabe1 VII.7 geeft de tota1e harmonische vervorming (THO) voor een

signaa1frequentie van 1000 Hz a1s funktie van de conversieweerstand

R en de versterking A.
c
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Tabel VII.2 geeft de resultaten voor een signaalfrequentie van

10 kHz.

A

8,6

18,3

86

183

860

R (f:2)
c

1000

470

100

47

10

0,18

0,20

0,22

0,22

0,23

Tabel VII.I; Vervorming bij 1 kHz.

A

8,6

18,3

86

183

860

R (f:2)
c

1000

470

100

47

10

THD(%)

0,20

0,20

0,25

0,3

0,4

Tabel VII.2j Vervorming bij 10 kHz.

7.5. Ruismetingen.

Om inzicht te verkrijgen in het ruisgedrag van het systeem is een

aantal metingen uitgevoerd van de uitgangsruisspanning v bij
no

variatie van de conversieweerstand R • Aan de beide ingangen zijn
c

telkens verschillende weerstanden R aangebrachr, die dienen als
s

ruisbronnen (zie fig. VII.3).
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Model:

Men kan de oorzaken van de uitgangsruis v geconcentreerd denkenno
in een aantal onafhankelijke ruisbronnen, die in fig. VII.3 zijn

aangegeven:

1) De basisruisstroom i b van de ingangstransistoren;

= 1,6.10-
1ge

= basisgelijkstroom

= 0,5 ~A (gemeten)

VII. 3

2) De equivalente

3) De systeemruis

Phase

ingangsruisspanning v van de V/I-omzetter.eq
v , veroorzaakt door de eeo, de optocoupler, de

s
Locked Loop en het uitgangsfilter.v hangt niet af van

s
R •

c
4) De thermische

2vR = 4kTRsl1 f

ruis van de sourceweerstanden

met k = 1,38.10-23 J/K

T = 300 K

R •
s'

VII.4

We kunnen nu voor de uitgangsspanning v schrijven:no
--2
v no VIl.5

waar1n A de totale versterking van het systeem voorstelt.

Opmerking:

In bovenstaande formule is verondersteld dat de basisruisstromen van

de beide ingangstransistoren ongecorreleerd zijn, zodat hun effekten

kwadratisch kunnen worden opgeteld. Dit levert de term

Resultaten:

In de tabellen VII.3a tot en met d is de uitgangsruisspanning vno
gegeven als funktie van de conversieweerstand R en de waarde van

c
de beide bronweerstanden R •

s



R (kQ)
s

100

68

47

10

o

v (mV)
no

5,3
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R (kQ)
s

100

68

47

10

o

v (mV)
no

27

23

15,8

6,8

3,6

Tabel VII. 3a;

R = 5Q
c

A = 1720

Tabel VII. 3b;

R = 10Q
c
A = 860

R (kQ)
s

100

47

10

o

v (mV)
no

3,9

3,2

2,9

2,8

R (kQ)
s

100

47

10

o

v (mV)
no

2,8

2,8

2,8

2,8

Tabel VII.3c;

R = 100Q
c

A = 86

Tabe1 VII. 3d;

R = lkQ
c
A = 8,6

Opmerking:

Bij R = 5Q werd alleen gemeten met R = 0c s

Analyse van de resultaten.

Met behulp van formule VII.5 kunnen we uit de meetgegevens de sys

teemruis vs' de ingangsruisstroom i b , de ingangsruisspanning

veq en de door de weerstanden Rs afgegeven spanning v
R

bere-

kenen en tevens controleren of het gebruikte model klopt:

l) !eEekenin-g_v.!n-v~------.
In tabel VII.3a tot en met d is te zien dat bij grote R (dusc
kleine A) de uitgangsspanning v naar een minimale waarde vanno
2,8 mV gaat. Hieruit volgt dus dat

v = 2,8 mV
s
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2) Berekening van v •
- - - - - - - - eq-
Uit de gegevens bij R = S en R = 10 , beide met R = 0

c c s
(dus ook v = 0) volgt met behulp van formule VII.S:__r __

~= v 2_ v 2 = (S,3.10-3)2 _ (2,8.10-3)2
eq no s

A
2

17202

= (3,6.10-3)2 - (2,8.10-3)2

8602 ;

of v = 2,6 11Veq

bij R
s

3) Be.!.e~e.!!.i.!!.g_v.!n_vR_ en it, .
Hierbij kunnen we handig gebruik maken van het feit dat

= 100 1& en I b = O,Sl1 A geldt dat de termen i b2Rs
2 en

v
R

2 nagenoeg gelijk zijn (zie formule VII.3 en VII.4). We
"2duiden ze daarom beide aan met v •

Invullen van het resultaat bij R = 1001& en R = lon, als-
s c

mede de overige gegevens in formule VII.S levert:

2" 2 22 Tv = v + A .(4v + v )no s eq

(27.10-3)2 = (~8.10-3)2 + 8602.(4v2 + (2,6.10-6)2)

Hieruit volgt: v2 = (lS,S611V)2

Dus:

= v2
~b

R
s

= lS,S6.10-6 =
100.10

3 lSS,6 pA.

