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1 Samenvatting

Voor een logaritmische converter uitgevoerd

als monolithisch circuit '1'), is het gebruik

van de V-I karakteristiek van ·een p-n overgang

als logaritmisch element bruikbaar. De p-n

overgang wordt opgenomen in de terugkoppelketen

van een operationele versterker (zie fig. 3.5.1)
waardoor een circuit. ontstaat met een logaritmisch

verband tussen uitgangsspanning en ingangsstroom.

Uit metingen aan modellen opgebouwd uit Bread

board componenten (transistoren in standaard

I.C.-techniek) blijkt een bereik van 6 à 7 decaden

(120 à 140 dB) tot de mogelijkheden te behoren.

De ~outen ten gevolge van de invloed van de

temperatuur op de V-I karakteristiek van de p-n

overgang, worden klein gehouden door de p-n over

gang op een vaste temperatuur te brengen.

Deze temperatuur is 10 à 20 0 C boven de normale

omgevingstemperatuur en wordt door een regelkring

gestabiliseerd.

De regelkring bestaat uit een temperatuuropnemer,

een versterker en een energie dissiperend element

in de vorm van een weerstand.-

naast deze regeling die de oorzaak van de versto=,

ring tegenwerkt, is er bovendien een temperatuur

compensatie circuit opgenomen, in de vorm van

een tweede p-n overgang.

De gehele schakeling is geplaatst op een

plakje silicium van ca. 2 mm2 en verpakt in een

TO-5 behuizing.

'1') E.Keonjian, 'Microelectronics'; Mc Graw Bill,
New York 1963.



2 Inleiding

Dit rapport is voortgekomen uit een onderzoek

aan een logaritmische converter, waartoe de

opdracht mij in het kader van het ingenieurs

examen werd verstrekt.

Het onderzoek werd gedaan binnen de vakgroep

Electronica onder leiding van prof. dr. H.Groendijk.

De coaching geschiedde door ir.H.J.van Kessel,

en de heer R.van Vliet van deze vakgroep.

De opdracht bestond uit het ontwerpen, bouwen

en testen van een logaritmische versterker,

geschikt voor uitvoering. in I. C. techniek,

met een bereik van minimaal 5 dekaden binnen

een nauwkeurigheid van 2%.

Speciale aandacht diende te worden besteed aan

de invloed van temperatuurvariaties als ook

variaties in de voedingspanning.

In dit rapport worden enkele mogelijkheden

ter verwezenlijking van een logaritmische

versterker kort besproken, terwijl van de

uiteindelijk gekozen benadering een meer diep

gaande beschrijving is opgenomen.

Tot mijn spijt konden de metingen aan het

geintegreerde prototype van het logaritmische

converter I.C. niet in dit rapport worden

opgenomen, aangezien op het moment waarop dit

rapport geschreven werd, het eindprodukt nog

niet gereed was.

Voor de gelegenheid die mij geboden werd

om dit onderzoek te doen en voor de bereid

willige medewerking die ik vanuit de vakgroep

mocht ondervinden, wil ik allen hartelijk



danken, waarbij ik speciaal ir. H.J.van Kessel

en de heer R.G.van Vliet wil noemen.

Verder dank aan de N.V. Philips voor de mede

werking bij de praktische verwezenlijking van

het ontworpen I.C.

29 april



'f

3 Mogelijke principes voor logaritmische

converters.

3.1 Benadering van het logaritmisch verband

met behulp van rechte lijnstukken.

De in figuur 3.1.1 geschetste benadering

is mogelijk door gebruik te maken van versterkers

met een spanningsafhankelijke versterkingsfactor.

