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1. Samenyatting

- 1 -

In dit verslag wordt het principe en de uitvoering behandeld van

een analoge vermenigvuldiger waarbij gebruik wordt gemaakt van de

eigenschappen van een transistorverschiltrap.

Een verschiltrap met transistoren biedt de mogelijkheid op een

voudige wijze te moduleren. Het ene signaal wordt daartoe aangelegd

als wisselspanning tussen de bases, terwijl het andere signaal de

em1ttersom ~ernvloedt. In de vermenigvuldiger zijn twee dergelijke

modulatoren gebruikt.

Ret verschil van de gemoduleerde signalen levert het gewenste product.

Teneinde het bereik van de ingangsspanningen waarbinnen de nauwkeurig-

-heid van de vermenigvuldiger v~l~npnde is te vergroten is een

schakeling ontworpen die een tangenshyperbolisch 'erband tussen

in- en uitgangsspanning geeft. De nauwkeurigheid van deze Bchakeling

is beter dan 1 %.
Aangetoond is dat de nauwkeurigheid van de vermenigvuldiger slechta

afhangt van d~ mogelijkheid identieke weerRtands- en transistorparen

te vinden. De hier bereikte nauwkeurigheid is bet~r dan 2 ~ van

het maximale uitgangssignaal indien het ingangssignaal in absolute

.aarde beneden 1,35 Volt blijft. De frequentiekarakteristiek is

recht tot 50 kHi.
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2. Inleiding

In de tegenwoordige tijd bestaat een grote behoefte aan analoge

vermenigvuldigers. Men behoeft slechta te denken aan veelvuldige

toepasaingen in analoge rekenmachinea, in processimulatoren en in

de meet en regeltechniek.

Met een analoge vermenigvuldiger kunnen twee tijdafhankelijke groot

heden, meeatal elektriache apanningen met elkaar worden vermenig

vuldigd. De momentane waarde van het uitgangssignaal is dan gelijk

aan het product van de momentane waarden van beide ingangssignalen •

.~l naar gelang de polariteit van de ingangssignalen maakt men

onderscheid in een-, twee-, en vierkwadrant-vermenigvuldigers.

Voor een uitvoerige beschrijving van de vele typen analoge vermenig

vuld1gers die bestaan zij verwezen naar de litteratuur.
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3. Principe

In de opzet van de vermenigvuldiger zal de transistorverschiltrap

een belangrijke rol spelen. Daarom zal eerst in het kort iets

worden gezegd over enkele eigenschappen van de transistorverschil

trap.

Nemen we aan dat de beide transistoren in de verschiltrap (fig. 1)

identiek zijn en dat we de identieke basisstromen ten opzichte van

de emitterstromen kunnen_verwaarlozen, dan kunnen we, uitgaande

van de formule

I = Ic eo e
X. Vbe met )'t =

Fig. 1

makkelijk komen tot het verband tussen de collectorstromen en de

basisverschilspanning: (Litt. ).

1 1 = 1 + I tanh i t(. (V - V )
0 0 a b

12 = 1 - 1 tanh i )i: (V - Vb)
0 0 a

1
1 - 12 = 2 1 tanh 1- l1: (V - Vb'0 a

In een figuur: (fig. 2)

::::--:00--- - - -

-
__.:::; .:.2:!Q.. _

Fig. 2

( 4)

-
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Met deze gege.ena kan de opzet .an de .ermenig.uldiger een.oudig

worden verklaard.

In principe bestaat de vermenigvuldiger uit twee verschiltrappen

.aarvan de collectoren op de in fig. 3 aangegeven wijze via de

collectorweerstanden met de .oedingsspanning zijn verbonden.

R

+

+ V",

I,

Fig. ;3

Ue gezamenlijke emitterstromen bestaan uit een gelijkstroom

component I en een wisselRtroom~omponent~ die voor de beide ver

6chiltrappen in tegenfase is.

