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1. INLEIDING

1.1 Doel van het onderzoek.

In de groep Hoogspanningstechniek bestaat de behoefte, een
instrument bij de hand te hebben, dat de waarde van de hoog
ete top uit een serie puleen kan meten.

Deze pulsenserie treedt op ale hoge stromen worden uit
geschakeld. Een dergelijk uitschakelverschijnsel is
dus eenmalig van karakter.

Daar apparatenfabrikanten nog geen produkten op de markt hebben
gebracht, die genoemde funktie kunnen vervullen, is aan de groep

Elektronik~ gevraagd, een dergelijk instrument te ontwerpen.

1.2 Ret te meten signaal.

Om een indruk te krijgen van het meetproces, bezien wij het
te meten signaal dat er uit kan zien als in fig.l • Tevens is
in deze figuur de ideale meetresponsie getekend.

vt

..

,
fig.l -Te meten signaal en meetreeponsie.



Ret uitschakelverschijnsel is met capacitieve delers reeds

verzwakt tot een signaal met topspanningen van 100 Volt. In
het signaal zijn nog frekwenties aanwezig tot 10 MHz.

1.3 Samenvatting van de meetschakeling.

Ret meetproces verloopt in drie trappen. Aan de eerste trap
worden de hoogste eisen gesteld. Deze eerste trap namelijk voIgt
het te meten signaal -met zijn korte stijgtijden- tot zijn top
waarde, en houd t deze topsparining gedurende 10 t sec vast tot op
99~ van zijn exakte topwaarde. De tweede trap voIgt de top
spanning uit de eerste trap, en houdt op zijn beurt deze top
spanning vast gedurende 10 msec. Een derde trap verlengt de
duur van de topspanning tenslotte tot 500 msec, voldoende om
een aflezing te verkrijgen op een digitale voltmeter.

eerste tweede derde digitale

trap
r

,.-tr.ap trap - voltmeter

fig.2 -Opbouw meetschakeling.

1.3.1 Blokschema

- .- brede band - oplaad-

versterker circuit
_.

fig.3 -Blokschema van elke trap •.



Elke trap bevat de onderdelen van het blokschema van fig.3 •
De essentie van het meetsysteem is het Oplaadcircuit. Ze bestaat
uit ee~ condensator, die door het vasthouden van de topspanning
als geheugenelement dienst doet. De 'ui tgangsspanni.ng wordt terug
gekoppeld naar de ingang van de versterker.
Deze Versterker geeft een uitgangsspanning af, die zodanig is dat:

- het oplaadcircuit ~e geheugencondensator oplaadt, als Vi)Vu
- het oplaadcircuit ophoudt met laden, als Vi <Vu •

1.3.2 Samenvatting van de eisen.

Met behulp van een analoge computer model (hoofdstuk 3.1), zijn
wij gekomen tot de volgende eisen aan de versterker:
a. Versterking loa x
b. Band breedt e maxxm.aad: u-40 MHz
c.• Looptijd m~ximaal 11 nsec
Met behulp van elementaire RC-berekeningen (hoofdstuk 2.2) is
gevonden, dat de laadFET in het oplaadcircuit moet voldoen aan

de ~ombinatie: grot~ I dss ' kleine Cg~.

1.3.3 Bereikte resultaten.

Het eerste ontwerp (hoofdstuk 3.2) kon pulsen met stijgtijden

van 50 nsec nog net zonder overshoot volgen.
Het tweede ontwerp (hoofdstuk 3.3) was in staat flanken van

zelfs 10 nsec zonder overshoot te volgen.
In tabel 1. staan de grenzen vermeld vanhet bereik, waarin
de meetschakeling de topwaarde van een ingangspuls nog j~ist

'aangeeft. De nauwkeurigheid aan d~ grenzen van het meetbereik

bedraagt 10% •

..3
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2. OPLAAnCIRCUIT.

2.1 Mogelijke piekwaarde schakelingen.

Voor lagere frekwenties zijn reeds lang schakelingen bekend,
die de piekwaarde van een signaal meten.
a. De meest eenvoudige schakeling maakt gebruik van ~en diode
n'en een grote condensator C (zie lit.(l».

D

or--- I_c_--jO

fig.4 -Eenvoudigste piekwaarde schakeling.

De ui tgangspanning wordt met een v·ol tmeter a1'gelezen.

Bij bovenstaande schakeling is de meetnauwkeurigheid niet
grooto (zie lit.(2». Er blijft altijd een verschil tussen
V en V. gelijk aan de diode-open-spanning (zie grafiek,fig.5)u }.

/

fig.5 /



b. Deze"syste~atische fout kan opgeheven worden door middel
van terugkoppeling met rekenversterkers. (lit.(2))

----~ \I.u

c

I
fig.6

"Bovenstaando schakeling biedt nog 2~ nauwkeurigheid bij
een pulsduur van 100r sec.

c. Steinberg-Weenen (zie lit.(l))hebben iets dergelijks tij
dens hun stage gebouwd. Echter met een principiele fout.