fig.3.1.I

Benadering van

de logaritmische
-..+-'/:

~~~~~-+~~ ~ funktie met behulp

(Lm) van rechte l~n

stukken.

Een voorbeeld van een dergelijke versterker

is gegeven in fig. 3.1.11.

Voor een redelijk nauwkeurige benadering van

-ue logaritme zijn een groot aantal knikpunten

nodig.

Met behulp van simulatie op een rekenmachine

werd voor een bereik van 3 dekaden bij een

nauwkeurigheid van 2% hp.t aantal knikpunten 8.

Het hiervoor geJruikte programma is opgenomen

in bijlage 1.

f'ig.3.1.11

Diodefunktie

-generator.
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3.2 Analoog-Digitaal omzetter, netwerk,

Digitaal-Analoog omzetter.

Bij deze oplossing wordt het ingangssignaal

omgezet in een binair code signaal; met behulp

van poortschakelingen wordt dit code signaal

omgezet in een code signaal dat als analoge

tegenwaarde de logaritme is van het ingangs

signaal. Deze laatste omzetting gebeurt door

de digitaal-analoog omzetter.

&ft AID Jo,,,c~ D~ v.
'"r'

"t~wtt"k r--Ko.-.ut'tc,"
o,,",uHc,.

fig. 3.2.I Logaritmische converter met behulp

van digitale technieken.

De nadelen van een dergelijke opzet zijn:

I)Het uitgangssignaal is niet continu.

(zie fig. 3.2.II)

2JDe frequentiekarakteristiek wordt beperkt

door de sample tijd van de AiD omzetter.

~De schakeling wordt zeer uitgebreid

(L8I, large scale integration).

fig.3.2.II

Benadering van de

logaritmische karak

teristiek met

behulp van digitale

technieken.



3.3 Het integreren van de afgeleide naar

de tijd van de logaritme.

'3.3.\

t

Vu (t) ~J,t{-lo'ï v,. (Tl} = 4 VL. Ct)

De in analoge rekenmachines gebruikte technieken

van integreren en differentieren geven de vol

gende mogelijkheid voor een logaritmische

converter.

-00

j ,,~

1------1 .. CIlt ~--Ä

\ _1_ cLY,nCt)
_Vin(t) cLt

fig. 2.3.1 Realisatie van de logaritmische converter

met behulp van analoge rekenmachine technieken.

Een praktische realisatie is gegeven in fig.2.3.1.

De problemen die zich voordoen bij het gebruik

van het in fig.2.3.1 geschetst principe voor

de logaritmische converter zijn:

a.realisatie van een deler met een bereik van

minimaal 5 dekaden.

~.~rift van de integrator.

~...
cl. c:tt-clt
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3.4 Vergelijken met een gegenereerd logaritmisch

signaal.

.1

-~" "",.'. c", ..'l_

...7 I
.... "'",pl. "

~J<t ~JtC
.~

h.I.L

""""t
Clr<'4,t-

"sd'
",•.-..t.~icle
.lLlt4va~r.tar

Door middel van een hulpcircuit wordt een signaal

evenredig met de tijd en een signaal evenredig

met de logaritme van de tijd gegenereerd.

De_ 5ngangsspanning wordt door middel van een

komperator vergeleken met de spanning die even

redig met de tijd is.Op het moment dat deze

gelijk zijn, wordt het logaritmische signaal

gesampeld. De amplitude van dit sample is even

redig met de logaritme van het ingangssignaal.

Nadat het sample genomen is, wordt het hulpcircuit

opnieuw gestart.

'ti,,,,

~ig. 3.4.1 Logaritmische converter met behulp

van extern gegenereerde logaritme.

Nadelen van een dergeli~ke opzet:

l.het uitgangssignaal is niet continu.

2.de frequentiekarakteristiek wordt beperkt

door de samplefrequentie, welke afhankelijk

~is van het ingangssignaal.

3.de schakeling is uitgebreid en bevat moeilijk

te integreren componenten,zoals condensatoren.
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3.5 Het logaritmisch verband tussen spanning

over. en stroom door een p-n overgang.

Het verband tussen de spannipg en de stroom

wordt bij een diode, p-n overgang, gegeven door:

3.5.1

Voor de theoretische"achtergrond van deze formule

zij verwezen naar hoofdstuk 4. Indien geldt:

dan:

kT I /Vd= / In d I
q 0

3.5.2

3.5.3

Door de diode op te nemen als terugkoppelelement

van een ideale versterker, krijgen we de volgende

konfiguratie '1'):

fig. 3.5.1 Logaritmische converter met behulp

van de V-I karakteristiek van een diode.

Uit fig. 3.5.1 blijkt:

I -V. /. = ln Rln 3.5.4

'1') J.F.Gibbons en H.S.Horn, 'A Circuit with
Logaritmic Transfer Response over 9 Decades';
IEEE Transactions of Circuit Theory, Vol. CT-ll,
1964.
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Bij deze afleid~ng worden de ingangsstroom en
de ingangsspanning (v~rtueel aardpunt) van~de

ve~st~~k~r ve~waarlQosd, ~odat;

I - I- in"" - d

U1t ),5,4 en '.5.5 volgt:

Id §: -V1n/ R
met ~,5,; g~eft dit:-

Vd ~ kT/~ ln ( -Vin/RIo) ;.5.7

A~ng~~ien de ing~ng van de versterker een
virtueel aardpunt is, zal de uitgangsspanning Vu
g~lijk ~ijn. aan de ~panning over de diode:

V = kT/ 1 (-V!n/ )U - Cl _n 1 __ RI .
- 0

Het hier geseh~t~te prinoipe wordt in de hoofd-
êtukken die volgen, nader uitgewerkt.
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4 Theorethische achtergronden van de p-n

overgang en de integrated circuit diode.

4.1 TIe V-I karakteristiek van de p-n overgang
volgens het diffusie model.

Bij een spanning in voorwaartse richting over

de p-n overgang, d.w.z. Vp>Vn(zie fig. 4.1.1),
wordt volgens het diffusie model (bij dit model
worden de recombinatie effekten in en bij de
overgang verwaarloosd) de stroom I door de overgang
gegeven door"'):

1: :: f ClDn "p ta.nh dp + 9l)p Ptt t41.r'lh dnl (exp '1(Vp-V•.J-1)
L Lil Ln Lp Lp} kT

wan.rin: q=eenheidslading.
D , D = diffusie constante van een elektronn p

respectievelijk gat.

Ln , Lp= diffusielengte van een elektron
respectievelijk gat.

b = consentratie van de elektronen in het
p

p gebied.

p = consentratie van de gaten in het n gebied.n
dp= afstand van de overgang tot het kontakt-

vlak van de p zijde.
dn= afstand van de overgang tot het kontakt

vlak van de n zijde.

LU. I

'±-J [IJ I ~I P~\l.tl" , ..~~cl I"
••p 0 Xp ~" cl",

ceNtW\tr.t'·f TI- -
\IUo\ cA& I - ~..\--;",- - ] ~ \ !1'"&\&kh-o".... -
'&Il,~'.."'.,cl'S _. \ Ll

I ~(==~I=::::;~-:-----
O"<lf't'l'..'}'

"') G.C.Jain, 'Electronical engineering
Harper and Row, New York, 1~67.

fig. 4.1.1
De p-n over
gang.

materials ' ;
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Indien de invloed van de overgang bij de kontakt

vlakken verwaarloosbaar is, d~z. dat de ladingdrager

concentraties hier in de normale evenwichtsituatie

zijn, moet gelden:

dp»Ln en dn,»Lp

·dan geldt ook:

tanh dp/Ln = 1 en tanh dn/Lp = 1

Samen met formule 4.1.1 geeft dit de bekende

Shockley diode vergelijking:

I = fqDnh p + 'fDp p.,} ( exp qCVp-Vn) _ I) 4./.1.
LLn Lp. kT

Nemen we bovendien aan, dat de dopingsconcentratie

in het n gebied groot is ten opzichte van de

dopingsconcentratie in het p gebied (een zogenaamde

eenzijdig abrupte overgang met n »p ), dan gaat. n p
4.1.2 over in:

~r\"",t....t~t.
Vt.~ ~

W'''~Àt'.,.rs

(lCN\_nt-"", sc.~)
"........------ Pp....

.......--.;.-.;;,-..::-~--.::.:...a.._ ft p

"1.1.3

( )

QVe.l"''lIl..~'t

fig. 4.1.11 Logaritmische weergave van de lading

dragerconcentraties in de eenzijdig abrupte p-n over

gang. De verstoring ten gevolge van de voorwaartse

spanning over de overgang is gestreept weergegeven.
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De hierboven gegeven formules geven de stroom
spanningsrelatie voor zover recombinatïe effecten
in het uitputtingsgebied, aan de oppervlakte
