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S...nTattW

In dit verelag wordt een e.nTOudige afl.iding gegeven van de
,

Tergel1jk1agea, di. d. karakteristiekea b.pal.a Tan zo••l d.

tuaotion-f.t ala de MOST. <••t&l oxide semiconductor transistor)

M.tingen san Terschillende junction-feta laten zien, dat de ge

Tonden T.rgel1jk1agen een seer goed. beschrijY1ng geT.n Tan d.

karakteriatiek•••

EI. Tan de Terg.lijkiag.n Tormt de basis Toor bereken1Dgen &aD de

beschr.Ten analog. TeraeaigTUldiger••

£en achakel1ag wordt be8chr.Ten die de fet praktisch onafh&Dkel1jk

maakt TaD t.aperatuurTeraad.r1.agen. D., Tolgel18 tit princip. g.

bouwde .......ni.gTuldig.r., hebb•• aaaat de geriage teap. athankell.jk

heid nog T.r4.re .1gen8chapp... die de bruikbaarheid Tergroten ale

e.n aauwk.ur1gheid Tan ong. 1%, ea een fret.entiegebi.d .at loopt

...an 0 tot 500 kHz.
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Uit het grot. aaatal publikatie. waarin analoge veraenigvuldiger8

worden beschreven blijkt dat dit onderwerp Diet alleen yan akade

miBch belang is. Teve•• kan meD er uit afleiden, dat er nog geen

algeaeen br~bare vermeaigTUldiger bekend is.

Aan de Terschillende eisen taD .eeatal aiet tegelijkertijd wordeA

Toldaan; in het b~zoader is dit het geval bij de eisen van DAUW.

keurigheid en trekwentiebereik.

Sinds het v...ckijne. TaB de fieldeftect-traasistor zija verachei4e.e

posingen gedaaD om hieraee een veraenigTUld1ger te bouwea. Terwijl

.et de fieldefreet-transistoren een groot tre~eDtiebereikbij een

redelijke nauwkeurigheid verwacht kan wordea, is er het aadeel .an
de grote te.peratuurafhaDkelijkheid.

In dit verslag wordt een sehakeling besprOkea die de werking yan 4e

fet oaafhankelijk maakt van de teaperat~uriBvloeden.De hieraee ge

bouwde vermeD1gTuldigers zijn dan ook praktisch teaperatuuronafhankelijk.
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1 De t1eldetteet-trapsistor

1.1 Een eenvou4ige atleidiDg van de karakterist1eken van tie14.((.,t

trans1stor•.4)

In principe bestaat de fielclettect-traasistor uit een staat "~do~d"

haltgeleiderMteriaal TOorz1eD VaD 2 ko.tuten, nl. source en drah.

De geleidbaarhe1d van het aateriaal tussen source en drat. kan ge

regeld worden a.b.v. een derde kontakt, de gate.

net bas1saodel van een N-kana8ltet is gegeven in tig. 1. Er wordt

v. -
G

s

verondersteld dat er een "ndiaensionale stroo. I D loopt ia het

kanaal met lengte L onder invloed van de drain-source spanning

VD en een gate-source spanning Va. Dese st~oom kan berekend worden

m.b.v. het principe van de gestuurde ladi.llg: I D = ~w.ar1n '( cle

ge.tddelde looptijd is van de beweeglijke ladingsdragers die van

source naar drain gaan.

De totale beweeglijke lading Q in het kanaal kaD worden beschouwd

te bestaan uit 2 delen: "n deel Qc is de lading die er is ala de

gate geen spanning heett, het andere deel Q is de extra ladiag
g

gelnduceerd door de gate-spanning. Een belangrijke vereenvoudigende

veronderetelling is dat de epann1ngsval in het kanaal uniform is,

zodat het elektri8ch veld konstant ~8 en ge11jk aan Vn/L. Ala de

vrije ladingadragers een konstante beweegl1jkheid r hebben, is

de drittsnelheid konstant v = , Vr/L en de looptijd t = L2/ JA VD•

De drainstroo. is:

!'VD='-;" (Q + Q,>
L' c
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De extra lading Q kan worden uitgedrUkt als een funktie Tan de
g

gemiddelde spanniDg tussen gate en kanaal. Gebruik makend Tan de

Teronderstell1Dg dat het Teld in het kanaal konBtaat is. kuDnen

we voor deze gell1ddelde spann1ag schrijTen VG-T VD • De extra la-
VD

diag is van deze spann1.n.g athankel1jk: Qg =C(Va - T) waarin C

een capaciteit is die kaD worden beschouwd ale de totale gate

capaciteit. Hiermee wordt de draiDetroom:

~ heett de dimensie van spanniDg en wordt aangeduid ale Vp • de

pinch-ottSpaMning. Stelle. we ~ • 2 k dan krijgen we de bekend.
tormale : CL

(1)

Deze Tergel1jk1ng b.rr~ijtt de drainkerakteristieken Tan de tet

in het gebied waar -sv- eindig 18. Uit (1) TOlgt
D

~ID
d1t wordt 0 Toor Va + Vp == YD. De draiutrooa waarbij -rv; nul is

kan ale tunktie van VG worden gegeTen door inYUllen ... de yoor

waarde voor VD in (1) .at geett:

Us de gatespaDD1Dg so wordt gekozen dat VG = - Vp is de draJ.utreoa

nul; Tandaar de naas pinch-ottspaDD1ag Toor Vp •

H.b.v. de vergelljk1ngen (1) en (2) kunnen we au de tetkarakteria

tiek.en tekenen. Fig. 2 geeft de op k en Vp betreklteA krc.aen. w.
neD dat in de'ID-VD karakteristieken de Va Ja:'o_en nch Toort.ett••

,
, \
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in het gebied YaD negatieye drail18panniAgen. Uit de ID-VG
karaltteristieke. blljkt dat er yoor kleine dra:f.nspann1nge.

een 1iDea1r yerband besteat tussen I D en VG, terwijl yoor grote

dra1JlspaDDingen d1.t Terband aadratisch is.

1.2 P.rakt1ache Uityoeriag

Er beetaan 2 soorten fets 01. de MOST en de junction-fete

a) De Metal Oxyd Semiconductor Transistor. De gate is yan het

kanaal gescheiden door een laag Si02. Zie fig. 3. Bet taR..l
wordt geTorad door een Iaagje )I-lIIlteriaal &aD het oppervlak

p

wat teToren is aangebracht. Bet geleidiDgsvermogen wordt Ter

aiDderd door een negatieve spanniDg op de gate; bij Va = - Vp
is het geleidingsveraogen nul.

Is er teyoren geen kanaal aangebracht daD kan er geen stroom lopen

bij Va=O. Bij een pesitieTe spanning op de gate sullen de aeer

derheidalad1.Dgsdragers (gateD) van het oppervlalt worden weggoduw4;

er ontstaat een Terwara1ngslaag. Vergroten we de gatespanniag daa

ko.en er bij het oppervlak een aantal iDfluentie elektronen die

een stroo. tussen source en drain kunnen onderhouden. Ero is dua

een bepaalde gate.paDn~.g Dodig voor er geleid1ng optreedt. De.e

spa nn1eg wordt threshold (dre~el) spaDn1Dg genoemd. Deze MOST

werkt i.n verrijk1ng (enhanceaent) t in tegenstell1Dg tot de eerete

.egel1jkheid waar het aantal v.rije lad1.ngsdragere wordt yerain4erd

a.b.Y. de gate8panD~Dg en daaroa in Ter~ag (depletion) werkt.

Ben tuese.Torm is het geval dat er een bepaalde draiDstroom loopt

bij vGaO. die we groter en kleiDer kuD.Ilen .alten ••b.T. de gate

epann1Dg.
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b) De junction fete Zie fig. 4. De koppel1Ag tusBen gate en kanaal

keat hier tot stand door een PN-oYergang. Door do gatespanDing

5 G. ))

f1l. '+

te Yariiron Yerandert de dikte YaD de ruimteladiagslaag en

h1.eraee do heeyeolhe1.d vrije latiDgsdrage1'8 in het kanaal.

Oadat dit aantal alleen maar ver.1nderd kan worden werkt de

juncti•• tet altijd in .eraraing.

Z.wol bij de junction fet als bij de MOST is er d. aogelijk

heid van een N ot P kanaal. De polarit.it van de v.l'sch1.11ende

spanniDgen in het normale .erkgebied is in de tabel gogeven.