Vl
II j-

V·l.

p" V....

I I..
"fig.7a -" 7b.

Steinberg-Weenen juiste schema



In fig.7a is nog steeds de open spanning van de basis
emitterdiode ·aanwezig.

Als ~Jeede bezwaar gold, dat de uitgangspanning niet pro
portioneel was met de ingangspanning.

Op het eerste gezicht gunstig was de onafhankelijkheid van
de pulsduur, zelfs tot 25 nsec.
Echter de responsie op variatie van de stijgtijd is niet
bep'roefd.
In latere experimenten mijnerzijds (zie hoofdstuk 3.2.2,

verschijnsel c) blijkt dat een kleinere stijgtijd een over
wegende invloed heeft op de hoogte van het uitgangsignaal,
waarna de pulsduur geen verdere invloed heeft.

e. Voortgaande op het werk van Steinberg-Weenen, hebben wij

een soortgelijke meetschakeling gebouwd, met in acht neming
van de eisen die in hoofdst~k 1.3.2.zijn samengevat (fig.8)

1----0

• _e~_----:-,---I 0

fig.8 -Oplaadcircuit met FET,.

. ,Een laadFET'is gekozen vanwege, zij~ l~ge lek:, -Igs=.l nA,
en omdat hij de voorafgaande xRr~xHk versterker niet belast.

Bovenstaande schakeling is ook g~kozen als basis voor het

analoge computer model (hoofdstuk 3.1).

7

. ...



e. Ret nadeel van voorgaande schakeling is, dat de condensator

spanning afgelezen moet worden door een hoogohmige verschilver
sterker. Dit nadeel -wordt ondervangen door onderstaande scha
keling (fig.9).

B

-YM -.:. Q th ~ p5pct hhl hL)
.... a.Vi ole MaSFfT

fig.9 -Oplaadcircuit met laagohmige uitgang.

Ook hier voIgt de uitgangspanning de ingangspanning (volledige

terugkoppeling), totdat de uitgangspanning de topwaarde van
de· ingangspanning he-~ft bereikt. Als nu de ingangspanning

daalt, wordt de oplaadFET afgeknepen, de condensatorspanning
·blijft constant, en bijgevolg ook de uitgangspanning en weI

·op de. topwaarde van de ingangspanning.

2.2 Elementaire RC-berekeningen.

Om een indruk te krijgen welke orde van grootte de elektrische
grootheden moeten hebben in een laadcircuit, berekenen we de

responsi.8 op een eenheidsstapsprong (fig .10) •
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I. uw _Y-.l ---
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fig. 10 -Responsie op eenheidsstapsprong.

Na ongeveer 5 -r1 seconden is de eindwaarde van 1 Volt op
1~ na bereikt. Bij benadering ge1dt dus: moet een signaa1
met een pu1sduur van 50 nsec gevo1gd worden, dan dient bij
het op1aden T 1 = 10 nsec te zij9 voor 1% nauwkeurigheid.
De vo1gende RC combinatie vo1doet a1s voorbee1d:

C = 100 pF
R = 100 .n.

-r 1= 10 nsec.

Bij een ingangstopwaarde van 1 Volt is de stroom op t~o,

1(0)= 166~ = 10 mAe



10

In eerste instantie eisen we verder: Na l0;Msec mag de conden
satorspanning slechts l~ gezakt zijn.
Ret ontlaadproces verl~opt volgens:

-t/-r 2
Vu = e ,

waarbij ~2'~ Rlek·C • Na 0,01 ~2 sec is de condensatorspan
ning l~ gedaald. Uitlr2 = 1 msec voIgt dan, dat parallel
aan C. = 100 pF niet minder dan Rlek = 10 M~mag staan. Dit
komt overeen met een lekstroom, die optreedt wanneer een span
ning van 1 Volt over 10 MJt staat d.i. O,lrA

Achter deze eerste trap voIgt een zelfde trap, die echter
laadt met 5-r3 = 100~sec en de lading vasthoudt gedurende
0,01 L 4- = 200 msec -wederom met l~ nauwkeurigheid- waarna
de aflczing geschiedt met behulp van een digitale voltmeter.

De uiteindelijke fout zou dan 4-~ bedragen.

Bet is in te zien, dat het moeite zal kosten de bronweerstand van lOOf.l

naar 10 M~ om te laten klappen in zeer korte tijd.
De problematiek zal zich dan ook vooral om het hoogfrekwente
-gedrag van de schakellng afspelen.

2.2.1 Eisen gesteld aan de oplaadFET.

Uit ~e RC-berekeningen voIgt, dat de oplaadFET een stroom van
minimaal 10 rnA zou moeten kunnen leveren •

.",

.In. de afgeknepen toestand is de lekstroom door de FET minimaal
van nature (-Igs = 1 nA).
Erwerd reeds gewezen op het snelle omklappen van de laadtoestand
naar de afgeknepen toestand. Dit brengt een dipverschijnsel te-
weeg in de uitgangspanning (zie hoofdstuk 3.2.2). Inhet betref-

fende hoofdstuk wordt aangeduid, qat de oorzaak te zoeken is bij
de gate-so~rce capaciteit. Een volgende els aan de FET is dan ook:



een zo klein mogelijke Cgs.