Voor de schakeling geldt nu:

1
3

- 14 = (I +~) tanh t)-(. (Va - Vb) (6)

Vu c R (12 • I} - I, - 14) C R [(I} - 14) - (I, - 12») (7)

Substitutie van (5) en (6) in (7) levert:

Zorgen we er nu voor dat ~ evenredig is met de ene ingangs

spanning .80 de vermenigvuldiger V
1

, dua

A. c' V1

dan geldt:

(8)
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Voor i )( (Va - Vb) <.< 1 geldt bij benadering:

"Dit betekent dat voor deze waarden van Va - Vb:

De uitgangsspanning V is evenredig met het product van de
u

spanningen V1 en Va - Vb-

De dynamiek~ van deze vermenigvuldiger is echter niet groote

Va - Vb wordt aan de ene zijde begrensd door de voorwaarde:

Voor kamertemperatuur is ~%40_ Dit betekent:

(10)

Indien Va - Vb = 5 mV treedt in de benadering (11) a1 een fout op

van 1 %.
Aan de andere zijde is Va - Vb begrensd door de drift van de ver

Bchiltrappen_ Deze bedraagt voor een normale verschiltrap ongeveer

10 j-LV/oc (Litt. '6). Voer een betrouwbaar resultaat moet Va - Vb

veel groter zijn dan deze drift. Men kan daarom stellen dat voor

een redelijke nauwkeurigheid moet gelden:

Onder de dynamiek van een ingang van een vermenigvuldiger

zu1len we in het vervolg verstaan de verhouding van de grootst

mogelijke en de kleinat mogelijke ingangsspanning waarbij nog

aan een bepaalde nauwkeurigheid 1s voldaan.
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De dynamiek is te Tarbeteren met behulp van een schakeling met de

volgende eigenschap:

Fig. 4

Immers leggen we nu de uitgangsspanning V aan ale basisverscbilo
spanning in de schakeling van fig. 3. dat wil zeggen ie

V - Vb = V dan geldt:a 0

Substitutie van deze relatie in be trekking (10) levert:

( 14)

(16)

De verbetering van de dynamiek ligt in bet feit dat nu ook het

kromme gedeelte van de tanh - kurve kan worden gebruikt. Moeat

in bet voorgaande de bas1sverschilspanning Va - Vb beperkt blijven

tot waarden kleiner dan 5 mY, dUB moeat gelden:

nu kan 1n het lirn1~t g8~al gelden:

zonder dat de nauwkeurigheid wordt aangetast.

Aangezien de benedengren8 Tan de dynamiek ook nu wordt bepaald

door de drift bet,kent dit, dat we .en vergroting van het

dynam1eche gebied hebben Terkregen van een factor 10.

(18)
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Een schakeling met d. eigenechap (1~) kan ala Yolgt worden ge

realiseerd. We gaan uit van een verschiltrap (fig. 5). Aan de

- f. __-~----t

Fig. 5

collectoren van de beide transistoren onttrekken we de stromen

E en -E, terwijl de collectorspanningen via versterkers ~crden terug

gevoerd naar de bases. Er geldt:

Substitutie van (20) in (21) levert:

Uit (19) en (22) volgt:

E: '" I tanh t)G (V _ V ) + _1_ ( V _ V )
o a b 2Ar a b

lndieD A groot genoeg ia, is de laatate term van het rechterlid

verwaarloosbaar ten opzichte van de eerste en geldt:
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Zorgen we er tenslotte voor dat £ eveoredig 1s met een spanning

V2 , dUB

(, = C" V
2

dan hebben we verkregen:

I
V ~ t nh2 = C" a i X (V - V ) = C· tanh

a b
(26)

Tot slot gaan we nog na, wanneer de benadering van verge11jking

(24) iB gerechtvaardigd.

Het is duidelijk, dat voor grote waarden van Va - Vb de benadering

steeds slechter wordt. 1mmers de vorm tanhi X (V - Vb) nadert de
1 a

waarde 1, terwijl 2Ar (Na - Vb) steeds grotere waarden gaat aannemen.

Nu. geld t voor

dat

De grens van de dynamiek is in dit geval practisch bereikt.

