
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een deeltjes-identifikator

Sluiters, J.E.

Award date:
1972

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/86f01372-18cd-4367-b176-6d456fcaba05


I

Een deeltjes-identifikator

door

J.E. Sluiters

Verslag van het afstudeerwerk verricht in opdr8cht van

Prof.dr. J.J. Zaalberg van Zelst t cnder leiding van

ir. J.R. v.d. Boorn. ir. J.J. Verboven en G.P. Ueijnsdijk.

Juni 1972.



.'

Inhoud.

\.1

1.2

2

2. I

2.2

2.3

2.4

2.5

• '2 .~6

2.7

3

3. I

3.2

Samenvatting

Algemene theoretische inleiding

De halfgeleider detektor

Methoden van deeltjes identifikatie

De funktiegenerator

Nauwkeurigheidseisen voor de funktiegenerator

Berekening van de funktiegenerator met ideaal

veronderstelde diodes

Berekening van de funktiegenerator met

niet-ideaal veronderstelde diodes

Berekening van de invloed van variaties 1n

referentiespanning en temperatuur op de

nauwkeurigheid van de funktiegenerator

Realisatie van de funktiegencrator

Meetresultaten van de funktiegenerator

Worst-case berekening van de funktiegenerator

De identifikator

Realisatie van de identifikator

Experimenten met de identifikator

NabeschouHing

Literatuur

Appendix

Progrcanma's

2

2

4

9

14

20

23

29

29

34

41

43

43

43

48



-]-

Samenvatting.

Wanneer een geladen deeltje 1n een dunne detektor een fraktie (~E)

van zijn kinetische energie afstaat en vervolgens in een dikke

detektor de resterende energie (Er),is het mogelijk met deze gegevens

het deeltje te herkennen.

In dit rapport wordt een onderzoek gedaan naar de verschillende

identifikatie methoden met hun mogelijkheden en beperkingen.

Gekozen is voor een identifikator, die gebruik maakt van het em

pirische verband tussen de range van het geladen deeltje in het

detektormateriaal en zijn aanvangsenerg1e. Voor een groot energie

gebied geldt dat de range evenredig is met EI.73, waarbij de even

redigheidsfaktor voor ieder deeltjessoort specifiek 1S en een konstant~

waarde heeft •. In de identifikator wordt deze macht gegenereerd door

een funktiegenerator, gebaseerd op het principe van sektiegewijze

lineaire benadering.

Met het A.V.F. cyclotron van de sektie kernfysika is een experiment•... ~~~
gedaan, waarbij een bundel van 14 ~eV deuteronen geschoten werd op

een titaantarget.

De verstrooiingsprodukten, gemeten door twee detektoren (~E en Er ).

zijn door de identifikator goed te herkennen binnen het gebruikte

energiegebied.
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I. Algemene theoretische inleiding.

Een versnellingsmachine genereert geladen deeltjes met hoge snelheden.

Wanneer zo'n bundel geladen deeltjes wordt geschoten op een target

ontstaan diverse verstrooiingsprodukten. Bij een geschikt gekozen

target kunnen hieraan protonen, deuteronen, tritonen, 3He en

a-deeltjes met verschillende snelheden verstrooid worden. Worden deze

deeltjes door een materiaal geschoten dan is het verlies in kinetische

energie karakteristiek voor het type deeltje. De energie metingen

worden verricht met halfgeleider detektoren.

1.1 De halfgeleider detektor.

Een halfgeleiderjunction detektor bestaat uit een dunne laag zwaar

gedoopt N-silicium en een dikkere laag gemiddeld gedoopt P-silicium,

die samen een diode vormen.

Brengt men op het geheel een sperspanning aan, dan zal een veraru11ngs-

~··laag ontstaan waaruit bijna aile ladingsdragers verdwenen zijn.

Het behulp van een eenvoudig model, zoals aangegeven in figuur I. I. I

kunnen, detektorkapaciteit, veldsterkte en lengte van het verarm1ngs

gebied berekend worden. Ten aanZl.en van de veldsterkte en de potentiaal

kan het volgende afgeleid worden.

De veldsterkte F(x) is evenredig met de integraal van de ruimtelading

p(x) en is in dit geval lineair.

In het verarmingsgebied (0 < x < I) geldt:

F(x)
F (0) F(O) (1.1.1)- ---)( +

I

<p(x) - j'F (x)dx (1.1.2)

4l(x) F(O) 2 - F(O)x + <1'(0) (1.1.3)----zJ"x

<1'(0) Vs

<P(l) 0

Hieruit F(O)
2Vs

(I. 1.4)voigt:
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Uit het parabolische gedrag van de potentiaalfunktie voigt voor het
I

verarmingsgebied 1 'en de detektorkapaciteit (Cd)

(I.1.5)

(I. 1.6)

met kl en k2 als konstanten.

p

R

deeltje

+
verarmingsgebied

a < x < 1

I
I
I
I
I
I
I
I
bn_

1

I

·1
I

a

I

I I
I 2V /1-1- s
I I

I
I

F(x)

t

fig I. 1, I

Een ianiserend deeltje maakt in de vaste star detektor snelle elektronen

vrij, die op hun beurt nieuwe elektronen vr11 maken.

De nu gegenereerde ladingsstoot (elektron-gatparen) is evenredig met de

invallende energie.

Het is duidelijk dat een verarmingsgebied noodzakclijk is, daar anders

de gegenereerde lading zou "verdrinken" in de vrije ladingsdragers.
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De ionisatie-energie, dat is de energie die nodig lS am 1 elektron

gatpaar te kreeren, bedraagt 3,65 eV voor Si.

De gegenereerde lading wordt verzameld over de detektorkapaciteit door

de veldsterkte. Deze lading wordt in de voorversterker omgezet 1n een

spanning, waarvan de tophoogte evenredig is met de energie.

Ret deeltj e wordt 1n deze detektor volledig gestopt.

Een speciaal geval van een halfgeleider detektor lS een zo dunne detektor,

dat de deeltjes niet gestoptworden, doch slechts een fraktie ~E van hun

energie afgeven.

Ret verarmingsgebied strekt zich nu over de gehele detektor uit.

De signalen zijn na versterking pulsvormig en statistisch in hoogte

en tijd. De pulshoogte is een lineaire maat voor de energie-afgifte.

1.2 Methoden van deeltjesidentifikatie.

Bij een identifikatie opstelling wordt gebruik gemaakt van een

dunne detektor, waarin een fraktie van de energie afgegeven wordt
" • J 0•••••~

(AE detektor) en een dikke detektor, waarin het deeltje gestopt

wordt ( Er detektor).