en in het oppervlakte kanaal en ook de invloed van
de spreidingsweerstand in het halfgeleider
materiaal verwaarloosd kunnen worden.
In de volgende hoofdstukken wordt op deze effecten
nader ingegaan.

4.2 Invloed van recombinatie van elektronen
~n gaten in de p-n overgang.

Er zijn in de p-n overgang drie belangrijke
recombinatie effecten:
1 4 0ppervlakterecombinatie.
2.Recombinatie in het uitputtingsgebied.
3.Recombinatie-generatie in een oppervlakte

kanaal.

4.2.1 De oppervlakterecombinatie.

~erecombinatie aan het oppervlak van het
halfgeleidermateriaal veroorzaakt een verlies
aan gediffundeerde ladingdragers. Dit kan voor
gesteld worden als een stroom door de p-n over
gang:

I = q v (n-n)or or p
var = oppervlakterecombinatiesnelheid.
n = evenwichtsconcentratie van de elektronen.
n = concentratie van de elektronen bij diffusiep

onder ihvloed van de voorspanning over de
p-n overgang.
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Om de voorspanningsafhankelijkheid van de opper

vlakterecombinatie duidelijker tot uiting te

laten komen, kunnen we deze weergeven met ~) ~~):

waarin Io;~ en mot afhankelijk zijn van de voor
o

spanning en

1<mot <2

De oppervlakterecombinatie is door een goede

oppervlakte behandeling klein te houden.

Een voorbeeld hiervan is het bedekken van het

halfgeleider materiaal mèt een oxide-laag.

4.2 .. 2 Recombinatie in het uitputtingsg~bied•

. ~e recombinatie in het uitputtingsgebied van

de p-n overgang kan voorgesteld worden door:

I - Tbr - ....br
o

4.2.2

waarin ~t afhankelijk is van de temperatuur ~~)

en 1 <m < 2
bt

~) C.T.Sah, 'Effect of electrons and holes on the
transition layer characteristics of linearly
graded p-n junctions';Proc. IRE, Vol.49,
pp.603-6l8, maart 1961.

"''') C. T. Sah, 'Bffect of surÎace recombination and
channel on p-n junction and transistor Charac
teristics', IRE transactions on Electton
Devices, Vol.ED-9, pp.94-lü8, januari 1962.

~~ C.T.Sah, IA new semiconductor Tetrode, The Surface
potential controlled Transistor' ,Proc.IRE,
Vol.49, pp.1623-1634, november 1961 •

...~ C.T.Sah, R.N.Noyce, and W.Shockley, 'Carrier
generation and recombination in p-n junction
and p-n junction characteristics, 'Proc. IRE
Vol.45, pp. 1228-1243, september 1957.



14

4.2.3 Recombinatie-generatie in het oppervlakte
kanaal"

Indien door oppervlakte lading een kanaal ~)

o~tstaat dat in verbinding staat IDet de uitputtings
zone in de p-n overgang, dan ontstaat er een
oppervlakte stroom die de eerder genoemde opper
vlakterecombinatiestroom ver kan overtreÎÎén.
De dan optredende zogenaamde kanaalstroom is te
wijten aan recombinatie-generatie in het kanaal oÎ
in het daaraan grenzende gebied en wordt als
t'unktie van de lToorspanning over de J>-n overgang ge
geven door:

Ik : Iko 2 sinh (qV/~kT)

lllet IDk :

1<!D:k<:4

De totale stroom door de p-n overgang is de
som van de in de formules 4.1.3,4.2.1,4.2.2 en
4~2.3 gegeven stromen.
Indien de spanning V over de overgang groter is
dan enkele malen kT/q, dan is de totale stroom
empirisch te schrijven als:

4.2.4

Een voorbeeld van de stroom-spanningkarakteris
tiek van een als diode geschakelde tranaistor
in I.C.-techniek is opgenomen in bijlage 4 •

• ) C.T.Sah, 'Effect of Surface Recombination and
Channel on p-n Junction and Transistor Charac
teristics'; IRE Transactions on Electron
Devices, Vol.ED-9, pp.94-1ü8, januari 1961.
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4.3 Invloed van de spreidingsweerstand.

Een vervangingsschema van de I.C.diode, zoals

deze in de logaritmische converter gebruikt zal

werden, ziet er als volgt uit:

Co
•Co e

b rb b~

fig. 4.3.1 Vervangingsschema voor een als diode

geschakelde transistor.

De weerstanden rc,rb;en ~e ZlJn respectievelijk

de collector-, basis- en emitterspreidingsweerstan

den. Als gevolg van de hoge doopstofconcentratie

in het emittergebied is de emitterspreidingsweer

stand re verwaarloosbaar klein ten opzichte van

r c en r b •

De vierkantsweerstand ~) van de basisdiffusie is

ca. 200SiVc~~), terwijl de dikte van deze diffusie

onder de emitter slechts ca. lpm bedraagt (Ter

vergelijking:de vierkantsweerstand van de emitter

diffusie is 5n/a). Omdat de stroom door de basis

onder normale omstandigheden zeer klein is, kan

de spanningsval over de basisweerstand gewoonlijk

verwaarloosd worden.

De belangrijkste weerstand in fig. 4.3.1 is de

collectorspreidingsweerstand r c •

De stroom door de collector is relatief groot

terwijl de epi taxie (=collector) niet sterk gedoopt

is (doopstof concentratie 1016 atomen cm- 3 ,

o.62cm, dikte 10~).

Bij diodestromen tot ca. 10~3 à 10-2 A is alleen

de collectorspreidingsweerstand van belang.

Voor hogere stroomsterktes treden bovendien niet

lineaire effecten op.

~) R.N.Uarner jr.,I.N.Fordemwalt, 'Integrated Circuits',
Mc.Graw HilI, New York 1965.

~~)~pte~p_~~pport van Philips NV. over het atandaard 
diffusie proces.



Voor berekeningen aan de hand van een niet-lineair

transistormodel zij verwezen naar de betreffende

literatuur"').

De spanning-stroom karakteristiek van de I.C. diode

wordt behalve rechtstreeks ook indirekt door de

collectorspreidingsweerstand beinvloed. Door de

spanningsval over deze weerstand ontstaat een

voorspanning over de basis-collector overgang

(Vb'c,)O) en worden gaten vanuit de basis in de

collector geinjecteerd, welke gedeeltelijk naar

het substraat diffunderen. Dit effect wordt nader

besproken bij de behandeling van de invloed van

het substraat.

\oto

..d.onor
CO 1'1anht.\;t.

t
10"

..Q.pd",x~c.

o..fs+o.",.,t ;111 jJ-m..

-~~~lJ
,

'3 --t• 10

•· "!
10 çu.bstr~

ba'~!l
oaeptOf" . 18

<cnct..tr",t\t
10

:fig. 4.3.11 Doopstofconcentraties als funktie

van de afstand tot het oppervlak van de silicium

plak.

4.4 De invloed van het. substraat.

TIoor substraat (p), collector (epitaxll,n) en

basis (p) wordt een parasitaire pnp transistor

gevormd (fig. 4.4.IenII). De spanningsval over de

collectorspreidingsweerstand bij grote stromen

(ca. IO-2A) veroorzaakt een voorspanning over de

basiscollector overgang, waardoor injectie van

gaten door de basis in de collector plaats vindt.

De levensduur van de in de collector (epitax~)

geinjecteerde gaten is zodanig dat een deel

... ) C.S.Meyer, D.J.Hamilton en D.K.Lynn, 'Analysis
~ and Design of Integrated Circuits', New York 1965.
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hiervan doordringt in het substraat. De versterkings

faktor van de parasitaire pnp is weliswaar klein

(grootte-orde 1), maar bij voldoende injectie

wordt de stroom toch beduidend (zie fig. 4.4.V1).

su.bstro..a..t

coLLector

fig. 4.4.1 De parasitaire pnp transistor.

l ( ) ).~'W'" d.\ffu.sie(p)
e~LH:.e.Î dlfflJ.si~ln)

ep~to.l(~e (n'
su..bstr~~tlp )

fig.4.4.11 Doorsnee van een npn transistor in een

"Integrated Circuit.

Het effect van de parasitaire pnp transistor kan

op verschillende manieren verminderd worden:

l.vergroten van de recombinatiekans in de collector.

2.verkleinen van de collectorspreidingsweerstand.

3.kombinatie van 1 en 2.

ad 1.De recombinatie kan versneld worden door

middel van gouddoping. De goudatomen die in het