We noemen de benadering (24) gerechtvaard1gd als:

1
0

tanh i X (Va - Vb)

1
2Ar (Va - Vb)

~ 500

Voor Va - Vb = 0,15 is aan deze voorwaarde voldaan indien:

(28)

Hu is de versterking van de versch1ltrap A , bij kamertemperatuur
v

A =40I.rv 0

waaraee de voorwaarde (28) wordt:

A. A. ~ 1500., (30)
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4. Reali_atie van de tan h. - funetie

In het voorgaande hoofdstuk is voor het realiseren van de tan.h

funetie een principe toegepast met sturing op twee colleetoren

(dubbelzijdige sturing) en terugvoering Tan de beide collector

spanningen naar de bases (dubbelzijdige tegenkoppeling). Naast dit

principe bestaan ook nog de mogelijkheden van enkelzijdige sturing

en enkelzijdige tegenkoppeling (fig. 6) en van enkelzijdige

sturing en dubbelz1jdige tegenkoppeling (fig. 7) •

Fig. 6

.-------.----- +

Fig. ?

Deze drie principes hebben we min of meer uitvoerig onderzocht. In

het volgende vindt U enige resultaten van dit onderzoek.

4.1 Enkelzijdige sturing en enkelzijdige terugkoppeling.

Geheel analoog aan de berekeningen in het vorige hoofdstuk kan men

voor de schakeling van fig. 6 afleiden:

£ = I tanh i X (V - Vb) +o a

V - Va b
A.r.

-Is de versterking A tweemaal zo groot als de versterking bij

.dubbelzljdige sturing en tegenkoppeling bij een zel£de waarde

van I .r. dan verkrijgt men een zelfde nauwkeurigheid in de bea
nadering

Men kan de Toar een redelijke nauwkeurigheid benodigde ver

aterking A makkelijk met een .Dkele trap Terkrijgen. Aang••ien
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••n .Dk.l~ trap steeds een negatieve versterking geeft, mo.t men

terugkoppelen naar de basis van de andere transistor (fig. 8).

Fig. 8

In fig. 9 is de volledige schakeling weergegeven.

Bl0

t-----o -I B v

27K

T,

I/o t-----------'

T1: 2 N 3502

T2 , T
3

, T4, T5 : He 107

Fig. 9

Z1: 9605

z2: 9606

Z3' Z4: 712 (12V)

D 1: sa 22

Enige opmerkingen over de schakeling.

D. weerstand van' K in het emittercircuit van T
1

dient voor het

beperken van de versterking van de terugkoppeltrap. Zonder deze

w.erstand was de rondgaande versterking zo groot, dat het s1steem

ging o8c11leren .et een hoge frequentie.
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Met de diode D1 is getracht de temperatuurafhankelijkheid van de

stroombron met transistor T4 tegen te gaan.

Transistor T
5

levert de stuurstroom E. Voor een lineaire stroom

spanningsomzetting moet gelden: R S» 1.e
Re is de emitterweerstand en S de stei1heid van T

5
•

Ket de zenerdioden Z3 en Z4 is getracht de voedingsspanningen te

stabiliseren.

Het voordee1 van deze schakeling is haar eenvoud. Het nadee1 is dat

de schake1ing verre van symmetrisch is. Hierdoor hebben veranderingen

in de voedingsspanningen grote invloed op de uitgangsspanning V •a
Bovendien zorgen de temperatuurafhankelijke eigenschappen voora1

van T" T
5

, Z1 en Z4 voor een grote drift in de uitgangsspanning.

Metingen hebben uitgewezen dat deze drift in de grootte-orde ligt
. 0
van 70~V/C, terwijl voor die waarde van V waarvoor geldt:

a
V »drift, afwijkingen van de ideale tanh kurve kunnen voorkomen

a
tot 6 %. Nagegaan is dat deze grote afwijkingen niet worden ver-

oorzaakt door de stroomsturing. Het verband tUBsen V2 en 8 is zuiver

lineair. ~aar de afwijkingen we1 vandaan komen kon niet worden vast

gesteld. Het is mogelijk dat temperatuurverschillen van de transistoren

in de verschiltrap tengevolge van verschillen ir. diss1patie een

rol spelen. Ook variaties in de voedingsspanningen kunnen van invloed

zijn.