Een k~eine Cgs en een grote I dss (eerste eis) gaan echter niet
samen, waardoor naar een compromis-combinatie dient te worden

gezocht.

\1



3. BREDE BANDVERSTEillCER.

Inleiding.

Een FET-transistor darlington verschiltrap werd gebouwd.
De responsie bleek bij lange na niet te voldoen aan de
eisen, gesteld in de inleiding.

De versterking was n.l. 70x bij een bandbreedte van 0,5 MHz,
en zoals in hoofdstuk 3.1 zal blijken zijn deze specificaties
onvoldoende.
Hoe hoogfrekwent de versterker zou moeten zijn, wordt syste
matisch nagegaan op een analoge computer. Het laadverschijn
sel werd daartoe gesimuleerd bij frekwenties rond 1 Hz.

3.1 Ret analoge computer model.

Er werd gebruik gemaakt van de Hitachi Analoge Rekenmachine·
van de groep ECB, die echter -zoals later blijkt- enige
gebreken vertoont.
De vol.gende schak7.1ing werd ge simuleerd. (fig .1t)

~ ...

A

s

y.
l

- c TV,
_---------~~----'--------<C1



•

van de versterker uit fig.ll is
afknijpspanning gesuperponeerde

In eerste instantie wordt qe versterker als ideaal veronder
steld (onbeperkte bandbreedte, geen'looptijd, oneindige
ingangsimpedantie, versterking constant en weI A).
De FET-karakteristiek wordt als kwadratisch aangenomen
vanaf het afknijppunt.

Een FET-karakteristiek kan er als voIgt uitzien:

I d = 10 mAss

4--
V

60S
- VC.~(oft\

fig.12

Uit de kwadratische karakte~istiek voIgt:

I d= 0,8 .10~'.{V + 3,5)2gs
Stel nu V = V + 3,5 ; dit betekent dat de FET isg gs
ingesteld in zijn afknijppunt, als er geen spanning Vg
aan de gate staat, dus:

2 2I d= 0,8 Vg = a Vg

De uitgangspanning
eveneens een op de
spanning Vg •

De integraalvergelijking voor de computer wordt:

in het geval van fig.ll, waarbij de source aan een vaste

13



spanning is ge1egd.
•

A1s source en drain omgedraaid worden, dan wordt de integraa1-
verge1ijking:

De normeringsconversie bedraagt 107, zodat f ;:: 10 MHz wordt
ft ;:: 1 Hz, C ~ 100 pF wordt et ;:: 0,001 F.

De ana10ge computer wordtgeprogrammeerd vo1gens het reken
schema in bij1age I-I.

Met potmeter 24 is de versterking A in te ste11en tussen

10 en 100. Met potmeter 30 wordt de t1terugkoppe1ings
-3-

f kt " /e· t 1d (a 0,8.10 ° 8)a or a ~nges e C ~ 10-3 ;:: , •

Ret testsignaa1 is a1s voIgt gekozen

V. ;:: sin tv t voor t ~°
~

Vi;:: ° voor t <°
Aanvake1ijk heb ik gebruik gemaakt van een externe sinus/
b10k generator. Nadat b1eek dat zijn ge1ijkspanningsniveau
niet exakt nul b1eef, ben ik overgestapt naar een ana100g
geprogrammeerde sinus-generator (~ij1age I-2).

3.1.1 Benodigde versterking.

Er werden de vo1gende verschiJnse1en waargenomen (fig.13).
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c.

"

r A = 2.0

W=I

A =$'0

"" :: J0

Fig.13 -Mariatie van de versterking.

Bij a. is de versterking voldoen~e voor de betreffende frekwentie.
Bij b. is de ver~terking ontoereikend om het uitgangsignaal
reeds tijdens de eerste kwart periode o,p zijn eindwaarde te
brengen.
Bij c. zien we dat bij dezelfde versterking als bij a. -door
de hogere frekNentie- de eindwaarde niet tijdens de eerste
kwart periode bereikt wordt.
Resultaat 1 : Bij ingangsignalen tot f g = 10 MHz (~, = 6)
ligt de minimale benodigde versterking in de orde van 100 x.



3.1.2 Benodigde bandbreedte.

In het analoge rekenschema (bijlage I-2a) wordt nu een.
teruggekoppelde integrator achter versterker A opgenomen,
ter simulering van een laag-doorlaatkarakteristiek
(simulering van een versterker met beperk~e bandbreedte)
De 3dB-grensfrekwentie f is'in te stellen met potentio-g
meter ~ in de terugkoppeling.
Ret blijkt dat doorschieten optreeiit als de frekwentie van
het ingangsignaal in de buurt komt van 0,25 f g •

( ,

fig.14

J\~'~7\-V",

VC
w <. 2.,S

tjeel'\ ~ oolZSC hl(:}e..v.

r-------vu

w /1..,~

~e1 o{o-oa$C: J".,efu..