Controle van het model.

We zullen nu controleren of we met behulp van formule VII.S en het

hierboven gevondene de uitkomsten van tabel VII.3b en c kun~en re-

cons trueren.
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Controle bij R = 68kn en R = IOn-------s ----~---

Formule VII.5 levert:

-6 2(2,6.10 »;

-2 2 68 2 2' 68"2----Z= v + A .(2.(---) .v + 2.---.v + v
s 100 100 eq

= (2,8.10-3)2 + 860 2.(2.1,14(15,56.10-6)2 +

vno

--2

of v = 21 mVno

De gemeten waarde 1S 23 mV

Op dezelfde wijze kan men te werk gaan bij de overige meetresultaten

in tabel VII.3b en c. Gemeten en berekende waarden van v zijn
no

verzame1d in tabel VII.4a en b.

\

R (k ) v (mV)(gemeten) v (mV) (berekend)s no no

100 27 - (gebruikt vOlQr berekening v
R

en i
b

)

68 23 21

47 15,8 16

10 6,8 7,2

0 3,6 - (gebruikt voor berekening v )eq

Tabel VII.4a; Controle bij R = IOn
c
A = 860

R (k )
s

v (mV)(gemeten)no v (mV) (berekend)
no

100

47

10

o

3,9

3,2

2,9

2,8

3,9

3,2

2,9

2,8

Tabel VII.4b; Controle bij R = 100 n
c
A = 86
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uit tabel VII.4a en b voIgt dat we met behulp van het eerdergenoemde

model met redelijke nauwkeurigheid de uitgangsruisspanning v
no

kunnen voorspellen.

CONCLUSIES.

1) Het ruisgedrag van de geisoleerde versterker is met voldoende

nauwkeurigheid te beschrijven met behulp van de volgende groot

heden:

a. Een equivalente ingangsruisspanning v = 2,6 )l V
eq

b. Een ingangsruisstroom i b
= 155,6 pA

c. Een vaste systeemruis v = 2,8 mVs

Wordt de versterker gestuurd met een symmetrische ruisvrije bron

met impedantie R en is de ingestelde versterking A, dan geldt
s

voor de uitgangsruisspanning v :no

v 2 = v 2 + A2 .(2i
b

2R + v 2) VII.6
no s s eq

2) Uit het bovenstaande voIgt dat de maximale signaal/ruisverhouding

gelijk is aan v
u, max •

v
s

Bij 10% modulatie is de uitgangsspanning 1,2V.

Hieruit

SiN =max

vo19t: _

2010g(28 1,2_
3, ·10

) = 53 dB

Voert men de versterking A op, waarbij men de ingangsspanning zo

danig verkleint, dat de uitgangsspanning gelijk blijft, dan gaat

op een gegeven moment de tweede term in vergelijking VII.6 een

rol spelen. Stellen we nu R zo klein dat de term
~2 2 . s . h --"2'21b .Rs verwaarloosbaar 1S ten OpZ1C te van veq

(R « lOOk ), dan wordt de signaal/ruisverhouding < 50dB als
s

voor de versterking A geldt:

A > 1000

Het ruisgedrag van het systeem begrenst dus de maximale verster

king oP:: 1000.
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3) De systeemruis v wordt veroorzaakt door de ceo, de PLL en het
s

uitgangsfilter. Men kan wel stellen dat de PLL van deze drie de

grootste bijdrage levert, temeer daar in de g~gevens van de NE

560 is vermeld dat bij 5% modulatie de te verwachten signaal/ruis

verhouding rond de 50dB ligt.