Na versterking en filtering ontstaan twee spanningspulsen met een

breedte van ca. 2 a 3 ~sec. en een tophoogte evenredig met Er resp.6E.

Het de signalen Er en AE kan een identifikatiesignaal afgeleid worden

volgens twee betrekkingen uit de natuurkunde.

A. Meting van het gemiddeld energieverlies per eenheid van weglengte.

B. Met behulp van de empirische betrekking tussen de range van het

deeltje en zijn aanvangscnergie.

A Id . f .k' b 1 ' dE. entl1 atle m..v. let verbDud tussen I', en d
x

Volgens Bethe geldt dat het gemiddeld energicvc~lics per afgelegde

weg gegeven is volgens:
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(1.2.1)

q elektronlading.

me elektronmassa.

Z atoomnuramer van het deeltje.

z atoomnummer van het detektormateriaal.

EO dielektrische konstante (vakuum).

N aantal atomen per volume-eenheid van het detektormateriaal,

I gemiddelde excitatie-energie van het detektormateriaal (11,5z eV).

v snelheid van het deeltje (niet relativistisch !)

Subsitutie van de kinetische energ1e E ! mv2 1n (1.2.1) levert op:

dE
dx

..... iI'et verband tussen E en ~~ 1S als volgt:

E
dE

'dx (1.2.2)

_q4Nz
8,TEOme

Voor een type deeltje is mZ 2 konstant.

De energie in de detektor neemt af van Et
over de dikte van deze detektor (d).

Teneinde cen s~npel verband te krijgen tussen Er en 6E kunnen we voar

(1.2.2) een benadering invoeren.

[ ~~E J

1e Benaderin~..:...

dan Hordt:

met

[ k2E]
Ste1 in (1.2.2) ln ~is konstant

dE
E·-dx :: k 3 (1 .2.3)

E,...

Oplossen van (1,2,3): J EdE
Et
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! [ (Er ) 2 - (Et ) 2 ] k3d en v~a Et Er + l1E

I [ -l1E. (2E~ + l1E) J k3d .~

(Er + !l1E).l1E -k3d (1.2.4)

Het rechterlid van (1.2.4) is konstant voor een type deeItje. Een

elektronische realisering van (Er + !6E).~E Ievert een output op,

die karakteristiek is voor een type deeltje.

2e Benadering:

net

'" "' .....
1

k 2
4

k,-d
:J

Ink4 + InEt

Ink4 + IllEr
(I .2.5)

Het Iinkerlid van (1.2.5) is konstant en kar~kterisliek voar het type

deeItje. Elektronisch is dit moeilijk tc v2rwezenIijken. De benadering

die men in de praktijk toepast is:

konstante (deeItje). (1.2.6)
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In een experiment wordt die konstante C uit (1.2.6) ingesteld die

de beste identifikatie geeft.

Een elektronische realisatie zou als volgt mogelijk zlJn.

( zie fig. 2.1.3)

liE

fig. 1.2. 1

+

x uit

Een nadeel van deze methode is dat slechts voor een beperkt energle

gebied een identifikatie mogelijk is. Bovendien zullen bij verandering

van zmvel energie als detcktor de konstante C opnieuw afgeregeld moe-

"~"t~n worden. In de praktijk is dit tame1.ijk tijdrovend.

B. Identifikatie m.b.v. het verband tusseD range en energie.

Voor' de range van geladen deeltjes 1n silicium geldt de empirische

betrekking:

R

R dracht.

(1.2.7)

E energie

A konstante die karakteristiek is voor de nard van het dee1.tje.

a '" een zeer L:mgzaam verallderende funktie van E, die in het gebied

tussen 5 en 30 MeV ongeveer 1.71 is.

Met de opstelling aangegeven in fig. 1.2.2 v1nden we met pals plaats

waar het decltjc gestopt is en d de detektordikte:
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t,E detektor Er detektor

~
Er p

-----1
I
I
I

I I I I
--I I"'!! /4:R "'1

d 2

fig. 1.2.2

R1 d + R2 A Et 1.73

R2 A Er
1.73

d + A E 1.73 A Et
1.73r

d
A

E 1.73
t

E 1.73
r (1.2.8)

dA ~s bij een gegeven detektordjkte karakteristiek voor het deeltje
...~ "'... ....

en heet voortaan P.l.O. (Particle Identifier, Output).

De opstelling van de clektronika kan er als volgt uitzien:

fig. 1.2.3.
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Deze methode lS eenvoudiger af te regelen dan de methode beschreven

in A mits twee identieke funktiegeneratoren gerealiseerd kunnen

worden. In de in de handel verkrijgbare identifikator van "ORTEC"

is deze moeilijkheid omzeild door gebruik te maken van slechts een

funktiegenerator met een time-sharing. De timing van dit apparaat

is in de praktijk lastig 1n te stellen.

De goede benadering van het verband tussen range en energ1e volgens

R = A Ea heeft ons doen besluiten een identifikator te realiseren

volgens dit principe.

2. De funktiegenerator.

De identifikator lS een elektronische realisatie van de operatie:

P.LO.

De signalen Er en ~E zlJn pulsvormig met een tophoogtc tot 8 Volt

"''e;{ een breedte van I a 2 llsec.

Het genereren van de funktie Vout Vin 1• 73 kan volgens twee

methoden verwezenlijkt worden.

A. log- antilog versterkers.

B. sektiegewijze lineaire benaclering.

nit pr1nC1pe wordt toegepast in de in de handel verkrijgbare

Particle Identifier "ORTEC 423". Er wordt gebruik gemaakt van cen

funktiegenerator. Het Er en !m signaal ,vardt opgete.ld en aan de

funktiegenerator toegevoerd. In- en output zien er als in fig. 2.1. uit.

C

input
fig. 2. I

output



-10-

Er kleven enkele nadelen aan dit systeern t.w.:

Ie. De exponentiele elementen in de log- en antilog versterkers

rnoeten het zelfde temperatuurgedrag hebben. Zelfs als hieraan

voldaan zal worden, dan is nog geen absolute kompensatie ver

kregen, omdat het signaal vermenigvuldigd wordt met 1.73.

2e. De operationele versterkers moeten een lage spanningsdrift

hebben. In de "ORTEC 423" identifikator \.Jordt de gehele funktie

generator print 1n een oven geplaatst.

3e. De operationele versterkers moeten snel zlJn. De versterkers in

de funktiegenerator van "ORTEC" zijn te traag en maken daardoor

dit apparaat kritisch. Om dit toe te lichten bekijken we nogrnaals

het uitgangssignaal van de funktiegenerator uit figuur 2.1.

c

...... , ..... '"

\
\B
\
\
\

\
"-_...~

fig. 2.2.

