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Samenvatting

Hat eerste gedeelte (hoofdstuk 1 tim 3) van het verslag geeft de resultaten van

een kleine literatuurstudie op het gebied van de analoog-digitaal conversie. In

het tweede gedeelte (hoofdstuk 4 tim 8) is een analoog-digitaal converter be

schreven diLe" gebruikmakend van het principe der successieve approximatie, 01l

gebouwd is uit operationele versterkers en schakelaars. Dit ire tegenstelling

met de meest gangbare typen die gebruik maken van een weerstandsladdern~twerk

in een terugkoppelloop. De nadruk is hierbij komen te liggen op het ontwerp van~

de schakelaars'. Tot slot zijn enkele nauwkeurigheidsbeschouwingen gegeven.



Roofdstuk 1. De overdrachtsfunctie van een analoog-digitaal
converter.

Zoals de naam aangeeft "vertaalt" een analoog-digitaal con
verter (in het vervolg afgekort tot ADC) een analoge groot
heid in een digitaal woord. Als analoge grootheid beschouwen
wij slechts elektrische spanningen, terwijl het digitale
woord bestaat uit een binaire code.
Een binair getal kunnen wij voorstellen door

4

Ret overeenkomstige decimale getal wordt gegeven door
n n-la 2 +a 12 +••• +an n- 0

Voor ADC's maken wij echter ook gebruik van de fractionele
interpretatie van een binair getal, gedefinieerd volgens:

b 2-1 + b 2-2 -h1 2 +•.• + bn 2

(2 )

waarbij

In overeenstemming met de gebruikelijke benamingen in de
engelstalige literatuur duiden wij bl en an aan als de most
significant bit (M.S.B.), b2 en an_l als de second most
significant bit (S.M.S.B.), enz. en b en a als de leastn 0
significant bit (L.S.B.).
De betekenis van het digitale woord dat aan de uitgang van
een ADC verschijnt, wordt niet aIleen bepaald door het bi
naire getal, maar tevens door een zogenaamde referentie
spanning. Immers een aanduiding als 1010 (= 5/8) is zinloos
als niet tevens vermeld wordt van welke spanning de geco- \
deerde ingangsspanning het 5/8 deel is.
De overdrachtsfunctie van een elektronische ADC kunnen wij
nu definieren als:

waarin X het overeenkomstige decimale getal (Yolgens (3) )

van het digitale woord (uitgangssignaal) is, Vx de analoge
ingangsspanning en Vr de referentiespanning.
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Ret identi tei tste'ken geeft aan dat X, voor een gegeven aantal

bits, de beste benadering is van de verhouding Vx/Vr , m.a.w.

IX - Vx/Vrl moet steeds minimaal zijn.
In figuur 1 is het verband tussen ingang en uitgang van een

ideale 3 bit ADC grafisch weergegeven. Ret verschil tussen de

verhoudingen Vx/Vr en X noemt men de quantiseringsfout, deze
is in het voorbeeld van figuur 1 maximaal gelijk aan 1/16.

Algemeen geldt dat voor een n bit ADC, de quantiseringsfout
maximaal gelijk is aan 1/2 L.S.B. Wil men aangeven hoe veel
keer de ingangsspanning groter is dan de spanning overeenkomend

met de L.S.B. (= Vr /2n ) dan interpreteert men het binaire ge

tal volgens (2).

_5 3 7/8 maal Vr- V -----.
8 8 x

genormaliseerde

analoge ingangsspanning

1

2

I
I
I
I
I

I I
I I

I :.1 I

; ~S.B.
: I
I I

.: J II. ~ • B.

:2
8

1

4

1

8

o

010

100

011

001

000

101

digitale J
uitgang 1 1

110

Figuur 1. Verband tussen ingangsspanning en
digitale uitgang van een ideale 3 bit ADC.



ter vereenvoudiging aangenomen dat V en
x

dat X wordt uitgedrukt in de normale

In het voorgaande is

V positief zijn, enr
binaire code. In het algemeen zal echter de ingangsspanning

zowel positief als negatief kunnen zijn, zodat wij voor X

niet meer kunnen volstaan met een unipolaire code. Hoewel vele

bipolaire codes mogelijk zijn, [lJ bIz. II 17 - II 25; [~

bIz. 29-32, maken wij om een later te noemen reden (bIz. 12 )

slechts gebruik van de zogenaamde offset-binary code.

De offset-binary code is in wezen een zuivere binaire code.

Wil men namelijk een positief of negatief getal weergeven in

de offset-binary code dan telt men er de volle schaal bij op,

dus 2n , waarbij n het aantal amplitudebits is waarin men het

decimale getal weergeeft en schrijft de zo verkregen uitkomst

binair.

Ter illustratie is voor een bipolaire 4 bit ADC (1 tekenbit,

3 amplitudebits) tabel 1 samengesteld.

gequantiseerde decimaal getal digitaal woord in offset
ingangsspanning verhoogd met de binary code
in aantal malen volle schaal
L.S.B. (= 23 ) tekenbit amplitudebits

+ 7 15 1 1 1 1

+ 6 14 1 1 1 0

+ 5 13 1 1 0 1

+ 4 12 1 1 0 0

+ 3 11 1 0 1 1

+ 2 10 1 0 1 0

+ 1 9 1 0 0 1

0 8 1 0 0 0

- 1 7 0 1 1 1 \

- 2 6 0 1 1 0

- 3 5 0 1 0 1

- 4 4 0 1 0 0

- 5 3 0 0 1 1

- 6 2 0 0 1 0

- 7 1 0 0 0 1

- 8 0 0 0 0 0

Tabel 1. Verband tussen de geauantiseerde ingangsspanning

van een bipolaire 4 bit ADC en het digitale woord

in offset-binary code.

6



Formule (5) beschrijft niet volledig het gedrag van een

ideale ADC. Ten onrechte zou deze uitdrukking de indruk wekken
dat de conversie momentaan en continu plaats vindt.

In werkelijkheid wordt de ingangsspanning slechts op discrete

tijdstippen geconverteerd en duurt deze conversie een zekere

tijd, de conversietijd T~ genaamd.

Ret aantal keren dat een conversie per seconde plaatsvindt,
noemt men de conversiefrequentie ~ • Deze is maximaal gelijk

aan 'l~ •

7
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Hoofdstuk 2. Principiele methoden van analoog-digitaal omzetting.

2;" Inleiding.

Een analoog-digitaal omzetting is in feite een spanningsmeting. En' zoals bij

iedere meting heeft men ook hier een o~ meerdere afgeleide eenheden nodig van

de te met en grootheid. Het aantal spanningseenheden (in het vervolg aangeduid

als normalen) blijkt nu een geed uitgangspunt te zijn om de verschillende me

thoden te rangschikken waarop' een analoog-digitaal omzetting kan plaatsvinden •.

In het nu volgende zullen wij kort de drie meest bekende methoden bespreken en

gaan daarbij uit van een meting in'n bits.

2 •.2 De telmethode.

Uitgangspunt is de normaal Vr /2n , de L.S.B. dus. Door eenvoudig binair te tel

len hoe vaak deze normaal begrepen is in de te meten spanning bepaalt men

hiervan de grootte.

2.3 De successieve approximatie.

We gaan hierbij uit van een aantal onderling verschillende normalen die r in

overeenstemming met het binaire systeem, de grootte V' /2n , V /2n- 1;, ••• , V /2r r r
hebben. De analoog-digitaal omzetting vindt nu als"volgt plaats. Eerst vergelijkt

men de onbekende spanning V~ met Vr /2, de grootste normaal. Is de normaal gro

ter dan V , dan herhaalt men de meting met de op ~en na grootste normaal, V /4.x r
Dit zet men voort totdat men een normaal vindt die kleiner i~ als V • Was ditx
al het geval met Vr /2, of met Vr /4, of met Vr /8, dan tel t men bij deze normaaI

de volgende normaal Ope Deze samengestelde normaal vergelijkt men nu met V • Isx
hij groter dan vervangt men de tweede normaal door de eropvolgende, is hij klei-

ner dan tel t men, er, weer devolgende ,nog onge'bruikte,norrraal bij op zol'iatde sa-

mengestelde normaal nu uit 3 normalen bestaat.

Als men op deze manier aIle normal en gebruikt heeft, verkrijgt men een samen

gestelde spanning die zo goed mogelijk gelijk is aan V • Wij moeten nu nog de
:x=

balans opmaken. De grootste normaal komt overeen met het eerste bit (M.S.B.)

Is hij gebruikt in de samengestelde spanning dan heeft de eerste bit de waarde

1" is hij niet gebruikt dan de waarde O. Hetzelfde geldt voor de volgende nor

malen, de bijbehorende bit is 1, als de normaal gebruikt is, en 0 indien niet.

Op deze manier wordt het gezochte digitale woord bit voor bit gevormd. Deze

methode van analoog-dL3'itaal conversie is vrijvrel identiek aan de gewichtsbe-
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paling met behulp van een balans en een gewichtendoos. Ook hier wordt, beginnend

met het zwaarste gewicht, een reeks van vergelijkingen doorgevoerd totdat ten

slotte een evenwicht is bereikt. Daarna worden dan de gebruikte gewichten die

zich op de balans bevinden opgeteld.

2.4 De directe methode.

Deze methode maakt gebruik van zeer vele nOTmalen, en weI zoveel dat aIle mo

gelijke spanningsniveaus ter beschikking staan. Gaan we weer uit van de L.S.rr.,

dan zijn dus ook de normalen aanwezig die 1, 2, 3,4, 5, enz ••• maal zo groot

zijn als de L.S.B •• Tegelijkertijd vergelijkt men nu aIle normalen' met de te me

ten spanning en stelt zo vast hoe groot de spanning is.

2.5 Een vergelijking van de drie methoden.

Wij zullen nu de drie methoden die soms in de engelstalige literatuur achter

eenvolgens voorkomen onder de instructieve namen lever-at-a-time, digit-at-a

time en word-at-a-time method met elkaar vergelijken. Als criterium hiervoor

gebruiken wij het aantal normalen en het aantal vergelijkingen dat de methode

benodigt. De telmethode maakt gebruik van 1 normaal en 2n_1 vergelijkingen.

Weliswaar is dit het maximale aantal vergelijkingen en aIleen nodig als de te

meten spanning gelijk is aan de referentiespannirrg, maar voor een vergelijking

met de andere methoden is het zinvol het maximale aantal te nemen. Het getal

2n_1 is afkomstig van het feit dat men in n bits maximaal tot 2n_1 kan tellen.

De successieve approximatie maakt gebruik van n normalen. Omdat met iedere nor

maal een vergelijking moet worden uitgevoerd is het ,aantal vergelijkingen n.

De directe methode vereist 2n_1 normalen en 1 vergelijking. In tabel 2 is

een en ander no~ eens voor een 8 bit conversie bij elkaar gezet.

Methode Aantal normalen Aantal

vergelijkingen

a. Telmethode 1 255-
b. Successieve approximatie 8 8

c. Directe methode 255 1

Tabel 2. Aantal vergelijkingen en normalen van de 3 hoofd

methoden voor een 8 bit conversie.

Het aantal normalen kunnen wij interpreteren als een maat voor de electronische

uitgebreidheid van een ADC en evenzo het aantal vergelijkingen als een maat voor



10

de conversiesnelheid. Uit het voorgaande voIgt dan dat d3 telmethode langzaam

maar eenvoudig, terwijl de directe methode snel maar omvangrijk is. De succes

sieve approximatie is sneller dan de telmethode, maar langzamer dan de directe

methode. Ook wat de electronische uitgebreidheid betreft neemt deze methode

t.o.v. de telmethode en de directe methode een middenpositie in. De drie be

handelde methoden zijn niet de enige waarop men analoog-digitaal conversie kan

plegen. Veel tussenvormen van de drie methoden zijn mogelijk. Voor een beschrij

ving hiervan verwijzen wij naar appendix 1 • Verder verwijzen wij naar [3J, een

artikel waaruit de stof is geput voor dit korte overzicht en voor de appendix,

die echter een vollediger uitwerking van de basisideeen uit [~ geeft.
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Hoofdstuk 3 De successieve approximatie voor bipolaire spanningen.

Hoewel beschreven in 3.3 voor positieve spanningen, wil men deze methode ook

toepassen voor bipolaire spanningen. Dit kan als voIgt. Men vergelijkt eerst

de onbekende spanning V met oV. Is Vpositief dan gaat men als in 3.3 beschre-x x
negatief dan past men ook de successieve approximatie toe.·yen te werk. Is V

x
maar nu natuurlijk met negatieve normalen. Dit brengt echter een complicatie

met zich mee. Met negatieve normalen handelt men anders ala met positieve.

Voor positieve V en dus ook positieve normalen luidt het handelingsvoorschrift:
x

is V kleiner dan de samengestelde normaal dan verwijdert men de laatst toe-
x ~

gevoegde normaal en vervangt deze door de volgende, waarna weer een vergelij-

king plaatsvindt; is V groter dan de samengestelde normaal, dan telt men erx
de volgende normaal bij op en vergelijkt weer.

Voor negatieve V en dus ook negatieve normalen moet men precies andersom han
x

delen. Is V kleiner dan de samengestelde normaal, dus meer negatief, dan telt
x

men er de volgende normaal bij op en vergelijkt weer. Is V groter dan de sa-x
mengestelde normaal, dus minder negatief, dan verwijdert men de laatste toe-

gevoegde normaal en vervangt deze door de volgende waarna men weer vergelijkt.

Duidelijk is dat een uniform handelingsvoorschrift voor de besturing van een

ADC gunstiger is. Een uniform voorschrift is nu mogelijk als we een beter ge

bruik maken van de aanwezige normalen, te weten: + V /2, + V /4, + V /8, enz.
- r - r - r

In het bovenstaande gebruiken wij de positieve normalen voor positieve V , en
x

de negatieve voor negatieve V • Benutten wij echter zowel positieve als negatie
x

ve normalen voor positieve of negatieve V dan kunnen wij het volgende uniforme
x

handelingsvoorschrift formuleren: Is V groter dan de samengestelde normaal dan
x

telt men er de volgende positieve normaal bij op en vergelijkt weer; is V klei-x
ner dan de samengestelde normaal dan telt men er de volgende negatieve normaal

bij op en vergelijkt weer. Het zo beschreven proces is in figuur 2. voor drie

stappen in tekening gebracht. Het symbool ~ betekent: vergelijken m~t.
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eerste stap tweede stap derde stap

Figuur 2. De successieve approximatie voor bipolaire

spanningen.

Tijdens iedere vergelijking wordt een bit van het digitale woord bepaald. We

spreken nu af dat als V groter is dan de samengestelde normaal waarmee wij hemx
vergelijken, de bit die door deze vergelijking wordt bepaald 1 is, en in het

andere geval O. De bipolaire code waarin het digitale woord zo wordt geschre

yen is de offset-binary code. We zullen dit aan de hand van een voorbeeld

demonstreren:

Stel V = + 10 V; V = - 6,2 V en het aantal bits 5 (1 tekenbit, 4 am-r x
plitudebits). De L.S.B. komt dus overeen met een spanning van 0,625 V.

De analoog-digitaal omzetting vindt nu als voIgt plaats:

eerste stap V 3( 0 -eerste bit a = 0 tekenbit 'x 1
tweede stap Vx 3( -5V -tweede bit a 2 = 0 - M.S.B.

derde stap Vx 3( -7,5V-derde bit a 3 1 4 amplitudebits •

.vierde stap Vx ~ -6 ,25V-vierde bit a4 =

vijfde stap Vx~ -5,625-vijfde bit a
5

0 - L.S.B.

Ret digitale woord is dus 00110. Volgens de zuiver binaire code stelt dit

het getal 6 voor. Riervan moeten wij de volle schaal (= 24 16) aftrek

ken. We krijgen dan - 10. De spanning die 00110 voorstelt is dus gelijk

aan - 10 L.S.B. = - 6,25 V.

In het nu volgende zullen wij een uitdrukking afleiden voor de samengestelde
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normaal, de spanning dus wa.armee men V tijdens ieder stap vergelijkt. Wijx
doen dit voor een n bit ADC, waarbij wij het digitale woord voorstellen door

a 1 a
2

a
3
••• an met a1 als tekenbit, a2 als M.S.B. en an als L.S.B•• De span

ning waarmee Vx wordt vergeleken in de eerste stap is V1= 0 V

in de tweede stap is V2= V1- a 1 V/2 + a 1 V/2
- I 2 I 2in de derde stap is V

3
= V2- a2 V~2 + a2 V~2

in de vierde stap is V
4

= V
3
- a

3
V/23+ a

3
V/2 3

Algemeen: De spanning waarmee V wordt vergeleken in de i+1 stap is:x

- / i / iV. 1= V.- a. V 2 + a. V 2J.+ J. J. J. i·: = 1, 2, 3, ••• n-1 en V1= 0 V

We kunnen (6) natuurlijk ook uitschrijven en v,ftnden dan:

i c: 1, 2, 3,
L

V. 1= ~ V 12P (-a + a )J.+ L ~ p p
po,

In het bovenstaande werd V vergeleken met V. 1 volgens:x J.+
V )V. 1-a . 1= 1x J.+ J.+
V (V. 1- a . 1=0x J.+ J.+

• •• n-1

Het maakt natuurlijk geen enkel verschil als we in plaats van V te vergelijkenx
met V. l' V-V. 1 vergelijken met 0 V dus:J.+ x J.+

V - V. 1>0-a . 1= 1
X J.+ J.+

V - V. 1<0 - -a. 1= 0
X J.+ J.+

Men vindt dan, in analogie met de uitdrukkingen (6) en (7), als de spanning

waarmee 0 V vergeleken wordt in de i+1 s~p:

I I

V/2
i

V/2
i I

V. 1= V. + a. a. i = 1 , 2, 3, • •• n-1 en V1= VxJ.+ J. J. J.
j

I LV
/

2P
I

of: V. 1= V + (+a - a ) i 1 , 2, 3, • •• n-1 en Vl''O VxJ.+ X P P
p.,

vergelijken is het duidelijk dat iedere andere ver
I

voor elke i dezelfde polariteit heeft als V. 1 voor een
J.+

analoog-digitaal omzetting tot hetzelfde resultaat voert. Een dergelijke ver-

gelijkingsspanning is bijvoorbeeld:

I
Aangezien WJ.J V. 1 met 0 VJ.+
gelijkingsspanning die

V" 2i I
i+1= Vi +1

"Het is duidelijk dat V. 1
" J.+

teit van V. 1 dezelfde isJ.+
volgtf

voldoet aan de voorwaarde dat voor elke i de polari,
als die van V. 1. Combineren wij (10) met (8) danJ.+
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VII 2i (' - V/2i V/2i ). 1= V. + a. - a.
J.+ J. J. J.