4.2 Enkelzijdige sturing en dubbe1zijdige terugkoppe1ing

Voor dit principe, weergegeven in fig. 7, kan worden afgeleid:,

s = 2 I o tanh t x: (Va

V - Va b
Ar

Met dezelfde waarden van A en I .r kan eenzelfde nauwkeurigheido
worn"n ber..,;i.kt a:lR :i.n het geval van dubbelzijdige sturing en tegen-

koppeling.

In fig. 10 is een volledig schema volgens het principe van fig. 7

weergegeven.
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+ /2 V.

Fig. 10

T1 , T7: 2 N 3502

T2, T
3

: 2 V 205 Z1' Z2' Z4' Z5: OAZ 208 (5 V)
T4, T

5
, T6, T8: Be 107 Z3: 9605

Enkele opmerkingen over de schakeling.

De terugkoppeling geschiedt via de verscbiltrap T2 - T3•.
Indien V2 = 0 zal in T8 een bepaalde ruststroom lopen. Kiezen we

nu 1
0

gelijk aan deze ruststroom dan geldt: £ = 0 indien V2 = 0

en hiermee E = e". V2 •

De temperatuurcoefficienten van T7 en T8 en die van Z4 en Z5

werken elkaar tegen. Hierdoor kan een kleine drift van de stroom

sturing worden gerealiseerd.

De verochilopnnning Vc1 ~ Vc2 blijft wcliowoar kloin, maar de

collectorspanningen afzonderlijk varieren sterk in bet ritme

van V
2

• Dit is weinig elegant, doch onvermijdelijk bij enkel

zijdige sturing.

Het grote voordeel .ie dat door de maer eymmetrieche opbouw

v~riatiea in de Yoedingaspanningen weinig invloed hebben op de

uitgangsspanning Va - Vb en dat ook de drift aanzienlijk is

verminderd.
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We kunnen de drift aan de uitgang globaal bepalen. Hiertoe stellen

we voor de schakeling van fig. 10 een equiYalent blokschema Ope

In dit blokschema voeren we de drie driftbronnen, die zijn aan te

wijzen, als stoorspanningen in.

De drie driftbronnen zijn:

1) de drift van de verschiltrap T4 - T
5

: ( tl,);

2) de drift van de verschiltrap T2 - T,: ( (:, 2) ;

3) de drift van de stroomsturing ( fi 3).

Fig. 11 geeit het equivalente blokschema.

I,-l:'l.. c
'----....-----1 ..:>T" -IS

-t

Fig. 11

De beteken1s van de verschillende symbolen is te vinden uit fig. 10.

At stelt de versterking van de verschiltrap T2 - T3 voor en

ST4 _ T5 de steilheid van de verschiltrap T4 - T5•

Aan ds hand van fig. 11 kan voor de d~ift aa" de uitg~ng worden

afgeleid:

D
u

/:::"2
= Av + A 1 +

r
Re

1::.3
Av

waarbij Av de veraterking van de versch11trap T4 - T5 voorstelt.

Uitgaande van 6 1 ~ 6 2 ~ ,0/"v/oC en f:::,. 3 % 0,5 mV/oC .,.inden we:
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4.2.2. Hear nauwkeurige berekening TaD de tanh·relatie

In de practijk zijn de eigenschappen van de transistoreD in eeD

Terachiltrap nooit exact dezelfde. Ook de collectorweerstanden

kunnen niet precies aan el.aar gelijk zijn. We gaan nu uit van

verschillende stroomversterkingsfactoren 0<. van verschillende

lekstromen in de basis-emitterdiode I en van verschillendeeo
collectorweerstanden en trachten dan een meer nauwkeurige be-

trekking tusseD de ingangsspanning te vinden.

In fig. 12 is nog eens de schakeling van fig. 10 getekend met

weglating van niet-essentiele onderdelen.

Vo.