In werkelijkheid lleeft de uitgangsspanning de vorm van de gestreepte

lijn in figuur 2.2. Het tijdstip L is instelbaar en heeft nu duidelijk

gevo]gen voor de uitgangsspanning van de identifikator (pu]s ABC) en

bcpaald daarmee de narn;keurigheid

De kromme V ~ i l •73 kan Harden gerealiseerd met: behulp van een net:\Verk

bestaande uit diodes en \veerstandcn. Aange;cien de kronulle cell. positieve

tHee afgeleide heeft: moet bij toencmcnJe spannlng steeds meer stroom

bijgeschakeld worden.
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1

v

]

Rtana

Vref

fig. 2. Li

t

R

R

fig. 2.3

+V

Figuur 2.3 geeft een schakeling van zo'n netwerk. De uitgangsstroom

is aangegeven in figuur 2.4, waarbij de diode ideaal verondersteld

1S. Sommeren we de stroom van een aantal van dit soort nct\\'erken op

een virtueel aardpunt van een operationele versterker, dan is het

mogelijk door de juiste keuze de referentiespanningen = knikpunten

en wcerstanden = hellingen de gewenste krOiwne te bcnadcren.

E.e.a. \vordt duidelijk gemaakt in figuur 2.5 en 2.6

+V

~ 2

-Vref 2 eventucpl roccrdere
segmentcn.

fig. 2.5.
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i

t

t

''t, " • .,.,.

1

RZ

Vref ~v

fig. 2.6

Dekijken ,,'e onde.rsta3ud netvJerk (fig. 2.7), dan Zlen ,·le dat de

belangrijkste temperatullcafhankelijkheid afkm'lstig is van de diode.

@--C:J-
f· I J

-. :-~.:i!"'_'

R ~. I
l--"~

-\I ref 1__,.... V
D

~, > T1.2 I

R+v
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Bij toenemende temperatuur wordt de spanning over de diode (VD)

kleiner, waardoor de uitgangsstroom toeneemt.

Een afname van de diode-spanning heeft hetzelfde effekt als een

toename van Vref' maar aangezien Vref een negatieve spanning is,

verschuift het knikpunt naar links.

Bestaat een funktiegenerator uit een aantal van deze segmenten, dan

verschuiven de knikpunten allemaal naar links bij verhogen van de

temperatuur. Daar de hellingen slechts van de weerstand afhangen

blijven deze nagenoeg gelijk. Het resultaat is een met V toenemende

fout, die grote afmetingen kan aannemen. (zie fig. 2.8)

~

I

~---,-----_.---

Vref 2

Fit> 2.8

Deze sterke temperatuurafhankel j j J:heid ~s voor een groat ciccI op

te heffeu door gebruik te maken van tHee extra kompcnsatiediodes.

Het netwerk ziet er als voIgt uit (fig. 2.9)

D,.,
j

-cr'-
~

-\T
ref

Fig. 2.9.
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De diode voorwaartsspanning (VD) wordt nu door twee diodes (Dl, D2)

gekornpenseerd. Nu de diode voorwaartsspanning gekornpenseert is,

kunnen ,.e stellen Vknik ~ Vref ' Een volledige ternperatuurkornpensatie

is niet rnogelijk, orndat de ternperatuurkoefficient van de diode

spanning stroom afhankelijk is, want in fig 2.9 is i l I i 2 .

Opmerking.

De twee kompensatiediodes (Dl, D2) moeten hetzelfde ternperatuur

gedrag hebben als de schakeldiodc (D3).

Diodes gesorteerd op gelijke i,v karaktcristiek b-ij 2SoC bleken

niet voldoende te kompenseren.

Een element dat voldoende kornpensatie geeft is de CA 3039 van RCA

(6 diodes op een gemeem;chappel ij k substraat). De maximale toelaat

bare sperspanning is S Volt. Uit veiligheidsoverwegingen zal de

ingangsspanning de 8 Volt niet overschrijden (d.H.Z. 4 Volt sper-

"i:?panning). Dit is weI een beperking van het werkgebied van het

ingangssignaal.

De funktiegencratoren zlJn de belangrijkste elementen in de identi

fikator. De fout geintroduceerd door de funktiegeneratoren mooten

verwaarloosbaar klein zijn t.o.v. de fysische onnauwkeurighcden. Deze

laatsten ziju afhankelijk van het (~y.periment (cnergie, dikte LIE cletektor,

etc. ) en zullen aan de hand van enke]e konkrete r,evallen worden bere-

kend. De signalen nit de Er en ~E dctektor zijn statistisch. De puls

hoogten vax} deze signaleD zijn Gauss--vormig verde,eId illet e,-,11 gc-Tllid-

delde waarde en een standaardafwijking. In de kcrnfysische meettech-

niek ,,",ordt gebruik gemaal:t van de b:ccedte op halve hoogte (F.l.J".H.H.)

V.H.H.H. == 2,35 0 (0 = standaardafwijking.)

In t t kort zal aandacbt bcc,teed \,Tordc!l aan die effekten in de

dctektoren, die bepalend zijn voar de resolutie van de signalen
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Effekten 1n de Er detektor en /I.E detektor.

1. Thermische ruis, stroomruis, 1If rU1S.

2. Onvolledige verzameling van de vrijge~aakte elektron-gatparen.

Effekten 1n de AE detektor.

3. Straggling. Dit Z1Jn fluktuatles in de grootte van de /I.E puIs

t.g.v. de onzekerheid in het aantal botsingen tussen het deeltje

en de elektronen van het detektormateriaal.

4. Plaatselijke dikteverschillen. Deze leveren oak een spreiding III 6E.

5. Hoek van inval. Deze hoek bepaalcl de afgelegde "leg en daarmee de

grootte van /I.E.

De effekten 3 tim 5 resulteren in fluktuaties van hE.

De toe-name van 6E zal een afname van Er betekenen. Deze effekten

hebben geen invloed op de sam Et .

De resolutie van E1' Hardt bepaald door de effekten 1 en 2.

De volgende halfwaarden-b1'eedten zijn met onze apparatuur te bereiken.

(tabel I)

~--------~-----'-'------""-r-----

125 keY 500 keY (Ep ) protonen

150 keY 1000 leeV (ED) deutcHmen'J

I 60 l~eV 1500 keY (brl<) IT] Lcmen.
--~---_.__ .~---- " ----~----.,....... ~_..~,--------_...- -~ .._------~~--

Signaal

E t == E 1' + /I.E

Er

AE p

AED
(\ETJZ

Resolutie
(F.H.H.H.)