"Daar V.
J.

i-1 '2 V. kunnen wij dus schrijven:
J.

"V. 1= 2
J.+

i 1,2, .3, ••• n-1 = Vx

Wij hebben op deze manier een recurrente betrekking gevonden die voor de ana

loog-digitaal omzetting gelijkwaardig is aan (8). In het volgende hoofdstuk

tonen wij aan hoe men, uitgaande van deze recurrente betrekkingen, tot een prac

tisch ontwerp voor een ADC kan komen. De nadruk zal daarbij komen te liggen op

(11), gemakshalve zullen we daarom in deze formule de dubbele accenten weglaten.

Voor (11) schrijven we dus: Vi +1= 2 (Vi + ai V/2 ai V/2). De spanningen

V. 1 en V. die in deze formule voorkomen gelieve men dus niet te verwarren met
J.+ J.

de spanningen Vi + 1 en Vi vrn (6)~

Tot slot van deze beschouwing willen wij nog op een punt wijzen. De maximale

quantiseringsfout die men met de beschreven successieve approximatie maakt is

gelijk aan 1 L.S.B., met dien verstatide dat het digitale woord een te kleine

waarde aangeeft. Ret digitale woord geeft dus niet de beste benadering van de

ingangsspanning, in dat geval is namelijk de quantiseringsfout gelijk aan

± i L.S.B. • Voor beide gevallen is in figuur 3 de overdrachtsfunctie getekend.

Uit de 2 karakteristieken voIgt dat ook de successieve approximatie een mini

male quantiseringsfout heeft als men de ingangsspanning een offset van +t L.S.B.

geeft. Men moet dus niet V , maar V + ~ L.S.B. converteren.x x

Digitaal woord
(in 4 bits)

1100

r1011

A-----f 0111

1100 ._. _

Digitaal woord t
(in 4 bits) 011

1010

1001

1000
Vx ---.

0111

0101

0110

"--_..L. •• • _ 0100 ~---------
0110

0101

0100

~ur 3a. Overdrachtsfunctie van een
bipolaire ADC die gebruik maakt
van de in hoofdstuk 4 beschreven

Figuur 3b. Overdrachtsfunctie van een
bipolaire ADC met minimale
quantiseringsfout.
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Hoofdstuk 4 Practische realisatie van de recurrente betrekkingen.

Het meest voorkomende type ADC gaat uit van (6) en gebruikt een parallel digitaal

analoog converter om de vergelijkingsspanning te genereren. Zie bv. [1J bIz. IT-46
tim rr-48 , [2] bIz. 240 tim 248, r~J bIz. 385 tim 392. Hoewel een realisatie van

(6) ook voorkomt met behulp van operationele versterkers en sch~{elaars zullen

wij deze niet beschouwen daar zij, of..rel gebruik maken van een aantal (meestal 3)

precisie condensatoren ([2J bIz. 264 - 274, [4] 416 tim 419 ), ofweI van een vrij

groot aantal ( minimaal gelijk aan het aantal bits) operationele versterkers ([4]
bIz. 400 ).
Omdat uitdrukking (8) in wezen identiek is aan (6) zullen wij deze verder niet be

schouwen en overgaan tot de,~ecurrente betrekking (11). Uitgaande van deze betrek

king komen wij tot een vrij eenvoudig blokschema voor een ADC, dat wij met behulp

van operationele versterkers en schakelaars kunnen realiseren.

4.2 Het blokschema.

Om de afleiding eenvoudig te houden gaan wij er van uit dat de comparator vooraf

gegaan wordt door een Sample-hold schakeling. De bewerkingsreeks die wij nu n maal

moeten toepassen ziet er dan als voIgt uit:

V V
r r

vergelijking, tel 2 bij Vi op of trek ~ van Vi af.

1. Sample-hold V.•
1

2. Vergelijk V. met OV.
1

3. Afhankelijk van de

4. Vermenigvuldig het resultaat met twee. We krijgen dan V. 1
1+

De bewerkingsreeks begint nu weer opnieuw:

1. Sample-hold V. . ,
1 + 1

2. Vergelijk V. 1 met O.
1 +

enz. enz.

Gebruiken wij nu voor V. 1 dezelfde sample-hold als voor V. dan krijgen wij op
1 + 1

deze manier een zogenaamde cyclische ADC. We moeten er dan weI voor zorgen dat

als men V. 1 sampled geen gesloten circuit ontstaat. Om dit te verhinderen is
1 +

een tweede sample-hold schakeling nodig die Vi sampled, nadat deze is vergeleken

met OV. Aan de hand van het voorafgaande is het blokschema van figuur 4' getekend.
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.. V.+;.V /2-a.V /2- I l. l. r l. r

51 V.
- Sample-hold vergelijk Sample-hold l.

+ of-V/2 ... X2.... .. r-
V." V. met oV Vi

... ...
V.

a.
S- l. l. l. ."

2 l.

I
~
~

Figuur 4. Blokschema van een cyclische ADC volgens betrekking (11).
V.+1

l.

Bij het begin van het conversieproces sluiten wij de schakelaar S1' daarna alter

nerend S3 en S2.

4.3 De realisatie van het blokschema.

De realisatie is die welke door H. Schmid gegeven wordt in [2] blz. 256 - 264.

Voor het eerste sample-hold circuit nemen wij de in figuur 5 getekende niet-in

verterende sample-hold schakeling.

~
2 C

I
~iguur 5. Ret eerste sample-hold circuit.

Ret is duidelijk dat S1 en S2 bediend moeten worden door logische circuits om

een goed functioneren van de ADC te waarborgen.

Voor de vergelijking van V. met 01 nemen wij een comparator. Figuur 6 geeft het
l.

symbool en de overdrachtsfunctie.
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-----------11V
u

--------------------0
oV --+

V1-V2

Figuur 6. De comparator en zijn overdrachtsfunctie.

Het optellen en aftrekken, nodig voor de vorming van V. + a. Vr/2 - a. Vr / 2 , kan
J. J. J.

gebeuren met behulp van het mechanisme dat in figuur 7 is getekend.

o
+V /2r

Figuur 7. Het optel- en aftrek
mechanisme.

Nadat a i is bepaald (tijdens het vergelijkingsproces is 8
3

open)' gebeurt, afhan

kelijk. van ai' het volgende:

a Als a i = 1 moet van Vi Vr / 2 worden afgetrokken. Daartoe wordt 8
4

in stand B
\

geschakeld waarna 8
3

gesloten wordt. De condensator laadt zich dan op tot

de spanning Vi - Vr / 2 • 8
3

wordt ~u geopend en 8
4

daarna in stand A gescha

keld. V is dan gelijk aan V. - r/2.
u J.

b Als a i = 0 moet bij Vi Vr / 2 worden opgeteld. Nu wordt eerst 84 in stand A

gezet waarna 8
3

gesloten wordt. De condensator laadt zich dan op tot de

spanning Vi. Hierna opent 8
3

zich en wordt 8
4

in stand B geschakeld. Vu
is dan gelijk aan V. + Vr / 2 •

J.

Als we voor de 2-maal versterker een niet-inverterend geschakelde operationele

versterker nemen, dan kan deze versterker samen met de tvTeede s ample-hold en het

optel- en aftrekmechanisme ondergebracht worden in de schakeling van figuur 8.
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Figuur 8. De

2

A

tweede sample-hold

rV.+a.V /2-a.V/2l
LJ. J.r J. J

schakeling die tevens

bepaalt.

Aangezien voor de analoog-digitaal conversie een aantal handelingen sequentieel

moet worden verricht, is een klok-puls noodzakelijk en zullen de schakelaars m.b.v

digitale logica worden bestuurd. We zullen hierover een aantal afspraken makerr.

1. Een schakelaar is gesloten als het logisch niveau W"aarmee hij bediend wordt

1 is. Rij is open als het logisch niveau 0 is.

2. Voor schakelaar 84 geldt: verbindirrg A is gemaakt als het logische niveau 0 is,

is het logische niveau 1 dan is verbinding B gemaakt.

1. Ret digitale uitgangsniveau van de comparator wordt in een flip-flop gezet.

De uitgang van deze flip-flop veranuert van toestanu als de klok-puls van 0

naar 1 springt.

4. Verder nemen wij aan dat een woordsynchronisatie-puls, gevormd m.b.v. een

n-bits ringteller, ter beschikking staat. Zie figuur 9.

!T IT! T !TiT ! T ! T :T : :T : T li.,: 'L: (/: u: I,: It: ~.; t ... : ~

___H' H H~ HE ~ __ ._.
J HT ' HT . JT-~. TTt., .
~' ,:( t. )f: 4 ;;if ~ l: if-~.......L.---o:--L..:....;_~-*-----'-~~~( ----'-"~u.H i : ..~ •

- klokpul s, f c

- woordsynchronisatiepuls

Figuur 9. Klok- en woordsynchronisatiepuls.

8 1 hoeft tijdens een

T11 om Vx te samplen.

worden, dus 8
3

dicht r

conversie maar ~~n maal in wer~ing te treden nl. gedurende

Verder geldt dat 82 en 8
3

nooit tegelijk gesloten mogen

S~ open en omgekeerd. We kunnen zo het volgende overzicht
,:
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samenstellen:

T11 '11

12 '11

21 T22 T31
T

32 T41
T

42 • •• Tn1 Tn2

8 1
1 0 0 0 0 0 0 0 • •• 0 0

82 0 0 1 0 1 0 1 0 ·.. 1 0

8
3

0 1 0 1 0 1 0 1 ·.. 0 1

Tabel 3. 8chakelfuncties voor 81 , 82 en 8 3•

Uit de tabel volgen de volgende schakelfuncties:

voor 8
1

: f
c

.T1 , voor 82 : f c .T1 , voor 8
3

: f c •

De schakelfunctie voor 8
4

is wat moeilijker te bepalen. We herinneren aan de af

spraak: logisch niveau 0----.8
4

in stand A, logisch niveau 1---t'8
4

in stand B.

Combineren wij dit met hetgeen op blz17 gezegd is over het optel- en aftrekme

chanisme, dan vinden wij een schakelfunctie die in tabel 4 is weergegeven.

f a. logisch niveau
c ].

voor 8
4

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 0

Tabel 4. 8chakelfunctie voar 8
4

•

De functie die hieraan voldoet is: a.f + a.f •
]. C ]. C

Door samenstelling van de afzonderlijke onderdelen vinden wij het gezochte schema

(figuur 10) van een ADC, opgebouwd uit operationele versterkers en schakelaars. Om

de werking van de ADC te illustreren geven wij als voorbeeld de conversie van een

negatieve spanning van -8,4V in een 6 bits digitaal woord (V f= 10V). We nemenre
aan dat bij het begin van het conversieproces de condensatoren ongeladen zijn.

Getekend in figuur 11 zijn de uitgangsspanningen van de eerste en de tweede ver

sterker, de spanning over de tweede condensator VC2 ' de ingangsspanning van de

tweede versterker, de klok- en woordsynchronisatiepuls en de positieve uitgang van

de flip-flop (de digit~le bits). Tevens is voor elke klokperiode aangegeven welke

schakelaars gesloten zijn • In het nu volgende zullen we figuur 11 toelichten.

Gedurende T11 is aIleen 81 gesloten (de stand van 8
4

t.g.v. een vorige conversie

is van geen enkele invI'Jed). De ingangsspanning V = -8,4V wordt dus aangeslo-x
ten op de condensator C1 en de uitgangsspanning van de eerste versterker V01
wordt dan -8,4 V. Aangezien V01 negatief is, geeft eJe comparator een 0 aan, die

op het eind van de eerste halve klokperiode (de klokpuls springt dan van 1 naar 0)
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a.
~

f c

f c " JL-~ r---:~ 1
1

~ bit ring teller ~J.

Figuur 10. Het schema van de bipolaire cyclische ADC.

a

a~-"

R

R

t\)
o
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~lokpuls f
o

lOordsynohroni -I
satiepuls T1

-6,8

+1 2

-4,4

vc1 =V01 t
O~----+------;~---++-------l\----T-t----~

-8,4

,
I

I 8 J

:-4,4 -3, :
I I,
I
I,

:-3,6,
I
I
I
I
I
I

;-6,8
,

V

O 2 t0 ..----.-----,---------.-------r-------;---~--....-...,

-8,4 I

I

-8,8'

+5,6,

V021
Ol....-----.-------:---------,-----i+-------'l,----r-t------:

-13,6:
I

I
I

-16,8:

sloten
hakelaars

a.
l

1

a.=O
l

3 4a 2

a =1
A:

Figuur 11. Spanningsvormen van de bipolaire cyclische ADC voor 6 bits
met ,&:=-8,4V en Vr =+10V.
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in de flip-flop wordt gezet. De tekenbit a 1 is dus O.

Tijdens T12 is 53 gesloten en 54 staat in stand A, m.a.w. C2 wordt opgeladen tot

-8,4 V. De uitgangsspanning van de tweede versterker wordt dan -16,8 V. Wij wijzen

er met nadruk op dat gedurende deze en elke andere tweede halve klokperiode de uit·

gangsspanning van deze versterker van geen enkel belang is voor de conversie. De

informatie die wezenlijk is voor het verdere conversieproces, is de lading op C2•

We kunnen dus zonder meer de uitgangsspanning van deze versterker begrenzen op

+10 V en -10 V. En weI op deze twee grenzen omdat de vergelijkingsspanning Vi +1
die in elke klokperiode gevormd wordt, bij een V f= 10 V, deze grenzen niet zalre
overschrijden. Het bewijs van deze bewering is in appendix 2 gegeven.

Tijdens T21 is 52 gesloten en staat 54 in stand B. De lading op C2 is hetzelfde ge

bleven maar doordat C2 nu aan een kant aangesloten is op een spanning van +5 v,
is de ingangsspanning van de tweede versterker niet meer -8,4 maar -3,4 • De eerste

condensator wordt dus opgeladen tot -6,8 V; de uitgang van de comparator blijft du~

nul. Tijdens de overgang naar T22 wordt deze 0 in de flip-flop gezet. De tweede bi1

a 2 , is dus O.

Tijdens T22 is 53 gesloten en staat 54 in stand A, m.a.w. C2 wordt opgeladen tot

-6,8 V en V02 is gelijk aan -13,6.

Tijdens T
31

zijn 52 en 5
4B

gesloten. De ingangsspanning van de tweede versterker i~

dan -1,8 zodat C1 opgeladen wordt tot -3,6 V. De comparatoruitgang blijft 0 en a
3

is dus weer een nul.

Tijdens T
32

zijn 53 en 5
4A

gesloten. De condensator C2 wordt opgeladen tot -3,6 V

en V02 is dus -7,2 V.

Tijdens T
41

zijn 52 en 5
4B

gesloten. De ingangsspanning van de tweede versterker i~

dan -3,6 + 5 = +1,4 V, C1 wordt dus opgeladen tot +2,8 V. De uitgang van de compare

tor is dus 1 en bijgevolg ook a
4

•

Tijdens T
42

zijn 53 en 5
4B

gesloten. De ingangsspanning van de tweede versterker is

nu +2,8 V, maar C2 wordt opgeladen tot +2,8 - 5 = -2,2 V !

Tijdens T
51

zijn 52 en 5
4A

gesloten. De ingangsspanning van de tweede versterker is

nu -2,2 V en bijgevolg wordt C1 opgeladen tot -4,4 V. De uitgang van de comparator

is dus 0 en evenzo a
5

•
Tijdens T

52
zijn 53 en 5

4A
gesloten. V02 wordt dan -4,4 V en V02 -8,8 V.

Tijdens T61 zijn 52 en S4B gesloten. De ingangsspanning van de tweede versterker is

nu -4,4 + 5 = +0,6 V. V01 wordt dus +1,2 V, de comp~.ratoruitgang 1 en bijgevolg a
6

gelijk aan 1.

Voor de vollenigheid geven wij ook de spanningen gedurende T
62

, maar voor een 6 bit

conversie zijn ze niet maer van belang. Deze is nl. op de helft van de zesde klokpe

riode beeindigd.

Tijdens T62 zijn 53 en 5
4B

gesloten. V02= +2,4 en V
C2

= +1,2 - 5 = -3,8 V.