Resultaat 2 : De minimale bandbreedte bedraagt 40 Willz, als
signalen tot f = 10 MHz zonder doorschieten gevolgd moeten

g
worden.

3.1.3 Minimale looptijd.

Met behulp van een Pade-functie wordt een vertragingstijd in
de versterker A ingebouwd (bijlage 1-2b, versterker met

in."'),,,,; .
looptijd). Deze ver~ is in te stellen tussen 0,01 en
1 sec, hetgeen ov~~eenkomt (con~e;si~ 107 ) met i tot 100 nsec.
Bij een bepaalde looptijd, afhankelijk van de ingangsfrekwentie

treed t wederom doorschieten op (fig.l·5) ~
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10

11

l. .. '0 10 .. f (N II 2.)

fig.15 -Moment van doorschieten als functie van de frekwentie.

Resultaat 3. Bij ingangsignalen tot f g = 10 MHz, mag de totale
looptijd slechts 11 nsee bedragen.

3.1.4 Begrenzingen analoge computer:

De integratoren op de Hitachi Analoge Computer zlJn niet
elke aag 100% juist afgeregeld. Sommige resultaten werken
dan misleidend. In de uitgangspanning treedt een ontla-

," .
dingsverschijnsel op, terwijl dit mechanisme niet in het
rekenschema is ingebouwd.(fig.16). Voorts divergeert de

sinus-generator, zodat een extra demping moet worden aan

gebracht. (bijlage I-2c, zie stippelliijn)

;.



3.2 Brede band versterker met MC 1510 en FET-verschiltrap

3.2.1 Beschrijving schema en afregeling.

De drie eisen uit het vorige hoofdstuk zijn samengevat:
.a) Benodigde versterking 100 x

b) Benodigde bandbreedte 40 MHz
c) Maximale toelaatbare looptijd 11 nsec.

I) Versterker.
De I.C. MC 1510 lijkt hiervoor geschapen:

A = 100 x Zin = 6k.tt.

f g = 40 MHz Zout = 35 ..n..

Lpd = 9 nsec (typical value) V = 3 Vo ,max

Echter de geheugencondensator mag niet rechtstreeks op de
(laagohmige) ingang worden aangesloten, daar een te snelle
ontlading er het gevolg van zou zijn.

Voor het I.C. wordt nu een verschilversterker met FET's

gebouwdo (~ ...

~"

1= v
Me. 15"10

I L1- 1 ~~ 1

fi.g.17



II Oplaadcircuit (Zie bijlage II).
De geheugencondensator C wordt opgeladen met een FET, met

een voldoende grote I d • Zoals in hoofdstuk 3.2.2 (verschijn-ss
sel d) duidelijk wordt, moet de FET hoogfrekwent, dus met

lagere Cgs ' gekozen worden.
De TIS 88 heeft een I dss van 15 mA, bij een Cgs van 4,5 pF.
Zoals uit experiment en blijkt, biedt een FET voordelen
wegens zijn lage lekstroom van - I = 1 nA, boven eengs
transistor.
ten bijkomend voordeel is, dat de voorgaande versterkertrap
niet belast wordt.
Een nadeel is de lage stroomtoevoer naar de geheugenconden
sator, zodat C niet te groot gekozen mag worden.

fig.18

De belasting v voor de geheugencondensator wordt gevormd door

een weerstand van 10 Mft, de'tweede verschilingang van de
voorafgaande versterker, en de eerste verschilingang van de
volgende trap. De beide laatste bevatten een beveiligings-

, '

diode in de sperrichting, aan de·ingang.

19



IU~) Complete schakeling.

In de uiteindelijke schakeling (zie bijlage II) zijn de
volgende voorzieningen getroffen.
- Balanspotmeter PI
- Stroombroninstellingen P2 en ~3 .

DC-shift via zenerdiodes Z en Z2
1·

- DC-shift d.m.v. weerstand R
ll

en stroombron 1
2

( instelling afknijppunt van laadFET )

Voeding MC 1510 via Rg en RIO

- .Beveiliging FET's door diodes D1 en D2
Laagohmige ingangsweerstanden van de MC 1510 ter be
strijding van oscillaties.

Afregeling.

- Met behulp van een Polyskop wordt de gehele versterker
afgeregeld op de juiste bandbreedte. PI en P2 hebben
invloed hierop.

- De balansinstel~ing F1 wordt zodanig gekozen dat aIleen
het positieve gedeelte van ingangsignalen wordt versterkt,
waardoor de versterkingsmarge wordt vergroot.

"1.0



'2.1

Verschijnsel b

v, ..