{IO keY

{IO keY

Energie
afz,ifte

20 He'}

20 HeV

Dee.ltjes
type.

proton en.

protonen

Indien we de oUlput van de ielentifikator (P.I.D) uitzetten tegen de

eno1'gie (E t ) krijgen we ongcvcer bel beeld voor proton8Jl t deuteroncn en

tritonen, dat in fig. 2.1. I is gcgeven.
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P. 1. O.

2

tritonen
R"

I sIt

R'

t
B

Ie'
~ A

fig. 2.1.1.

De verhouding in de faktor mZ 2 , die karakterit;tiek ~s voor een deeltj es

0,"'_ type is voor resp. protonen, de1Jteronen en tritonen ongeveer als

2 : 3.

Het beginpunt van de 1ijn hE in fig. 2.1.1 ~s afhankelijk van de

dikte van de 6E detektor. Protonen met cen cnergie kleiner dan EA

leveren aIleen een sigllaal ~E en Been Er ; m.a.w. het Proton wordt

in de 6E detektor gestopt. Aangczien deutcronen z\\faaruer zijn dan

protonen is e1' meer ene1'gie nodig am cen deuteron door de ~E detektor

I . E' ..te sc neten, A > EA" Evenzo voor t"r~tonen.

lIet eindpunt B hangt af van de encrgic van dE" aangcboclen deeltjes

en is beperkt door experiment en versnellin~~rn~chine.

Stcl we meten bij cen energie Ee (20 MeV) cell protonen output I met

cen onnauwkeuriheid PQ (P.W.H.M.) ( zie fig. 2.1.1)

Dezc onni111\'!kcurigl1f:dd VJou1t dOOI" de meetopstelling veroorzaakt, daar

we de identifikator foutJoos veronderstellen . We zulleu

is gcnocmcl de fOrI:Jl11e V<Hl Betbe voor clcelLjesidcetifikatie. Hij

benaclering kan hicrvoor geschrevcl1 Horden:

C(cleclLjc)
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Dezeformule is niet bruikbaar voor identifikatie, maar weI voor

een foutendiskussie. De formule rechtvaardigt het optellen van de

relatieve fouten Er en 6E. Duidelijk is dat de relatieve fout in

het 6E signaal dominant ~s en weI ~n ons voorbeeld: (tabel I).

125
500

150
1000

25% -+ PQ

15% -+ P'Q'

a (lIETl~ 1=~
ETR 1500

1 1% -+ P"Q"

We bepalen nu de resolutie van het p.I.a. signaal voor een andere

vlaarde van de ener8le (RS, R'S', R"S") b.v. voor die ,.marde ,·.raar

voor Er ~ 6E is.
~ ". ""- ...

Gegeven: lJE detektor diktc: 100 fJIU

Range J.n Er detektor .-- SO fJm

Dus toUlle range '" 150 fJm

uit figuur 2.1.2 voIgt dan voor protonen, denteronen en tritonen do

totaal benodigde energie, to wetcn:

Etp 1+ HeV

EtD 5,4 HeV

EtTR 6,2 HeV

Voor de energie E
t

waarvoor liE = Er Zle figuur 2.1.3, volgtvoor de

resolutie bereikbaar met onze apparatuur:

lJE Br (protonen) afgifte 2,0 HeV met resolutic o (LIE) 220 leeV

liE Er (cleuteronen) afgifte 2,7 'leV met resolutic er(AE) 260 l<eV

AI': Er (tritonen) afgifte 3, I l:lcV 1"1'.et reso1.utie o (LIE) 280 keV

De relatieve fout van LIE IS nag steeds c1ord.nant en bcdraagt:

voor protonen I 1%

'loor deuteroneil 10%

voor tri tonen 9%

De c!.hJijLingen PQ en RS nit figuur 2. I . I kunnen nl! 'leW gctallen \-lOrden
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Fig. 2.1.3
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l?--{,;-. '-"

(HeV)

fiE. 2.1.4.
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De resolutie van het p.I.a. signaal, inherent aan het detektie

systeem, mag niet door fouten in de funktiegeneratoren verslech

terd worden.

We nemen deze fout 0 en konstant over het gehele energiegebied.

De onnamvkeurigheid log. v. de funktiegeneratoren wordt dan kwa

dratisch opgeteld bij de fysische "ruis".

Bij een 0 van 3% zal voor protonen de resolutie 1n het ongunstigste

geval zijn (bij 4 MeV) \j 11 2 + 32 ' ~ 11,52

De fout die de funktiegeneratoren dan introduceren 1S te verwaar

lozen. De verhouding van de outputs van de verschillende deeltjes 18

2 : 3 : 14 : 16 voor resp. protonen, deuteronen, tritonen,

He 3 en a deeltjes.

Wanneer de volle output 16 bedraagt, dan mag 0 absoluut 1/16 van

3% is 2
0

/00 zijn.

De afwijking die de funktiegenerator mag hebbeo Lo.v. (V) 1.73

mag 2%0 van de volle uitslag bedragen .

..

2.2. Ber!'J:~::i~J''..~ de_!unJ~.~i~J2~:.:::!:ormet ideaal veronder stelde diodes.

Voor de diode geldt:

o
00

l~en analytische methode om de referentiespanningen en weerstanden

van de funktiegeneratorscgmentcn te berekC'llCI1 H:.lS niet nau'·:-lzcurig

gcn()(~g. Net deze berekening, 8<.:.ngegcven in appendix A, is (ien kOl1trole

van de nwnerieke berekeningen rnogelijk.

De numcrieke berekcl1ingen zijn verricht m.b.v. het progra;nrna "FUNKTIE",

dr•. t in figuur 2.2.1 \vordt toegelicltt.

In figuur 2.2.1 ZlJll dric krommen aanzcgevcn, welke als voIgt het

verband tussen ~ en y a~ngeven.
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3 I 2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

·----'---·+r-----
xR(i + I)XK(j)

- - ------- - - -----/--f-:.f'f1

YK(j) _

YR(j+1

<" ¥.RU)

fig. 2.2. I •

Kromme y nxA

KrolDille 2 y BxA + Dl Dl < 0

Kramme 3 y CxA + D2

Met het programma "FTJl,KTIE" Hordt in het startpunt

[XlZ(j), YR(j)] eell raakJijn8ekonstrueerd.:l811 J\ro'nm(~ '1.

Het raakpunt wordt: [XK(j), YK(j) J .
De ko~rdinaten van het raakpunt moeten voldoen aan 2 vergelijkingen.