Het digitale woard is dus: 000101, hetgeen -27/32 voorstelt in de offset-binary cod

Dit is de beste benadering voor -8,4/10 = -0,84 in oen bipolair 6 bits woard en bij
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gevolg het gezochte resultaat.Dat dit het geval is, komt echter ook door een ge

schikte keuze van V • Immers het schema van figuur 10 is een realisatie van (11),x
een betrekking die de minimale quantiseringsfout (~1/2 L.S.B. ) gaf als we niet

V maar V +1/2 L.S.B. converteerden. Op de realisatie van deze offset komen wijx x
in appendix 4 terug.

In de nu volgende hoofdstukken zullen wij de schakelaars,de operationele verster

kers en de digitale besturing bespreken.Tevens zullen wij enkele theoretische

foutenbeschouwingen geven,waarna we het verslag met de meetresultaten zullen

afronden.
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Hoofdstuk 5 De analoge schakelaars.

5.1 Inleiding.

De algemene vervangingsschema's van een analoge schakelaar voor de on- en off

toestand zijn in onderstaande figuur getekend.

V.
l.n

O------f

Ingangsklem

Ron

besturingsklem

v "tUl.

Uitgangsklem

Figuur 12a. Het vervangingsschema van een analoge schakelaar voor de
on-toestand.

V.
~n

Ingangsklem
C

2

Besturingsklem

v "tUl.

Uitgangsklem

Figuur 12b. Het vervangingsschema van een analoge schakelaar voor de
off-toestand.

De vervangingsschema's laten die eigenschappen zien van de schakelaar die afwij

kingen kunnen veroorzaken in de analoge spanning die geschakeld wordt. Welke ei

genschappen domineren hangt af van de configuratie waarin de schakelaar gebruikt

wordt. Beperken wij ons tot de schakelaars 51' 82 en 8
3

dan gebruiken wij de scha

kelaars in de configuratie van figuur 13.
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Figuur 13. Schakelconfiguratie van de schakelaars S1' 8 2 en S3.

De eisen voor de schakelaar die hieruit volgen zijn:

voor de on-toestand.

1. Een kleine offset-spanning Vo.s.
2. Een kleine Ron; dit om het opladen van de condensator C zo snel mogelijk te

laten gebeuren.

3. Een grote R
2

• Deze weerstand vormt nl. met R een spanningsdeler van de inon
gangsspanning.

4. Afhankelijk van de inwendige weerstand van V. een grote R1 •
loti

en voor de off-toestand.

1. Zeer grote R
off

en R2 , daar via deze weerstanden de lading op de condensator C

kan weglekken.

2. Een kleine C
3

• Deze capaciteit vormt nl. met de condensator C een 'capacitieve

spanningsdeler, waardoor als V. verandert ook de spanning op de condensator
lon

C verandert.

3. Een kleine C
2

• Bij het afsch~celen, hetgeen vrijwel steeds zal gebeuren door

een of andere spanningssprong van de besturingsspanning, vormt C2 met C een ca

pacitieve spanningsdeler .. waardoor de lading op C verandert.

4. Afhankelijk van de inwendige weerstand van de besturingsspanning'een kleine C1 •

Deze capaciteit vormt met C2 en C wederom een capacitieve spanningsdeler voor V
j

Resumerend: voor snel en accuraat schakelen moeten de lekvleerstanden (R1 , R
2

, R ~~)
0.L~

zo groot mogelijk en de parasitaire capaciteiten (C1 , C
2

, C
3

) zo klein mogelijk

zijn. Deze laatste eis geldt ook voor V en R •
as. on

Voor het schakelen van analoge spanningen kan men gebruik maken van:

1. Electromechanische schakelaars.

2. Lichtgevoelige weerstanden.

3. Halfgeleiderdiodes.

4. Bipolaire transistoren.
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5. Veldeffecttransistoren.

Wij zullen achtereenvolgens kort de voornaamste kenmerken van deze 5 soorten ana

loge schakelaars bespreken.

5.2 Electromechanische schakelaars.

Hoewel deze schakelaars gckenmerkt worden door zeer grote lekweerstanden, kleine

parasitaire capaciteiten en een zeer lage R zijn belangrijke bezwaren gelegenon
in het besturingsmechanisme. De voornaamste bezwaren zijn een lage schakelfrequen-

tie (maximaal ongeveer 400 Hz) en een beperkte levensduur (ongeveer 2000 uur).

Voor een uitvoeriger beschrijving verwijzen wij naar ~] , bIz 4-9.

5.3 Lichtgevoelige weerstanden.

Deze schakelaars maken gebruik van een materiaal uaarvan de geleiding bij belich

ting veel groter is dan in het donker. Voor een analoge schakelaar wordt een fo

toweerstand samen met een neonbuisje in een lichtdichte behuizing gebouwd. Als

fotomateriaal gebruikt men in de moderne uitvoeringen cadmium sulfo-selenide.

Hiermede kan een donkerweerstand worden bereikt van 500~~en een lichtweerstand

van 1 KJl. De fotoweerstand reageert echter traag op lichtveranderingen, waardoor

vertragingstijden van enkele milliseconden ontstaan. Hierdoor kan de schakelfre

quentie niet hoger zijn dan ca. 100 Hz.

Voor een uitvoeriger beschrijving verwijzen wij weer naar ~J ' bIz 9-11.

5.4 Halfgeleiderdiodes.

Aangezien halfgeleiderdiodes in de geleidende toestand een offset-spanning hebben

van 500-700 mV zijn voor ons doel aIleen die schakelaars van belang die gebruik

maken van twee (of meer) , zo goed mogelijk aan elkaar gelijke, diodes. In figuur

14 is een dergelijke schakelaar getekend.

In de on-toestand geleiden aIle diodes. Zijn ze aan elkaar gelijk dan heffen de

~ffsetspanningen elkaar precies op en de resulterende offsetspanning is dan nul.

Practisch vindt men resulterende offsetspanningen van 0,5-20 mV. Bij het afscha

kelen van de diodebrug moet men er voor zorgen dat de diodeparen D1D2 en D
3
D

4
gelijktijdig ophouden met geleiden. Is dit nl. niet het geval dan veroorzaakt dit

een verandering van de lading op de condensator. Practisch verwezenlijkt men een

dergelijke symmetriscbe sturing m.b.v. een transformator. Verder merken wij nog

op dat bij een juiste uitvoering de parasitaire capaciteiten en de sch~keltijd8n

van de diodes bijzonder klein kunnen zijn (respectievelijk 1 a 2 pF en enkele
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tienden van 1 nanoseconde), waardoor dit soort schakelaars bijzonder geschikt

is voor zeer hoge schakelfrequenties. Voor verdere details verwijzen wij naar

[6] .

in

+

C

I
o~--------------

+

v
\lit

o

Figuur 14. Een analoge schakelaar m.b.v.

halfgeleiderdiodes.

5.5 Bipolaire transistoren.

Het schakelgedrag van bipolaire transistoren vindt men in velerlei boeken uit

voerig beschreven, o.a. in [4J ' blz 66-92 en [2J ' blz 61-72. We volstaan hier

dan ook met een korte samenvatting van de belangrijkste punten:

1. De offsetspanning van een geinverteerde schakeltransistor bedraagt ongeveer

0,5-5 mV.

2. Gebruikt men gepaarde transistoren dan zijn veel kleinere offsetspanningen

mogelijk, maar dit type schakelaar vereist i.h.a. een complexe besturing

m.b.v. een transformator.

3. De R bedraagt bij een juiste besturing niet meer dan enkele ohms.on
4. De parasitaire capaciteiten C

1
en C2 bedragen gerniddeld enkele pF, terwijl

C3 te verwaarlozen is.

5.6 Veldeffecttransistoren.

Veldeffecttransistoren, gebruikt als analoge schak81aar, kenmerken zich door:
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1. Een zeer kleine offsetspanning.

2. Zeer kleine lekstromen.

3. Afha~kelijk van het type veldeffecttransistor bedraagt de R 5-500Jl.on
4. Ook hier bedragen de parasitaire capaciteiten C

1
en C2 gemiddeld enkele pF,

terwijl C
3

te verwaarlozen is.

5.7 De keuze van de schakelaar.

De eisen, wat lekweerstand, parasitaire capaciteit, offsetspanning en R betrefton
zijn op blz25 genoemd. Verder moet een schakelfrequentie van ongeveer 100 KHz mo-

gelijk zijn. Deze laatste eis voIgt uit de wens de ADC zo snel mogelijk te laten

zijn, waarbij deze frequentie in het begin van het afstudeerwerk als richtlijn is

genomen. DUidelijk is dus dat de electromechanische schakelaar en de lichtgevoe

lige weerstand zonder meer niet geschikt zijn. Confronteren wij de bipolaire tran

sistor met de veldeffecttransistor dan geven wij de voorkeur aan de veldeffect

transistor omdat deze een inherent kleine offsetspanning heeft, terwijl de andere

schakeleigenschappen voor beide typen transistoren elkaar niet veel ontlopen.

Over blijven dus de diodebrugschakelaar en de veldeffecttransistor. De voordelen

van de diodebrugschakelaar zijn de kleine parasitaire capaciteiten en de snelle

schakeltijden. Aangezien de maximale schakelfrequentie ongeveer 100 KHz bedraagt

en schakelen met deze frequentie met veldeffecttransistoren zeer v,el mogelijk is,

mag het voordeel van de snelle schakeltijden bij een vergelijking geen gewicht in

de schaal leggen. Over blijft dus als voordeel van de diodebrugschakelaar de klei

ne parasitaire capaciteiten. Nemen wij echter in overweging dat deze schakelaar

behept is met een offsetspanning, terwijl de besturing complex is, dan is naar

ons oordeel de veldeffecttransistor voor het gestelde doel de meest geschikte ana

loge schakelaar."

De keuzemogelijkheden zijn echter ook nu nog niet uitgeput. Immers veldeffecttran

sistoren bestaan in 2 soorten: de junctie-veldeffecttransistoren en de mos-veld

effecttransistoren (in het vervolg afgekort tot respectievelijk j-fet en mosfet).

Mosfets vertonen echter t.o.v. j-fets enkele nadelen waaronder o.a.:

1. Statische lading op de gate kan de mosfet onherstelbaar beschadigen.

2. De spanningszwaai van het stuursignaal op de gate is bij mosfets groter dan

bij j-fets.

Voor meer details verwijzen wij naar [7J •
Ret is duidelijk dat wij de voorkeur geven aan j-fets. Nu rest ons nog de keuze

tussen de n-kanaals j-fet en de p-kanaals j-fet. Beschouwen wij een n- en een

p-kanaals j-fet met dezelfde geometrie en dezelfde R ,dan zal de p-kanaals j-feton
de grootste parasitaire capaciteiten bezitten. De reden hiervoor is dat de
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lijkheid van gaten kleiner is dan die van elektronen, waardoor het p-kanaal

zwaarder gedoped moet worden dan het n-kanaal om dezelfde R te bereiken. Diton
heeft weer tot gevolg dat de junctiecapaciteiten van de p-kanaals j-fet groter

zijn dan van de n-kanaals j-fet. Om deze reden verkiezen wij de n-kanaals j-fet

boven de p-kanaals j-fet.

5.8 De gate-sturing van de n-kanaals j-fet.

5.8.1 Inleiding.

Aan deze sturing stellen wij de volgende eisen:

1. Bij het afschakelen van de n-kanaals j-fet (in het vervolg aangeduid als j

fet), wat gebeurt door een negatieve spanningssprong aan de gate, zal door

de capacitieve spanningsdeler gevormd door C2 en C (zie figuur 15) een deel

van de lading op C verdwijnen. Deze ladingsvermindering moet nu voor elke

situatie even groot zijn, zodat compensatie mogelijk is.

2. De gate-sturing moet in staat zijn de j-fet snel aan en uit te schakelen.

Om de afleiding van deze gate-sturing eenvoudig te houden gaan we uit van een j-

fet waarvoor geldt:

1• De pinch-off spanning is 5 V.

2. De gemiddelde C en Cdg bedraagt 5sg
3. De lekstromen van source naar gate

Verder nemen wij aan dat de maximale

pFn

en van drain naar gate bedragen 1n.A.

spanning die geschakeld moet worden

+10 V is, en de minimale spanning -10 V. Wat het inschakelen betreft kunnen zich

dan i.h.a. de volgende twee uiterste situaties voordoen: +10 V wordt geschakeld

naar de condensator die een spanning heeft van -10 V of -10 V wordt geschakeld

naar de condensator die een spanning heeft van +10 V. Zie figuur 15.

+ 10V S
~: .r1- 10.V

I ~.! ..---L
~_._.J C

: C I6 2

s
~o::rt10V

L ... J C

6c2I
Figuur 15. De twee uiterste situaties die bij het inschakelen

kunnen optreden.
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Uit het bovenstaande volgt dUidelijk dat de j-fet symmetrisch moet zijn d.w.z.

drain en source moeten verwisselbaar zijn. Voor een dergelijke j-fet geldt dat

de C gelijk is aan de Cd ' hetgeen onze a2nname op de vorige blz. rechtvaardigt,sg g
Voor een uitvoerige beschrijving van de werkingswijze van j-fets verwijzen wij

naar [8J ' blz 160-177. Figuur 15 geeft het symbool van de n-kanaals j-fet met de

bijbehorende benamingen.

S D
V yVd S: source V source spannings s

D: drain Vd drain spanning

V G S: gate Vg gate spanning
g

Figuur 15. Symbolische aanduiding van n-kanaals j-fet met

de bijbehorende benamingen.

Wat het uitschakelen van de j-fet betreft kunnen wij het volgende opmerken: de

spanning op de condensator is dan nagenoeg gelijk aan de ingangsspanning. De twee

extrema die hier dus optreden zijn: de ingangs- en condensatorspanning is +10 V

of -10 V.

Uit de beschrijving in [8J volgt dat een n-kanaals j-fet volledig in geleiding is,

dus on, als de gate-spanning gelijk is aan het minimum van de source- en drain

spanning. Een hogere gate-spanning veroorzaakt nl. een geleiding van de kanaal

gate junctie. De fet spert volledig, is dus off, als de gate-spanning gelijk is

aan het minimum van de source- en drainspanning minus de pinch-ofT spanning.

5.8.2 De directe gate-sturin~

Hiermee is bedoeld dat de fet on is voor een vaste gate-spanning en off is voor

een vaste gate-spanning. De op de vorige bladzijde omschreven j-fet is off voor

alle toegelaten waarden van Vs en Vd als Vg= -15 V. Om on te zijn voor alle toe

gelaten waarden van V en Vd zou V = +10 V moeten zijn. Maar dan komt bij een la-s g
gere Vs of Vd de kanaal-gate junctie in de doorlaatrichting. Een directe sturing

is dus niet mogelijk. Nemen wij echter op de juiste wijze een diode op in de gate

leiding (zgn. diode-sturing) dan voorkomt men dat de kanaal-gate junctie gaat ge

leiden.
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5.8.3 De diode-sturing.

gate-stuurspanning
Vstuur

Figuur 16. Ret principe van de diode-sturing.

Van de diode D1 (zie figuur 16) veronderstellen wij dat de lekstroom in de sper

richting 1 nA bedraagt en dat de parasitaire capaciteit over de diode 2 pF is.

Is nu V -15 V dan staat over D
1

een kleine spanning in de voorwaartsrichting
stuur

en dus V ~ -15 V. De j-fet is dan dus off. Maken wij V t gelijk aan +10 Vg s uur
(of iets hoger) dan staat ofweI de source-gate junctie of de drain-gate junctie

in de voorwaartsrichting, afhankelijk van het feit wie van beide spanningen (V , V
s

het kleinste is. De gate-spanning wordt in dit geval dus gelijk aan het minimum

van de source- en drainspanning (in het vervolg afgekort tot min.(Vs'Vd)), en de

j-fet is dus on.

Ret grote bezwaar van de diode-sturing in deze uitvoering is dat tijdens het scha

kelen van off naar on oncontroleerbaar lange schakeltijden kunnen ontstaan, te

wijten aan de aanwezigheid van parasitaire capaciteiten. De V t springt nl.s ·uur
van -15 V naar +10 V en bijgevolg gaat D1 onmiddellijk dicht. De gate-spanning

neemt echter niet direct de waarde min.(V ,Vd ) aan, maar springt ongeveer 4,2 V
s

omhoog tot -10,8 V. Dit als gevolg van de capacitieve spanningsdeler gevormd door

C + C , en de capaciteit van de diode. De gate-spanning kan nu aIleen nog maargs ga
veranderen door de toevloed van de 3 lekstromen naar dit punt. Aangezien de to-

tale capaciteit van de gate 12 pF is en de lekstromen tesamen 3 nA bedragen,

stijgt de gate-spanning 0,25 mV per ~s. Is de minimale spanning op de source of

drain -0,8 V dan duurt het 20 fiS voordat de j-fet begint met geleiden. Bij het

afschakelen treedt bovenstaand verschijnsel niet op; de diode D1 was dicht en

gaat nu plotseling open zodat de lading op de capaciteiten via D1 vIug kan weg

vloeien.

Voor dit schakelprobleofi bestaan verschillende oplossingen die wij nu zullen na-

gaan.
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5.8.4 De verbeterde diode-sturing.

Men kan het probleem oplossen door gewoon de V t grotere spanningssprongen tes uur
laten m~cen. In het algemeen zijn grote spanningssprongen niet wenselijk en boven-

dien voldoet deze oplossing niet aan de eerste eis die wij op bIz gesteld heb-

ben. Bij het afsch~elen nl. springt de gate-spanning van V = min.(V ,Vd ) naar -1~'g s
en daar deze spanningssprong i.h.a. niet constant is, zal de ladingsvermindering

van de condensator C t.g.v. het afsch~elen dit ook niet zijn.