VLt,~
r;=========~~------

fig.2L

De responsie op de stijgende flank is trapvormig.
Men kan opmerkem, dat de responsie te laat omhooggaat,
doorschiet en te laat ophoudt met verder laden van de ge
heugencondensator. Dit verschijnsel doet ons v~rmoeden dat
de looptijd van de voorgeschakelde versterker zijn invloed

doet gelden •
.In detail wordt dlt .verschijnsel beschreven in bijlage III,
waarin de ingangsrampfunktie, het verschilsignaal, het ver
traagde verschilsignaal aan de gate van de laadFET, en het
uitgangsignaal staan getekend.
In hoofdstuk 3.2.3 wordt het vermoeden bevestigd, dat de

looptijd te groot is.
Verschijnsel c

fig. 2~

.. c>f.



De responsie stijgt bij nog kortere stijgtijden rechtstreeks
tot een veel te hoog of te laag niveau. Een vergroting van
de pulsduur brengt in het linkergeval (te grote responsie)
geen wijziging in de foutieve hoogte van het bereikte ni
veau.' Dit is een verklaring van de resultaten van ~tein

berg-Weenen (zie hoofdstuk 16 en lit (l»,.waarbij geen
afhankelijkheid van de pulsduur werd geconstateerd. De Data
puIs 110 B Pulse Generator, die zij gebruiRten, heeft name
lijk een stijgtijd van -r: = 4 nsec ~

r
Verschijnsel c is te begrijpen, als een voortzetting van
verschijnsel b.

Verschijnselx d

fig. 23

Bij een scherpe daling van het ingangsignaal treedt een dip
in het uitgangsignaal op: de uitgangspanning zakt enige
procenten.

Dit wegvloeien van lading van de geheugencondensator ge
schiedt door de gate-source capaciteit , die dan ook zo
klein mogelijk gekozen moet worden. Aan de gate ontstaat een
flinke' ~egatieve spanning,'tot verbeneden het afknijppunt

van de FET, als het ingangsignaal weer naar beneden gaat.

Deze spanningssprong wordt via de verhouding C~s/Cgeheugen

doorgegeven aan de geheugencondensator. (zie flguur)14J



:fig. 24

Dit verschljnsel wordt gedeeltelijk opgeheven door de be
grenzingsoplossing van ho~fdstuk 3.2.3.

3.2.3 Looptijd probleem.

De looptijd werd gemeten, door de ingang en de uitgang
. .

van de versterker aan een sampling oscilloscoop te verbinden.
{-'.

NE. Interne triggering en Alternating channel A en
en channel B geven geen juist meetresultaat van de looptijd,

daar channel A ~n channel B op de flank worden getriggerd,
Waardoor de twee flanken over elkaar heen vallen op het
scherm en slechts een geringe looptijd vertonen, afhanke
lijk van het trigger-level.

De triggering geschiedt, voor een juist meting, extern van
uit de pulse generator. Ret ingangsignaal is een puIs met
10 nsec stijgtijd en daaltmjd, en e~n pulsbreedte van 30 nsec.

Anders dan in de$.pecificaties .g~~oe?1de "t~pica~ value"
van ~ pd = 9 nsec vond ik een looptijd van 13 nsec,
gemeten aan een serie van Me 1510 exemplaren.

, .



Boven een bepaalde ingangspanning treedt bovendien verza

diging van de versterker op, gepaard gaande met het beruch
te storage-effect. Dit wil zeggen dat na daling van het
ingangsignaal, het uitgangsignaal behalve de looptijd
nog een enige tijd ~ nOdig heeft om eveneens aan de da-

B
ling te beginnen.

,Er is verbetering van de responsie te verwachten als ver
zadiging van de versterker voorkomen wordt.
Daar de FET-verschiltrap niet verzadigd kan raken,· werd
slechts he~ ingangsignaal van de Me 1510 begrensd d.m.v.

2 diodes D3 en D4 - (zie bijlage II)
Biy juiste instelling van PI en P2 is de responsie van de
totale schakeling op ingangsignalen met stijgtijden tot
minimaal 100 nsec correct (zonder trapvormig verschijnsel)
stijgtijden tussen 50 en 100 hsec worden trapvormig ge
volgd, echter weI tot de juiste topwaarde.
Een nevenresultaat van deze begrenzingsmethode is dat gro
te negatieve pulsen uitblijven, waardoor de dip bij ver-

.schijnsel d t hoofdstuk 3.2.2.) geringer wordt.

2S



l.b

3.3 Brede band versterker m,et discrete c omponenten.

3.3.1 Hybride II berekening._

Via een literatuurstudie over hoogfrekwentversterkers, is
(

het idee gegroeid de Me 1510 te vervangen door een brede
band versterker met discrete Domponenten.
Een interessante rekentechniek is de hybride-TI-methode

(zie lit.(3) en bijlage IV)~

Een transistor wordt hierbij voorgesteld door fig. 250

.I>

fig.25

In bijlage IV vindt men dat een goede benadering van de j

3 dB-grensfrekwen~ie f gevonden kan worden door in de scha-
'keling aanwezige op~~ ~ijdconstanten bij elkaar op te tellen.