Fig. 12

De meer nauwkeurige relaties tussen de collectorstroom en de

basis-emitterspanning bij de transistoren luiden:

X Vb
. 9 31

3
= D(,. I 0 (35)

e0
3

1 4 = 0<4 I eo,+
e

)(, Vb
~4

na terugwerking van da collectorspanning op de collectorstroo.

Terwaarlozen we. Het behulp van de relatiea:
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en

V - Vb = V - Va be3 be4

vinden we na enig rekenen:

13 = 0(3 I + 0(3 I tanh t {X(Va - Vb) + c2}O2 °2

14 = /)(4 I - D<4 I tanh t {x.(v8_ - Vb) + C2 }
°2 °2

met

Geheel analoge formules gelden voor de andere verschilt~ap.

3e hehben gezien dat bij Va - Vb = 0,15 Volt de grens van het

dynamische geb1ed pract1sch is bereikt. Dit betekent, bij een

versterking van de verschiltrap T1 - T2 van 100, dat V - V
C 1 c2ten hoogste 1,5 mV wordt. We mogen dUB in goede

benadering stallen:

(38)

(40)

(41)

tanh

Voor de versch1Itrap T1 - T2 geldt:

Na enig rekenwerk voIgt:

met

en

(43)

(44)

(46)
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Svbsti tuti. van

met 1} en 1~ volgens (}8) en (39) in de reiatie (~~) leYert:

Onder de in het voorgaande genoemde yoorwaarde is de eerste term van

het rechterlid verwaarloosbaar.

Stellen we

Is = Iso + B. V2 (49)
met B = constant.

dan wordt *

E. = 18 - 10 = I so - 10 + B. V2

en vinden we tenslotte in goede benadering:

met

(50)

Vo
B

en

We vinden dUB een tanh die in horizontale en in verticale richting

enigzina is verschoveD en niet de 8ymmetrische tanh van betrekking

(26). Met de variabele grootheden R1 , R2 , R3• R4 en 1
0

kan we11s...r
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.Vq = 0 worden geaaakt, maar de constante C, hangt direct aamen met

de transistoreigenschappen en is slechts door de keuze van een ge

schikt transistorpaar klein te maken.

Bij de metingen die we aan de 8chakeling hebben verricht werd V
, q

zo~anig ingesteld dat go~d:

Daze instelling is de meest gunstige voor Kleine relatie afwijkingen

van de exacte tanh - kurve in een breed gebied van Va - Vb. We

maten relatieve afwijkingen Kleiner dan 1 ~ in een gebied:

ofwel

70 mV < \V21 < 1400 mV

Voor een behoorlijke werking moeat aan weerstand R
3

(fig. 12) een

R.C.-lid van R ~ 100n.. en C -= 100 pF worden parallel geschakeld.

Ret waarom hiervan is niet duidelijk geworden~ Een mOGelijke oorzaak

ishet optreden van hoogfrequente oAcillatieA.

Werd V, enige tijd op e8n vaste en hoge potentiaal gehouden en daarna

teruggebracht naar 0 volt, dan bleek Va - Vb niet direct naar 0 volt

te gaan, maar naar een waarde van ongeveer 100;UV en vandaar langzaam

naar 0 volt. De oorzaak van dit verschijnsel moet worden gezocht in

het verschil in dissipatie in de transistoren T, en T4• Hierdoor

treedt een tempertuurverschil OPt waardoor de ruststroominstelling

enigzins verandert.

4.3 Dubbelzijdige sturing en dubbelzijdige tegenkoppeling

Aangez1en dit principe pas in laatate instantie i8 onderzocht, oadat

we aanvankelijk tevreden waren met de resultaten van het voorgaand.

principe en aangezien het onderzoek op dit gebied nog niet is af

gesloten t volstaan we met het geven van een mogelijke schakeling

en het maken van enkele opmerkingen.
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--r 12 V

Fig. '13

T,: 2 N 3502 Z,: OAZ 1.08

T2 - T3: 2. V. 205 Z2' Z3:' 9605 (ECO)

T4,· T
5

, T6, T'l' T8 , T
9

: BC 107

Het hier behandelde principe voldoet. in verband met de grote mate

van symmetrie, het beste.

