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1.1. Inleiding.

Het gemiddelde V van een tijdsafhankelijke spanning V(t) wordt gegeven door

de uitdrukking:

V(t) 1=-t
t
f V(t)d't

o
(1. 1)

Een schakeling welke de spanning V levert zou dus kunnen bestaan uit een

integrator, gevolgd door een deler. ABn deze methode kleven evenwel ernstige

bezwaren.

Zelfs wanneer de drift van de integrator zelf nul wordt gesteld, zal toch in

dien het ingangssignaal een gelijkspanningscomponent bezit, na een bepaald

tijdsverloop de integratorinhoud niet verder kunnen toenemen; de integrator

loopt vast. Het tijdstip waarop zulks gebeurt wordt bepaald door de grootte

en de vorm van het ingangssignaal, de tijdconstante van de integrator, en de

begrenzingen welke samenhangen met de aangelegde voedingsspanningen.

In dit verslag zal een schakeling worden beschreven waarbij de integrator

niet zal vastlopen.

Het gemiddelde van een fluktuerende grootheid is kleiner dan de maximaal op

tredende amplitude. Indien dus de ingangsspanning V.(t) begrensd is, zal ook
1

de uitgangsspanning V (t), zijnde het gemiddelde van V.(t), begrensd zijn.
u 1

Beschouw nogmaals de uitdrukking:

V (t)
u

1. -
t

(1.2.1)

Door aan beide zijden met t te vermenigvuldigen en daarna naar t te differenti

eren vindt men:

dV
u-=

dt

V.-V
1 U

t (1.2.2)

Wederom integreren levert dan:

(1.2.3)
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Bij toenemende t gaat de integrand naar nul en de uitgangsspanning van de

integrator zal begrensd zijn als V. begrensd is. Een schakeling welke de
1

door 5) voorgeschreven bewerking uitvoert kan men als volgt realiseren•

•
• k

fig. 1.2.1.

De uitgangsspanning van deze schakeling wordt gegeven door:

I t
V ,,"- f

u RC
o

A.k. (V.-V )
1 U

aT
dT (1.2.4)

welke uitkomst identiek is met de definitieintegraal 1.2.3), als voldaan

is aan de voorwaarde:

Ak--""a.RC
(1.2.5)

Onder deze voorwaarde zijn de impliciete vorm 1.2.3 en de expliciete vorm

1.2.1 gelijkwaardig. Derhalve zal dan ook V (t) gelijk zijn aan hetgemid
u

delde van V.(t). Op de afwijkingen die ontstaan als er aan deze voorwaarde
1

niet voldaan wordt, wordt nog terug gekomen.
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2. Deler.

In principe bestaat de deler uit een schakelaar welke periodiek wordt be

stuurd door een stuurschakeling zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Is de schakelaar S4 gedurende de tijd Tt geopend en gedurende de tijd To

gesloten, dan wordt de gemiddelde spanning over de weerstand Ro gegeven door:

(2.1.1)
T

V = I R 0
gem D 0 To+Tt

Om te kunnen delen moet de verhouding TO/To+T
t

omgekeerd evenredig zijn

met een spanning V , zodat dus V omgekeerd evenredig is met V. De open-s gem s
dicht verhouding van de schakelaar S4 moet dus in de juiste verhouding

worden geregeld. Dit gebeurt met het linker gedeelte van onderstaande schake ling

hetwelk is aangegeven als "stuurschakeling".

1.1 I , I D·
Schmitt- I

·
~rigger I

·I

Ic I_____ .1 __ -- S...·

'~I.
I ~

~ R.
•

00 Vs f
stuur- I sc.hakelaar
schtikel ingj

fig. 2.1.1.

De spanning V van de condensator C wordt toegevoerd aan een Schmitttriggerc
welke de schakelniveau's Vu en Vl bezit. De Schmitttrigger bedient de

schakelaars S3 en S4' De stromen It en 1
0

worden constant verondersteld.
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Ais de schakelaar 83 geopend is, neemt de spanning van de condensator toe

totdat het niveau V wordt bereikt. Nu schakelt de 8chmitttrigger en de
u

schakelaars 8
3

en 8
4

worden gesloten. Indien de ontlaadstroom 1
0

groter is

dan de laadstroom 11 , zal de condensator zich gaan ontladen. Dit gaat

door totdat het niveau VI bereikt wordt. De 8chmitttrigger schakelt nu

wederom, hetgeen tot gevolg heeft dat 8
3

en 8
4

weer worden geopend. De

condensator zal nu opnieuw worden opgeladen. Dit proces wordt steeds her

haald.