Junction tet MOST

elahanc•••st depletion

N kanaa1 P kanul N kaDaal P kanaal N kanaal P ka.aal

VDS + - + • - + -
Vas - + + - - +

Vp + - - + + -
Oa de formule (1) voor alle typen te kunnen gebruiken aeet.n .e

de gegeven polariteit.n iDYUllen. De richting YBn de strooa I»
volgt Diet uit de toraule. maar i8 in over.eut•.a.Dg aet de pe

!ariteit Y8n de drainspaaza:lng.

W. Shoc:kl.e:r leidd. reede 1Ja 1952 h.t verband at t .....n draiutroea

en drain- en gatespanDing bij de junction fet. Hij berekende de

diltte van de verarllillselaag a.b.Y. de wet van P01sson ~ V • _.f •
E
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Rieraee is de breedte van het overblijvende kanaal bekead en

kan.het geleid1nssver80sen ervan worden berekend. Bet veront

reiDig1Dgad1.stributiepatroon a.et hierbij bekead zijn. Voor het

geval van hoaogene verontreiDiging kreeg hij het volgende ge

kGapliceerde verband:

In hoeverre for8Ule (1 fDvoor een junction fet voldoet is na te

gaan door een grafiek V- = f(VD) te tekenen. We krijgen dan imaers:
D

dus voor verschillende Va's evenwijdige rechtea. Zie fig. 5.
Volgens deze aethode is er aan 3 junctioa tets gemete. nl.

MPF104(N kanaal), 2Jf3820 en 2H4360 (P kanaal). Voor de drain

spanning werden so.el positieve als aegatieve waarden gen.aen,

de gatespanning werd in stappen Tan gel1j~e grootte gevarieerd.

Door de gemeten punten werde. evenwijdige ~jne. getrokkeR op

onderling gel1jke afstanden. Uit de grafieken van fig. 6, 7 en 8
bl1jkt dat de punten inderdaad &an de rechten voldoen in het ge

bied beneden de pinch-off spanning, zodat we kunnen vast.telleD

dat de fo~le (1) een seer goede benadering geeft in dit gebied.

Bet aerkwaardige is dat de eenvoudige formule een betere bena

dering geeft dan de aet aeerdere effekten rekening houdende at

leiding van Shockley.

1.3 Temperatuureffekte,

Bij de fet treden de volgende teaperatuureffekten op:

1) Veranelering van Vp • Rij verhogiag VaD de teaperatuur B&1 de

diffu8iespllnn:lng (of kontaktpote.utiaa1 bij de MOST) kle1ner

wordea, zodat de draiastrooa bij gelijk bl1jvende gatespanning

groteJ," wo~dt; of ale we de stroom konetant willen houden moeten
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we de gat.spanning verkleiDen. We kunnen dit effekt in de

formule brengen door Vp te laten st1jgen met de temperatuur.

Vp heeft dan een pesitieve temperatuurcoeffic1ent. De grootte

!d.ervan is ong. 2 aV;oC.

2) Veraadering van r. Bij verhoging van de teaperatuur wordt door

het grotere aantal bots1llgen de beweeglijkheid r lager; tit

gaat exponentieel volgena:

T -n
f :: f. (r)

o

waara de exponent n afhaDkelijk is van de veroDtre1D1g1Dgs

distributie in het kaDaal. De waarde l1gt tU8sen 1.5 en 2,7.

1 heeft dUB een negatteve temperatuurcoefficient en daara.e

ook k.

Een veranderiag van teaperatuur veroorzaakt .u een verschuiY1ng

in de I D VG-karakter1stiek zoal. aangegeven in fig. 9. We zien

dat er '6n bepaald punt i8 waarbij geeD veranderiDg optreedt;

clit punt worclt OTC-punt genoemd. De lj,gg1Dg van dit punt 18 af

hankel1jk van de konatruktie van de fete

iI
])

De grootte van de verandering van k en Vp bij een temperatuur

verandering kunnen .e zien 1n de InlVD • f(VD) grafiek VaD de

2N,S20 fig. 6. Daze is 111••pgenomen b1j temperature. van 250

en 7'·C. De k verandert hierbij van 103 ~'~ij 25°C tot

8 -3 A 0 v20, .10 7 bij 75 C, de Vp gaat van 1.37 V naar 1,51 V.
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2 Ver_pisyu1cl1pra

2.1 OYerncht

AlB .e 2 spanni-gen analoog met e1kaar willen vermeDigvuldigea

dan hebbeJi .e graag de beschikking over een "black box" aet 3
paar aansluitingen; 2 paar voor de te Yeraeld.gvuldigen apamdngen

X en Y en "n pear voor de uitgangsspanning cXI, waar.bij a een be

kende konstante taktor is.