Een tHeede oplossing is getekend in figuur 17.

v
x

Figuur 17. De verbeterde diode-sturing m.b.v.

een weerstand.

De capaciteiten kunnen nu via R worden opgeladen. De grootte van R en de parasi

taire capaciteit van de gate bepalen nu de snelheid waarmee de j-fet aangescha

keld kan worden. Bij het afschakelen springt de gate-spanning echter weer van

Vg= min.(Vs'Vd ) naar -15 V. De ladingsvermindering van de condensator C t.g.v.

het afsch~celen is dus i.h.a. niet constant.

Een derde oplossing bestaat hierin dat men D
1

overbrugt met een capaciteit die

groot is t.o.v. de parasitaire capaciteiten. Zie figuur 18. Wij veronderstellen

Cd zo groot dat bij benadering iedere sprong in de V t doorgegeven wordt aan des uur
gate. Deze oplossing voldoet weI aan de eerste eis nl. dat bij het afschakelen

van de j-fet de ladingsvermindering Vffil de condensator C constant is. Helaas

voldoet doze oplossing niet aan de tweede eis nl. dat de gate-sturing in staat

moet zijn de j-fet snel aan en uit te schakelen. Immers: vlak voor het afschake-

len is V = Vd= V • Indien de V t nu springt van +10 V naar -15 V zal de gate-s g s uur
spanning 25 V lager worden, onafhankelijk van de waarde van V

s
en Yd. Afgezien v~~

de stijging in de gate-spanning veroorza~t door de lekstromen (die t .g.v. van. de

grote capaciteit aan de gate uiterst minimaal zal zijn) blijft V deze spanning
g

houden totdat de V wee~ terugspringt naar +10 V. De gate-spanning springt dangs
25 V omhoog en komt op zijn oude waarde, mits de sOU~'ce- of drainspanning intussen

niet gedaald is. In dat geval zal de krolaal-gate junctie de spanningssprong begrenzt
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D

1 I
c

Vstuur

Figuur 18. De verbeterde diode-sturing m.b.v.

een condensator.

Moeilijkheden ontstaan echter als de Vs en/of de Vd intussen gestegen zijn. Wij

zullen dit aan de hand van een voorbeeld demonstreren. Stel vlak voor het afscha-

kelen geldt: V = Vd= V = -5 V. De j-fet wordt nu afgeschakeld en V wordt dus -30~s g g
In deze periode, waarin de j-fet niet geleidt, worden de source- en drainspanni

+5 V; een situatie die zich bij S1 kan voordoen. Wordt de j-fet nu weer aangescha

keld dan springt de gate-spanning naar -5 V en de j-fet blijft afgeknepen! Men

kan dan teruggrijpen naar de weerstand van figuur 17. De gate-spanning zal nu weI

gelijk worden aan +5 V, maar bij het afschakelen zal de gate-spanning door R steed

de waarde -15 V bereiken m.a.w. men voldoet weer niet aan de eerste eis.

Aangezien al deze elementaire gate-sturingen niet aan de gestelde eisen voldeden,

waren wij gedwongen over te stappen op een meer gecompliceerde sturing, die in

principe als voIgt werkt. Men bepaalt van de V
s

de j-fet aanschakelen dan verbinden wij de gate

Willen wij de j-fet afschakelen dan verminderen

en de V
d

het minim~~. Willen wij

met dit minimum, zodat V = min(V ,g s
wij het minimum met de pinch-off

spanning en leggen deze spanning aan de gate. Met deze sturing bereiken wij nu

dat de j-fet afgeschakeld wordt met een minimale en constante spanningssprong van

V • Tevens is, zoals uit de nu volgende practische realisatie van dit principe zalg
blijken, deze sturing in staat de j-fet snel aan en uit te sChakelen.

5.8.5 De minimum bepalende schakeling.

Het minimum van twee spanningen V1 en V2 kunnen we bepalen met behulp van de in

figuur 19 getekende schakeling. De spanning V+ is groter dan het maximum van V
1

en V2 ' zodat steeds op zijn minst een van beide diodes geleidt. Om te bepalen 1'7e~

ke diode geleidt nemen wij even aan dat V1= -5 V, V2= +5 V en dat wij de voorwaart

spanning van een diode mogen verwaarlozen. We zien dan dat V gelijk is aan -5 V
r

m.a.w. D1 geleidt en D
2

spert. Zou D2 geleiden, dan was V
r

gelijk aan +5 V en stan
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R

Figuur 19. De minimum bepalende schakeling.

over D
1

een voorwaartsspanning van 10 V, iets wat fysisch niet mogelijk is. De

conclusie is dus dat steeds die diode zal geleiden die verbonden is met de klein

ste spanning. Zijn beide spanningen aan elkaar gelijk dan geleiden natuurlijk bei

de diodes. Voor de spanning Vr geldt dus altijd: Vr~ min(V1 ,V2).

Nemen wij nu voor V1 de source-spanning en voor V2 de drain-spanning dan is Vr
gelijk aan het gezochte minimum. Hierbij treedt echter een moeilijkheid Ope

Source en drain van de j-fet kunnen nu belast worden met een kleine stroom. Voor

de source, die wij als ingangsklem zullen nemen van de analoge schakelaar, levert

dit i.h.a. geen problemen op, aangezien deze steeds verbonden is met een laagohmig

punt. De drain, die verbonden is met de condensator C, mag natuurlijk niet met de

ze stroom worden belast. Daar dit, als de j-fet niet geleidt, een aanzienlijke la

dingstoename op de condensator tot gevolg heeft. Door gebruik te maken van de om

standigheid dat de condensatoren C1 en C2 steeds verbonden zijn met de ingang van

een versterker kunnen wij dit probleem oplossen. Zie figuur 20 a en b.

Figuur 20 a spreekt voor zichzelf. Natuurlijk is voor S1 de source van de j-fet

verbonden met de ingangsspanning Vx van de ADC en voor S2 is de source verbonden

met de uitgang van de tweede versterker.

De plaatsing van D
2

bij de derde schakelaar is wat moeilijker. Hoewel de spanning

van de inverterende ingang van de tweede versterker gelijk is aan de drain-spanning

kunnen wij dit punt toch niet belasten, aangezien we dan de versterkingsfactor ver

anderen. Daarom hebben wij de getekende oplossing van figuur 20 b gekozen. Men kan

zich afvragen of D2 niet rechtstreeks aan de weerstanden R2 verbonden had kunnen

worden. Zoals uit het vervolg zal blijken is de stroom door D2 , als hij geleidt,

gemiddeld 1 mAe Om dan de spanningstoename t.g.v. dGze stroom niet groter te laton

zijn dan 0,5 V moet R2 gelijk zijn aan 1 Kll. VamT8ge het feit dat de meeste ver

sterkers slechts een beperkte uitgangsstroom kunnen leveren (10 a 20 mA) en deze
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'2
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-

'iguur 20a. Plaatsing van de

diodes D1 en D2 voor

de schakelaars S1 en S2.

Figuur 20b. Plaatsing van de diodes

D1 en D2 voor de schakelaar S3.

versterker in staat moet zijn C1 snel op te laden of te ontladen hebben wij er

van af gezien deze versterker te belasten met 2 Kn.. De voorkeur is gegeven aan

hoogohmiger weerstanden gevolgd door een emittervolger.

5.8.6 De gate-sturing m.b.v. de minimum beualende schakeling.

Nu wij het minimum van de source- en drain-spanning verkregen habben, moeten wij

er nog periodiek de pinch-off spanning van aftrekken. Dit zouden we kunnen doen

met behulp van de schakeling getekend in figuur 21.

R

R

min (Vs'Vd )

min (Vs'Vd)-5V

R

Figuur 21. aftrekschakeling voor de pinch-off spanning.
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Aangezien de meoste versterkers slechts een bescheiden slew-rate bezitten (een

paar volt per~s) en een beperkte uitgangsspanningszwaai (i.h.a. +15 V tot -15 V)

vertonen, geven wij er de voorkeur aan de aftrekschakeling te realiseren m.b.v.

transistoren. Ret principeschema van deze schakeling is in figuur 22 getekend.

De transistor T1 fungeert als emittervolger voor Vr1 ~ min(Vs'Vd) + 1,4 V (2 diode

voorwaartsspanningen). In de emitterleiding van deze transistor neemt men een

weerstand R2 en een gemoduleerde stroombron I op, zodanig gekozen dat

Vu= Vemitter - I 1R2= min(Vs'Vd). Als de stroom van de stroombron de waarde 1 1+ 1 2
aanneemt zakt Vu met een bedrag I 2R2 dat gelijk is aan de pinch-off spanning. Ge

bruikt men V als gate-spanning voor de j-fet dan schakelt men op deze manier de
u

j-fet aan en uit op een manier die aan de gestelde eisen voldoet.

----.----------.-----------0 v+

Vs

'" min

---- 1 1 +

-----1....-------uV-

Figuur 22. Principeschema van de aftrekschakeling m.b.v. transistoren.

T1 in te stellen. De
\

door 1 1 en R2 van de

De stroom 1 1 wordt aIleen maar gebruikt om de transistor

diode D
3

is in de 8chakeling geplaatst om het bedrag dat

emitterspanning wordt afgetrokken weer op te heffen.

~n de practische schakeling is R1 vervangen door een stroombron van 1 rnA, waar

door de parasitaire capaciteit C (zie figuur 22), ongeacht de waarde van V en
s

Vd' steeds even snel wordt opgeladen. Immers als Vs = +5 V en Vd= -5 is Vr1~ -5 v.
Springt nu Vd naar 0 V dan moet eerst de condensator C 1forden opgeladen tot 0 V

voordat D2 weer gaat geloiden.

Verder is niet een diode D
3

in de collectorleiding van de stroombron opgenomen,

maar t,ree. Rierdoor kunnen wij de transistor T
1

0p een wat ruimere stroom instel-

len.
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Voor de dimensionering van de schakeling is het noodz~~elijk de grenzen te bepalen

waartussen zich de drain- en source-sparrningen kunnen bewegen.

De ADC wordt ontworpen voor een referentiespanning van 5 V. Dit om de tweede ver

sterker niet te oversturen. De uitgangsspanning van de eerste versterker en de in

gang van de tHeede bewegen zich dan altijd tussen +5 V en -5 V. De uitgangsspanning

van de tweede versterker beweegt zich dan tussen +10 V en -10 V. Voor S1 en S3

geldt bijgevolg dat het maximlli~ en minimum van min(Vs'Vd) respectievelijk +5 V en

-5 V is. Voor S2' die de uitgangsspanning van de tweede versterker moet schakelen,

geldt dat het maximum +5 V is en het minimum -10 V.

Van de spanning min(Vs'Vd ) moet nog de pinch-off spanning worden afgetrokken als

wij de j-fet vrillen laten sperren. Daar wij j-fets zullen gebruiken met een maxi

male Vp van 5 V geldt voor S1 en S3 dat Vu ligt tussen +5 V en -10 V. Voor S2 geldt

dat V ligt tussen +5 V en -15V. Aangezien wij de besturingen van de drie schakelaa:
u

liefst identiek houden zullen vrij ze aIle drie dimensioneren op een Vu die tussen

+5 en -15 V ligt.

De gemoduleorde stroombron I wordt gemaakt m.b.v. de transistorenT3 en T2 (zie fi

guur 23). Als de basisspanning van T
3

gelijk is aan -17,5 V zal D
5

geleiden iJaar

door de emitterspanning van T
3

gelijk wordt aan -17,4 V m.a.w. T
3

is dan gesperd.

De transistor T2 trekt dan de stroom 1 1+12 • Als de basisspanning van T
3

gelijk is

aan -14,5 V zal D
5

sperren en geleiden beide transistoren. De transistor T2 trekt

nu de stroom 1 1•

100K

3mA~ 5K6

- 7V

1(0

10K

+ 15V

4K7

1K

I----I-----~O VU

- 16v

9V 1
,100K

Figuur 23. Schema van de
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De logische input wordt capacitief op de basis van T
3

gebracht. Voor 8
3

bestaat

deze logische input uit een volledige pulstrein. Veronderstellen wij dat de hoogte

deze pulsen 3 V is dan zal de basisspanning van T
3

zich bewegen tussen de in figuUJ

23 genoemde spanningen. De logische input van 82 bestaat niet uit een volledige

pulstrein. Bij het begin van elke conversie verschijnt 1 puIs niet. Zoals men zelf

kan nagaan heeft dit al voor een 4 bits ADG geen invloed op de werking van de scha

keling. Anders is het gesteld met 81 ; aIleen bij het begin van de conversie verschj

daar een puIs. Gaan wij uit van een 12 bits-conversie dan is het gemiddelde van de

pulsspanning 1/24 x 3 V Z 0,1 V, i.p.v. 1,5 V zodat het gelijkspanningsniveau van

de basisspanning van T
3

1,4 V moet zakken om de schakeling weer goed te laten func

tioneren. Daartoe moeten wij in serie met de bovenste weerstand van 10 Kll nog een

weerstand van 3 K3 opnemen.

De minimum bepalende schakeling voor 8
3

moet t.g.v. de extra diodestap door de e

mittervolger (zie figuur 20 b) ook enigszins gewijzigd worden. Zie figuur 24_

10K

naar collector van T4

Vs

10K
Figuur 24. De modificatie in de minimum bepalende

sch~eling voor 8 3•

-7V

Deze wijziging bestaat hierin dat een diode uit de collectorleiding van T ver-
I 4

plaatst is naar de leiding die naar de source gaat. De werking van de minimum be-

palende schakeling blijft hierdoor ongewijzigd.

5.9 Gorrectie van de schakelfouten.

Wij zullen deze schakelfouten bespreken aan de hand van schakelaar 8 1• 8tel dat

Vx gelijk is aan 0 V. Als we nu 8 1 sluiten zal G1 ook een spanning krijgen van 0 V.

De schak:elaar wordt geopend door de gate-spanning van 0 V op -5 V te brengen.

Daardoor zal via de capacitieve spanningsdeler gevormd door Ggd cn G1 de lading on

G
1

veranderen. Zie figuur 25.
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v =oVx

Figuur 25. Illustratie van de afsehakelfout.

kunnen wij gemakkelijk als voIgt berekenen:De spanningsvermindering V01 = V
e1

egd v
g

(12 )

Nemen vrij voor Cgd= 5 pF en voor C1= 995 pF dan is LIVe gelijk aan 25 mV. Voor

V f= 5 V zou aIleen al deze seh~~elfout de eonversie b~perken tot 8 bits (L.S.B.
re

= 32 mV). We kunnen deze sehakelfout eehter eorrigeren door tijdens of vlak na

het afsehakelen m.b.v. een positieve spanningssprong van 5 V en een eapaeiteit

van 5 pF eenzelfde spanningsverandering maar met tegengestelde polariteit op de

eondensator C1 te veroorzaken. Dit is in figuur 26 nog eens getekend.

D .
........~- -_:.-

V: =oVx

o vgGl-@L::~rTr G1

-5V
5~ JVCcrTi Figuur 26. De eorrectie van de

afschakelfout.

Een dergelijke eorrectiespanning is gem~~kelijk te realiseren door in de eol

lectorleiding van T3 (zie figuur 23) ook eon weerstand van 1 Kfl op te nemen.

Duidelijk is dat slechts de spanningssprong van belang is en niet de spannings

niveaux waartussen de sprong plaatsvindt. Omdat bij het ontwerp van de gate

stuurschakeling de keuze van de j-fet nog niet bepaald was, is de weerstand van

1 Kn variabel gekozen en de correctiecondensator gelijk aan 12 pF. Zie figuur 27.



1K

12pF
U~

Ccorr.

naar C

Figuur 27. Realisatie van de correctie

spanning voor de afschakel

fout.
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In de AUC treedt echter nog een schakelfout Ope Ook deze zullen we weer bespre

ken aan de hand van 8 1 , maar het nu volgende geldt evenzeer voor 82 en 8
3

•

We nemen weer aan dat V
x

nul is. Gedurende T11 is 8 1 gesloten en wordt C1 tot

o V opgeladen. 8tel nu dat de comparatoruitgang 1 is, dan is tijdens T12 8
3

en

84B gesloten. De condensator C2 wordt dan opgeladen tot -2,5 V (Vref= 5 V). Tij

dens T21 zijn 82 en S4A gesloten, C1 wordt dus ontladen tot -5 V. Wat is in de

tussentijd met de gate-spanning van 8 1 gebeurd? Tijdens T11 is 8 1 geleidend en

Vg= 0 V, daarna wordt 8 1 geopend en Vg wordt -5 V. Tijdens T21 wordt C1 echter

ontladen tot -5 V en het minimum van de source- en drain-spanning van 8 1 wordt

dus ook -5 V m.a.w. gedurende T21 zakt de gate-spanning van 8 1 van -5 V naar

-10 V. Hierdoor verandert echter weer via de capacitieve spanningsdeler C engs
C1 de lading op C1 • Een en ander is in figuur 28 in tekening gebraQht.