1. de vergelijking van de raaklijn aan krOInrnc 3 door [XR(j), YR(j)] •

Y •.. YR (j) Ae xA- 1 (x - Xl{ (j ) ) .

2. op kromme J llggen:

y ~ CKA + D2.
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Na eliminatie van y vinden we:

o C.(A-I)xA - C.A XR(j) xA- 1 + YR(j) D2.

De waarde van x wordt gevonden met een Newton-benadering en wordt

XK (j ) .

Het raakpunt (XK(j) , YK(j)] is nu berekend.

Het volgende knikpunt[XR(j+I), YR(j+I)] wordt gevonden door het

snijpunt te bepalen van de zojuist gevonden raaklijn met de kromme 2.

Eliminatie van y uit,

de raaklijn: y-YR(j) YK(j) - YR(j)
-XK(j) - XR(j)

(x-XR(j) )

en kromme 2 y BxA + DI

levert de absis van het volgencle knikpunt (XR(j+1 )), omdat in dit

"geval uitgegaan \vordt van een konstante ahvijking aan de bovenkant

van de krOIlllTle is gekozen

B C en DI o

De krommen I en 2 Z1Jn identiek.

Or grand van een beschouwing over de fysische heperkillgen van de

meetnall\vkeurigheid ( zie hoofdstuk 2.1 ), \'Jerel vaor de rnaximale

afwijking gekozen 3
0

/00 van de maximale output.

De maximale uitgangsstroom bij een ingangsspanuing vari 8V, hl:odrAagt:

( 8) 1 ,73 __ 35 nlA

De toe ta latcn afwijking wordt nu:

3
0

/00 vall 35 rnA = 10-4/"
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2.3 Berekening van de funktiegenerator met niet ideaal verondersteide

diodes.

Omdat een diode een schakelaar ~s met een kromme voorwaartskarakteris

tiek wordt in een knikpunt een volgend segment pas geIeideIijk ~nge

schakeId, waardoor de benadering van de kromme beter wordt. Of m.a.w.

bij een gegeven benaderingkriterium zijn minder segmenten nodig. Dit

was een goede motivatie om de funktiegenerator nogmaais door te rekenen

met een passend diode model.

Voor de stroom-spanningskarakteristiek van een junction diode ~n

doorlaat geIdt:

VD

met a

ain (i/io +1) + iR

KT/q

2.3.1

en R

i
o

matariaalweerstand.

sperstroorn

, ... JUt metingen van de voorvaartskarakteristiek bij verschillende tem

peraturen van de monolytische diode array (RCA CA 3039) is gebleken,

dat de beste aanpassing aan het model verkregen wordt door de volgende

waarden voor R en i o te ld ezen.

Tabel II

17

25

35 j45

-'---"~-' ----_._~~.__._._-

Lf ] 0- 16

5,6 ] 0- 16

2,5 ]0- 15

] ,25 I 0- 1/+

5 ] O-j/{

R 40,
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Opmerking:

i o is de Iekstroom die in het exponcntiele verband 2.3.1 de

beste beschrijving geeft voor het gcdrag van de diode in doorlaat.

Deze is niet geIijk aan de fysisch mcetbare Iekstroom.

Fig. 2.3.1 Iaat Z1en hoe &~n segment van de funktiegenerator 1S

opgebouwd.

... ' , . .... r

D2

Dl L2

VD

Fig. 2,3. I

(,iln (ilia + 1)

25 mV.

V
ref

+

1
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Aangezien de ingangsspanning Vi positief en de referentiespanning

Vref negatief is, staan de kompensatie diodes D] en D2 steeds in

doorlaat.

De stroom ~] ~s de bijdrage van het element aan de uitgangsstroom

van de funktiegencrator.

We kunnen twee situaties onderscheiden ten aanz~en van de schakeldiode

D3.

A. D3 is dieht (i] 0)

B. D3 ~sopen ( i 1 f. 0 )

Geval A.

Wanncer i j = 0 moet de spaunin? VVP bencden een bepaalde waarde liggen .

(gekozen is 50mV).

De spanning VVP ]8 te berekenen \mnneer J'2 bekend is.

Deze grootheden vwrden in het programma "DIODES" berekend .

. 'De-volgcnde vcrgelijkingen zijn hiervoor van toepas8ing:

o Vi - 2Ri 2 - 20.1n [i2/io + jJ + Vref ·

VVP Vi - i 2R.

Geval n.

Deze situatie ontstaat wanneer de spann~ng VVP > 50 mV ~S.

De schakeldiode D3 karnt in door1aat (i j f 0).

Van beLang is i] f (V i ) .

'.'our het netvlcrk gelden nu de volgende betrekkingen.

Eliminatie van i 2 Levert or:

[

V i ·'i j JZ-Cdll(j J/in+l)
O=-Vj+i IR+201n(i j /i,,+J)--2a.ln -.--.--.---;----~---._.__. +J -:

• L ~oR

2.3.2

2.3.3
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Bij een gegeven ingangsspanning Vi kan 1] bereken~ worden m.b.v. een

Newton-benadering. De funktiegenerator wordt nu gerealiseerd met 8

van deze netwerken. Om de kwaliteit van deze funktiegenerator te

beoordelen is het zinvol de afwijking met de ideale kromme

(y = 10-3 x I ,73) te berekenen voor diverse waarden van de ingangs

spanning. Voor deze berekening is het programma "DIODES" ontvlikkeld.

Dit programma is geschreven in Fortran 4 en wordt gedraaid op de

PDP9 van de groep kernfysika. Deze komputer besehikt over cen display

en een plot ter.

Ret programma werkt als volgt:

Eerst worden de referentiespanningen XR(j) en de weerstanden" R(j)

geIntialiseerd, zoals die berekend zjjn uit het programma "FUNKTIE"

De eyklus is als volgt:

Bij een \,;raarcle van Vi vlOrclen de stromen in alle clementc'n herekend en

opgeteld, daarna 'i.·lOrdt Vi verhoogt en opnieuvJ de stromen berekend.

Tussen twee referentiespanninBcn bevinden zich 10 meetpunten met oncler-

·'J.ing gelij ke afstanden (Vi (K, N» .

nij een waarde van Vi wordt voor ieder element eerst 12 berekend en

daarna VVP. Er zijn twee mo~elijkheden:

1. VVP < 50mV d.w.z. de schakeldiode 15 dieht, de lekstroom wardt toe-

gevoegd aan de totaalstraom.

2. VVP > 50 mV c1. P. z. de schakeld iude 1,; open en de stroom cloor deze

diode 'imrc1t bCl'ekend en opgeteld bij de totae\! stroom.