Voor het vermenigvuldigen van wiaselspa nn1ngssignalen is het nodig

dat X en Y zowel positiet als .egatief aogen zijn, terwijl het

teken van de uitgangsspanning juiBt -oet zija, a.a.w. de ver

men1.gvuldiger moet laumen werke. :in 4 kwaclranten. Uitgaande VaD

de fet-vergel1jk1Bg

(1 )

zieD we dat .e vermenigYUldiging verkrijgeu als we de gate met de

eDe spanning b. v. X sturen en de drain met de andere spanning Y.

Ret produkt verschijnt dan alB een variatie in de drainstroom.
2Naast dit produkt komen no~ de stoortermen ZkVDVp en kVD Yoor.

Uit de tet karakteristiekea blij~t dat we met de drainapanning

(het Y-signaal) de drainstroom zowel positief ale negatiet kttnnen

malten, maar met de gatespanning (het X-signaal) kunneD we de

drainstroom Diet van teken veranderen. Dit kunneD we 1nzien door

de tet op te vatten ais een variabele weerstand; met de gate

spanning wordt dan de grootte van de'weerstand geregeld. Omdat

de tet op deze manier geschakeld een passiet e~meDt is, kaD
\

deze .eerstand alleen positiet sijn.

Willen we dus Tier kwadrantavermen1gvuldiger met fets bouwen daa

dient het volgende te gebeuren:

a) De schakeling geschikt aaken yoor negatieve X-spaB.1agen door

de gate een voorspaan1ng te gevea: X + Vb; de gateap&nD1ng

boudt dan bet.eltde teken 1I01.aDg IXI< IVb I.
b) de stoorspann1.ngen 2k!Vp en -ky2 aoeten .egge.erkt worden.

c) de temperatuurathankelijke tet-grootheden mogeD Diet in de

uitdrukkjDg TOOI' de uitgangssp8aniag voorko.en.
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Fig. 10 geett het principe 'Yan de Bchakeling 'Yan W.B. ll1ghle7Jl&ll

en E.S. Jacob!) De uitgaagBSp8DD1ng wordt verla'ege. uit de SOIl

stroom i O 'Yan I
D1

en 10
2

~1 = kY { 2( X + VB + Vp > - y}

~2 = - kY{2(-X + VB + Vp > + y}

i O =in + i D =4kXY - Zkyl
1 2

:tig. 10

De 8chakel1Ag i8 gesch~t 'Yoor 4 kwadranten en de term Ilet Vp is

ge;'imineerd; de kwadratische tera ~ is echter DOg &aDwezig,

terwijl oak de teaperatuurathankel1jke tetgrootheid k neg in de

uitgangsspeDn1ng zit.

De schakeling van fig. 11 is het onderwerp van een stage geweest.a)
.-----------+ + y

V" -------:~--- ... - '(....

-~r_---- ...+x +V.t
H==~~c=:::J_~

~~_r---___. ,- X+V.t
\

tig. 11

Ze bestaat ait een brugschakeliDg 'Yan 4 t.ts, die onderllBg gelijk

kuDnen zijn alB ze gelntegreerd zijn op ,an plekje ha1:tgeleider

materiaa1.
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I
, \

De uitgangsspann1ng komt tot staad door opte11en en attrekke.

van de 4 draiastroaen:

1>1 =leY { 2{-X + VB + Vp > -y} }
~2 = - kY{2{ X + VB + Vp> +y} ~

i D + i D • - 4KXY - 2n2
1 2

in II: kY {2{X + VB + Vp > -Y},
i D4 • - kI{2{-X + VB + Vp>+Y}

= 4KXY - 2kY2

V =8kXJRu

Een Toordeel t.O.T. de Torige sohakeling 1s dat de kwadratische

tera is gee1 ild n eerd. Een nadeel is dat nu de iDgangsspann1 ngen

symmetrisch moeten zijn t.o.v. aerde, terwijl ook de uitgangs

spanning syametr1sch t.O.T. aarde is. Ook bij deze sohakeling is

de temp. athaDkelijkhe1d Tan k aan.ezig.