V =V =oV t-!----r.------:--~
S X! :

Vd=V oVjc-------+;------\
°1 : : I

-5V;---.--_._~. __._--- ~.. I

J I I I

min(VS)Vd) dT~ ~ 'U,:

I I I I- 5V ~ -- -.-. _. -~- -- - -----~- _.
• • I
I •

V 0 VI-,----i
g

-5V ~_ ... _. __ ..I-.---;.· .
• I

-1 OV ~ .. - -- . --~ --, •--- --~ --~-.....
:T11 : T12 : T21
II( )'< ) I( )oi

Figuur 28. 8panningsvormen aan de

eerste schakelaar.
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Voor de ladingsvermindering A V geldt weer:
c

1

A Vg (13) :

In het algemene geval geldt: als de j-fet niet geleidt en het minimum van V en
s

Vd daalt, zal ook de gate-spanning met een zelfde bedrag dalen. Dit zal een span-

ningsvermindering op de desbetreffende condensator veroorzaken die gegeven wordt

door een uitdrukking identiek aan (13). De remedie is identiek aan die welke toe

gepast is bij de afschakelfout. Breng eenzelfde spanningsverandering op de con

densator te weeg maar met tegengestelde polariteit. Practisch kunnen wij dit ver

wezenlijken door de spanning min (Vs ' Vd ) te inverteren (met een variabele ver

sterkingsfactor) en via een kleine correctiecondensator aan de desbetreffende

condensator toe te voegen. Zie figuur 29.

min(V Vd )
s1

Vcorr.

+15

1----1 t-----o naar de condensator C.

-25

Figuur 29. Correctienetwerk voor de tweede schakelfout.

De in deze figuur getekende -1 versterker kunnen wij niet zonder meer toepassen,

daar voor de benodigde spanningszwaaien de voedingsspanning van -25'V niet toe

reikend is. De grenzen van min (Vs ' Vd ) zijn (voor 8
3

) +5 V en -10 V. Als de

basisspanning van T5 -10 V is, dan val t over de bovenste 'I"reerstand R een span

ning van 25 V en dus ook over de onderste. De collectorspanning van T
5

zou dan

o V moeten zijn. Dit kan echter niet, want de basisspanning was -10 V. We kun

nen dit echter oplossen door nie~-1 maal, maar -t maal te versterken en de cor

rectiecondensator tweemacl zo groot te kiezen. De practische schakeling is in

figuur 30 getekend.