7.6. Bandbreedte en stijg- en afvaltijden.

De 3dB-frequentie van het totale systeem bedraagt:

f 3dB = 100 kHz

Als aan de ingang een blokspanning wordt aangelegd, bedragen de

stijg- en afvaltijden aan de uitgang bij volle uitsturing (= 10%

modulatie):

t = t = 3 2 lIS
r f '

,



BIJLAGE I

Da~a-£i1e voor SPICE



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

Data-fi1e voar SPICE (zie fig.V.2)

V-TO-I-CONVERTER

VP 1 0 6v

VN 2 0 -6v

VIN 8 0 AC 0.1 (ingangsspann~g)

Q1 6 8 10 TNPN

Q2 7 9 10 TNPN

Qj 1 7 11 TNPN

Q4 12 11 9 TNPN 2

Q5 6 5 j TPNP

Q6 5 5 4 TPNP

Q7 7 6 5 TPNP

Q8 14 14 15 TNPN

Q9 10 14 16 TNPN 2

Q10 11 14 17 TNPN

Q11 9 1j 18 TNPN

Q12 1j 1j 19 TNPN

RC 9 0 ~ (conversieweerstand)

RE1 j 1 j.jK

RE2 4 1 j.jK

REj 15 2 ~

RE4 16 2 500

RE5 17 2 1K

RE6 18 2 100

RE7 19 2 100

Rll 1 14 100K

RI2 1 1j 5.6K

VB 1 12 0\'

.AC DEC 10 100K 1G

.MODEL TNPN NPN(BF=154 BR=9,8:IS=521E-18 RB=86 RC=1j VA=74

+RE=5.2 TF=j20E-12SEC TR=4E-9SEC CJE=675E-15 CJC=O.57E-12)

.MODEL TPNP PNP(BF=5 RB=50 RC=5 RE=jO TF=6.6jE-8 CJE=jOOE-15

+CJC=1E-12 VA=j7)

.PLOT AC I{VH)

•END
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BIJLAGE II.

Berekening van het loopfilter voor de PLL-demodulator~

1. Keuze van de dempingsfaktor ~.

De waarde van de dempingscon~tante ~ wordt vaak t~gekozen onder

meer omdat in dat geval de settling time na een frequentiestap mini

maal is. Bovendien is bij ~= tY:r het ruisgedrag van de PLL optimaa1.

Een nadeel is dat er een lichte piek in de frequentiekarakteristiek

optreedt, alsmede enige overshoot na een frequentiestap. In ons geval

hebben we niet te doen met in ruis verzonken signalen, zodat het ruis

gedrag van de PLL niet zeer kritisch is. We kunnen ~ dus beter iets

groter kiezen. Een geschikte waarde is:

~ = 2

2. Keuze van de eigenfrequentiel~•
--------:::....--~---....n-

Bij ~ = 2 geldt: w3dB : ~n

hieruit voIgt: f
3dB

: 4f
n

= ~wn
21T

Willen we bereiken dat f 3dB = 100 kHz, dan moet voor de eigenfre

quentie f gelden:
n

f = 25 kHz
n

3. Berekening van de tijdconstanten van het loopfilter.

Voor een passief loopf~lter (zie figuur) geldt:

KOKd
metTl = R1·C

2
w = 1'2 = R2 ·Cn

1'1+1'2

1
~ = H1'2 + 'ifl{) w

o d n

*) Zie college Elektronische Schakelingen, Bijz. Onderwerpen.
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6Met KO = 0,32w 0 rad/sec.V = 0,32.2rr.10 rad/sec.V

(de draaggoiffrequentie is 1MHz).

Kd = 3 V/rad,

f = 25 kHz,
n

en r; = 2.

Na enig rekenwerk voIgt hieruit:

-4
"1 = 2,19.10 sec

-5
"2 = 2,53.10 sec

Voor de NE 560 geIdt: R1 = 6kO (interne weerstand), dus:

C = 2,19.1~ -4 _ 36,5 nF~33nr (nom.)
6.10

"2
R

2
= --- = 767rl.~ &20rl.(nom.)

33.10-9



BIJ"LAGE III
Printontwerp voor breadboardmode1



+6v

Verdel±ng breadboardoomponen~enV/I-omze~ter

S Os 8 2 b 2 02 84 b 4 04

16 is i4 iJ 12 11 10 "9

1 2 J 4 S 6 7 8

Breadboard - Ie



OUT

16.

C(8,9)

t;;-----+--,.....--+---~A( 7)

Verdeling breadboardcomponenten

ceo en uitgangstrap



+6v

= onderde1enzijde

= "koperzijde"

OUT

bleheIliSl.W

QMA-021
08\8\8~ .8.3.3

Prin~-1ayout(ond.rde1enzijde)



BIJLAGE IV

Totaalschema van het modulator-Ie
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OPMERKINGEN

1) De weerstanden R en R ,evenals de condenaator C zijnc
extern.

2) De getal1en tussen haakjes zijn de nummers van de aan

sluitingen van het IC

3)R2 1igt in het IC dicht bij RIO en R6 ligt dicht bij RS '

dit om de stromen door de bijbehorende transistoren zo

goed mogelijk gelijk te houden.

4) Punt 10 moes via een weerstand met de positieve voedings

spanning worden verbonden.
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