2.2 Ret Temperatuuronathankelijk .&ken TaD de tete

Een methode die de \dtgangsspanning 'Y&n de tet onathankelijk

maakt Tan de teaperatuur berust op de Tolgende gedachte. I.p.v.

de spanning X direkt toe te Toeren &aD de gate 'YaD de tet, soet
Xde spanning eerst een schakeling passeren die X oazet 1n k. De

dra:Lnstroom van de ret .ordt dan:

zodat ill de produktterm de k niet meer Toorkoat. Dit is .ogelijlt

met de schakeliDg van fig. 11. Met behulp 'Yan een operatione1e

'Yersterker .ordt een strooa die recht e'Yearedig is met X door de

ret 1 gestuurd. Bij kleine drainapaDDingen 18 de gatespanning

recht e'Yenredig met de drainstrooa en dus met x.
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, \

x

Als we &aDDemeD dat de 1aSaac.~edaDtie van de operationele

versterker hoog is en de versterking groot dan wordt de strooa

i D door de tet bepaald door R eD tvret:

(2)

x-tv tre

De spann1 agen + en -tV t zijn so gekesen em de kwadrati8che teraro
in de drainstroom weg te werken. Voeren we deze spanning nu toe &aD

de gate van de vermeDigTuldiging8tet dan krijgen we:

AlB de 2 tets gelljk zijn i8 k1~ en Vp = Vp eD
1 2

Zoals we zion i8 er geen teaperatuurathankelijkheid meer in de

produkttera.
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Door de keuse Tan de P-channel fet is tegenkoppol1as op de

-iDgang Y&D 4e oporatioDelo versterker mogelijk. Een X-channel

tet 1I0et op do +1agang worden tegenget.ppold wat door de onver

aijdelijke gate-.ource kapacitoit tot generereD aanleiding kan

geven.

De in (.2) geTonden OIILzott1ng van X in VG g~bourt lIet oen faktor
\

2kRV f. Oadat V t kleiD. lIoet blijvon oa een zo groot aogelijkre re
deel Tan de gate-~te te beautten. kunnea we deze taktor hot

beat instelleD met R. Bij een praktiache waarde van kong. 10-3

en een V # van 100 mV kuanon we do taktor op 1 brengen door
~e.

R ., Y.10 = 5 kn te ldezen. Doze keuse van de taktor gel1jk aan 1

ia Diet eaaentieel. Ala de spanning X de waarde +tVref boreitt

loopt or geen stroom door de fet en wordt de gatespanning gelijk

&aD Vp • Beneden do w.arde +tvrot veroorzaakt de spanning X ooa

gatespanning gel1jk aan de grootsto posit1eTe spanning dio do

operationele versterker kan leverea, ..dat de spannjng op de

-1ngang lIee gaat lopen Jlet X.
De ltleinete waardo Tall X die we ltwmoD verwerken is due +YV #,re.
de grootate ...ard~1s bepaald door de draiustrooa die l.ept ala

X -'-\oefVG ::: 0 dua als R ::: ., waarin a de waarde is die Tolgt uit

do gratiek TaD fig. 13.

!H.

Voor de vermen1gYuldiger ie Diet het hele swaai van Va ::: 0 tot

Va =- Vp bruikbaar, oadat we tegelijkertijd ook VD variero••

Het bruikbare gebled 18 sangegeTen ill fig. 5. Er blijkt dat de

greUeD worden gegeTen door -iVp ~ VD~ i-Vp en -!Vp ~ VG~-i-Vp.