1K
~~~ -----0 naar condensator

-25
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Figuur 30. Correctienetwerk voor de tweede schakelfout.

Over de parasitaire Cd (of C ) capaciteit willen wij nog het volgende opmerkcn.- g sg
Aangezien het de capaciteit van een PN-overgang is heeft Cdg als functie van de

sperspanning ongeveer het verloop zoals dat in figuur 31 getekend is.

co

OV v ~
sper

Figuur 31. Globaal verloop van de capaciteit van een pN-junctie als

functie van de sperspanning.

Bij het afschakelen van de j-fet zal de Cdg veranderen van de waarde C1 tot cn

geveer CO. De capacitei t Cdg "lfaarVan in formule 12 spra-1<e is moeten rlij dan ook

beschouwen als een soort gemiddelde waarde, die kleiner is dan C1 maar groter

dan CO. De Cdg die in formule 13 voorkomt is echter ongeveer gelijk aan CO. In
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dat geval was nl. steeds sprake van een fet die gesperd was. Dit is de reden

waarom we de correctiecondensator in figuur 30 weer gelijk hebben gekozen aan

12 pF.

Het volledige schema van de gate-sturing en de correctieschakeling van schake

laar 82 is in figuur 32 getekend.

100K

1---£'1 naar
condensator

F

10K10K

100K

9V

1K

1

2,2 jJ--F

18V

100K

g ~ 1-----------'------+----1

'::t,---K

-25V

Figuur 32. 8chema van de gate-sturing en de correctieschakeling v~ schakelaar 8
2

•

Voor 53 geldt een identiek schema met dien verstande dat de minimum bepalende

schakeling gewijzigd is in die van figuur 27. Voor 81 is aIleen in serie met

de bovenste weerstand van 10 K~ , bij de basis van T
3

, een weerstand 3 k3 ge

plaatst.

5.10 De schakelaar 8
4

Het schema van de schakelaar 8
4

is in figuur 33 getekend.



v /2=+2,5VO-----~r

Ingang TTL

3K3

-25V

onderkant c 2

10K
100k
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Figuur 33. Ret schema van de schakelaar 8
4

•

Aangezien 8
4

constante spanningen schakelt, ~s hier de gate-sturing van figuur 18

toegepast. Met behulp van T
9

en dezenerdiode van 15 V brengt men of T6 of T
7

in geleiding. De spanningssprongen op de collectoren worden via de capaciteiten

van 1 KpF vrijwel volledig doorgegeven aan de gates van de fets, waardoor de

gatespanningen tus:3en de in figuur 34 aangegeven grenzen zu11en varieren. Ret
\

enige nadeel van dit type gatesturing is dat de schakelaar bij het inschakelen

van de voedingsspanning niet onmiddellijk werkt, daar eerst de capaciteiten van

1 KpF opgeladen moeten worden tot 12,5 V. Met een lekstroom van 2 nA van de ka

naal-gate juncties duurt dit ongeveer 6 seconden.

Aangezien men het verloop van de logische pulsen niet kent (de schakelaar wordt

gestuurd door a.f + a.f ), kan men de logische sturin~ niet capacitief aan de
J. c J. C 0 -'

basis van T6koppelen. Wij hebben daarom de in figuur 33 getekende

gekozen, waarbij de logische sturing via een niveauverschuiving aan de basis van

T6 vTordt toegevoegd. Als de logische input 1 is, geleidt T
6

m.a.w. verbinding 1~

is gemaakt. Als de logische input 0 is, geleidt T
7

m.a.w. verbinding B is gem~~~t
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Dit is precies het tegenovergestelde van de afspraak op blz18 • De reden hiervoor

wordt in hoofdstuk 8 (de digitale besturing) besproken.

5.11 Ret opladen van een capaciteit d.m.v. een j-fet.

Wij zullen nu nagaan hoe lang het duurt voordat een condensator m.b.v. een j-fet

tot een bepaalde spanning is opgeladen. Daarbij veronderstellen wij dat:

1. De karakteristieken van de n-kanaals j-fet gegeven worden door:

I

- V
2

]I d
dss [2Vd (V + V )= ·2

V
s gs p ds

p

I
(V + V )2I d

dss
=

v2 gs p
p

voor Vd < V + Vp • ( 14)s gs

voor Vds) Vgs+ Vp. ( 15)

2. De condensator is bij het begin van het oplaadproces ongeladen.

3. De ingangsspanning van de j-fet is +10 V.

4. De pinch-offspanning V is kleiner dan 10 V.
P

5. We veronderstellen dat tijdens het hele oplaadproces de j-fet maximaal in ge-

leiding is m.a.w. V = min(V ,Vd).g s
Ter verduidelijking is figuur 34 getekend.

+ Vds
0( ~

V =min(V ,Vd)g s

Figuur 34. Ret opladen van een

condensator m.b.v. een

j-fet.

Volgens de benamingen van figuur 34betekent V = min(V ,Vd) dat tijdens het heleg s
oplaadproces V o V is. Voor de karakteristieken geldt dan:gs

I

[ 2VdsVP- V~s ]I d =
dss

voor Vds < V (16 )
V2 p

p

I d I voor Vds » V ( 17)dss p

Tijdens het opladen bevindt de j-fet zich dus steeds op de in figuur 35 getekende

karakteristiek.
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,
I
I

:V

I
_.d..sfL . ......- V =OV

gs

OV

Vds -..

Figuur 35. De karakteristiek van de j-fet.

Maken wij op het tijdstip t=O de j-fet geleidend dan wordt zolang Vd > V des p
eondensator met de eonstante stroom I d opgeladen. Voor de eondensatorspanningss
geldt dan:

v
e

I d .t
ss
e ( 18)

Deze uitdrukking blijft gelden totdat de eondensator opgeladen is tot 10 - V volt~
P

Dit gebeurt op het tijdstip

t 1
e

(10 - V )= 1-dss P

dV I

[2Vds.Vp- V~s ]daarna geldt: I d
e dss

= edt
v2

p

(20)

of anders
gesehreven:

dV
e

e dt" =
I dss

V
2

P
[

2V (1 0·- V ) - (1 0 - v )2Jpee (21)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is:

lev
2 P
I dss

IVe -I- 2V - 10 I
log ----,--.:.----:---"':p---

JVe - 10 I - t k ;k=integratieeonstante (22)

Met de beginvoorwaarde: t 1
C

(10 - V ) dan V 10 - V vinden wij dan als
I p e p'dss

volledige oplossing:

:lev jVe + 2V - 101 e
t

2 P
log P + --- (10 - V ) ( 23)I IVe - 10 I Idss dss P

Deze formule geeft de condensatorspanning V niet explieiet maar implieiet. Vul:.Gll.
e
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wij de gewenste V in (23) in dan geeft deze formule de caarvoor benodigde oplaad
e

tijd. Deze eondensatorspanning moet daarbij nog aan de voorwa[J,rde voldoen, dat

V > (10 - V ). Zolang immers V kleiner is als deze waarde, wordt de eondensatore p e
met een eonstante stroom I d opgeladen en geldt niet (23) maar (18).ss

Door gebruik te maken van de betrekking Ron == [~ ::8 l
Vds == 0; Vgs == 0

kunnen wij (23) ook sehrijven als:

CIVe + 2V - 10 I
t = CR log --..:..--_P........_-- + ---

on jVe 10 I I dss
(10 - V )p (24)

Daar wij in de sehakeling als j-fet de E 111 gebruiken, zullen wij hiervoor enkele

berekeningen uitvoeren. We nemen daarbij aan dat R == 30n, V == 5 V en I d onge-on p ss
veer 80 mAe We merken nog op dat volgens de speeifieaties van de E 111 30~ de ma-

ximale waarde is van R , terwijl wij enkel uitgezoehte exemplaren gebruiken meton
een V die kleiner of gelijk is aan 5 V (volgens de speeifieaties is de maximale

p
V 10 V).

P
Voor de eondensator nemen wij 1 KpF en 10 KpF. De resultaten staan in tabel 5.

V oplaadtijd voor C == 1 KpF oplaadtijd voor C == 10 KpF
e

9 V 12,6 10-8 s 126 10-8 s

9,9 V 21,8 10-8 s 218 10-8 s

9,99 V 26,7 10-8 s 267 10-8 s

9,999 V 33,6 10-8 s 336 10-8 s

9,9999 V 40,5 10-8 s 405 10-8 s

Tabel 5. De benodigde oplaadtijden voor eondensatoren van 1 en 10 KpF

m.b.v. een j-fet.

Van belang is ook nog het gedissipeerde vermogen in de j-fet t.g.v. het herhaalde

op- en ontladen van een eapaeiteit. Dit berekenen wij aan de hand van figuur 36.

V
+ f
~..-----., ..------,

i

Figuur 36. Algemeen laadeireuit van de ~ondensator C.
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De spanning aan het begin van het op- of ontlaadproces over de condensator noemen

wij V o. De spanning V wordt constant verondersteld m.a.w. aan het eind van hetc x
proces is de condensatorspanning V • Voor de gedissipeerde energie in de fet gex
durende een op- of ontlaadproces geldt dan:

it, 01),. v("~

fVfi dt Jvfc ::c dt = Jvfc dVc. (25)
", t, v.e,

Deze laatste integraal is gelijk aan:
~>C

C J(V - V ) dV = tc (V - V 0)2x c e x c
(26)

(27)

Als dit f maal per seconde gebeurt dan is het gedissipeerde vermogen in de fet
e

gelijk aan:

(28)

Nemen wij voor f e 100 KHz, voor Vx 5 V en voor Veo -5 V. Dan vinden wij voor een

C van 1 KpF een gedissipeerd vermogen van 5 mW en voor een evan 10 KpF een ver

mogen van 50 mW. Voor de schakelfet E 111 geldt dat P 250 mW, zodat wij ons
max

wat het gedissipeerd vermogen in de fet betreft geen enkele zorg hoeven te maken.
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Hoofdstuk 6. Enkele theoretische foutenbeschouwingen.

6.1. De offset-spanning van de eerste versterker.

Daar wij vrij veel fouten o.a. de afschakelfout bij Sl

en het leeglekken van Cl (zie figuur 10), kunnen be

schouwen als een offset-spanning in de eerste versterker

zullen wij de invloed van deze offset-spanning op de

werking van de analoog-digitaal converter nagaan.

Daarbij nemen wij aan dat de rest van de ADC zonder

fouten is.

Een analoog-digitaal conversie vindt, zoalswe gezien

hebben als voIgt plaats:

Sample-hold Vx

Uitgangsspanning van de eerste versterker: Vx + ~

Uitgangsspanning van de tweede versterker:

2 [Vx + 1:1 + a l Vr /2 - a l Vr /2]

S2 wordt nu gesloten en Vol is dan:

2 [Vx + A + a l Vr/ 2 - a l Vr/2] + .6

Vo2 wordt dan: 2 [2Vx + 3~ + a l Vr - a l Vr + a 2 Vr /2 - a 2 Vr /2

enz. enz o

Noemen wij de spanningen, die achtereenvolgens met oV wor

den vergeleken VI' V2 , V 3' •• 0, Vn dan is:

Vl=Vx + 6.

V2=2Vx + 3~ + Vr (al - a l )

V3=4Vx + 7~ + Vr (2al - 2al + a 2 - a 2 )

V
4

=8Vx + 15~ + Vr (4al - 4al + 2a2 - 2a2 + a 3 - a 3 )

i-22 a l + ....

2, 3, 4, 5 ••• n

Algemeen V.= 2 i - l V + (2~1).6 + V (2 1-2 a
l

-
1 X r

+ 2ai _ 2 - 2ai _2 + a i _ l - ai_I) met i=

en V]=V +6-. x

Splitsen we hierin de term 2i - l af, dan vinden wij:
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V.=2 i - l
1

(29)

Hoewel we de invloed van ~ op de analoog-digitaal con
versie volledig kunnen doorrekenen is dit, behalve om
slachtig, ook weinig zinvol daar we uit (29) inmiddellijk
kunnen zien dat een eenmalige offset van 2~ in Vx vrij
weI dezelfde invloed heeft op de analoog-digitaal conversie.

6.2 0 De offset-spanning van de tweede versterker.

We behandelen deze op dezelfde manier als de offset
spanning van de eerste versterker:

Sample-hold Vx ' Vol is Vx en V o2 wordt 2 [vx + a l Vr /2

- a l Vr /2] + 2 6.

In de derde stap is V o2 gelijk aan

2 [2Vx + a l Vr - a l Vr + 2 b. + a 2 Vr /2 - a 2 V r /2] + 2!::::.

In de vierde stap is Vo2 gelijk aan

2 [4Vx + 66. + 28:'1 Vr - 2a1Vr + a 2Vr - a 2Vr + a 3Vr /2

- a3Vr/~J + 2 6.

In de i-stap is V 2=V. gelijk aano 1

2i - l V
x

+ (2 i - 2)~ + Vr (2 i -2 al - 2i -2 a l + •••

+ 2al _2 - 2ai _2 + a i _l - ai_I)

Splitsen wij hier de factor 2i - l af, dan vinden wij

Vi = 2i - l [vx + (2 - 1 ) 6. + Vr (1/2 8:'1 - 1/2 al +•••
2 i -2

+ 1 a. 1 - 1
- 1- -
2 i - l 2 i - l (30)

Ui t (30) zien wij dat een eenmalig~ offset van 2 LJ in Vx

vrijwel dezelfde invloed heeft op de analoog-digitaal
conversie.
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6.3. De offset-spanning van de comparator.

We veronderstellen een positieve offset-spanning ~ bij

de comparator. Vi wordt dus nu niet vergeleken met oV,

maar met +~ V. Dus:

als Vi > 6 dan is a.= 1
1

als Vi < ~dan is a.= 0
1

hetgeen identiek is met:

als Vi ~> 0 dan is a.= 1
1

als Vi -6< 0 dan is a.= 0
1

Nemen wij nu dat de eerste versterker (zie figuur 10) een

offset van - ~ heeft en de tweede versterker een offset

van + ~ heeft dan is het effect van deze twee offset

spanningen hetzelfde als een positieve offset ~ bij de

comparator.

Voor de vergelijkingsspanning in de i-de stap kunnen we

dan schrijven:

Vi = 2i - 1 [V + (2- _1_) l::i + Vr (1/ia1 - 1/2 a 1 + •••
x i-2

2

+ ---.L a i _1 - --:-L ai_I) - (2- _~.:_J ~l (31)
2 i - 1 21 - 1 21 - 1 J

of:

Vi = 2
i

-
1

[Vx -

+ 1 a. 1 
2 i - 1 1-

Om de notatie van (32) wat te verkorten schrijven wij

voor 1/2 a 1 - 1/2 a 1 + • • • + 1 a. 1 - 1 a. 1
2 i - 1 1-

2i - 1 1-

fCa:. 1 a. 1)1- 1- •

(32) wordt dus nu:

V. 2 i - 1 rx -
l::i +

. (-

ai_l~ (33)= V f,a. 1
1

2 i - 1 r 1-
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dit optreden ?
da,n is Vx

fout in de beslissing van de com

+ V f(a. 1 a. 1) en Vx + V f(a. 1r 1.-, 1.- r 1.-,

verschillen. De bit a. wordt dan
1.

Wanneer veroorzaakt ~ een
parator ? Blijkbaar als Vx

ai_I) - ~ in polariteit
2 i - 1

namenlijk t.g.v.~ geinverteerd. Wanneer kan

Niet als V + V f(a. 1 a. 1) negatief is, wantx r 1.-, 1.-

+ V f(a. 1 a. 1) - 6. natuurlijk ook negatief. Maar als
r 1.-, 1.- i-I

2

V + V f(ai 1 a. 1) positief is en V + V f(a. 1 a. 1)x r -, 1.- X r 1.-, 1.-

~ negatief is, dus als:
2 i - 1

o < Vx +V f(a. 1 a. 1) <r 1.-, 1.-
(34)

-V f(a. 1 a. 1) <r 1.-, 1.- Vx <-V f(a. 1 a. 1) + L
r 1.-, 1.- 2 i - 1

(35)

Om de betekenis van (35) duidelijk te maken zullen we (35) voor
i=l en i=2 uitschrijven.

i=l 0 < Vx< ~

i=2 +Vr /2 < Vx < +Vr /2 + D/2

-V /2 < Vx < -Vr /2 + ~/2r

(36)

(37)

Als Vx ligt in de interval, aangegeven door (36), dan wordt
t.g.v. de offset van de comparator de eerste bit een 0 i.p.v. een 1.
Als Vx ligt in een van de intervallen, aangegeven door (37),
dan wordt de tweede bit een 0 i.p.v. een 1.
Nemen we aan dat D kleiner is dan de spanning die overeenkomt
met de L.S.B. dan is het duidelijk dat de fout t.g.v. de offset-l
L.S.B. is. Verder zien wij dat de invloed van de offset-span
ning rong oV het grootste is en rond ± Vr /2 gehalveerd is.
Hoewel nl. het verschil tussen het digitale woord en het cor
recte digitale woord rnaximaal 1 L.S.B. bedraagt wil dat niet
zeggen dat de fout in de ADC gelijk is aan 1 L.S.B. Bepalend
voor de fout in de P._DC zijn de verhoudingen ~, 1/2~, enz g

(zie 6-7)0 Vr Vr
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Een en ander is in figuur 37 nog eens voor een 3 bit ADC getekend.

Daarbij is aangenomen dat Vr = 4V en ~ = + 0,5 V.

----:---------·---------~,!l'w~~ouortdin het digitale

I I in %van de Vr
I
I

- - -. - -- --. - --- - - - - .. -. --- - -. -----;6 , 25%
I
I

----.-~3,125%
I
I
I
I

+4V +3V +2V +IV oV -IV -2V -3V -4V

Figuur 37. De fout in het digitale woord

in %van de V als functie vanr
de ingangsspanning.

Ret is duidelijk dat de offset van de comparator een heel

andere invloed heeft op de werking van de ADC dan de offset

spanning van de eerste en de tweede versterker. Deze laatste

offset-spanning beinvloedt in principe iedere Vx in dezelfde

mate. Hiervan is bij de comparator-offset geen sprake, zoals

fig. 37 aantoont. De invloed van de offset-spanning van de

versterkers op de overdrachtskarakteristiek is in figuur 38

getekend.
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digi tale 1
woord

V_
x,,-,

- V .---------*""'~."...-------_+vr

,,,,

,,
,,,,

,
I '
I '.,
~ - -- _.. --- .. _.--- - - ---- --_.. _-

gestippeld:ideale overdrachtskarakte

ristiek

getrokken:overdrachtskarakteristiek

met offset +..1

Figuur 38. Invloed van de offsetspanning van de

versterkers I en II op de overdrachts

karakteristiek van de ADC .

•4~ Een afwijking in de referentiespanning V
r

"

De invloed van een afwijking in de referentiespanning op de

Qverdrachtskarakteristiek is in figuur 39 getekend.

digitali
woord

,,,,,

/",
,,,

,-
,

,

,,
,

,

,
,

,
,,

, Vi '~V
, r: r

- Vr r-----------:if~------'-----' +Vr
V Vx----+

gestippeld:ideale overdrachtskarakteris

tiek

getrokken:overdrachtskarakteristiek van
-------------- de ADC met V -&V

Figuur 39. De invloed van een afwljking r r

in de V OP de overdrachtskarakteristiek.



6.5. De factor 2 in de recurrente betrekking.

We veronderstellen dat de factor 2 in de recurrente betrek

king (11) een kleine afwijking + .6.. vertoont ( ~ 4:: 2).

Wij zullen in het nu volgende trachten na te gaan wat de in

vloed hiervan is op de nauwkeurigheid van de analoog-digitaal

converter.

De spanning die met oV vergeleken wordt is:

in de eerste stap
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in de tweede stap

in de derde stap

in de vierde stap

(2 +.6.. ) (Vx + Vr /2 al - Vr /2 a l )

(2 +~ )2 (Vx + Vr /2 a l - Vr /2 a l )

+ (2 +~) (a2 - a 2 ) Vr /2

(2 + ~)3 (Vx + Vr /2 al - Vr /2 a l )

+ ( 2 +..6.) (a3 - a 3 ) Vr/2 •

in de i-de stap (2 +.L::,. ) i-I (Vx + Vr /2 al - Vr

+ (2 +~ )i-2 (a
2

- a
2

) V
r

/2 +

+ (2 +~ ) (ai _l - ai_I) Vr /2

•••

De afwi jking~ in de fac tor (2 +~ ) i-I veroorzaakt geen

fout in de ADC daar wij Vi vergelijken t.o.v. oV.

De ~IS die echter tussen de haken staan beinvloeden weI de

nauwkeurigheid van de converter. Als we deze invloed refe

reren aan de referentiespanning, dan zien we in (38) dat ze

de effectieve referentiespanning verkleinen. Iw~ers, de cor

recte uitdrukking voor de vergelijkingsspanning in de i-de

stap luidt:
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+ Vr /2 + Vr /2(2 +.6. ) +••• + Vr /2 (2+.6.)1-2J

(40)

In figuur 39 hebben wij gezien dat de (absolute) fout) ,
veroorzaakt door een afwijking in de referentiespanning
het grootste is als aIle bits 1 of 0 zijn. We zullen daar
om (38) en (39) met elkaar vergelijken voor het geval dat
aIle bits nul zijn. Voor (38) en (39) kunnen we dan respec
tievelijk schrijven

Vi = (2 +D )i-I [Vx

en

Voor de vergelijking zullen we aIleen maar de termen van
(41) en (40) beschouwen die tussen de haken staan. Als ver
schil tussen de termen van (41) en (40) vinden we dan:

(41)

in de eerste stap
in de tweede stap

in de derde stap

o
o

Vr /2 2 - Vr /2(2+D) = Vr /2 2 - Vr (1-1/2

22

) =

in de vierde stap

in de vijfde stap

Vr 1/2D

22

1/2~ Vr /2 2 + VrD =

23

1/2 DVr / 22 + VrD+

23

1,5D V3
23

1,5 D Vr /2 4

in de i-de stap

= 5,5~Vr

24

1/2D Vr /2 2 +••• + Vr (i-2)0,5D

2 i - l

i ~ 3



Zie
Een
zou

voor de afleiding van deze laatste formule appendix 3.
(constante)afwijking in de referentiespanning: V (I-x)

r
voor de vergelijkingsspanning opleveren:
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Vx+ Vr (l-x) + Vr (l-x) + Vr (l-x) +

2 22 23

••• + Vr (l-x)

2 i - 1
(42)

Vergelijken wij (42) op dezelfde wijze met (41) als we met
(40) hebben gedaan, dan vinden wij als verschil tussen de
termen van (41) en (42)

in de eerste stap 0

in de tweede stap xVr /2

in de derde stap xVr /2 + xVr/t- = X3Vr /2 2

in de vierde stap xVr /2 + XVr /2 2 + XVr /23 = X7Vr /2 3

in de i-de stap xVr /2 / i-I (2i-l-l)Vr·X/2i-l i ~ 1.+••• +xVr 2 =

Zouden W1J nu de afwijking in de referentiespanning, veroor
zaakt door ~, willen opvatten als een constante afwijking x
dan levert dit voor x op :

in de eerste stap 0

in de tweede stap 0

in de derde stap X3Vr /2 2 = Vr 1/2 .6. ~ x = .6.

22
~

in de vierde stap

in de vijfde stap

X7Vr /2 3 = 1 9 5.6. Vr /2 3~ x = 1,5 .6.

7

x15Vx/24 = 5,5 .6. Vr/24 ===? x 5,5 .6.
115

in de i-de stap

==? x = 1/2.6. '<2 i - 1_i) =
2 i - 1_l