silicium-kristal worden opgenomen vormen recombi

natiecentra voor de gaten en elektronen.

Technologisch is de levensduur van de lading

dragers binnen ruime grenzen te beinvloeden door

middel van de temperatuur waarbij de gouddiffusie

plaatsvindt. De levensduur van de gaten in de

collector (de basis van de parasitaire pnp) is

zonder gouddoping ca.10~sec.
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!
fig. 4.4 0 IV Potentiaalniveau als funktie van de

afstand tot het oppervlak van de

silicium plak.

Door deze goed geleidende laag (vierkantsweerstand

2oiVa) wordt de collectorspreidingsweerstand als

het ware geshunt.

ol. e b c.

0 ..;0--;: ----~~d4-
" • I I I , \ I , III cJ..e,or dL ~b..coW\

____:_:_1_'_i_'_\_I I_'~_I_I_n~"""'ry-~~;.)~.

fig. 4.4.V Doo~snede van de stroomverdeling in

een npn transistor met een n+laag.

Tevens wordt door de hoge donorconcentratie de

levensduur van de door de basis geinjecteerde

gaten gereduceerd.

Door de begraven n+laag wordt de invloed van de

parasitaire pnp bij stromen van IO-3à lO-2A

verwaarloosbaar.

Ie T
iA

.. 00 0 o, met nl'Ju.,
1$ - - - J.on,(cr" n1'kt
<.~)

imA
0<> Ie

...,,~~ fig. 4.4.VI
,'.. S

Invloed +I • van de n, :
I 0 laag op de V-II :

in"
I 0

karakteristiek0 vanI 0
• I

0
• de I.C.diode• 0.5 l.O en de

-+ V~& (1&",)
substraatstroom I s·
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5 Invloed van de temperatuur op de logaritmische

converter.

5.1 De temperatuurcoëfficiënt van IO(!l.

In de formule 3.5.8, die hieronder herhaald

wordt, zijn twee belangrijke temperatuurafhankelijke

factoren te onderscheiden:

1Jde faktor kT/
q

• De~e wordt besproken in hfd. 5.2.

~de stroom :toeT).

3.5.8

5.1.1

In de Shockley diode vergelijking (formule 4.1.2)

toegepast op de eenzijdig abrupte overgang, zoals

gegeven in 4.1.3, geldt:

qD n /10 = n p L
n

De invloed van de temperatuur komt duidelijk

tot uiting indien we voor 1
0

schrijven .):

5.1.2

5.1.3

Waarin Cd een constante is,afhankelijk van het

type diode en V de bandafstand van siliciumgap
bij het absolute nulpunt:

v = 1,205 volt b~ oOKgap

De temperatuur coëfficient van de spanning over

de diode dVd/dT bij een constante diodestroom I d
(zie 3.5.3), wordt gegeven door:

5.1.4

Om het laatste deel van de formule 5.1.4,

.) Intern rapport van Philips NV. (zie lito overz.12)
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middel van

~-+--KVu.
"

l--~iK V4A.l

de temperatuurafhankelijkheid van Io(T) te kompen

seren , wordt een tweede p-n overgang op dezelfde
temperatuur als de eerste, gebruikt (zie fig. 5-1-1) •

...-r.&.,

.fig. 5.1.1 Kompensatie van

diode D2 "

5.1.5

invullen van V volgens formule 5.1.1 geeft:
uI

De stromen I en I -van de diodes D2 en Dl
O2 ol·

hebben dezelfde temperatuurafhankelijkheid en kunnen
slechts verschillen in de constante Cd in de
uitdrukking 5.1.3.
Het quoti~nt 1

0
/1

0
is daarom geen funktie van

2 1
de temperatuur. Voor 5.1.6 mag geschreven worden:

V :: kT ( tn~ _ 1vl " ) = kT .1n Ic! I

'-\.1 Cf Iet19KId"

Indien I d constant wordt gehouden door middel van
2

een stroombron volgt nu:
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De uitgangsspanning Vu van de logaritmische
converter is (zie fig. 5.1.11):

5.1.8

Aangezien C~ niet afhankelijk is van de temperatuur,
wordt de invloed van de temperatuur T op de
uitgangsspanning V , bepaald door de faktor kT/ ,

u q;
welke in hoofdstuk 5.2 nader besproken wordt.

fig. 5.1.11 De voor 1o(T) gekompenseerde loga
ritmische converter.

We kunnen de invloed van de temperatuur op de

uitgangsspanning Vu = Vu(T), zoals deze in formule
5.1.8 gegeven is, schrijven als:

Invullen van en geeft:

Vu(Ta+ AT) = kTa / q ln (-Vin/RC~) +

kAT -V. )/q In ( ln/RC '!'

keT + AT)
V (T + 4T) = a ln (-Vin/ RC '!') 5.2.1

u a q

De fout in de uitgangsspanning A Vu als gevolg van
temperatuur variaties is:

kAT/ (-V. / )AVu = q ln ln RC'"
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Met 5.1.8 geeft dit:

AV = ,iT/T .Vu(Ta ) 5.2.2
u a

Uitgaande van Ta = 3000 K (kamertemperatuur) vinden
we dat de afwijking ten gevolge van temperatuur
variaties 3;3%0 IOc is.
Er zijn twee mogelijkheden om de invloed van
temperatuurvariaties te verminderen:
~De temperatuur van de p-n overgangen van de

diodes constant houden. Hiermee wordt de tem
peratuurvariatie teruggebracht tot nul.
In het prototype van het I.C. wordt deze methode
toegepast. Voor een beschrijving van het regel
systeem zij verwezen naar hoofdstuk 8.

~De tweede mogelijkheid is achter de logarit
mische converter een lineaire versterker met
temperatuurafhankelijke versterkingsfaktor op
te nemen •

.1°So.rllWli~(ht
(6V\~trter

fig. 5.2.1 Temperatuurkompensatie met behulp van
een temperatuurafhankelijke versterker
opgebouwd met R1 (T),R2 en een operationele
versterker.

Indien de temperatuurafhankelijke weerstand
Rl(T) gegeven is door:

Ri ( T) = Ri ( Ta) • (1+4T/ T )
a
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De weerstand R2 is niet temperatuurafhankel~k,

en groot ten opzichte van Rl,verondersteld.

De versterkingsfaktor A van de operationele

versterker wordt oneindig verondersteld.

De uitgangsspanning Vua is dan gegeven door (zie

fig. 5.2.1): .

c V
ua

R2-v
R u

1

5.2.4

Invullen van formule 5.2.1 levert:

-V.
In (-.1ll)

RC'"

k Ii 2 (Ta +4T)
= • . T • In (
~ Rl(T ) (T +4T) aa a

-V.
ln/ )

RC'"

= 5.2.6

Uit formule 5.2.6 bl~kt dat V niet afhankel~k isua
·van AT. Om de hierboven beschreven methode van

temperatuurkompensatie illogel~k te maken, is een

weerstand in het I.C. ontwerp van deze logaritmisch

converter opgenomen, en wel in de direkte omgeving

van de diodes Dl en D2 • (zie ook appendix 2)

De temperatuurcJëfficiënt van deze weerstand

(een Baron diffusie) is 2,2~/oC, zodat volledige

kompensatie niet mogel~k is (vergel~k 3,3~~/oC van

formule 5.2.2).
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6 De invloed van de versterkereigenschappen.

De werking van de versterker in de logaritmische

converter zoals deze in 3.5 werd beschreven, is

ideaal verondersteld.

In de praktijk zal men met ~e volgende groot-

-hedenrekening moeten houden:

l)ingangsstroom.

~ingangsoffsetspann~ng•

.~ eindige versterkingsfaktor.

Een vervangingsschema van de schakeling die gegeven

is in fig. 3.5.1, met een niet-ideale versterker

wordt gegeven in onderstaande figuur.

- Te ffs bÎ4"i>+ 0 (~

o 1.tr...t!effsctna

fig.6.1 Het principe van de logaritmische ver

sterker.

ad 1.Tengevolge van de biasstroom I bias ' die

nodig is voor een juiste instelling van de ingangs

transistoren, zal een afwijking in de logaritmische

overdracht ontstaan. De grootte van de ge~trodu

ceerde fout AVu1 wordt:



Opgemerkt dient te worden dat de invloed van de
biasstroom tegengesteld is aan de invloed van
recombinatie effecten in de diode (zie hfd. 4.2).
De invloed van de biasstroom kan verminderd
worden met behulp van een door een weerstands
netwerk geleverde stroom. (fig. 6.11).

De offsetstroom 10ffset heeft, zoals uit fig 6.1
blijkt, geen invloed op de schakeling.

ad 2.De offsetspanning Eoffset heeft invloed op de
ingangsstroom 1in , doordat deze bepaald wordt