Doorc1at de strornCcll in de schakeldiodes cn de kOlll[H'nsatiecJiodcs ver

schillcnd zijn, zijn de juistc referentiespanningcn in absolute v!aarde

kleiner dan de refercntiespanningen gevonc1en m. b.v. het progrmrnl1a

"FUNKTTE".

Bij de eerste run was het bceld op de clispJ.ay als In fig 2.3.2

krOlIl1ne a



-27-

£

1
£ f (V . ) - 10- 3 •V . 1 • 73

1 1

<5

__ V.
1

fig. 2.3.2.

Door nu in het: programma de rcferentiespanningen te vari(~ren, IS met

een "trail and error" methode dE' kromme b gercaliseercl, De uitgangs

stroom van de funkticgenerator, behorencle bij krornme a, v,a5 te laag.

De referentiespannil18,en werden allemaal met een verscbillenr1e Lonstante

verkleind.

De ,,'eel:stanclen en referentiespnnningen die bij krOL1Cl1e b l,ehOJ:en zijn

111 onderstaande tabel III aangegeven.

Tabe 1 III.

0' J 1 1 :'; }. : .'.~ !

(
, , ( ( ; 'j

"., ',' (.- 1 ". ,.~ (i . ':. { ';;

. -~. :" .'... J ~.'-:' '//'('. 1 I' j, Y' l,:':' J
(, • ~) ::': 1 10 '( c; '-' J

,I ( . r; !.

f ( , ,.j'

( !,
t \.'

• 1

(( ~ !, 1 t-;' ( • .--" r + {> 1 ,-." t'. J ;=:-.; ~'j I ( .-
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Aangezien er voor lage ingangsspanningen « O,5V) geen grate eisen

gesteld zijn aan de nauwkeurigheid van de funktiegenerator, is be

sloten voor het eerste element een weerstand te kiezen (RO). Het

gevolg hiervan is, dat de afwijking van de funktiegenerator tussen

OVen Vref1 maximaal is en gelijk aan het 1,rl.terium van 3
0

100 bij

volle uitslag.

De nominale afwijkingskromme uit fig 2.4.' ~s berekend met de

gegevens uit tabel II en III.

Opmerking:

De implicicte vergelijking w i 1

YN

",' "" •. 0\<,_

met VDD

en YNA

Vi-i,R-aln(i,/io+l)

Rio

dYN

"dTj

+,

Konvergentieproblemcn tredcn op bij ingangf;spcmningcn lager clan de

voorspanning van de schakeldiode. vrm kan tijdcns het konvergentic--

proces even negatief Honlen, dan wordt de m()cJuh~s van VDD genomen en

tevens de afseleide van YN ndelr i, (YNA) <:lp.ngepast. 1'en810tte wordt

het konvergentieproces gcdvongc'.n van de pc,,;:; L -ieve Lan t: t.e konvergcrej[

en is afgelopc'n vlOnneer YN djcht genocg bij nul ligt. (-TJ1S < YN < EPS)

Om progrDJl1mcLtcchniscl1e reclenen zijn de s)T:lbolcn in het T'l"ogramma anders.

Hen 1eze vaal':

n. R(I) (ueerstnnd 'i;111 clenH:nt: i)

a 25 mV

~, XN

1 0 SP

XE(T) (referenticspannine v~n element i)
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2.4 Berekening van de invloed van variaties ~n de referenttespanning

en temperatuur op de nauwkeurigheid van de funkt iegenerator.

Alle referentiespanningen worden met een konstante fraktie veranderd.

Fig. 2.4.1 geeft de afwijkingskroMuen voor variaties in deze spanningen
o 0/ d 0met resp. 2 /00, -2 00, 1 /00, -I /00.

Ter vergelijking is ook de nominale kromme geplot.

Fig. 2.4.2 geeft de afwijkingskrommen yoor verschillende ternperaturen,

waarbij gebruik gemaakt is van de "'aarden voar i o uit tabel II. De

weerstanden hadden een ternperatuurkoefficient van + 50 p.p.ro. Deze

berekening toont aan, dat een goede temperatuurk~mpensatieverkregen ~s.

De referentiespanning vlOrdt gemaalzt m. b. v. een central e -I OV referentie-'

bron en een spannings-deler R2 , R3 , zie fig. 2.5.1.

+ R .{3IP~
L._ I L"..........-

".....•. -::'~~~

-;l;:~~ D2
I"r-;"·:·i"

".~.,~ D1

fig. 2.5. 1•
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Tussen de berekende weerstanden (R), referentiespanningen (Vref )

van tabel III en de te realiseren \"eerstande R], RZ en R3 bestaan

de volgcnde relaties:

1. R1 R-R diode

R-ZR diode

R diode

In tabel IV staat aangcgcven hoe groat deze weerstanden voor ieder

clement zijn.

Tabel IV.

Element nr.

935,7 1/.526 995,6

Z 10 /13,1. nO] , 0 121 /+,7

3 1111 ,5 1+78 /,,6 1/+1+1,1

I. 1162,4 3586,6 1711 ~ 0

5 1203,6 Zt';69,7 2061,3

6 1238,3 2391,7 2550,6

7 1268,1. 2049,9 3299,7

8 1295,0 1793,8 11605,9

RO = 1337,6 U (tusscn Vi en P in fig. 2.5.1)

Eel totale Sc[l<.:l:W van de L:Ilktiegc,'crat"or 1S gcgeven l..n fiE. 2.5.2.
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.-{:,::~~]---,;,::---~'-
1268,/f .~.

--] 0 V
f
· .

_~ L r~

aIle waarden 1n n
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2.6 Heetresultaten van de funktiegenerator.

A. Metingen met gelijkspanning.

Voor de gelijkspanningsmetingen bij verschillende temperaturen

is gebruik g~naakt van de opstelling uit fig. 2.6.1.

Off-set

uit

fig 2.6.1

Voor de operationele verslcrker A. i~; gehruikt lwt type 311 "i/ 12C

van Burr. BrO\ffi met onderstaande relevante gegevcns.