Ret gebruik van negatieve iDg&Dg8s1gnaleA wordt weer mogelijk

door bij X ee. voorspann1ng Vb .p te tellen. Een voor de hand

11ggende aethode .. tit te doen :la tie welke gebruik aaakt van

een operatione1e versterker. Hiervan werd afgezien .adat de thana

It..chikbare versterker u1.tgeruat is .et bipo1aire traDsistoren :La

de iDgangstrap. De lngangsstroom die hierdoor loopt veroorsaakt

een spanning, die geen inv10ed heeft als de iDgangsweerstanden

voor + en -Ulgug deze1fde zijn. !':Lc. 14. Is zoals in ons geTal

de generatorweerstand onbekend, (het signaal kan iaaers uit ver-

tig. 14

8cldllende bronnen blllen) dan veroorzaakt deze al een verschi1

spanning op de ingang, die A maal versterkt aan de uitgang ver

8chijat. Een betere op1ossiDg is die met een als source-follower

geschakelde tete Omdat de uitgangsweerstand h~~rvan laag is, kun

DeD we de source-tollower beschouwen als een spanning.bron. De

x

+
tig. 12

spa.Ding VB die epgete1d wordt is athaBk:elljk van de 1astelling

van de fet en dus van R. Fig. 15. De gebruikte tet is zodanig

uitgezocht dat de waarde VB overeeDkomt met h,t 0 'fe-punt. De

uitgangsspanning is du outhank.elljk van de temperatuur. Ala

bijkomend voordeel geldt dat de iagang~impedantie hoog is ( 1Mn)
en de u1.tgangs1apedantie 1aag( 1000!l).
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D. wer~ van de keap....t1eBchakeling 18 gekoDtroleerd door

de spanning Va als tunkt1e van X te 8chrijven op de XI-recorder.

Uit de grat1ek van t1g. 16 bl1jkt dat er voor spanningen Tan X

tUBsen - en +0,2 V goede liBear1te1t beetaat.

2.' Een Veraenigvuld1g.r vOllens het balanaprino1pe

De optel1:1ng d1e dus Dodig is om. de veraeDigvuldiger gesch1kt

te maken voor 4 kwadraate. resulteert na verm.nigvuldigiDg met

het Y-siguaa1 in:

B.t met Y eveuredig deel van de Bpan~ aoet worde. w.gg.werkt.

Fig. 17 geett een veraenigvuldig1ng88chakeling die hieria Toorziet.

t

y.

De schake11ng beetaat uit 2 gel1jke delen. Aan het ene deel wordt

signaal X toegeTo.rd, &aD het andere deel geeD spann1Rg. De gate

.paDDing van tet 1 is dan

. \

die van tet 2:

=
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Dit levert op Toor de draiastromeB:

{
x+v -tV }in = kY ~v ret - Y

1 ret

De spenning over de source-weerstanden R wordt dan:
"

XI
= Ra RV

ret

XY::: '1'00 • Een zaer goede Terachi,l-

zover te versterkea dat daze

De uitgangsspanniug is Diet meer athankelijk Tan de tetgrootheden:

Bij deze atleid1ng is het spanningsverl1es OTer de source-weerstanden

Terwaarloosd. Dit mag natuurlijk alleen ala deze spanning laag iSI

daarom werd een waarde van 10Jl gebruikt.

De gratiek Tan rig. 18 geett resultaten Tan deze schakeling ge

schreven op de XI-recorder. Bij een konstante Y .et X'gevarieerd

Tan -0,2 tot +0,2 V.

De ene lijn geett de uitgangsspa nn1Dg aan die bij kamertemperatuur

werd gemeten, de aRdere lijn geldt Toor e.n temperatuur Tan 100°C.
De achakel1ag heert nog de To1gende nadelen;

a) het signaal Y moet gestuurd worden vanuit een bron met een

lage Ri ; deze bron "ziet" immers eea spanningsafhaDkelijke

weerstand zodat de spanning over de tet een andere kan zijn dan

de generatorspanning. Dit maakt in vele gevallen nog een opera

tionele Tersterker nodig.

b) er zijn 4 gel1jke tets 80d18.

c) de uitgangsspanning is zeer klein

versterker is n041g om de spanning

b... op een oscillograat zichtbaar gemaakt kan worden.
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Een pogiDg tot Termiadering van het aantal k-.ponenten leidt tot

een achakeliag waarbij slechta 66n tet wordt gebruikt voor de

TermenigYuldiging.