door -(Vin+ Eoffset)/R, terwijl bovendien de
uitgangsspanning direkt beïnvloed wordt doordat

het virtuele aardpunt van de diode met E ff +o se."
wordt verlaagd. De grootte van de geintroduceerde
fout 4Vu2 wordt:

Indien we Eoffset constant veronderstellen vinden
we:

'1.1 HA _
E,~ "

'"'IJ
stt~

fig. 6.11 Weerstandnetwerk ter kompensatie van de
biasstroom.

waarin
VleT

Cl = ( exp-Eoffset)
+VbV.n ~-L==I----:J------.....,



21-

Kompensatie van Eoffset is mogelijk door het' aan

leggen van een tegengestelde spanning aan de

non-inverterende ingang (zie fig. 6.11).

Bij de in het prototype gebruikte schakeling is

de biasstroom enkele honderden picoampères,

terwijl de offsetspanning enkele honderden micro

volts kan bedragen. Bij gebruik vaneen grote

voorschakelweerstand R zal Vin voor het bruikbare

bereik van de logaritmische converter groot zijn

ten opzichte van de offsetspanning.

ad 3. De invloed van de ingangsweerstand Ra is

afhankelijk van de stroomversterkingsfaktor B.

~-~----oA. VfA.
Iw.t

îig. 6.111 Invloed van de ingangsweerstand R •a

.Uit fig. 6.111 volgt:

Ia = I. -Id· d .ln 10 e 6.4

Voor een stroomversterkingsfaktor B geldt:

6.5

met luit = Idiode geeft 6.4 en 6.5

I (B+l) = I. •a ln 6.6

De spanning over de ingang van de versterker

wordt gegeven dpor:

V = I .Ra a a 6.7



Invullen van 6.6 levert:

6.8

De fout tengevolge van deze spanning Va is analoog

aan 6.2 te schrijven.

-V. -V T -V.
V +kTI ln ( ln a) _k I ln (~)

a q q
RC~ RC~

6.9
Invullen van 6.8 geeft:

v.
+kTI

-V. v. I kT -V.
AV =...l:..!! ln ( ln+ ln ~_ I ln (~)u3 C q q

2 RC~ RC~

-V. + Vin/c
C
4

= kT/qmet C
3 =

ln ,
en ln C

3
geeft dit:

-V.ln

v. I C= ln C + 4
2

6.10

De constante C4 geeft geen afwijking van

logaritmisch verband tussen Vin en Vuit •

De lineaire term Vin/C2 echter -wel.

Voor C2 geldt:

R(B+l)+Ra

R
a

het

6.11

zodat de afwijking door de lineaire term Vin/c
kleiner wordt naarmate R groter is. a
Dit is een bedriegelijke konstatering, aangezien



voor een gelijkblijvende ingangsstroom de ingangs

spanning evenredig met R zal moeten toenemen,

zodat Vin/Ca niet kleiner zal worden.

Wel zal bij een grotere stroomversterkingsfaktor B

en/of een kleinere ingangsweerstand Ra uiteraard

de fout ten gevolge van de versterkereigenschappen

yerminderen.
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7 Het dynamisch gedrag van de logaritmische

converter.

De responsie snelheid van de logaritmische conver

ter is afhankelijk van de ingangsstroom I in •

Dit is het gevolg van de eigenschappen van de

p-n overgang, met name de differenti~le weerstand en

de capaciteit, die afhankelijk zijn van de stroom

door de overgang Id.'

De differentiële weerstand Rdd van de diode is:

dVd
Rdd(Id ) = /dI

d

Toegepast op de V-I relatie van de diode (formule

3.5.3) geeft dit:

7.2

Indien we de capaciteit van de diode constant

veronderstellen, dan kan de logaritmische con

verter voorgesteld worden door:
I\d,d.

fig. 7.1 Vervangingsschema voor de logaritmische

converter voor een ingangsspanning V.ln
gesuperponeerd op.VifJ..

De overdrachtsfunktie H (w) volgt uit fig. 7.1:

-~
"'in

=
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H(IIJ) =
Rdd(Id )

R(l+i""t'd )
7.4

De tijdConstante~d is evenredig aan Rdd (Id ).

Met ~ormule 7.2 volgt:

"" .• 1/Ld·· I
d

Aangezien Id=I in zal bij toenemende ingangsstroom I in
de tijdconstante~d afnemen. Bovendien blijkt

ui t formule 7.4 dat voor. w... o de overdrachtsfunktie

H(~) evenredig is met de dif~erentiële weerstand

Rdd van de diode.

Rdd(Id )

lim H("') = / R
...... 0

Met formule 7.2 volgt:

De 'versterkingsfaktor' van de logaritmische

converter is evenredig met l/Id en daarmee ook

met I/I (Id:I.).
in ~n

JH(w). r,nl i 1-----..

( 10'1">

VkTC
~ig. 7.11 Het Bodediagram gecompenseerd voor I in•



31

Bij blokvormige ingangssignalen (gesuperponeerd

op een gelijkspanning) is de gang van zaken als

volgt:

Bij de stijgende flank van het ingangssignaal

kan de toenemende ingangsstroom de diode-capaciteit

laden, bij de dalende flank zal de diode-capaciteit

-~i~h door een stroom in de diode zelf moeten

ontladen. Dit heeft tot gevolg dat de stijgtijd

t van de uitgangsspanning V korter is dan der . u
daal tijd t f (zie fig. 7.111).

lOY. ":J'I'-------i------+--.......3IO;""=

fig 7.111 De stijgtijd t r en de daaltijd t
f

bij

een blokvormig ingangssignaal ~.
ln

(gesuperponeerd op een gelijkspanning Vin).

De stijgtijd t r en de daaltijd t f zijn voor

diverse ingangsstromen gemeten (zie voor de

gemeten waarden hfd. 10).

Het verloop van de daaltijd t f als funktie van

de ingangsstroom I. is geschetst in fig. 7.IV
ln

b (-4>
-----------

fig. 7.IV De da'J.l tijd t f als funktie van de ingangs

stroom I in •
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8 Circuit beschrijving van het prototype van

de logaritmische converter.

Het versterkende deel van de logaritmische

converter bestaat uit een differentieel ingangs

circuit (Tl tlm T4 ) met stroomspiegel (T5 tlm T
7

)
gevolgd door een stroomversterker in de vorm van

een darlington paar (T8 tlm T9 ).
Voor een beschrijving van de eigenschappen van

de genoemde basis-eenheden zij verwezen naar ~)

+'Jl" ,

stroom 'itl\~~

T,:> y.... T7
I

stl""oCtW\\IQ.r" -

sterker,; :t
y, eV\ 9

Jl non· cL.ffe r'€l'\.t~~e..~
~Y\~ut •ï.\o\ ~o.. ~!l c\.1.(.U.l.1:. ... ... Ol

'Il'l~~rt. 11 tj",1'1 "'\~"'''1 '"" '"" n

1W\~Il~'1 1 I] R
~ ])a.

stroombroV\. 1 Islroo~V\bc"cV\ 1-.
r1';0 tn~I ~'1. e,~T\1.

i I ~

"'ft I
fig. 8.1 Overzicht van de versterker.

De gestippelde lijnen behoren niet tot

het versterkende deel van de logaritmische

conver"Ger.

De door stroombron 1 (TIOenTll ) geleverde stroom

bepaalt de voor de ingangstransistoren benodigde

biasstroom (zie hoofdstuk 6), en ook de maximaal

~) Th.J.van Kessel en R.J.van de Plassche, 'Integreer
bare basisschakelingen voor analoge signalen',
Philips technisch tijdschrift, jaargang 32,
1971, no. 1. .
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aan het stroomversterkerdeel (darlingtonpaar T8
en Tg) te leveren stroom en daarmee de ·maximale

uitgangsstroom.

De instelling van stroombron 1 gebeurt met de

weerstand Rdif • Reeds voordat .de maximale uitgangs

stroom van de versterker bereikt wordt zal de

Bpanningsversterking afnemen met als gevolg dat

bij grote stromen de ingangsspanning Va van de

versterker, niet meer verwaarloosbaar is.

De invloed hiervan op de uitgangsspanning Vu

wordt gegeven door:

-V. -V -V.
AVu = -Va + kT /q ln ( ~g. a) _kT/q ln ( R~~)

8.1

Aangezien voor grote ingangsstromen ook V.
ln

sterk negatief zal zijn geldt IVal«lvinl,

zodat formule 8.1 over gaat in:

AV =-Vu a

. Dit effect is tegengesteld aan de invloed van de

collectorspreidingsweerstand (zie hfd. 4.3),
waardoor de mogelijkheid aanwezig is door juiste

instelling van stroombron 1 het bruikbare bereik

van de logaritmische converter ' voor grote stromen

uit te breiden.

De stroom door diode D2 wordt geleverd door

stroombron 2 (T12 en T13 ) welke in te stellen is

met de weerstand Rdiode.

Voor de afregelprocedure zij verwezen naar bijlage 2 •