De overall-bandbreedte moet 40 MHz bedragen.
Volgens vergelijking 17.35 in lit.(3), geldt voor n hoogfrekwent

trappen in cascade:

one-stage bandwidth = 1,2 vn.overall bandwidth.
Voor 2 trappen is dus per trap een bandbreedte vereist van

f t = 1, 2. \f2 . 4°I: 68 MHz.g, rap .

3.3.2 Beschrijving schema en afregeling.

De keuze van de ti-gebrciiken tr~ri~i~tor is -gevallen ~p d~

BFY 90, die f T = 1,1 GHz heeft.



Toepassing van de hybride-Tl-methode op laagfrekwentere
transistoren, zoals BO 107 (fT = 300 MHz), levert op
dat de maximale bereikbare 3 dB-bandbreedte in zijn ge
heel 14 MHz is. (bij een cyllectorweer?tand van O~

Het gekozen type schakeling is een verschilversterker, waar
in 2 paar in cascode geschakelde transistoren voorkomen.

Het voordeel van een cascode-schakeling is, dat een gro
tere bandbreedte dan bij gebruik van een enkele transis
tor, bereikt wordt. De versterking blijft gelijk.

De eerste trap is via een emittervolger gekoppeld met de
tweede verschiltrap.
De uitvoerige berekening van de uiteindelijke breedband
versterker staat in bijlage V, toegepast op het schema in

bijlage VI.
De oalansinstelling wordt zo geregBld (met PI) dat slechts
positieve pulsen worden versterkt.· .

Meetresultaten. I ; .. '

De gemeten.versterking is 120x
De 3 dB frebventie ligt bij 45 MHz
De Iooptijd bedraagt 10 nsec (zie bijlage VII).

Beschrijving v~n gewijzigd oplaadcircuit.

Ter vermijding van een FET verschiltrap v66r de beschreven
brede band versterker, is een oplaadcircuit bedacht dat niet

. hoogohmig afgelezen hoeft te worden.



-----;-----~---(j)

F
fig.).6

In deze schakeling kan de uitgang slechts stijgen als de
spanning van GF boven de afknijpspanning ligt. De conden
sator laadt zich dan op.

De ontlading geschiedt slechts via een weerstand van 10 M~'

en via te verwaarlozen lekstromen in de FET en' de MOSFETo

Wanneer de (laagohmige) uitgang a~n de ingang v~n de brede
band versterker ~ordt gekoppeld, zal de uitgangspanning de
ingangspanning blijven volgen, totdat de ingangspanning weer

lager wordt dan de uitgangspanning.
N.B. In feite is de MOSFET MFE 3006 in het bezit van 2 gates,
waarbij g2 als een soort schermrooster werkt (zie bijlage
VIII voor uitgewerkt schema.)

'La



3.3.3 Responsie op testsignalen.

Nadat door de begrenzingsoplossing van hoofdstuk 3.2 .. 3 de
responsie werd verbeterd (stijgtijden van 50 nsec werden
tot de juiste topwaarde gevolgd),. kon de schakeling beschre
ven in hoofdstuk 3.3 stijgtijden van 40 nsec tot de juiste
topwaarde volgen. Bij kortere stijgtijden trad nog steeds
overshoot Ope

3.3.4 Verbetering responsie door terugkoppeling.

Experimenteel werd een terugkoppelingssituatie gevonden,
waardoor aIle overshoot-verschijnselen verdwenen :
de uitgangspanning van de versterker uit bijlage YI werd
teruggekoppeld naar het gemeenschappelijk knooppunt van
de emitters van de twee ingangstransistoren, via een

scheidingscondensator (10 nF) en een weerstand van 1000It.
De responsie op stijgtijden van 10 nsec bevat geen overshoot
(fig.27). De stijgtijd van de responsie kan nog verbeterd
worden, door op een aftakking van de terugkoppelweerstand
-een condensator ~~ 'een weerstand naar aarde -aan te brengen

(zie bijlage VI-gestippelde terugkoppeling).

fig.27



4. MEETRESULTATEN

4.1 Aaneenschakeling van drie trappen.

30
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fig.28 -Opbouw meetschakeling
. , .

Ret testsignaal.is een enkelvoudige puIs uit de puIs-generator
(hp 8005A).
Dit testsignaal wordt toegevoerd naar de schakeling uit
hoofdstuk 3.3, dye ,de snelle stijgtijden kan volgen.
Deze schakeling heeft in zijn uitgangsignaal eveneens een
steile flank, maar de topspanning.wordt gedurende IO~ sec
tot op 99% van zijn topwaarde gehouden. De steilheid wordt
verminderd door de geteken~e RC-combinatie, zodat de volgende
trap het toegevoerde signaal" zonder overshoot zal volgen.
De nveede en de derde trap zijn de schakelingen uit hoofdstuk
3.2.1 De derde trap houdt de topspanning500 msec vast.
Deze tijd heeft de digitale voltmeter nodig om zijn eindwaarde
te bereiken. De HOLD-toestand moet dan ook na deze 500 msec

" .
getriggerd worden. Deze vertragingstijd wordtmet een mono-
stabiele ffiultivibrator gerealiseerd (Bijlage IX).,



~.
4.2 Metingen met digitale voltmeter. r-

De digitale voltmeter geeft niet steeda dezelfde eind~aarde aan.