Zoals we zagen leTert de Teraen1gTulclig1ng.tet clan een dra1Jlstrooa:

AlB we de term ~ eTen buiten beachouwiDg laten houden we alleen

de gewenste produkttera eTer ala we bij de atroom een gedeelte

<yVret-Vb)Y
kV eptellen.

ret

Fig. 19 geeft een manier om dit te realiseren:

tig. 19

Op de + ingang Tan de eperatioDele Tersterker komt een spanning I.
Als de verst~king Tan de Tersterker groot is, wordt ook de span

Di.ng op de -1.ngang I. Door een bepaalde keuze Tan ~ ell Rz,. bereikeD

we dat de .ttgaaga.p••n1Dg V aul w.rdt, zodat de strooa
u

i 5 = a Y niet tot uitdrnkklag koat iD de uitgaagS8paaD1ng. Ala we

i.p.T. de strooabroa au de TermenigTUldigiagstet deDkea dan is

de atrooa

i XI +
5 = 2RV tre

De keuze Toor ~ ell R4 TOlgt uit:
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y
y y

-2 2' - v,.
1, =13-14 = 13 - R4

III:

XI Y(Vb-tvret)
= 2Rtret

+ 2RVret

due

ell

Oadat de Tersterking A van de operatioaele Tersterker 702 sleehts

ong. 1000 1s wordt nog nagegaan wat de invloed is van een e1lldig.

TereterkiAg.

2.5 Ettekt TaD de eintise waarde van A

In t1g. 20 wordt

vereterker: V+ =
op de + ingang van de operatio••le

We willeD dat de u1tgangsepanDing Vu alleen beetaat uit het produkt

XI dUB V = eXT. V- .oet dan sijll:
11

eX!'--A
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waarin A de Tersterking TaD de operationele veraterker is.

Voor de atromen vinden we:.

Voor de Y-koapoDBnt geldt:

ot

Voor de XI koaponent TOlgt:

Er ontataat .ok DOg een x2Y kompoDeDt:

c
RV t.Are

(4)
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Door &aD voorwaarde (3) te voldoen bereikeD we dat de T-~o.ent

aiet in de uitgaJIgBspanwtng voorkeat. Voor R1 = R2 ' Vb :: 10 V f
•• R • 680011 _ot oJ; + i,; + & . soclat . r.

6800.R4a,- 6800+9R4 • Gek."D ••rd ~ :: 1 kD. ea R4 = 6,8 kn.. Bij een

waarde van A vaa groter dan 1000 voIgt voor c uit (4)

C%

De tens met x'r bl1jkt dan ve"aarlcoabaar klein te z1ja.

2.6 De ver.enigvuld1g1alsschakel1!g

In fig. 21 is het kOllplete schema van de .,ermenicvuldiger gegeven•
• ltV

x

_bV

-r11V -iVuj

c:xy

y

':'"

-.V tig. 21
1.K9

De Bpa••"-gadeler van 10K-301: dieDt oa bij de gatespanning vaa de

veraeDigYuldigiDgsfet ee. spenning t VD op te telleD. Er i8 dan

geeD y2 tera meer in de drainstrooa.

Door dezeltde apaDD1agsdeler oOk op te neaen 18 de koapensatie

Bohakeling is bere1kt dat de beide gates dezelfde X-spanning krijgen.

De ••erstandeD VIlB 1,8 Jdl. s:1jD zo guazen oa enoor te zorgen dat de

br.~edantie voor beide !agangen van de operatioDele versterker de

seltde zijn.
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Met de potentioaeter van 1 kfi wordt de draiupaaniag op 0

iDgesteld &1a Y.O.
De potentio.eters TaD 6,8 kn zijll voor het 18 het OTC-puat

iDstellea VaD de teta.

Volgeu het schema van tig. 21 werd een veraeaigTuldiger ge

bouwd. Voor de veraenigvuldiging werd de functiop-ret ZN3S20

gebruikt ••dat van deze tet een groot ...tal exe.plaren aanweBig

... en dUB aeer kana bestoad .. a gel1jke te Tinden. Boven41ea

is de p1llch-ott spaaniDg vrij hag (ong. . av.) wat van belang

18 .adat de operationele veraterker vall het kompensatieoircuit

deze Bpanniag tot hoge trekwenties ~et kuBnen leverea.