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De belasting van de uitgang van de logaritmische
converter zal klein dienen te zijn, om variatie
van de stroom Id~door de diode D2 te voorkomen.
Het model van de logaritmische converter is
opgebouwd uit Breadboard componenten (Philips
Nat.Lab.,Waalre) van het type 124,640 en 824.
Het type 124 bevat drie identieke npn transis
toren, de 640 bevat drie identieke laterale pnp
transistoren en de 824 bevat drie npn transis
toren met verschillende emitter lengten.
Het schema van de logaritmische converter is
gegeven in fig. 8.11.
Het type van de hierin a~ngegeven transistoren
is:
Tl en T2 een 124; T3 , T4 en T8 een 124;
TS' T6 en T7 eew 640; Tg, TD en T

D2
een 824

waarin TD de transistor met
1

de grootste emitter-
~

lengte en TD1 de transistor met de kleinste
emitterlengte.

TIO en TIl een 124; T12 en T13 een 124.
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9 Het temperatuur stabilisatie circuit.

De temperatuur van de voor de logaritmische

converter belangrijke diodes Dl en D2 (zie fig.5.1. I )

is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de

~otale dissipatie in de silicium chip~

Om de temperatuur constant te houden is een

regelsysteem in het ~.C. opgenomen. Dit systeem

heeft de volgende delen:

1) temperatuur opnemer.

~ versterker.

~dissiperend element.

De opnemer bestaat uit een diode DT , waardoor

een constante 3t~oom gestuurd wordt. De variaties

in de spanning over de diode tengevolge van tempe

ratuur variaties is reeds beschreven in hoofdstuk 5.

De opnemer is in de direkte omgeving van de diodes

Dl en D2 (zie fig. 5.1.1)van de logaritmische

converter geplaatst (zie ook Appendix 2, Overwe

gingen ten aanzien van de layout).

Het dissiperend element bestaat uit een weerstand,

die om het te stabilise~en gebied van de sili

cium chip is opgenomen.

Aan de hand van fig. 9.1 zullen we de werking van

het regelsysteem nagaan.

~l
-~----J

feg. 9.1 Temperatuur regelsysteem.

!I
cl.l"s~Ç>e.reV\d..L
W ee.\...~o..Y\cl



De spanning over de diode DT (temperatuur opne
mer) wordt vergeleken met de referenti~ spanning

over weerstand Rl.
Indien de spanningsval over diode DT groter is
dan de referentie spanning wordt de uitgang van
de versterker positief, waardoor een stroom I
kan gaan lopen en de weerstand Rd vermogen zal

dissiperen. Door deze dissipatie stijgt de tem
peratuur van de sili~ium chip en zal de spannings
val over de diode kleiner worden.
Na verloop van tijd, afhankelijk van de warmte
capaci tei t van de silicium chip en de warmte
afvoer naar de omgeving, zal zich een evenwicht
instellen.
Dit evenwicht wordt uiteraard alleen bereikt
wanneer het verschil tussen de diode spanning

~n de referentie spanning klein wordt (Vdiode=
V f). De hiervoor benodigde temperatuur van dere •
diode zal moeten liggen tussen de omgevingstem-

peratuur Ta en de temperatuur Tmax .' die bereikt
wordt,indien de regeling vol uitgestuurd wordt
en de dissipatie dus maximaal is.

De dissipatie, nodig voor één graad tempera
~urverhoging, is ca. 5mW (zie appendix 1, 'De
warmte-huishouding van de TO-5 behuizing').
Indien we een regelbereik van 20 0 0 wensen, zal
hiervoor ca. 100mW beschikbaar moeten zijn.
Bij een voedingsspanning van +9 volt zal de
dissiepatie weerstand Rd maximaal 800~mogen zijn
om dit vermogen te kunnen dissiperen.
Alleen bij een volledige uitsturing van de
regelaar zal de voedingsspanning vrijwel volledig
over Rd staan, omdat in deze situatie de stroom
door de weerstand, en daarmee ook de dissipatie,
maximaal moet zijn. In de normale situatie zal
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een gedeelte van de spanning over de transistor

Td staan. De verdeling van de dissipatie als

~unktie van de stroom 1(zie ~ig. 9.1) is als volgt:

fig. 9.11a Dissipatie in de weerstand Rd •

~ig. 9.11b Dissipatie in de transistor Td.

~ig. 9.11c Dissipatie irihet totale circuit.

Het verschil tussen Ptotaal en de som van PT~en

P
R4

is het gevolg van de dissipatie in de ander?

delen van de schakeling.

De gevolgen die deze dissipatie-verdeling heeft

voor de lay-out is beschreven in Appendix 2.

Voor de temperatuur, waarop de silicium chip

gestabiliseerd moet worden, geldt het volgende:

I.De met behulp van de temperatuurregelaar inge

stelde temperatuur, dient zodanig te zijn, dat
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de levensduur van het I.C. acceptabel blijft.

(De levensduur neemt af bij het hoger worden

van de temperatuur.)

2.De ingestelde temperatuur dient hoger te zlJn

dan de temperatuur bij nul-dissipatie van de

temperatuurregelaar en maximale dissipatie van

de logaritmische converter.

~
I

-OR"IX

----L----J..-----L.--...L-~-Vh

fig. 9.111 Het schema van de temperatuurregelaar.

Voor de afregeling van de temperatuurregelaar

,zij verwezen naar bijlage 3.
De stroom In is afhankel~k van de weerstand RT •

x
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10 Metingen aan het Breadboardmodel van de

logaritmische converter.

Voor het meten van de overdrachtskarakteristiek

is gebruik gemaakt van de volgende opstelling:

1004

/ooltA.

fig. 10.1 De meetopstelling.

De cijfers bij de aansluitpunten van

de logarit~isc~e converter correspon

deren met de in fig. 8.11 gegeven cijfers.

De spanning Vin is regelbaar, de gewenste waarde

wordt ingesteld ~èt behulp van een digitale volt

meter. De weerstand R is al naar gelang de gewenste

ingangsstroom lkA (l%)jlOOka (1%), 10MA (1%) of

100r-1J1. (2%) •

De ingangsstroom is gelijk aan (-V. IR).ln
De meetwaarden zijn weergegeven in tabel 10.11,

een grafische weergave hiervan in bijlage 5.



I.
ln

ingangsstroom

30 mA
20 mA

10 mA
4mA
2mA

lmA
400 p.A

200 p.A

100 p.A

40 pA

20 pA
10 p.A

4 pA

2 pA

1 pA

400 nA
200 nA

·100 nA

40 nA

20 nA

.10 nA

4 nA

2 nA

1 nA
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Vu [mV]
uitgangsspanning

gemeten

~+93

+83.5
+64.9
+41.3
+23.8
+ 6.3
-16.9
-34.6
-52.2
-75.7
-93.4

-111.2
-134.7
-152.4
-170.0
-193.6
-211.3
-229.3
-252.8
-270.5
-288.4
-311.8
-328.0
-346.5

Vu [mV]

uitgangsspanning

berekend

+93.31
+82.94
+65.21
+41.76
+24.03
+ 6.3
-16.94
-34.68
-52.41
-75.85
-93.59

-111.32
-134.76
-152.50
-170.23
-193.67
-211.41
.... 229.14
...;252.58
-270.32
-288.05
-311.49
-329.23
-346.96

tabel 10.11. De waarde van de uitgangsspanning Vu

als funktie van de ingangsstroom I in •

De derde kolom van de tabel geeft de

berekende waarde van de uitgangsspan

ning Vu' uitgaande van 58.91 mV/decade

en 6.3 mV bij 1 mA ingangsstroom.
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De uitgangsspanning bij een ingangsstroom van 30 mA
is niet constant doordat diode Dl (transistor TD~

uit fig. 8.11) tengevolge van dissipatie warmer

wordt. Voor ingangsstromen kleiner dan lnA wordt

de invloed van ongewenste signalen merkbaar,

bovendien is dan de uitgangsspanning sterk afhan

kelijk van de nauwkeurigheid van de biasstroom

compensatie (zie ook bijlage 2 en 5).

Uit de metingen blijkt dat de faktor kT/ (tijdens

deze meetcyclus) 58.91 mV/decade is en bij een

ingangsstroom van 800~A is de uitgangsspanning

o mV.