Wekelijke
topwaarde

Bij een pulsduur van:
50 nsec 60 nsec 100 nsec 3 msec

60 mV

97 mV

246 mV

497 mV

697 mV

58 mV
53
57

92
93
92

224
229
225

(320 )

(346 )

~.... ~"

58 mV
59
59

91
94
94

231
245
230

457
463
442

(520)

60 mV
59
60

95
93
94

234
-241
240

459
478
463

655
663
659

6' mV
64
63

98
99
99

245
248
246

490
496
496

693
- 689

690

Uit soortgelijke waarden zijn de bereiken uit tabel 1,

blz.4, afgeleid.
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Bijlage 11-2

Oomponentwaarden

Rl = 50
R2 = 820
R

3 = 82.0
R4 = 390
R

5 = lk
R6 = 47k
R7 = lk
R8 = 47k

PI = 100

P2 = 50k
F3 = 50k

680
820

8k2

4k7
10M

820
820

100
100

o = 100 pF

01 := 100 pF

Overige condensatoren zijn ontkoppelcondensatoren van 10 nF.
,.~

,.. - •...

Transistoren

3x TIS 88
Ix BSY 39
Ix 2N2257

Ix MO 1510



· Bijlage III

i

I
I

~

Vi [GP Vft d
--lVu

T



Bijlage IV-l

HrBRIDE I! METHODE

a) Hybride II parameters.

De hybride II methode rekent verder met de parameters uit
onderstaand transistor-vervangingssehema (fig.a)

b

+

Crr V

e

fig.a -Hybride t1 model •
. ,

Als de transistor-gegevens bekend zlJn: Fo(;hfe ), fT' Cob
en de stroominstelling I , dan worden de formules voor dee
berekening van de parameters (lit. (3),hoofdstuk 12):

at'

De transistorgegevens zlJn opgegeven bij een bepaalde in
stelling. Voor omrekening naar de eigenlijke transistor

instelling, bepaald door Ie en" Ve~' geldt:

°JA ' ~ 0 zijn onafhankelijk van Ie
g ,~. ~ l/rn , C~nemen lineair toe met Iem ~ .
C~ is evenredig met \Ve e\ -1/3
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b) Berekening van de grensfrekwentie.

Er wordt uitgegaan van het hybride ~ vervangingsschema van
een versterker, bijvoorbeeld een verschilversterker (fig.b,c).

fig.b -Verschilversterker fig.c -Vervangingsschema

Ret hybride TT vervangingsschema kan worden voorgesteld

door een lineair?aktief netwerk zonder energie opslag,
. '.' ~ ...

met daaraan gekoppeld een aantal capaciteiten (fig.d).

+

+

j

J~
liz

1
t

I, ~
~ ~

\. 0.. 1'\. '0

-
I

0 v

V. i I"

v
+

fig.d -Met capaciteiten fig.e -Zonder capaciteiten



IV-3

In (hoofdstuk 15, lit.(3)) wordt dan in zijn algemeenheid
bewezen dat de grensfrekwentie W h is:

1
~h=

2:: -c:- j 0

b
O

° -- R C, waar l.Jt j"o;;:: j 0 j

Rjo is de ingangsweerstand aan het j-de klemmenpaar van fig.e,
als dus aIle capaciteiten zijn weggenomen.
Bij de verschilversterker uit fig.c zijn er 4 capaciteiten
en dus ook 4 klemmenparen, zodat:

2.&jO = R10CiTl + R20~1 + R3oClT2 + R40C;.2

Voor de verschilversterker gelden de volgende formules voor
Rjo met tussen haakjes het formulenr. uit LIT.(3).

Jt +r 1+R1
RIO

. s x (16.37)= I1rl 1+gm2R
Z

R20
:=; (Rs+rx1 ) 1/[rii1+( fOl+l)R~ (16.39)

R
30 >;r 21

r x2+R2 (16.40)= 1+gm2R2 ,..

R40 = RA+RL+k·gm2RARL (16.43)

De hulpformules zijn:

R1 Rei
r x2+!1r2

=
P02+ 1

R2 Re
\ rx1+'"Jn+Rs

= f 01+1

RA = r x2 1J [zn-2+R2(f02+1~
k I1r2= rrr2+R2<f02+1 )

(16.30)

(16.42)

(16.44)



Met behulp van de formules zijn bekehd:

L IO = ClIIRio
L

20 = C
t1

R20

T 30 = C1T2R30

=J2R40
_ 1

- TLO+L20+T30+t40

c) Versterking.

Voor de verschilversterker (fig.c) geIdt:

A ~ Vo _ E02RL
Vi - 2(rxI+~I) + Rs

IV-4



r = 0,060 k.s<..x

Bij1age V-l

HYBRIDE rr METHODE, TOEGEPAST OP SCHAKBLING BIJLAGE VI

Het hybrideJrr vervangingsschema voor de verschi1versterker
met cascodeparen is ala voIgt:

perekening hybridelITl par~meters van BFY go (zie bijIage IV-a)

Kies Ie; 2 mA ,-~ ,.