Full power band with

Offset

Offsetvoltage2rilt

100 rOLe;

-I- 1 m\/ afregc:l1!::tCil' 0[1 0 mV

15 ~V/oC ( -25°C -85°C)

Inout: bias current

De funktiE'gC'nerator levert

0,02 n\ (FET

=. 10'- 3 '\'. ) I. 73
• ~ Hl

Dc:. uitg.~Jngssp2nnin_g van de funJ,ticg,.._n(.:rntoT Flct \Ter~;t:QI'keT I :-:~;

Rt . 10-' 3 • (V i 1) ! .73

In vcrl-},~~tnd IT1C:.-t de EIi1xirna.le uiLg,:·;_n[~s~_~:p.._~~q~1i:[1g v"a.n de ca a 8V 7 \,:renEOn

o 2 tV' ) 1.73
, \. 1.0'

Dus Rt "-' 200.0

l'1et Rt kan PC'l! ~_;c:l1aa1.fal~.tor ingest cld \-:'0}_~dcn. nc \ tC'rugkc 0.1

"JCersLLinc1 P'-t E~PC(;]_t: v(~r(~e.r ge€~n ral vrjTl bet(::1.\el~~ ~~) O:~"ld;lt in het uit-
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Om een aanvaardbaar beeld van de kwaliteit van de proefschakeling'

te krijgen is een normerin~ toegepast.

De uitgangsspanning bij 4,000V ingangsspanning 1S ongeveer gelijk

gemaakt aan 0,2(4)1.73.

In tabel V zijn de meetresultaten aangq~even.

TABEL V.

-----------,-----.
Vin (V) Juiste (mV)

waarde

Vout 18 0 e Afwijking Vout 55° Afwijking Fout van af'

(rnV) (mV) (mV) (rnV) vlij king (rnV:

0,5000 60,3 74,8 + 14,5 7/+,9 + 14,6

I ~ 000 200,0 2O/~ ,2 + 1+,2 203,9 -:+ 8.9

1,500 403,3 Lf04 ,4 + I , I 409,9 + 6,6

2,000 663,5 66Lf , 5 + 1 ,0 669, ] + 5,6

2,500 976,0 98] ,9 + 5,9 786,7 + 10, I'

.... ~~, 000 1338,0 1336,7 I ,3 13 /;2,2 + 4,2 0,2

3,500 17 L,6,9 1751",3 + 7,4 1757,8 + 10.9 0,3

4,000 2200,9 2200, I 0,8 2205, ] + 4,2 0,1+

4,500 2698,3 2706,9 + 8,6 2710,4 + 12, I 0,5

5,000 3237,8 3238,6 + 0,8 32 /,2,6 + 1+, S o ",~
5,500 3818,2 3827,9 + 9,7 38YJ,6 + I 2, If O,h

6,000 4438,5 4LillO, ] -I- I , (, 4L,VI ,2 + !J.,7 0,6

6,500 5097,7 5109,13 + 12, I 5112,6 + I LI,9 0,7

7,000 5795,0 5799~8 + Ij ,8 5803,1 + 8, I 0,7

7,500 6529,E. 654 /+,6 + Is~O 65119,5 + ] 9,9 0,9

8,000 7300,9 730(3;)0 + "I, ] 7306,J + to ~ 1 ,0.J, L
______"" ____~_ .._.__...,.. ~........_..-~ ..~'"'~ .........._~.,,_'___________.~___.__··~ ......._._'v__,_~·____~_··_...._.'.__T_ .• _ •..___ ~____ ~,_.~.•~... ___._______.. __ ~~.~._.__.~ ,,-_~__•••.,.~~__

lezing '.l8Xl de uitgangsspCluning ontstaan door t\A:rec oorz~ikpn:

1. Het }aatste van de 5 digits van de digitale voJ.!:lii("ter (FLll;:E 8JOU)

grotcr dan 1;'.
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2. De onnam.Jkeurigheid in de ingangsspanning 0 Vi bedraagt 0,5 mV

en resulteert 1n een 8 Vout volgens de relatie:

o Vout = G 0 Vi

waar1n G de versterking is. Deze versterking is afhankelijk van het

aantal ingeschakelde c1ioc1enetwerI-::en en dus ook van de ingangsspanning.

De som van de fouten is aangegeven in de laatste kolom van tabel V.

De ahJijkingen bij ISoC en 55°C Harden in een grafiek uitgezet, waarin

reeds de via het programcla "DIODES" berekende ahrLjkingskrornme aange-

geven 1S ( fig. 2.6.2)

Voor de dynamische met ingen aan het proefmodel 18 gebnd k gemaakt

van een 8192 kanaa 1 s ADC van "NUCLEhR CHICl,CO".

Deze ADC is ecrst geijkt net cen preclsie puis generator, teneiude

Tusser! de aangclq;de spanning en het kanaalmnTi1er van de ADC bestaat

een 1ineair verbarld.

Bij spanningi'D van 0,5 ., o t:'7,J V oplcJ,c-::lld l~!eL (),5 V Z]J 11 de kanaalnummerf;

genetcn.

Uit deze mee~:pullten \TO t ue: hE.~[3tC'. lil1~ai.re. l.Jcnad('riIlg~

De recbte \·mn]t:

y~..: 8!1 x -76

Met x: de aanselegdc spann

y: het nantal k~n21eo.

De meetpur-,te.rl t./rn 7,. 5 1 igZ:CIL bi.rln(:~n CC11 lear1 1.a,fstn:.lo op deL~c. rE.crttct-

X==1,233 Y+9],71

Offset. spann]"Cl[:~ 93,7J nV,

Bij de n1eti11~~,C'n nan de £1]n1~ticgenc:caLor \c/orc]i: CC'1.·~,~t' rl~b~.v .. dc~ j\DC de

ineo-ngsspRnnin~ van
,

('.1 e

splnning (zit' f . 2,6. '3 )

o is.
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tabel VI

Juiste Afwij- Namvkeurig-

Kanaal- Spanning Kanaal- Spanning Genormeerde spann~ng king heid afwij-

nummer. (Volts) . numrner. (mV) spanning. (mV) (mV.) king (rnV)

735 I 108 227 200, If 200,0 + 0, li I ~ 2 + 0,5 = I ,7 I
I 141 I ,5 293 455 40 1,8 lt03,3 - I ,5 I ,2 + 0,7 = I ,9

1546 2 532 750 662,3 663,5 - I ,2 I ,2 + 0,7 ... I ,9

1852 2,5 823 I 108 978,4 976,0 + 2,4 I ,2 + I ,0 -- 2,2 I

2358 3 I I 51 1513 1336,0 1338,0 - 2,0 I ,2 + I ,0 .. 2,2

2763 3,5 1535 1986 1753,6 1746,9 + 6,7 I ,2 + I ,2 .. 2,1+

3169 4 1945 2492 2200,4 2200,9 - 0,5 1 ,2 + I ,2 = 2 !J., .

3574 4,5 241 I 3066 2707,3 2698,3 + 9,0 1,2 + I ,4 -- 2.,6 .