Voor het meten van de stijgtijd t r en de daaltijd

t f van de uitg~ngsspanning Vu van de logaritmische

converter bij blokvormige ingangssignalen (gesuper

poneerd op een gelijkspanning), is gebruik gemaakt

van de volgende meetopstelling:

~ )'1 Ar,'/lI4lscht

t:dntJtr-Ûr-

fig. 10.111 De opstelling voor het meten van de

responsiesnelheid.

De gemeten waarden van de stijgtijd t r en de

daaltijd t f (zie ook fig. 7.111) onder verschillende

ingangsstroom condities is gegeven in tabel 10.IV.



1

2

3

Vin = 300 mV, RI =
Vos c= 50 mVu,R11=
t r = 1.5 msec.

t f = 6 msec.

v. = 1 V RI =
~n

Vos c = 100 m~l RII=

t r = 300 JAsec.

t f = 700 Jl'sec.

v. = 10 V RI =
~n

Vos c == 200 mVu RII=
t r = 8 p.sec.

t f =10 jIosec.
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1~~:: ~:O 500-5500 pA

1~~:: ~~ ~J 5-15 nA

1~~:: 1~~ ~90-110 nA

4

5

6

~~:c: ~~~ :~tl :~I: ~~~:: ~~tt} 500-1500 nA

t r = 0.7 p.sec.

t f = 1.5 p.sec.

Vin = 1 V RI = 100 kn 10 PAJ .
Vosc== 1· VU. RII= 100 kQ 10 p.A 5-15 pA
t r == 0.3 psec.

t f = 0.5 p.sec.

Vin = 10 V RI = 100 kg 100 pA)
V

osc
= 10 V~ R

II
= 100 kA 100}o'-1l50-150pA

t r = 0.3 jl-sec.

t f = o. 5 )As e c •

7 V. == I-V RI == 1 k n 1 mA
~n

Vo sc=:' 1 Vt.t RII= 1 kn 1 mAtt
t r - 0.3 jlsec.

t f = o. 5 )A-s ec •

} 500-1500 p.A

tabel 10.IV De stijgtijd t r en-de daaltijd t
f

onder verschillende ingangscondities.
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Als illustratie volgen hieronder enkele afbéel

dlngen van het uitgangssignaal van de logaritmische

converter voor diverse ingangssignalen.

T •.~~ """-~~

i

150 W\V/dioJ

~

Ço)4see:..~oJ

'"I I

-\ f - I=:::;:C:~-. L_ - .- - .1, ,\rE=!-==
L - '.-.' . - • '."=:'~-==f--. _.::-

-- C f-- .,
,-----~=---

.-H
-=c::t
;', ,

: i i
; I

--

L _ ------------ ------~---

1ço"f.<W

.~

-so~ltt~

I i I :-- -

r+f-'
r++-1- '-H

!FJ; REeBRUING PERMAPHER
--------_._- ----------_.



·4~

11 Overzicbt van de aangehaalde literatuur.

1 E.Keonjian, 'Microelectronics', Mc.Graw HilI;

New York 1963.

2 J.F.Gibbons en H.S.Horn, 'A Circuit with

Logarithmic Transfer Response over Nine Decades';

IEEE Transactions of Circuit Theory, Group Vol.

CT-ll, 1964.

3 G.C.Jain, 'Electrical Engineering Materials

Harper and Row, New York 1967.

4, C.T.Sah, 'Effects of Electrons and Holes on the

transition layer characteristics of linearly

graded p-n junctions'~ Proc. IRE, Vol. 49,

pp 603-618; maart 1961.

5 C.T.Sah, 'Effect of Surface Recombj.nation and

Channel on p-n junction and Transistor Charac

teristics'; IRE Transactions on Electron

Devices, Vol. ED-9, pp.94-108; januari 1961.

6 C.T.Sah, 'A new Semiconductor Tetrode, The

Surface Potential Controlled Transistor',

Proc. IRE, Vol. 49, pp.1623-1634; november 1961.

7 C.T.Sah, R.N.Noyce en W.Shockley, 'Carrier

Generation and Recombination in p-n junction

and p-n junction characteristics'; Proc. IRE,

Vol. 45, pp.1228-1243; september 1957.

8 C.S. Meyer, D.J.Hamilton en D.K.Lynn, 'Analysis

and Design of Integrated Circuits'; New York 1965.

9 C.T.Sah, 'Electronic processes and excess

currents in Gold-doped narrow silicon junctions';

Phys.Rèv., Vol.123, pp 1594-1612; september

no 1, 1961.

10 Th.van Kessel en R.J. van de Plassche,

'Integreerbare basisschakelingen voor analoge

signalen'; Philips Technisch.Tijdschrift, jaargang

32, no 1, januari 1971.



11 R.M.Warner jr. en J.N.Fordemwalt,
'Integrated Circuits'; Mc.Graw Hill; New York

1965.
12 C.Mulder,H.Kaufholz~R.A.Mirchandani,

'Integrated Circuits' ,Course of Philips

International Institute ;Semester 11,1968/69.
·-Hoofdstuk 1 en 2: Theoretische achtergronden,
Hoofdstuk 3 en 4: Standard Linear P008 (stan
daard diffusie proces voor lineaire I.C.)



B~o.~Lrt

B1 ~ ~LWl&A.!AW. ptorCUW\W\Q. (b~Ct.1L b~ hfcL.'l.1)

.. \JA I T
00 113' 3EG IN'
0320'Rl::AL'X,Y,N;
0030'INTEGER'M,I;
0040PRINTTEXTC'c'STAPGROOTTE FOUTCONTROLE:')');
LM50N: =READ;
~6fHJLCH;

.......-:OOY0·?1=tTN TTZX f c' C' AAN TAL' KN ÎKKï::N ;; )-,) ;'
0J80H:=HEAD;NLCrl; .
0090' i:3EGIN'
0100'REAL"ARRAY'KN,RE0:MJ;
o2l1 1'" P.:1. 1NT TEX TC' C' K.\1 I K BIJ:')');
~120KN[0) :=021;
o2l13021I:=0;'FOn'I:=I+l'~HILE'I<M+0.5'DO'

0140KNE I) :=READ;
0150CARRI AGE C3) ;
0162JPRINTTEXTC'c'RICHTINGS COEFFICIENT')');
017 0NLCfl;
0180211: =- 1 ;

0190'FOR'I:=I+l'~H1LE'l<M'DO'
0200' BEG IN'
0210REI):=CLNCl+XNEI+lJ)-LNCl+KNEIJ»!CKNEI+1)-KNEI);

, .' a220FIXTC3,6,RU]);
02 3 el F I XTC 5 , 4 , Ki\! EIJ) ; NLC R;
~40' END' ;
0250CAnRIAGE(3) ;
~60PRINTTEXTc'c' X Y LNCX+l)')');
E70PRINTTEXfC'C' FOUT')');
Z280PHINTTEXT C' C' FOUT! y' >' ) ;
0290NLCR;
(\302101 :=-1;
ro10'FO.1' 1 :=I+l'l.JHILE:' I<M' DO'
0320' BSG IN'
0330;{: =KN EI J-N;
ro4~'FOR'X:=X+N'~HILE'X<KNE1+1J'DO'

l?:l5J' 3EG IN'
0360Y:=LNCKNEIJ+l)+REIJ*CX-KN[IJ);
0370FIXTCS,4,){) ;
0380SPACE C2) ;
ro90FIXTC5,4,Y) ;
042J0SPACE C2) ;
0412JFIXTC2,6,L~CX+l»;

0'l20SPACE. C2) ;
0430FIXTC1,7,Y-LNCX+l»;
0q4t3' IF'Y>l)'THEN'
~50FIXTC3,7,CY-LNCX+l»/Y);

~ó0NLCR;

047lJ' END'
0433' END'
0490' END'
05210' END'



B 2 De afregelprocedure van de logaritmische

converter.

Bij de afregeling van de logaritmische converter

komen drie grootheden aan de orde:

1.De weerstand Rdiode (zie hfd. 8).

2.De weerstand Rdif (zie hfd. 8).

3.De compensatie voor de biasstroom (zie hfd. 6).

ad 1.De weerstand Rdiode bepaalt de stroom door

stroombron 2 (zie fig. 8.1). Stroombron 2 levert

de stroom Ida voor de diode D2 (zie fig. 5.1.1).

Door middel van deze stroom kan het De niveau

van de uitgangsspanning Vu gevarieerd worden.

De uitgangsspanning Vu wordt gegeven door formule

5.1.8:

~ = kT/ In (-Vin/Re·)q

met:

I
C~ = I d • 0 1 / 1

2 O2

5.1.8

B 2.1

= kT/
q

In (-Vin/
R

) + constante (I
d

)

2B 2.2

Een waarde van 82KR voor Rdiode gaf bij het

Breadboard model met -9 volt voedingsspanning,

nul volt uitgangsspanning voor een ingangsstroom van

ca. 800~A (zie bijlage 5). De stroom door de diode

D2 (fig. 5.1.1) dient groot te zijn ten opzichte

van de stroom die door uitwendige belasting ver

oorzaakt wordt. De uitgangsweerstand is afhankelijk

van de stroom door diode D2 •
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ad 2.Voor het bepalen yan de gewenste waarde' van

Rdif wordt de ~olgende procedu~e gevolgd:

g~h~~en wordt een wee!stand v~n 330~~~ Vervolgens

w9!dt ~e ~yerdra~~ts~a~ak~e~!st~ekv~n de 1~ga~

r!~m~s~he ~onverter g~~eten~

De~e zal bi~ ~oge s~~9~en (ca~ gOmA) een v~rloop

he~ben zoals ges~hetst ~~ !~g~ ~~2~~~

19~

'mA, .

leed!

/ =l4d~==~±ï~~~='I~...~~_._~J±==~/O+f~./JI~v'__-_v.~-~---~:>-,-J:~~"'i"n~.'.'"
fig. B.2.1 ~~€~~ra~h.t~~~~~kt?~~~t~@~v9g~ h~ge
":"'-c· -'.--- • .-

!R~~~~~t>~~~~~~~

f.~8~e A; waarde Van ~dif is te ~aag~

f.~8~~ E; ~~~~~~ van F~if is te r~gg~
....... - -

Indi~n d€ waar-de van R•. te laag is zal de
_. " . , - ~. • • ,-, .. e-. _ ,. • • • __ - • - Çt 1. f v • _ c.....· __ . f - _'0_ --.

~!~g~~g~spann~~g tË g~~~t ~~à~ (~~~~~ ~ ~~ f~g~
- '.:..... '- -',

~:f:!)! ~~~ t~ h~?e ~~~~de. van ~dif ~s de ~~t~
gangs spanning te laag (kromme Bin-fig. B.2.I).
":~~~-,;..,- '- ..... ~. ----~--- ~ '. ~ -'~--~ --- -'-_ .. - -- _.. _- - - . --. ~. - ,

~!~ ~§ ~~t!~gçn d~§~t §~v~g~ g~~~~g~ ~~ w~~~en