De collectorspanningen V en V varieren practischniet meer.
\ c1 c2

De st~ing geschiedt met de tegengekoppelde verschiltrap T
7

- TS

In het volgende hoofdstuk zal uitvoerig op de tegengekoppelde ver

Bchiltrap worden ingegaan.



- 19 -

5. De .ermenisyuldigtrap

Het principe van de vermenigvuldigtrap is aan de hand van fig. 3

besproken. In d1t hoofdstuk gaan w. nader in op de practische uit

voering, terwijl ook enige berekeningen zullen worden gegeven.

Voor de in fig. 3 aangegeven stroossturing I - b en I + ~ kan men

met de volgende 8chakeling zorgen: fig. 14.

I ~: =T - /} ----1__-""'-

Fig. 14

Met behulp van de tegengekoppelde verschiltrap T1 - T2 wordt de in

gangsspanning V, lineair omgezet in de collectorspanningen V en V ,
~ c 1 C

2waarbij V in tagenfase en V in fase is met V1•
_ c 1 c2

Deze collectorspann1ngen worden toegevoerd aan de bases van de sterk

tegengekoppelde transistoren T
3

en T4 " De collectorstromen van deze

transistoren bestaan nu uit een gelijkstroomcomponent I en een

wisselstroomcomponent ~ t die evenredig is met V1•

5.1 De tege"g~koppelde verschiltrap

We zullen nu trachten een verband te vinden tussen de ingangsspanning

van de tegengekoppelde verschiltrap en de collectorstromen, terwijl

eveneens de lineairiteit zal worden bezien.

We gaan uit van

1
1

:: I e
eo

gelijke trans1store1genscnappen en stall en ~ = 1:

x Vb Ie, 1
--+ X Vb = In -I- (54)

·1 ao
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I eeo

12= In I eo

DUll

I,
)( (Vb - V ) = In -.1 be2 12

Fig. 15

Uit fig. '5 leiden we ~f:

Vi = - (Vb., - Vbe2 ) - R (I, - 12 )

Uit (56) en (57) Yolgt:

1 1 1
V1 = - - In -- - R(I, - I )x 1

2
2

Verder is:

= 2 I o

Stel 12 I <5 I, = I - <:5
0 Y1nden dan:= + en en 1 = I . We

0 0
0

V1 = 2 Va
,

L In(' + 1) - In(1 - 1)Jy + ->c (60)

yoor Iy \ < 1; I Ro
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Voor een onderzeek naar de 11neairite1t zeeken .e een relatie tuaaen

V, en y van de vora:

v, c Ay + B y2 + C y3 + ••••••

Ale maat voor de vervorming zullen we nemen de verhouding:

F = B 1
2

+ C 1
3

+ ••••••
A Y

We zullen F de tout noemen.

Ont.ikkeling van In(1 + y) en 1n(1 - y) in machtreeksen geeft:

(61)

2
+)(;.

2
+ X · + •••••

Het gaat dUB om de verhouding:

2 ~ ~
2 4

L +L
)( 3 5

+ ......
F ;; = 1 + X V

RY

Veer de teller van deze verhouding geldt:

(6~)

Nu is

+ ••••• • •••• (65)

Dus

+ ••••• 2=- i ln (1 - y ) (66)

Met deze be trekking kuuueu _e veer elke waarde van VR een indruk

krijgen van de rout F a18 functie van de uitsturing y. Eisen ••

bijvoorbeeld een tout F < 0,5 % en nemen .e VR = 2 Velt, dan voIgt

veor y de veer.aarde: I y \ < 0,745.
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5.2. Berekening .an de uitgangsspanning

Bij de berekening van de uitgangsspanning V op blz. 5 wordt uit-
u

gegaan van gelijke transistoreigenschappen in de verschiltrappen,

van gelijke collectorweerstanden en van het ideale geval van sturing

met de stromen 1 - ~ en I +~. ~e berekenen nu nogmaals de uitganga

spanning, uitgaande van het a1gemene geYa1, .aarin aan bovengenoemde

eisen niet is voldaan. Fig. 16 toont no~ eens de vermenigYu1digtrap.