Voor de vereterkers werd het t1Pe 702 gebruikt ••dat deze een grote

bandbreedte heeft. Oa de versterkere stabiel te houden werd b1j

beide een "lead-lag" koape..atie toegepast van 50 pi' ell bOTell41ea

voor de versterker die de uitgangsspanaing levert nog een "lag"

kompensatie met een serie.chakel1ag van eell condeneator VaD 1500 pF

en .OD weerstand van 120 n tuseeD de + en -iBglLllg.

2.7 Meetreeultatea

Nauwkeur1«heid en frekwe,tiebere1k

gelijkspapning: Door "n iDgangs.igaaal k..stant te houden en

het aadere koDtinu door het toegestane gebied

te variiren kr1jgea we de karakteristieken van

fig. 22. Deze zijn geschreven met de XI-recorder

135 AM VaR He.lett-Packard. De rout blijtt in

het gebieel -0,' ~ X,y~ + 0,3 beneden 1% VaD de

.ax. uitgangsspanp1ng.

wiseelapaDning: Deze werel gemeten metde distorsieaeter 334 A VaD

Hewlett-Packard. Door X ell Y met hetzeltde eiaus

vormige sigaaal te sturen; gebruiken we de ver

.ew.gvul41ger als kwadraatschakeling. De uitgangs

wiaselspana ing he.tt dan de d~'bele frekwentie.

De distorsie..ter tiltert deze trekwent1e uit en

geett het .verblijyende 8ignaal &an ala percen

tage van de tetale spanni ag. De op 4e.e JIaIlier
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gemeten TerTOrming was 1D het trekwentiebereik

Tan 0-600 kHz max. 1,2%. De ingangsspanDSng was

hierbij echter relatiet groot, Al. O,2V. Voor

kleinere spawniDgen zal de TerTOrming toeneme.

door het-dan-grotere aandeel van ruis i_ de

u1tgaageepanning.

teeperatuurafhankel1jkhe1d: Deze wordt bepaald door de mate van

ge1ijkheid van de teta. De ia de gebouwde schakel1Dg

gebruikte teta TertooadeD nog een du1de~jk z1ch~

bare atwijk1ng op de curTe-tracer. In een OTen werd

de sohake11ng getest bij 2 temperaturen, Al. 250 en

100°C. De Tera. karakter1stiekea Toor deze te.pera

turen geett de grat1ek Tan tig. 23. De te.peratuur

TaD de tweede operationele Tersterker werd bij

deze .eting echter koa.tant gehouden. Door de

-Toor oas doe1- grote te.peratuurcoefficient TAD

de ingangsstromen ontetaat anders een grote ver

achuiT1Bg Tan het au1puat.

I!!.pU!I8span.ni¥:IIaX. -0,4 tot +0,4 V

Uitgangaapana:Lns: en waarb1j c '= 8
IpgagsiApe4aatie: 1 Mn.
UitSaDlSs1Jlpedantie: < 1 n
GeToel1sheid Toor Teranderiagen Tan VOed1DgsSF!pnj ns. Omdat Vret

1a de uitdrukk1Dg Toor de uitgangsspaaDing Toorkoat

.oeten de spanningen +tV t en -tV t z.er konstaatre re
gehouden wordeD. Ook de -spanning op de iBgangstet

werkt ala verandering Tan Vb 1D de uitgangsspenn1ag

door, zodat de voedingaspanpingeD betrOkken moeten

worden Tan gestabi~seerde ToediDgsapparaten.
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2.8 KoDklusie

De besehreven vermenigvuldiger levert een goede nauwkeurighe1d

in een breed trekwentiegebled terwijl de temperatuurathaake11jk

held gering is. Oa hiervan ten volle protljt te trekken meeten

we echter besch1 kking hebben ever versterkers met ingangsstromeD

beDeden 10 nA.

Met uitzondering van de source-volgers l1jkt de sehakel1ng zieh

uitetekend te lenen voor volledige integratle, in het bijzonder

ale zowel voor de vermenigvuldiging ala voor de ingang van de

operationele veraterkera MOST en gebruikt kuDnen wordeD.

Verder is door een goede opatelling van de kOmpOnBDten het Ire

kwentlebere1k nog we1 te vergroten.
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