~~~ ~@ ~e.~Pe.~~t~ur v~~ de ~~g~e. P1(zie ftg~ 5,~~~)

bij grpte ingangsstrGmen niet GplGopt t.g.v. de
L.. _. l. :- - "- ','- -- - - :. - - ~ - ....- _. - -- - - _. _.' -- • - - ~ \... . • -

~ig~n dissipatie.
- - - ., - _. --" _. - .
~d 3~D~ b~asstro~m~~~p~~sat~~ ~~~dt ~ng~ste~d,

~a~at de j~~~te wa~!d va~ Rdif bepaald ~s~

~~~ !~?te~~en gebe~r~ ~et de' ~ns~~~bare weerstand
Rx (zie fig~ 6~II), aan de hand van de overdrachts-
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100rA v:. (lÜt-)
-----+

-"'~OrtlV -~OOI'Y\I/ -1.~Orrl" ult~''''··r·lofC'.V\'''':'''t

ingangsstromen

'rA

1," i 'oo,,~
(J~)

karakteristiek (zie fig. B 2.11) voor kleine

1 in•

Ïig. B.2.11 De overdrachtskarakteristiek voor

kleine ingangsstromen.

kromme A: Biasstroomcompensatie te groot.

kromme B: Biasstroomcompensatie te klein.

kI'l.:nnme C: Geen biasstroomcompensatie.

Rx dient zo ingesteld te worden, dat de overdrachts

karakteristiek verloopt volgens de doorgetrokken

lijn in Ïig. B.2.11.

Aan de weerstanden van hetbiasstroomcompensatie

netwerk worden hoge eisen gesteld wat stabiliteit

van de weerstandswaarden betreft. Netaalfilm

weerstanden verdienen h~er de voorkeur.
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B 3 ne afregelprocedure van de temperatuurregelaar.

Het instellen van de temperatuur waarop de
regeling de I.C.-chip moet stabiliseren, gebeurd
met behulp van de stroom In (zie fig. 9. I)).
Deze stroom wordt bepaald door de weerstand RT
(zie fig. 9.111) volgens In =Vb / RT • x

x
Indien de gewenste temperatuur niet met bruikbare

waarden van In bereikt kan worden, is het mogel~k

de waarde van weerstand R2 te vergroten.
De uitwendige (buiten het I.C.) verbinding van
R2 met -Yb wordt hiertoe verbroken en een extra
weerstand tussengeschakeld (zie hfd. 9).
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Appendix

A 1 Warmte huishouding in de TO-5 behuizing.

Van de diverse mogelijkheden voor warmteoverdracht,

is in de TO-5 behuizing de warmtegeleiding van

-de -p-novergang door de silicium chip naar de

montageplaat het belangrijkste.

.To..

I
U

J'

U

fig. 1. TO-5 behuizing met de voornaamste warmte

stroom. Tj is de temperatuur van de p-n

overgang, Tc de temperatuur van de behuizing

en Ta de temper~.tuur van de omgeving.

De warmteweerstand tussen de dissiperende p-n

overgang en het huis is ca. 100oC/W bij een

oppervlak van à~ I.C.-Si chip van 2 mm2
•

Voor het warmte transport van het huis naar de

omgeving is dit 90 tot 150o C/W.

Totaal geeft dit een warmte weerstand van ca. 220 o C/W

°zodat voor een temperatuur van ca. 20 C boven

de temperatuur van de omgeving T een dissipatiea
van 100 mW nodig is ~).

~) R.M.Warner jr. en J.N.Fordemwalt, 'Integrated
Circuits'; Mc.Graw Hill, New York 1965.
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A 2 Overwegingen ten aanzien van de lay-out.

De voorwaarden waaraan een goede lay-out van

het logaritmisch converter I.C. ( converter en

temperatuurregelaar) moet voldoen, zijn:

~ een goede dissipatie verdeling over het oppervlak

van de Si-chip.

~een minimum aantal kruisende verbindingslijnen.

3Jeen minimum oppervlak.

Voor de logaritmische converter is de temperatuur

van de diodes Dl en D2 (zie fig. 5.1.1) zeer

belangrijk. Deze diodes worden op zo groot moge

lijke afstand geplaatst yan de transistoren met

wisselende dissipatie (Td van fig. 9.1 en T9 van

fig. 8.11), om de invloed hiervan minimaal te

houden.

Rondom de diodes Dl en D2 van de logaritmische

converter en de temperatuur-opnemer diode DT
(fig. 9.1), is de dissipatie weerstand Rd (fig. 9.1)

van de temperatuurregelaar opgenomen.

Dit om de invloed van de dissipatie van Rd op de

temperatuur van de diodes Dl en D2 zo groot mogelijk

te maken.

Het ingangscircuit van de logaritmische converter

dient goed geisoleerd te zijn.

Lekstromen van 10-10 A zouden het logaritmisch

bereik van de converter reeds wezenlijk beperke~.

Ook dient aandacht te worden besteed aaQ de

minimalisering van capacitieve en induktieve

koppeling van de ingangslijn met andere signaal

voerende lijnen.
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