+

r---------~---+---------......--- + VIA

Vo.o--· Vo.. 0------1

2. To, 2L2.

•
Fig. 16

-Gehee1 analoog aan de berekeningen op blz. 14 vinden we de onder-

staande uitdrukkingen voor de c011ectoratromen:

11 = ()(1 1 + 0(, I tanh i (>e:Va - Vb) + C1) (68)
0

1
0 1

12 = t>(2 I - 0(2 I tanh l [)(~Va - Vb) + c11 (69)
°1 °1

1
3 = ()(3 I + 0<3 I tanh t ~'V ~ Vb) + C2 } (70)

O2 °2
• a

1 4 - 0(4 I - O<i~ I tanh i G(vA - Vh) + c?1 (71)
O2 °2

I 1

.. met C1 1n
e01 en C2 1n~= -1- = 1e02 e04

In bet a1gemene geYa1 geldt voor d. stuurstromen:

2 I 0, (72)
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(7})

De verschillen in de gelijkstroomcomponenten I en I en in de
• q1 q2

constanten A
1

en A2 worden veroorzaakt door ongelijkheden in de

weerstanden R, Rc en Re en in de transistorparen T1 - T2 en T
3

- T4
van tig. 14.

Voor de u1tgangsspanning geldt:

Substitutie van de vergelijkingen (68) tim (73) in deze uit

drukking voor Vu levert na enig rekenen:

V =u.

t lI
q1

(ex ZRZ - 0{1 R1) + I
qz

( IX 3RZ - '" 4R1)J (75)

-v~Tt A1 ( "'ZRZ - D<1 R1) - tAZ("'3RZ - O\R1»)

-t [Xq1 (<XZRZ + D(1R1) tam tr(Va - Vb) +C1}-I
qZ

(D(3RZ + D(4R1)tanb t jX(Va - Vbl+C2.

+V{tA
1 ("'ZRZ + "'1R1) talh ,{x(Va - Vb )+C1} + t AZ ("'3RZ + '\R1) tad> ~l(c(Va Vb)+C~

De eerate term is een gelijkspanningsterm en is er mede de oorzaak

v~ dat V F 0, indien V~ = V - Vb = O.
U I a

Term twee geeft aan dat in de uitgangsspanning, naast het product

V
1

V
2

, ook de ingangsspanning V1 afzonderlijk zal voorkomen. De

derd6 term introduceert in het uitgangssignaal de verschilspanning

Va - Vb en hiermee de ingangsspanning V2 , alsmede een gelijkspannings

component. De laatate term geeft de verwachte product term. Ook hier

zijn de tanh - krommen door de ongelijkheden in de transistoren

van de verschiltrappen met de bedragen t C
1

en t C2 verschoven.
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5.3. Het ache..

Ret schema van de vermenigvuldigtrap is weergegeven in fig. 16.
-t/2. V

271-'<'l7K

r----------------+-----------jf-----~-- ..... .,. 'v'u

T1 ••••••• T6 : Be 107

T
7

- T8 : 2 V 205

T : 2 N 3502
q

z,: 9606

Enkele opmerk1ngen

Bij een maximale ingangsspanning V1 ~ 1.5 V behoort een uitsturing

va~ de tegengekoppelde verschiltrap X = 0,49_ Volgens be trekking

(67) geeft deze uitstur1ng een rout F <0,22 %.
De transistoren T

5
en T6 zijn zo zwaar tegengekoppeld dat de vervorming

h1erin mag worden verwaarloosd.