Bij deze stroominstel1ing iss gm= 80 mmho

rjl;' 0,600 k.n- .

Verder is Cob= Of' = 2. p:F'

f T ~ 1,1 GHz, dus C1T = ~~9 -2 = 9,6 pF
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Berekening grensfrekwentie.

Cn-3R50

~3R60
C1r4R70

~4R80

~50 =
L:"60 
1770 =
1:80 =

Men constateert in het vervangingsschema acht capaciteiten,
die met de bijbehorende open ingangsweerstanden R. acht

JO
tijdconstanten vormen, n.l.

L 10 = Cn-lRIO

. -C20 = ~lR20
.--
l. 30 = C-rr2R30

---(.., 40 = CIA 2R40

in formu1e

De formules voor RIO tot en met R40 zlJn dezelfde als die
uit bijlage IV-b, waarbij verder ge1dt, dat RL ,=RLI

r x4+I1T4
RLI = P04+1

Met de formules urt 1it.(3), hoofdstuk 15.2i4. vinden we voorts:
1

R50 = ---
&rr3+gm3

R60 = r x3
R

70
= __1__

~4+gm4

R80 = r x4+RL
Uitwerkin¥ van de formu1es geeft:
R1 = 1,5t/ 0,~~~~0,0~0 = 0,013

R
2

= 1 5/1 0,600+0,060+0,025 = 0,014
, 48+1

R
A

= 0,060/( 0,600+0,685 = 0,060

0,600 6
k = 0,600+0,685 = 0,4 5
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De open ingangsweerstanden Rjo zijn u:ITgerekend:

RIO = 0, ~OO /1 0,025+0,060+0,013 - ° 04S L 1 0= 0,461+S0xO,013 -,

R20 = 0,025+0,06°. If 0,6~0+0,014x49 = 0,085 7: 20= 0,17

" R30 = ° 600 II 0,060+0,014 .- ° 035" 7:30= 0,34, 1+S0xO,014 - ,

= O,SO nsec2R
L

+ 0,12

340.P. •

is (1~.35):

0,060+0,0135+0,465xSOxO,060xO,0135
1

§,600+S0 = D,0124 = R70
0,060

= 0,104 (40;;:: 0,21

L:50+L70= 0,24

1:60= 0,12 +
7.
~ C. = 1,54 nsec

I J 0

Volgens hoofdstuk 3.3.1 moet elk cascode-paar-verschiltrap
een bandbreedte van 6S MHz hebben, hetgeen overeenkomt mete
~~jO = 2,34 nsec. Er is dus 2,34-1,54 = O,SO nsec over
voor de achtste tijdconstante:

RsO = ~ + 0,060 £:SO =
R

L
mag nus worden RL = 0,34 kSl- =

De hierbij behor~nde versterking
4SxO 34 ..

Al = 2(0,~OO+O,060)+0,025 = 13 x

Twee identieke trappen achter elkaar zou dus opleveren:

Versterking 169 x
Bandbreedte 0-40 MHz.

R40 =

R50 =
R60 =



Bijlage VI-l
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Componentwaarden

-R = 50 Rll = lk1
R2 ~ 100 R12 = 22k
R

3 = 'lk5 R13 = 39k
'R

4 = 39k R14 = 39k
R5 = 39k R15 = 22k
R6 c: 39k R16 = lk
R7 = 39k R17 = lk2
RB = 470 RIB = 3k3
R9 = 470 R

19
Ii; 560

RIO = 4k7 R20 = 560

Bijlage VI-2

= lk

AIle transistoren zijn BFY 90.

N.B. R2 is de source-weerstand van de MOSFET mit het oplaadcircuit.

. ... ~ r



3.3 -<
Meting looptijd versterker (hoofdstuk ~)

Bi.j lage VI I

I

Y

t ......... ~ -

I
.........~....... ---~

~
~

J

I V
I /

I V
/

I V
j

/ /
V ;1/

/ V
--

/ /
II V/

V V .•
.--'

lng.puls: t. =rlse

Uit.puls: t. drlse

.-
~ nSec. lem

6 nsec (10%-9010) , 10 nsec (0-100%)

12 nsec (10%-90%) , 20 nsec (0-100%)

Versterkersstijgtijd = Vi44-36 = 10,4 nsec

Looptijd (50%-niveau)= 10 nsec



Gewijzigd oplaadcircuit (hoofdstuk 3.3.2)

Bijlage VIII

0--

~ - 6V
Oomponentwaarden ._,

Rl
;:: 39k °1 = 120 pF

R2 = 470 ° 2 ,°3 = 10 nF

R3 = 15k °4 = 1 F

R4 = 10M
R5 = lOOk D: 3x BAY 38

R6 = 4k7 Z: Zenerdiode 11V

R
7 = 10k

R &;; 1008



Bijlage IX
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