1/2 .6. (1 _ i ),....
2 i - 1 ~

1/2.6. voor i) 5.
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Conclusie: nemen we aan dat de referentiespanning gelijk is

aan Vr (1-1/2 ~ ) dan is de hierdoor veroorzaakte fout altijd
groter dan de fout veroorzaakt door (2+ ~ ). Voor i :> 5 zijn
de fouten veroorzaakt door beide afwijkingen vrijwel aan

elkaar gelijk. We zullen daarom in het vervolg een afwijking
+ ~ in de factor 2 behandelen als een afwijking - 1/2 ~ Vr
in de referentiespanning.
Uit de schakeling (figuur 10) zien wij dat een afwijking ~
in de factor 2 op 2 manieren kan ontstaan nl. de eerste ver
sterker heeft niet een versterking van 1, maar van 1 ± a en
de tweede versterker heeft geen versterking van 2, maar van

2 + b. Tesamen levert dit voor de factor 2 een nauwkeurig
heid op van :

(l±.a) (2±b) = 2+ (b + 2a).

6.6 0 De beginfout in Vx

In 6.5. is een bepaalde fout, veroorzaakt door de eerste
versterker, niet genoemd. We zijn er nl. van uitgegaan
dat de eerste spanning die met oV vergeleken werd Vx was.
Praktisch is dit niet het geval; de eerste spanning die
t.o.v. oV vergeleken wordt is Vx (l+a). Wat voor invloed
heeft dit op de nauwkeurigheid ?

We gaan weer van het algemene geval uit dat de versterking
gelijk is aan (1- ~ ).Vi is dan gelijk aan

Vi =2
i

-
1

[Vx(l-b.) + Vrf(a:i_l.ai_l~

of:

Vi =2 i - 1 (1- ~ ) [Vx + Vr f(ai _1 ,ai _1 )]

1-~

en daar wij ~~ 1 veronderstellen:

V.=2 i - 1 (1- ~ ) [v +V (1+ ~)f(a. 1 a. l)J1 . X r 1- , 1-

Conclusie: Vx (l- ~ ) veroorzaakt eenzelfde fout in de conver

al s Vr (1+ ~ ).



6.7. De nauwkeurigheid van de analoog-digitaal converter.

In het algemeen geeft men de nauwkeurigheid van een ADC op

in procenten of promilles van de volle schaal, bv.
10V.± 0,1%. In feite specificeert men dan een ":band ll rond

de ideale overdrachtskarakteristiek waarbinnen de werkelijke

overdrachtskarakteristiek ligt.
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-v Ir:
I

digital,
woord

------------------- -,:I
,

,

+V
V ----+ r

x

Figuur 40. De overdrachtskarakteristiek van

een ADO met onnauwkeurigheidsband.
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Hoofdstuk 7. De opcrationele versterkers, de comparator en de referentiespannings

bron.

7.1 De belangrijkste grootheden van de operationele versterkers.

Voor de uitgangsspanning van een operationele versterker kunnen wij schrijven:

v "tUl

Met Ad als de verschilversterking en A als de common-mode versterking. De comem
mon-mode rejection factor wordt gedefinieerd als c~m = Ad/Acm (zie [9] bIz. 458-
459), zodat wiij (43) ook kunnen schrijven als:

• (44)

Ad V1 + V2
Hierbij moeten wij goed bedenken dat c~rn. 2 in het algemeen niet de-

zeIfde polariteit als V1 + V
2

hoeft te hebben, zodat het beter is om te schrij-

yen:

cr.rn (45)

Voor de eerste versterker is V1
yen aIs:

V. en V2 = V "t' zodat iii,i (45) kunnen schrij-
In Ul

V "t =Ul
(46)

Veronderstellen iiij Ad» 1 dan mogen wij voor (46) schrijven:

V "tUl

1 1
(1 - -A-

d
-) Vin + --:"c-r,rn- Vin (47)

Voor de tweede versterker, zie fig. 10, vinden wij een zeIfde manier:

V 'tUl

R
1

2 2
= (1 + --R) (1 - --A) V. + C~fR V.2 d In - 1'1 " In

(48)

Voor (48) geldt natuurIijk: R1 R2 •
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Als operationele versterker is de;uA 740 C gekozen. Dit is een versterker met een

fet-input. Als typische waarden voor Ad en m;m worden, bij 250 C, gegeven 1.000.00(

en 80 db. Dit levert voor de eerste versterker een versterkingsfactor van 1 + 10-4

en voor de tweede versterker een versterkingsfactor van 2 ~ 4 10-4 • Daarbij heb

ben wij de weerstanden R
1

en R
2

zodanig uitgezocht dat zij binnen 0,2 0/00 aan el

kaar gelijk zijn. Dit levert voar de factor 1 + R1/R2 een onnauwkeurigheid op van

+ 2 10-4•

De ingangsstroom van de inverterende ingang van de tweede versterker veroorzaakt

een offsetspanning aan de uitgang die gelijk is aan I B R. Zie figuur 41. De in
2

gangsstroom is maximaal gelijk aan 2 nA. De weerstanden R zijn gelijk gekozen aan

2K2, zodat I B R gelijk is ann 4,4 V. Dit is in de meeste gevallen een volstrekt
2te verwaarlozen offsetspanning. Immers voor een 12 bit conversie met V = 5 V is de

r
L.S.B. gelijk aan 2,4 mV.

02

R

Figuur 41. Invloed van de ingangsstroom op de tweede versterker

De ingangsstroom I
B

veroorzaakt echter, als S3 open is, een langzaam leeglekkon

van de condensator 02. De invloed hiervan wordt mede bepaald door de groottevan C2
en de tijd dat S3 open is, T. We vinden hiervoor:

2.10-9
C • T

2
(49)

In tabel 6 is voor enkele waarden van C
2

en T en bijbehorende~Vc2 uitgerekend.
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C2 T ..1 Vc2

1 KpF 5 J"s 10 /"V

1 KpF 100 )'t's 200 jA-V

10 KpF 5 /,S 1 r V

10 KpF 100 /,<-S 20 jA-V

Tabel 6. Ll Vc2 voor enkele waarden van C2 en T.

Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor C1 met de eerste versterker. Zoals men

ziet is ook deze fout bij een 12 bit conversie, mits niet te langzaam, weI te ver

waarlozen.

Verder merken wij nog op dat de initiele offset van de ~A 740 C gemiddeld 30 mV is

maar deze kan op 0 V worden gebracht door een offset-regeling, en dat de drift ge

middeld 20~V/o~ is.

Het frequentiegedrag van de~A740 C wordt gekenmerkt door een open versterking

van 1 MHz en een slew-rate van 6 V/;4s. Een voor ons doel belangrijke parameter,

de settling time ts' (zie voor de defenitie hiervan ~J bIz. 452-453) wordt he

laas niet gespecificeerd. Meting aan een exemplaar leverde bij een ingangsspan

ningssprong van 0 naar 5 V en een belasting van 1 KpF een waarde van ongeveer

15-20)Ns. Dit beperkt de klokfrequentie tot 50 ~ 60 KHz, indien voor C1 en C2
1 KpF wordt genomen. Verder zijn helaas ook de ruiseigenschappen niet vermeld

in de specificaties. Door de uitgangsspanning van de versterker op een oscillos

coop te zetten kunnen we een schatting maken van de top-top spanning van de ruis.

Deze top-top spanning bleek ongeveer een 0~5 mV te zijn.

7.2 De ingangscapaciteit van de versterkers.

I

De ingangscapaciteit van de eerste versterker is van geen belang. Het enige ef-

fect dat deze capaciteit heeft, is een vergroting van C1• Zie figuur 42 •

.
I.

--~_ ...-

C1 ICi~r

Figuur 42. De ingangscapaciteit van de eerste versterker.
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De ingangscapaciteit van de tweede versterker beinvloedt weI de nauwkeurigheid

van de schakeling. Zie figuur 43.

R

R

·,I
I
I,
Ic. .

~n---- ..··•I,·II,
-::::!:::-

c2 T
+V /2 B ~ A

r 0--- l

Fi~lur 43. De ingangscapaciteit van de tweede versterker.

Als Vi positief iSVwordt eerst 84 irr stand B gezet, zodat C2 opgeladen wordt tot
rde spanning V. - --2-- maar C. tot V.• Daarna wordt 8

3
geopend, en 8

4
verwisselt

~ ~n ~

van sotand. Daardoor vloei t echter lading van C. nar C
2

• De spanningstoename van
~n

C2 kunnen we als voIgt berekenen:

weggestroomde lading uit C. = toegevoerde lading aan C2•
~n

(V - V. + V /2) C2 = (V. - V) C.•
~ r ~ ~n

(50)

met V als de ingangsspanning van de tweede versterker (=Vc
2

= V ).c.
~n

We vinden dan: V
V

r
Vi - --2-- C2 + C.

~n

(51)

Voor het geval dat V. negatief is vinden wij als ingangsspanning.
~

V C2
V V.

r
= + -2- C- C.~ +,;2 ~n

(52)

Beschouwen wij (51) en (52) dan zien we dat de aanwezigheid

referentiespanning verkleint. Deze is immers gelijk aan V
r

•

van C. de effeciieve
~n

C2 • Helaas
C2 + C.

~n

wordt de ingangscapaciteit van de;uA 740 C niet vermeld, zodat we niet precies

de invloed van C. kunnen berekenen. Veronderstellen wij echter een ingangscapa
~n

citei t van 2 pF en neynen wij aan dat C
2

1 KpF is dan 'Wordt de effectieve referen-
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tiespanning niet 5 v maar 4,990 V. Een afwijking dus van 10 mY.

Is C. bekend, dan kunnen we deze moeilijkheid oplossen door de referentiespan
l.n

ning te vergroten en weI zodanig dat geldt:

v •
r C

2
+ C.

l.n

5 v.

Een andere eenvoudige correctiemethode is ons niet bekend.

7.3 De invloed van het lichtnet.

s

G

D

QAA.
••L. C

. I
i
I

•
~---r---D naar oscilloscoop

Figuur 44. De invloed van het lichtnet.

Als de fet niet geleidt, kan het lichtnet capacitief een storing introduceren op

de condensator C. Om deze storing te meten is de volgende meting gedaan': de fet

werd aan- en uitgeschakeld met een frequentie van enkele Hz zodat, als er een sto

ring van 50 Hz is, we hiervan enkele perioden kunnen zien op de oscilloscoop. Met

een waarde van 560 pF voor de condensator C, werd toen een signaal yan 50 Hz ge

meten met een top-top waarde van ongeveer 10 mY. Hieruit voIgt voor de waarde van

de paracitaire capaciteit C
I

:

~_C...::I~_ x 4407'?
CI + C

= 0,01

of'-lel
0,01 C
440

0,009 pF.
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We zullen nu de storing berekenen als de schakelfrequentie van de j-fet veel ho

ger is dan 50 Hz. We gaan er daarbij van uit dat als wij op het tijdstip t = 0

de fet afschakelen de spanning van het lichtnet gegeven wordt door

220 Y2' sin 271 50 t m.a.w. we nemen aan dat op het moment van afschakelen de ver

andering in de lichtnetspanning het grootste is. Verder nemen wij aan dat de fet

T seconden lang niet geleidt. Voor de stoorspanning op de condensator C op het

tijdstip t ~ T geldt dan:

v =stoor
0,009 10-12

C
220 Y2' sin 2". 50 T (55)

Als 2.". 50 T <~ 1 (dan T «' 3,2 ms) mogen wij voor (55) schrijven:

Vstoor

-12
0,og9 10 220 Y2 • 10071 T (56)

In tabel 7 zijn voor enkele waarden van C en T de bijbehorende V t gegeven.s oor

(J T Vstoor

1 KpF 5r s 1,4)-"V

1 KpF 50 ~s 70 jW-V

10 KpF 5 r S 0,14/"V

10 KpF 50 r S 7 "MV

Tabel 7. De stoorspanning voor enkele waarden van C en T.

Beschouwen wij T als de halve klokperiode, dan geeft tabel 7 de maximale afwijkine

van de condensatorspanning t.g.v. het lichtnet op het einde van deze halve klokpe

riode. Zoals men ziet is de 50 Hz stoorspanning op de condensatoren C1 en C2 voor
\

een 12 bits conversie (met condensatoren en klokfrequentie volgens bovenstaande

get allen) volledig te ve~faarlozen.

Daar we er van uit gaan dat we de~A 740 C voeden uit gestabiliseerde voedingsap

paraten en de supply voltage rejection ratio maximaal 300 ;UV/V bedraagt kunnen

wij de invloed van het lichtnet via deze weg ook verwaarlozen.

7.4 De comparator.

Als comparator is de;« A 734 genomen. Deze comparator heeft de in figuur 45 ge

tekende overdrachtskarclcteristiek.
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t 6V- - - - - - - - - - - - - - - - .

OV

----+ V.
~

Figuur 45. De overdrachtskarakteristiek van de comparator •.

Voor de transient response wordt een gemidde1de waarde gegeven van 0,2 ~s, bet

geen voor onze doe1einden sne1 genoeg is. De offsetspanning van deze comparator

kan op a v worden gerege1d. Voor de drift ge1dt een gemidde1de waarde van

2,5~V/oC. Vo1gens de specificaties moet de uitgang van de comparator via een

weerstand van 1,5 Kn aan een spanning van 5 V worden ge1egd. Deze spa~~ing van

5 V is m.b.v. een zenerdiode gemaakt. am nu de kans op osci11eren van de compa

rator te verk1einen, a1s de ingangsspanning zich in het 1ineaire gebied bevindt,

wordt deze gevoed uit spanningsbronnen van ± 12 V, gemaakt m.b.v. zenerdiodes.

Zie figuur 46. Voor meer gegevens verwijzen wij naar de specificaties.

+15V

3K3

100KpF

12V

330E

-15V 0---1... .1....-

Figuur 46. De aans1uitingen van de comparatorftA734.
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7.5 De referentiespanningsbron.

De referentiespanningsbron van +2,5 V is gemaakt m.b.v. het geintegreerde circuit

L 123 (variabele spanningsstabilisator). Het schema van de aansluitingen is in

figuur 47 getekend. De transient response op een belasting duurt, volgens de spe

oifioaties, 6 a 7r sec •• Di t is, daar we toch een betrekkelijk langzame verster

ker gebruiken, voor onze doeleinden voldoende. Voor meor gegevens vervijzen wij

naar de specificaties.

10.l'F

500E 1K

+15V

Figuur 47. De aansluitingen van de spanningsstabilisator L123.
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Hoofdstuk 8. De digitale besturing.

8.1 De ringteller.

De opbouw van de ringteller zullen we aan de hand van een 4 bits ringteller toe

lichten. Zie figuur 48.

f c

Q 1--r----:-----l.J Q 1-r------'----11 C-,h-:----IJ Qt----{) woordsynchronisatiepuls

F'Ft

!-'----lK

Figuur 48. Schema van een 4 bits ringteller.

Als een of meer van de positieve uitgangen van de eerste drie flip-flops een 1 is,

dan is de ui tgang van d.e nor-poort een O. De bit die dan bij de volgende klokperiod

in het schuifregister wordt gezet is een O. Dit gaat zo door totdat de uitgangen

van de eerste 3 flip-flops allemaal 0 zijn. Dan is de uitgang van de nor-poort

een 1 en bijgevolg wordt bij de volgende klokperiode een 1 in het schuifregister

gezet. Er wordt pas weer een 1 in het schuifregister gezet als de vorige bit van

flip-flop 3 naar flip-flop 4 gaat. Op dezelfde wijze verschijnt aan de positieve

uitgang van flip-flop 4 een 4 bits-woordsynchronisatiepuls • Deze puIs en de klok

puIs zijn in figuur 49 getekend.

L

klokpuls

woordsynchronisatiepuls

Figuur 49. Klok- en woordsynchronisatiepuls van een 4 bits

ringteller.

Volgens bovenstaand principe is een 12 bits ringteller gebouwd. Ret schema hier

van is in figuur 50 getokend. Daar nor-poorten slechts in een uitvoering aanwezig

waren, nl. als quad-2-input nor gate (7402), hebben we voor een 12 bits ringteller
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(11 uitgangen naar de nor-poort) 6 van deze poorten nodig (2x7402). Daarna zijn

de 6 uitgangen via and-poorten herleid tot een uitgang, die de eerste flip-flop

van het schuifregister stuurt. De flip-flops van het schuifregister zijn opge

bouwd uit 3 4 bits schuifregisters (M51 9300).

8.2 De besturing van de schakelasrs.

Aan deze besturing moeten een aantal eisen worden gesteld:

f c

~

M519300
* k

M519300
j

_M519300
k

woordsynchronisatiepuls

2x7402

1x7411

Figuur 50. Bet schema van de 12 bits ringteller.

1. De scha~elaar 52 en 53 mogen nooit tegelijkertijd dicht zijn. Dit geldt ook

voor deschakelaarp 8 1 en 8 2 •

2. De schakelaar 54 mag niet van stand verwisselen voordat 53 geopend is.

1. De flip-flop die de comparatoruitgang inleest moet dit gedaan hebben tijdens,

maar liefst vlak voordat 51 of 8 2 gesloten worden.

Om aan deze eisen te voldoen hebben wij de volgende besturing nodig (figuur 51):
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__~r- besturing voor 84

, I

I '
I

--;---,------L...-'nL---------, I

I ,

.,.-----r:I:
__-,- I .-'--,__---'

besturing voor 8
3

besturing voor 82

besturing voor 81

Figuur 51. Gewenste besturing van de schakelaars.

Het is duidelijk dat met een dergelijke besturing in ieder geval aan de eerste

eis is voldaan. Door de besturing van 84 (a. f + a. f ) niet rechtstreeks, mcar
l c l c

via een flip-flop, die op de positief gaande flank van het onderste signaal ge-

triggered wordt, aan 8
4

toe te voeren is ook aan de tweede eis voldaan. De scha

kelaar 8
4

kan dus nu van stand verwisselen als aIle andere schakelaars open zijn.

Bij de realisatie zal blijken dat wij ook gemakkelijk aan eis 3 kunnen voldoen.

Het volledige schema van de digitale besturing is in figuur 52 getekend.

comparatoruitgang R..
::t C;> I-- 7

> ~ I--
I~ FF',- 1 ,r::,r:: $" .s;r-

~.,;aD I 'T~;rO

I~J( & r I'O.s.f. - - 1-

~ a,.--
960<

- -

Cl r!!-

ri»-
().S./. I fJ·$.3. .3 FJ:,J

\~'--

9to< 96o~
lot ~Si"o-

1_
1

_

'" aU- g
Q - 7

o.~.~. jZ

$0 PJ:I pp:?
-

7-4'rJ 1'>'73

960<' &/,
6 J.. ii~~-~

~
-

- 15
5,

~;;
--)0 12 bit ringteller

~

T,
,~

~ ,6
S~

Figuur 52. Ret volledige schema van de digitale besturing.
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Uitgangspunt is one-shot 1(afgekort tot 0.s.1). Deze geeft een uitgangpuls van T

seconden als zijn ingangsspanning van a naar 1 gaat. Door deze uitgangspuls te

inverteren en weer terug te voeren naar de ingang van de one-shot, zal deze vrij

weI on~iddellijk nadat de puIs ter lengte T terugspringt van 1 naar a weer een

nieuwe puIs genereren. Op deze wijze geeft de uitgang van deze one-shot een pul

senreeks af met een frequentie die nagenoeg gelijk is aan ;. De afstand tussen de

opeenvolgende punten is ongeveer 25 ns. De uitgang (1) van deze one-shot triggert

3 andere one-shots. One-shot 2 geeft een puIs van 50 ns, one-shot 3 een puIs van

250 ns en one-shot 4 een puIs van 450 ns. In figuur 53 zijn deze pulsen en aIle

andere die van belang zijn getekend. De uitgang van one-shot 4 triggert de toggle

FF1. De uitgang van deze flip-flop verandert van toestand als de klokpuls van 1

naar 0 springt. We krijgen dan de in figuur 53 getekende pulsen 5 en 6. Met be

hulp van deze pulsen sturen wij FF2 die de uitgang van one-shot 2 als klokpuls

gebruikt. Op deze manier krijgen wij de signalen 7 en 8, die een vaste fase-rela

tie hebben met de signalen 5 en 6. Door nu 5 en 7 samen door een and-poort te stu

ren ontstaat signaal 9. 8ignaal 10 ontstaat op dezelfde wijze uit 8 en 6 en is

het uiteindelijke besturingssignaal voor 8
3

,

Het geinverteerde uitgangssignaal van one-shot 3 (12) triggert de toggle flip-flop

3. De uitgang van deze flip-flop verandert van toestand als de klokpuls van a naar

1 springt. Het zo verkregen signaal (11) doet dienst als klokpuls voor de 12 bits

ringteller. De woordsynchronisatiepuls T1 en zijn geinverteerde zijn in figuur 53

als de signalen 13 en 14 getekend. Door nu 9 en 13 samen door een and-poort te

sturen ontstaat 15, het uiteindelijke besturingssignaal van 81 , Door hetzelfde

te doen met 9 en 14 verkrijgen wij het besturingssignaal voor 82 , te weten 16.

We gaan nu over tot de besturing van de flip-flop die de comparatoruitgang in

leest. Deze flip-flop (FF4) transporteert het ingangssignaal naar de uitgang als

zijn klokpuls van a naar 1 springt. And-gating van 2 en 5 levert een klokpuls op

(17) die de comparatoruitgang in de flip-flop zet,

open gaat. Daarna voIgt de bewerking van a. f +a.
J. c J.

eerst in een flip-flop die getriggerd wordt met de

50 ns voordat 81 of 82 weer

f • Dit signaal ~etten we
c

geinverteerde uitgang van one-

shot 3. Hierdoor wisselt 8
4

van stand midden in de dode tijd van de andere scha

kelaars.

Over de functie a i f c + 'iii f c nog het volgende: or-poorten waren niet te verkrij.

gen, weI een 2-input and-or-invert gate (7450) zodat de besturing van 8
4

geinver

teerd rTOrdt. Daar is echter bij het ontrrerp van.84 al rekening mee gehouden zodet