Uit de gagev~nA y~ het schema kunnen we d0 termen van verge11jking

(75) benaderen. Hiertoe stellen we de volgende eisen aan weerstanden

en traneistoren:

De ••erstanden .ijken niet meer dan 1 ~ af van hun nominale .aarden,

voor de transistor moet gelden:

<1,02;
~
~ < 1,1

~1' ~2' ~3' ~4 '> 100.
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In het onderataand lijatje zijn de reaultaten weergegeven:

Termen Max1maal

eerste term 115 mV

Hoofdoorzaken

R1 F R
Z

t.eede term 3 ex 1
0,3 x: 10- V1(volt) o(z

derde term 110 mV

+ 0,21 V
2

(volt)·)

vierde term

.) Voor grotere waarden van V2 (V
2

> 1 Volt) gaan ook andere termen

een rol spelen. Bij de berekening is uitgegaan van de ideale

tanh - omzetting:

Om de verschillende stoortermen verder te verkleinen zijn bij de

bou. van de schakeling van fig. 16 de diverse weerstanden zodanig

uitgezocht dat hun verschilwaarden minder bedragen dan 1 %0 van

de nominale waarden, du, IR1 - R2 1 < 0,001 X 27.000Q enz. Hiermee

worden de stoortermen hoofdzakelijk nog bepaald door ongelijke

tr~naistoreigenschappen.

Samen met fig. 10 geeft fig. 16 de complete vermenigvuldiger.

Hieraanzijn enige metingen verricht, die in het volgende hoofd

stuk worden weergegeven.
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6 Metingen

Meting van V bij kortgesloten ingang
u

~------------------------------------
Een ingang wordt kortgesloten en de uitgangsspanning V wordt gemeten

u
ala functie van de spanning aan de andere ingang. Onderstaande tabel

geeft de resultaten.

V
2

(mV) V (mV)
u

- 1300 4,9

- 600 - 23,1

0 - 12,5

600 - 16,2

1100 - 19.1
1300 - 13.9

- 1300

600

o
600

1300

V (mV)
u

0,8

6.3

- 13.0

- 16,8
- 21,9

In het ideale geval zou moeten gelden:

V = 0u
Uit de

= -

indien V1
tabel voIgt

13 mY.

of V2 =O.

dat voor V1 = = 0 de uitgangsspanning (nulfout)

Heting van V
u const.

We stellen Vu =K. V,. V2 + Vo
waarbij V de nulfout (- 13 mY) voorstelt.o
~e kunnen nu voor ver8chille~de waarden van V, en V

2
de factoren

K bepalen. door meting van Vu als functie van V1 en V
2

• Uit deze

factoren K kan een middelwaarde K worden gekozen. In grafiek 1
o

uitgezet ala funetie van V1 bij verschillende waarden
K - Kois Ko

van V
Z

•

·De "constante " K blijkt nogal afbankelijk van de ingangsspanningen

V1 en v2 • Vooral bij kleine ingangsspanningen blijkt K aanzienlijk
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af te wijken van K •o
In de litteratuur spreekt men vaak van de nauwkeurigheid van een

vermenigvuldiger en men bedoelt dan de absolute fout in het uit

gangssignaal in procenten van de maximale uitgangsspanning. Bij

deze definitie i8 de nauwkeurigheid in ons geval beter dan 2 %van

de maximale uitgangsspanning binnen een ingangsbereik van ~ 1,35
volt.

De frequentiekarakteristiek

Bij deze metingen wordt de ene ingangsspanning constant gehouden,

terwijl aan de andere ingang een spanning van variabel frequentie

en constante amplitude wordt toegevoerd. Gemeten wordt de uit

gangsspanning als funetie van de frequentie. In grafiek 2 z1Jn deze

grootheden uitgezet. De ingangen zijn niet geheel identiek. Het

3 dB-punt ligt voor V
1
(v) bij 55 kHz en voor V2 (V) bij 80 kHz.
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7. Conclusie.

Bet toegepaste principe is alleazins bruikbaar voor het vermenig

vuldigen van spanningen.

De nauwkeurigheid wordt bepaald door de mogelijkheid weeretands

en transistorparen te vinden met dezelfde eigenschappen. Zonder

zorgvuldige selectie is de nauwkeurigheid niet groote

Ook het principe waarmee een tangenBhyperboliach verband tussen in

. en uitgangsspanning wordt verkregen is bruikbaar. Die hier bereikte

nauwkeurigheid van 1 ~ kan worden opgevoerd, indien transistor

paren met nog beter gelijke eigenschappen worden gebruikt.
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