3979 5 2899 3668 3238,8 3237,8 + I ,0 J ,2 + I ,7 = 2,9

ll384 5,5 34/+0 4335 3827,8 3818,2 + 9,6 1,2 + 1,7 - 2,9

4789 6 4001 5027 4438,8 l1438,5 + 0,3
1

] .2 + I ,8 - 3,0

5194 6,5 4613 5782 5105,5 5097,7 + 7,8 1,2 + 1,8 -- 3,0

5600 7 5247 6563 5795,1 5794,9 + 0,2 1,2 + 2,2 - 3, Ii

6008 7,5 5934 7410 6543,0 6529,6 + 13,4 ] ,2 + 2,2 = 3,4

6419 8 6639 8280 7311,2 7300,9 + 10,3 J ,2 + 2,2 ,.~- J (,, ,

__.1__._________.___ .__.....___. ...-~-_._._.- ----- --_._---_., ~._---_._~ ..

r-- ---~--~--"

49() 0 -; r-l~-'l
f--~'='-'"

r--'i ; --<-----<--<7'\ c· . 3,._.=._~- \-= - --- -- -- .-,-.
--._..._....- ......~ .... ~".... _~..__.__b 1

!
~.•._w~".~"~,, "'I

!

8K

I A. D. C ,
! I
~.....-•.~.•,.. ,'- .,,,...~"'.• _,_ ""·i.~ "",,,_~

fit', /.6.3
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Oak hier ontstaan fouten in de uitgangsspanning door twee oorzaken:

1. De uitgangsspanning kan 1 kanaal afwijken (1,2 mV = kanaalbreedte)

2. De grootte van de onnauwkeurigheid van het ingangssignaal bedraagt

oak 1 kanaalbreedte en resulteert in een afwijking van het uitgangs

signaal 8 Vout volgens:

8 Vau t = G. 8v i

waarin G de versterking , die afhankelijk van de ingangsspanning ~S.

De sam van deze be ide effekten komt tot uitdrukking in de laatste kolom van

tabel VI

In figuur 2.6.4 zijn deze afwijkingen uitgezet. De verschillen tussen de

berekende en de gemeten afwijkingskromme zijn gering.

Deze berekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. het programma "PANE".

De hoogste, laagste en nominale waarde van de afwijking van de ideale

kro~ne zijn voor diverse ingangsspHnningen aangegcven in fig. 2.7.1.
,. "'. '" ~

Ter vergelijking is oak de lJerekende kromrne uit 2.3 hierin uitgezet.

Dat de. nominale ,,,aarclc:n niet op de berekende kromme liggen komt omdat

de diode slechts in tabelvonn (IO punten) in dit pyogr<:nnma mag worden

ingevoerd.

Voor de weerstanden 1S cen nauwkeuci~heid van een ~ 0/00 38ngenomen,

terv:ij 1 cl(~ stabiliteit van de referentiespanninpsbron gestelc1 is op

0,] 0/ 00 •
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3. De identifikator.

3.1 Realisatie van de identifikator.

De opzet van de identifikator, waarmee enkele experimenten zijn gedaan,

IS aangegeven in fig. 3.1.1.

200!:2

ill
nc;atiev-~

_ funktie-

- (E +10 E) 1 .7
r •

1.L~. __ . l Co r, ~(,,,r·t()rvertragl.ngs- be,]!. :,J d. "

1i j n ~".,,,<>~~_.~M'

, "', .....

fig 3.1. 1

Teneinde de aftrekopcratie in de rc]atie

P.LO.

AD .50SK+booster

uit te voeren, is cen t\Jccode nq',atievc funktiegcnci..~tor oflt\Jlhkeld. T)ezc

J.S gelijl\ aan die, bescllLCV211 in h!Jotdstuk 2. 'i, doch met aIle spanningeJ1

en diodes in o1'lgekeerd(~ richting ~~eschDkeld. Voor de verE'terker is p,e-

bruik gemaakt van het type !\D 50S van "An.21og Devices" L:eL cL~ booster

trap uit fig. 2.6.].

3.2 Experimc.ntcn met de idcntifiLI("l.

F j g . 3 . 2 . lis d e :i den t i fi btl: 0 r 0 uti >\ l t (P. T •0 . ) U l.t g e z (' t 1: e g en bet a <) n-
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Nabeschouwing.

Een praktisch bezwaar van de beschreven funktiegenerator is dat men

nauwkeurig de berekende weerstanden moet uitzoeken. Dit gedaan hebbende

is men ook zeker van een goed werkende funktiegenerator.

Een voordeel van de funktiegenerator is behalve de nauwkeurigheid ook

de snelheid. De snelheid wordt bepaald door de versterker en niet door

het diode netwerk. In de proefschakeling van de identifikator is voor

de versterker gebruik gemaakt van de AD 505 (Analog Devices) met een

slew rate van 130 V/~sec. In de definitieve uitvoering zal gebruik

gemaakt worden van een 46 (Analog Devices) met een slew rate van

1000 V/~scc, \vaardoor de rulsbreedte teruggebracht kan worden van

2 tot 0,3 ~sec.

Tenslotte wil ik de hercn ir. J.J. Verboven, iT. J.H. v.d. Boorn en

.~.~. Heijnsdijk bedanken voor hun begeleiding en in het bizonder

rn1Jn wederhelft voor de goede verzorging van het typewerk.

J.E. Sluiters

juni 1972
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Appendix A-I

Analytische berekening van de referentiespanningen.

Wanneer we veronderstellen dat de tweede afgeleide op een trajekt

tussen twee knikpunten konstant is, dan is het oak mogelijk de knik

punten te berekenen.

Stel x(i) = xI , x(i + I) ~ [x(i) + x(i+I)] z~e fig. A.I.I.

XI

I
~-

~ ." •.. 4.".

fig A. I . I

---I1itio- X

Veranderstel dat de funktie gelijk 18 aan een cirkelboog met een

kromtestraal R. Nu geldt:

(R-b) 2 + a 2 R2

voor b « R.

uit figuur: b = 8 cos 8

a 2 2R 0 cos 8

l"x x2 - xI

Uit figuur: l\x " 2d cos 0

A.I.1.

A.1. 2.



Gegeven:

A-2

y' .:!z
dx

y"

v~a

volgt:

tanG'" y'

R

en

A .1.3.

Substitutie van A.I.3 en A.I.2 ~n A.I.I levert:

(6x~~ '" 2 8 cos G

4cos 2e IY"fOS3 G

ohvel: 88

Iy" I
A.I.4.

A.l .4 Geeft het verband tussen de namlkeurigheid (0) en de af stand

tussen de referentiespanningen en daardoor het aantal segmenten.
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