ffit niet bezwaarlijk is. Aangezien 8

4
midden in de dode tijd van de schakelaars

omklapt moeten wij voor f c signaal 8 en voor f c signaal 7 nemen.





Hoofdstuk 9. Metingen.

De in de vorige hoofdstukken beschreven ADC is gebouwd met

condensatoren Cl en C2 van 10 KpF. Dit om de invloed van de

schakelfouten en van de ingangscapaciteit van de tweede ver

sterker zo gering mogelijk te maken. Van deze ADC is de over

drachtskarakteristiek gemeten bij een klokfrequentie van

2,5 KH (conversie-frequentie is dan 208 H ).z z
Deze klokfrequentie is met opzet zo laag gekozen om de in-

vloed van de settling-time zo klein mogelijk te laten zijn.

Welke nauwkeurigheid is te verwachten ?

73

a.

b.

c.

d.

De factor 2 veroorzaakt een fout van V (1 ± 3 10-4 )
r

De beginfout in Vx veroorzaakt een fout van Vr(l ± 10-4)

De referentiespanningsbron is ingesteld met een digitale

voltmeter, waarvan de uitlezing aan de volgende nauwkeurig

heid voldeed: + 0,05% reading + 1 digit z + 2 mV =
-3 - - -

0,8 10 Yr.

De offsetspanning van de eerste versterker kunnen we opge

bouwd denken uit een aantal factoren:

1. het leeglekken van S. door de bias-current

2. drift van de versterker

3. het niet precies wegregelen van de schakelfout in 81 en 82 •

Het leeglekken van de condensator levert een te verwaar

lozen fout Ope De drift van de versterker is gemiddeld 20r~/oc

Nemen we een temperatuurvariatie van + en -lOoC dan levert

dit een offset op van ± 0,2 mY.

Het niet precies wegregelen van de schakelfout levert, ge

schat, een offset op van ± 0,5 mY.

Nog niet genoemd is de ruis van deze versterker. Hoewel de

capacitieve belasting de hoogfrequent ruis zal onderdrukken

blijft de invloed van de laagfrequent ruis over. De invloed

van deze ruis kunnen we als volgt in de offsetspanning verdis

conteren: de top-top waarde is ongeveer 0,5 mV. Hierdoor

kan de offsetspanning maximaal 0,25 mV hoger of lager zijn op

het moment dat 8
3

geopend wordt. We nemen nu een additionele

offsetspanning aan van ± 0,25 mV die de invloed van de ruis

op de schakeling voorstelt.



+ 4 10-4V •
- r

De totale offset wordt dus: ± 0,2 mV ± 0,5 mV ± 0,25 mV =
± 0,95 mY. Om de invloed op de nauwkeurigheid te bepalen

moeten we dit, zoals op blz.50 is afgeleid, met 2 vermenig

vuldigen.

De fout wordt dan
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functie van de

-5V

Figuur54 .De

c. Evenzo behandelen we de offset van de tweede versterker,

waarbij we er weI rekening moeten houden dat we een 2-maal

zo grote drift, een tweemaal zo grote ruis enz. hebben, omdat

het hier een versterker betreft die 2 keer versterkt. De fout

is dan ± 4 10-4vr •

De totale fout bedraagt dan Vr(l ± 2 10-3 ) dus ± 10 mY. We merken

hierbij op dat als we de referentiespanningsbron nauwkeuriger

hadden ingesteld b.v. + 0,1 10-3Vr de totale fout gelijk wordt

aan V (1 + 1,3 10-3 ).
r -

De meting vertoonde een maximale fout van 20 mY. De fout als func-

tie van de ingangsspanning is in figuur54 getekend.

+18 mV +2 mV

0+2 mV,r- .....!+5 mV ~2 +~: mV +2 mV

-2,5V oV +2,5V +5V

fout in de ADC als V ~
x

ingangsspanning.

Het digitale woord geeft dus vrijwel steeds een te grote waarde

aan. Verder verspringt de fout.als de ingangsspanning de span

ningen -2,5V (-Vr /2), oV, en + 2,5V(+Vr/2) passeert. Dit doet

ons vermoeden dat we te maken hebben met een fout veroorzaakt

door een schakelaar. De tijd ontbrak ons helaas om dit verder na

te gaan. Wij zijn echter van mening dat gezien de foutendiscus

sie op de vorige pagina een grotere nauwkeurigheid mogelijk moet

zijn.

Wat de snelheid van de converter betreft merken we nog op dat

met snellere versterkers, b.v. de 44J van Analog Devices (settling

time 1 us, nauwkeurigheid O~l%o) een klokirequentie van 100 a
200 KHz mogelijk is. Dit komt overeen met ongeveer 8300 a 16100

conversies per seconde o
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Appendix 1

1.1 De uitgebreide telmethode

Om het betoog niet te ingewikkeld te maken, gaan wij uit van een bepaald aan

tal bits, stel 8. De telmethode maakt gebruik van 1 normaal, nl. V~256, en 255

vergelijkingen. Wij kunnen deze methode echter ook toepassen met 2 normalen.

Nemen wij bijvoorbeeld de normalen V~256 (1L.S.B.) en V~128 (2L.S.B.) dan gaan

wij als voIgt te werk: eerst meten wij de onbekende snanning V met de grootsue
x

normaal. Di t kan maximaal 127 metingen opleveren. De V.. is nu bepaald met eenx
maximale onnauwkeurigheid van 2L.8 .Bo•• De meetnau"Y,keurigheid moet echter gelijk

zijn aan 1L.S.B•• Daartoe is nog ~en meting nodig met de normaal van 1L.S.B••

Immers, is de steeds met 2L.S.B. toegenomen samen€estelde normaal na een verge

lijking groter gebleken dan de V~, dan vervangt men de laatste toename met

2L.8.B. door een met 1L.8.B. en bepaalt zo de juiste waarde. Het totale aantal

vergelijkingen wordt dus 128; belangrijk minder dus als met een normaal. Op de

zelfde manier gaan wij te werk met de normalen Vr/256 (1L.S.B.) en V~64 (4L.S.B.).

Het totaal aantal vergelijkingen is dan 63+3~66. Immers, is de steeds met 4TI.8.B.

toegenomen samengestelde normaal

dan maakt men de laatste toename

de kleinste normaal. In maximaal

na een vergelijking gro"ter gebleken dan de V ,x
met 4L.S.B. ongedaan en zet de meting voort met

3 vergelijkingen is dan de meting voltooid.
,

Tabel 8 geeft het aantal vergelijkingen voor een aantal waarden van de grootste

normaal. We merken nog op dat natuurlijk aIleen de tweede normaal veranderd kan

worden. De kleinste normaal ligt vast door ons uitgangspunt; een meting in 8 bits.

Grootte van de Maximaal

normalen in aantal vergelijkingen

aantallen L.S.B ..

1: 2 128

1 4 66

1 8 38

1 16 30

1 32 38

1 64 66

1 128 128

Tabel 8. Het aantal vergelijkingen nodig voor

een 8 bits met de uitgebreide telme

thode (2 normalen).

Zoals men ziet leveren de normalen 1x en 16xL.S.B. het minste aantal vergelij~

kingen Ope
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-t,n
Wij zullen nu voor een n bits meting bewijzen dat de normalen 1 en 2' maal de

1

L.S.B., als n even is, en de normalen 1 en i 2n ±O.5 maal de L.S.E., als n on-

even is, een minimaal aantal vergelijkingen opleveren:

Neem als normalen 1 L.S.B. en 2
x

L.S.B., het aantal vergelijkingen wordt dan

gegeven door:

x = 2, 3, 4, ••• , n-1 (57)

Interpreteren wij (57) als een continue functie f(x) en x, dan is

n -xDe afgeleide functie nul stellen levert op: - 2 2 2:
x

+ ' =
22x

Bij dit nulpunt wisselt fl(x) van teken en weI van negatief naar positief. f(x)

is dus voor x = ~n minimaal.

Is n even, dan levert de voorwaarde dat x een natuurlijk getal moet zijn geen

moeilijkheden Ope Is n oneven, dan zijn twee waarden van x' mogelijk nl. ~n - 0,5

en 1;n -I-' 0,5. Aangezien f(x) symmetrisch is rond x = in leveren beide waarden na

melijk dezelfde functiewaarde Ope

Toepassing: men wil een 9 bits ADC maken met de uitgebreide telmethode in 2

normalen. Dan leveren de normalen 1 L.S.F. en 24 L.S.B., en 1 L.S.B.

en 25 L.S.B. een minimaal aantal vergelijkingen op, nl. 46.

De uitgebreide telmethode kan men natuurlijk ook toepassen met 3, 4, 5, enz •••

normalen. De belangrijkste vraag is dan: hoe kiezen wij de normalen opdat het

aantal vergelijkingen minimaal zal zijh. Vlij zullen dit voor 3 normalen op de

zelfde wijze als in het voorafgaande afleiden. Het zal blijken dat we dan ook

in' staat zijn het antwoord te geven voor een willekeurig aantal norlJ)alen.

x y
Neem als normalen 1 L.S.B., 2 L.S.B. en 2 L.S.B•• Het aantal vergelijkingen

n-y y-x x ( )wordt dan gegeven door: 2 - 1 + 2 -1+2 - 1 1.(x<y~n-1 58

We interpreteren (58 ) weer als een continue functie f(x, y) in x en y. Om het

extreem van een functie van twee veranderlijken te bepalen moet men de volgende

stelling toeIJassen [10 bIz. 18~:

Heeft f(x, y) continue partiele tweede afgeleiden in (xo ' Yo)' dan kan

f(x , y ) slechts dan extreem zijn ,als
o 0

fx(xo ' Yo) = 0, fy(xo ' Yo) = °
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Stelt men a = f (x ,y ), b = f (x ,y ) en c = f -(x ,y ), dan is f(x ,y )
xx 0 0 2 xy 0 0 yy 0 0 0 0

extreem indien 6. = ac - b >0, en weI een maximum als a (0 (dus ook c (0)

is, en eem minimum als a> 0 (dus ook c >0) 0 is. De functie heeft geen extreem

als.6. <0 is.

Aan aIle voorwaarden is, zoals men zelf kan controleren, voldaan. De functie f(x,J

bezit een minimum in het punt (x ,y ) = (1/3 n, 2/3 n).
o 0

Toepassing: Men wil een 9 bits ADC ontwerpen met de uitgebreide telmethode in 3

normalen. Dan leveren de normalem 1, 2 3 en 26 L.S.B. een minimaal aan

tal vergelijking op nl.21.

Een nadere beschouwing van bovenstaande toepassing leert ons dat men met de nor

maal 26 L.S.B. de eerste 3 bits van het binaire getal bepaalt, met de normaal 23

L.S.B. de volgende 3 bits en met de normaal 1 L~S.B. de laatste 3 bits. Gaan wij

nog eens uit van het algemene geval (n bits) met de normalen 1, 2
x

en 2Y L.S.B.

dan blijkt dat we met de normaal 2Y L.S.B. de eerste n-y bits bepalen, met de nor

maaJ. 2x de volgende y-x bits en met de kleinste normaal de- laatste x bits. De VOQr,

waarde voor een'minimaal aantal vergelijkingen, te weten x = 1/3 n, Y= 2/3 n be

tekent dus dat men met iedere normaal een zelfde aantal bits bepaalt, nl 1/3 n.

Is n niet deelbaar door 3, dan moet men natuurlijk de normalen zodanig kiezen dat

het aantal bits per normaal zo goed mogelijk aan elkaar gelijk is. Zoals men zelf

kan nagaan geldt hetzelfde voor de uitgebreide telmethode in 2 normalen. Indien

n even is, bepaalt men met de grootste normaal de eerste helft van het aantal bits

en met de kleinste normaal de tweede helft. Is n oneven dan is de verdeling weer

zodanig dat het aantal bits per normaal zo goed mogelijk aan elkaar gelijk is.

Voor het meest algemene geval van de uitgebreide telmethode, n bits en p normalen,

waarbij p~n en de normalen gelijk zijn aan de L.S.B. vermenigvuldigd met een mach"

van twee, stellen wij nu zonder bewijs dat het aantal vergelijkingen minimaal is

als iedere normaal een zelfde aantal bits bepaalt. Is dit niei mogelijk dan is die

verdeling optimaal die het zo juist gestelde het best benadert. De uitgebreide tel-
,

methode is in tabel 9 voor een 8 bits meting uitvoerig getabelleerd.
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L der optimale verdeling een mogelijke keuze van de a2.ntal keuze- aantal verge-
Len van het aantal bit~ normalen, als die keuze be- mogelijkheden lijkingen

per normaal staat
•

1 8 2° LSB 1 255

~ 4 4 20 24 LSB 1 30

3 233 20 23 25 LSB 3 17

~ 222 2 20 22 24 26 LSB 1 12

) 1 122 2 20 22 24 26 27 LSB 10 11
,

1 1 1 122 20 21 22 23 24 26 LSB 15 10)

7 1 1 1 1 1 1 2 20 21 22 23 24 25 26 LSB 7 9

3 1 1 1 1 1 1 1 1 ~O 21 22 23 24 25 26 27 WE 1 8

::leI 9. De ui tgebreide telmethode voor een 8 bits meting.

Uit de tabel voIgt dat de uitgebreide telmethode voor 8 normalen identiek is aan

de successieve approximatie. We lcunnen deze dus opvatten als een bijzonder geval

van de uitgebreide telmethode.

1.2 De uitgebreide directe methode

Bij de directe methode vergelijken W1J de onbekende spanning in een meting met aIle

mogelijke spanningsniveaus (normalen). De grootte van deze normalen wordt gegeven
n

door a x 1 L.S.B., met a gelijk aan 1, 2, 3,4, 5, ••• 2 - 1. Aan de hand van een 8

bits meting tonen wij nu aan dat we ook deze methode kunnen modificeren. Eerst ver

gelijken wij de onbekende spanning V met de spanningsniveaus die gegeven worden docx
a x 23 L.S.B. (a = 1, 2, 3, ••• ,25- 1). In eem tweede stap vergelijken wij nu de

restspanning, dat is de spanning tussen V en de normaal die net niet groter was
x

als V , met de normalen die gegeven worden door a x 1 L.S.B. (a = 1, 2, 3, ••• , 2 3_ 1x
Ret aantal normal en dat wij op deze nodig hebben is gelijk aan 25_ 1, + 23_ 1 38,

belangrijk minder dan de benodigde 255 bij de directe methode. We merken nog op dat

het eerste grof onderverdeelde spanningsraster de eerste 5 bits bepaalt, terwijl

het tweede fijn onderverdeelde spanningsraster de laatste 3 bits bepaalt. Ter verdu i

delijking is voor een 4 bits meting figuur 55 getekend.

Bij deze uitgebreide directe methode (2 vergelijkingen) hebben wij in de keuze van

de onderverdeling van het eerste grove spanningsraster een vrijheidsgraad. \'Te kun

nen ons nu afvragen voer ,';elke onderverdeling het aantal normalen minima2.1 zal zi;jn

Stel dat de grootte van de normal en van het eerste raster gegeven v,ordt door :
x 8-xa x 2 L.S.B. met a = 1, 2, 3,4, ••• 2 - 1 en die van het tweede raster door

x
a x 1 L.S.B. met a = 1, 2, 3, 4, ••• 2 - 1. Ret aantal normalen is dan gelijk aan
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28- x_1 + 2x_1. Voor welke x is deze uitdrwcking nu minimaal?

V r--------------- ---.---t---. ---
.1t,Y,..

- ----- G---- v =3/4V +1/4V =7/8V
~~ x r r r
'/'61;. 1 binair: 1110

3/4Vr 11 9 _

1/2Vr
10

tweede spanningsraster

3 normalen.Bepaalt

de laatste twee bits.

1/4V 01
r

00

eerste spanningsraster

3 normalen.Bepaalt

de eerste twee bits.

Figuur 55. Voorbeeld van de uitgebreide directe methode.

Dit is echter volkomen analoog aan datgene wat voor de uitgebreide telmethode is

gezegd. He kunnen dus zonder meer stellen dat de uitdrukking minimaal is voor x = 4.
Ret aantal normalen is dan gelijk aan 30.

De uitgebreide directe methode kunnen wij natuurlijk ook toepassen met meer dan

twee spannirrgsrasters. Er geldt dan hetzelfde als voor de uitgebreide telmethode

is gezegd. Die onderverdeling van de rasters is optimaal uaarbij ieder raster evenveE

bits bepaalt. Is dat niet mogelijk dan die verdeling waarbij het aantal bits per xas

ter zo goed mogelijk aan elkaar gelijk is. Tabel 10 geeft enige getallen voor een

S bits meting. De onderverdeling der rasters is steeds zodanig dat het aantal norma-

len minimaal is. Uit de tabel voIgt dat de uitgebreide

identiek is aan de successieve approximatie. We kunnen

bijzonder geval van de uitgebreide directe methode.

directe methode voor 8 ra~;1;)9rS
I

deze dus ook opvatten als een I



aantal aantal normalen
rasters bij optimale on-

derverdeling der
rasters

1 255
2 30

3 17

4 12

5 11

6 10

7 9

8 8

Tabel 10. Het aantal normalen bij de

uitgebreide directe methode

voor een 8 bits meting.

80
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Ap"pendix 2.

BevTering: Als voor V geldt: -10 V f V {+10 V dan geldt voor V. l' metx x 1.+
V. 1 = 2 [V. + a. V /2- a. V /2J ' i=1,2,3, ••• ,n-1 en V =+10.1.+ 1. 1. r' 1. r r
dat -1 0 V ~ V. 1 < +10 V.1.+

Bevrijs: Met behulp van volledige inductie.

i ::: 1 V2 = 2V + a1 10 - a 1 10- •x
Is Vx~ o dan is a 1 1 en V 2V - 10 dus: -10,< V

2
{ 02 x

Is V < o dan is a 1 0 en V2 2V + 10 dus: O~ V2 < +1x x
Conclusie: -10 ~ V2 < +10.

i:= i+1 Aanname: ~10 ~ V. ~ +10. Te bewijzen -10 V { V. 1 ( +10 V.1. 1.+
Bewijs:

2V. - 10 dus:-10 f V. 1'< 01. 1.+
2 V. + 10 dus: 0.$ V. 1 < +1. 1.+

o dan is a. 1 en V. 1=1. 1.+
o dan is a. 0 en V. 1=1. 1.+

-10 ~ V. 1 < +10.1.+

Is V. ~1.
Is V. <1.
Conclusie:

De benodigde uitgangsspanningszwaai van de tweede versterker is dus 20 V nl. van

-10 V tot +10 V. Ret is dus geoorloofd de versterker te begrenzen op +10 V en -10 V
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Appendix 3.

De som van de reeks:

1/2 ~ Vr /2 2 + ~ Vr /2 3 + 1,5 ~ Vr /2 4 + 2 ~ Vr 25 +•••

+0,56 (i-2)Vr /2 i - l i~3.

kunnen wij als voIgt bepalen:

De som van de eerste term is ~Vr/8 =(4-3) ~ V3/8

De som van de eerste 2 termen is ~ Vr /4 =(8-4) ~ Vr /16

De som van de eerste 3 termen is (16-5) ~ Vr /32

Beschouwen wij deze eerste drie sommen dan vermoedt men dat in
het algemene geval de som gegeven wordt door:

i ~ 3.
:/'

Ret bewijs hiervan is m.b.v. volledige inductie gemakkelijk te
geven:

Voor i = 3 substitutie levert

Nemen wij aan dat (59) geldt voor i=n dan vinden wij voor de som:

(2n- l _n) ~ Vr /2n (60)

Om de volgende som te bepalen (i=n+l) moeten wij bij (60) op
tellen: 0,5 ~ (n+1-2)Vr /2n +l - l

Dit levert:
(2n- l _n) ~ Vr /2n + 0,5 ~ (n-l) Vr /2n

(2n- l _n + 0,5n-O,5) ~ Vr /2n

[2n-(n+l) ] 6 Vr /2n+l

q.e.d.
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Appendir 4. Schema's en aanvulling.

1.Bij de bespreking in hoofdstuk 5 is een aspect van de gate-sturing niet

tersprake gekomen.

Stel nl. dat Vx=+5V en Vc1=-5V (zie figuur 10) op het moment dat S3 gesloten

wordt (S1 en S2 open). Nemen wij verder aan dat Vc2 =OV,dan wordt de uitgang van

de eerste versterker gelegd aan een spanning van +2,5V. Door de traagheid van

de versterker zal hij deze spanning niet onmiddellijk -5V maken m.a.w. de uit

gangsspanning van de eerste versterker zal in spanning gaan stijgen.Hoeveel

hangt o.a. af van zijn maximale uitgangsstroom, zijn inwendige impedantie,de

weerstand in de keten enz. Dit heeft echter tot gevolg dat het min.(Vs'Vd) van

S1 gaat stijgen m.a.w. S1 komt weer gedeeltelijk in geleiding.Het is duidelijk

dat hierdoor grote fouten kunnen ontstaan.De remedie is de spanningssprong aan

de gate van de fet niet 5V maar 10V te maken.Experimenteel is gebleken dat bij

deze spanning aIle schakelfets afgeknepen bleven als zij dit moesten zijn.

2.De offset in V van 1/2 l.s.b. (=1,2 mV) zouden wij als voIgt kunnen realiseren:x
a.De bufferversterker(zie fig.56) een offset geven van +1,2 mV.

b.De afschakelfout in S1 gelijk maken aan +1,2 roV.

In de experimentele schakeling is nog geen offset voor V aangebracht.x
3.De figuren 56,57,58,59 en 60 geven de volledige schema's van de ADC zoals die

gerealiseerd is.
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npn-transistoren:TIS97

pnp-transistoren:BC214

fet:E111

diodes:BAH62

1001{

gv

10J(

look.

J /

18'1

'r
~_-----.J'----__..L-__-----'__-----.JL- --'-__---'---_-----.JL-__---l

IDol{

Figuur 57. Ret volledige schema van 51 •

N.B. Ret schema van 52 is identiek aan het bovenstaande met dien
I

verstande dat in serie met de bovenste weerstand van 10K (basis

van T
4

) nog een weerstand van 3K3 is opgenomen.
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l:lpF

componenten identiek

aan die van 8 1-

lock

91'

Ii(

'.~ -I--I------J

5k6

I!lV

7j

IDk

.3

Figuur 58- Bet volledige schema van 8
3

-
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l~pF

componenten identiek

aan die van 31 -
3k3

look
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<--"""-'- L..-__---'-_---'- -'-_----'

Figuur 59- Ret volledige schema van 3
4

-
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