V14

t

fig. 2.1.2.

Op de tijdstippen t] en t 2 heeft de spanning over de condensator dezelfde

waarde; de hoeveelheid lading is dus ongewijzigd. Er moet derhalve gelden:

(2.1.2)

ofweI: F = 11
I

o (2.1. 3)

Voor de grootheid To/(Tt+To) wordt het symbool F ingevoerd. Ret schakelen.

van de schakelaars 83 en 84 verloopt synchroon. Over de weerstand Rozal

dus een blokspanning ontstaan met amplitude IDxRo en waarvan het verloop

als funktie van de tijd is weergegeven in onderstaande figuur.

fig. 2.1.3.
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Ret gemiddelde V van deze blokspanriing bedraagt:

T
V = 0

T +T.e. 0

(2.1.4)

Met behulp van 2.1.3 voigt hieruit:

(2.:.5)

Is nu de ontlaadstroom I evenredig met de spanning V , dan zal dus Vo s
omgekeerd evenredig met V zijn:

s

V
I.e.

R=---'"- • I D
xyV 0s

ofwei:

V 1
00 -Vs

Op bladzijde 4 werd de betrekking

(2.:.6)

(2.1.7)

(2.1.3) (2.2.1)

afgeleid. Voor constante I.e. en 1
0

is het quotient van deze grootheden

gelijk aan de faktor F. In het volgende zal het verloop van F worden

berekend, waarbij I geen constante stroom is, maar lineair met de tijd
o

toeneemt. Er zal blijken dat onder deze omstandigheden de faktor F in

goede benadering omgekeerd evenredig met de lopende tijd zal gaan verlopen.

Ret is evenwel duidelijk dat dit niet steeds het geval kan zijn. De
t .

faktor F is per definitie kleiner dan 1. Met de grootheid I.e./lo is dit

slechts het geval vanaf het tijdstip dat de ontlaadstroom groter wordt

dan de laadstroom. Tot dit tijdstip is het aangegeven verband tussen F

en t ongeldig. In het geval dat er wei beurtelings laden en ontladen

plaatsvindt wordt de situatie als voigt.

Omdat het laden en ontladen niet met een constante, doch met een tijds

evenredige stroom geschiedt, zal de spanning van de condensator tijdens
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het ontladen niet meer lineair, maar volgens een parabool afnemen. Men kan

dus ook nu niet stellen dat de, faktor F gelijk is aan het quotient van

laad- en ontlaadstroom, aangezien dit verband slechts gold voor constante

It en 1
0

•

T

I
I
I
I

-.L...---t----tl------- t
T+li+To

I
IL. _

VIJ.

fig. 2.2.1.

Stel dat op het tijdstip t g T de condensator wederom begint te laden met

de laadstroom It. Bet ontladen begint dan op het tijdstip t g T + Tt
waarin Tt = C x AV!It . De ontlaadstroom 1

0
en de stuurspanning Vs zijn aan

elkaar gekoppeld via een weerstand R. Neemt men een lineair met de tijd

toenemende stuurspanning V volgens V = at, dan wordt de ontlaadstroom be-s s
schreven door:

I (t)
o

at
g-

R
(2.2.2)

Op het tijdstip t • T + T
t

+ To' is de condensatorspanning dezelfde als

op het tijdstip t g T (zie fig. 2.2.1). De ladingstoestand is dus niet ge

wijzigd. De totale lading die er gedurende het tijds'interval T-
t

+ To is

toegevoerd, moet dus gelijk zijn aan de lading die er gedurende het inter

val T is afgevoerd, m.a.w.
o

aT
R dT •

waaruit volgt:

,ItxR
T • -(T + Tn - -a- ) +01,2 ~
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De oplossing met het - teken vervalt omdat T (de ontlaadtijd) positief is.
o

Er geldt dus:
2

1
1

xR
--)

a

8ubstitueert men in deze uitdrukking Ti = C'x 6V/li dan gaat deze over in:

(2.2.3).I XR12(T + C x 6V/I __1___ + 2 C.6V.R
1 a a

Uit deze uitdrukking kan men ook het gedrag van de schakeling vanaf het

moment van inschakelen afleiden. Begint de condensator te laden vanaf t = T = 0

(waarbij Vc(t=O) = VI wordt verondersteld) dan wordt het niveau Vu bereikt

op het tijdstip t = Ti • De schakelaars 83 en 84 worden nu gesloten. Io(t)

is evenwel nog veel kleiner dan Ii. De condensatorspanning blijft dus toe

nemen totdat Ii en 1
0

aan elkaar gelijk worden, hetgeen geschiedt op het

tij ds tip

T
a a (2.2.4)

Hierna neemt Vc weer af en het niveau Vc • VI zal ongeveer op het tijdstip

t = 2Ta bereikt worden. 83 en 84 worden nu weer geopend. Tot t = 2Ta is de

faktor F praktisch gelijk aan 1 en wordt er dus door 1 gedeeld. Na t ~ 2T
a

is Io(t) groter dan Ii en neemt F af. Een en ander is geschetst in figuur

2.2.2.

De deling geschiedt niet continu (analoog), maar door het toekennen van een

gemiddelde aan een interval ter grootte Ti + To. De faktor F neemt als funk

tie van de tijd trapsgewijs af. In het ideale geval zou F volgens een vloei

ende lijn, met name een hyperbool, moeten afnemen. Door een limietovergang

kan worden bereikt dat F een continue funktie van t wordt. Verkleint men

namelijk de condensator C, dan wordt ook het interval T
1

+ To verkleind.

Met behulp van 2.2.4 volgt dan gemakkelijk:

(2.2.5)
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J,,(t)~ .. _

Te

54
o

...- - r--

t

F

o

fig. 2.2.2.

t

In het voorgaande werd het verloop van F vanaf het moment van inschakelen

van inschakelen beschreven. Het bleek dat tot het tijdstip t = 2T de faktora
F praktisch gelijk aan 1 was, en er in dit tijdsinterval door 1 gedeeld werd.

Het tijdsinterval 2T wordt niet gewijzigd door de limietovergang, zoalsa
direkt blijkt uit 2.2.3. De limietovergang C ~ 0 heeft tot gevolg dat tot

het tijdstip 2T de faktor F gelijk wordt aan 1. Vanaf t = 2T verloopt Fa a
omgekeerd evenredig met t. Samenvattend kan men dus stellen:

F o " t " 2Ta

2T ~ ta

(2.2.6)

(2.2.7)
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De limietovergang C + 0 betekent in feite dat de herhalingsfrekwentie van

de stuurschakeling oneindig hoog wordt. Slechts onder deze omstandigheid

is het beschreven systeem in staat om korrekt door de tijd te delen.

Er zullen dus fouten ontstaan. In het volgende wordt de grootte van deze

fout berekend.

De in werkelijkheid optredende blokspanning heeft over het tijdinterval

t • T tot t • T + T~ + TJ de gemiddelde waarde:

(2.2.8)

waarbij is aangenomen dat de stroom I D gedurende dit interval konstant is

gebleven. In het ideale geval zou de uitgangsspanning van de deler in het

zelfde interval volgens een hyperbool zijn afgenomen:

(2.2.9)

Het gemiddelde i. van deze spanning V over het interval t • T tot t • T+T~+To

wordt gegeven door:

d-r •

De afwijking van de eerder berekende V (2.2.8) ten opzichte van de ideale V.

geeft dus de fout die er ontstaat door de eindige herhalingsfrekwentie. Omdat

IDRo konstant is verondersteld kan men ook stellen dat de foutberekening

neerkomt op het vergelijken van de faktor F van het werkelijk systeem met het

gemiddelde van de ideale faktor F over hetzelfde tijdinterval.

1F. _ =-~-
T~+To

T
o

T1+To
- F.o

Hierbij wordt T gegeven door uitdrukking (2.2.3).o
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De berekeningen Z1Jn uitgevoerd met behulp van de ELX 8. Hiertoe werd een

tweetal programma's opgesteld. Het eerste programma dient om het verloop

van de relatieve fout F 1 tussen F en F gedurende de eerste 500 inter-
re -

vallen t = T tot t - T + T
t

+ To dat de stuurschakeling in werking is te

berekenen. Tevens wordt de tijd aangegeven gedurende welke de stuurschakeling

nog niet werkt. Voor de benodigde numerieke waarden worden de gegl 'enE

zoals deze volgen uit de dimensionering gebruikt. Als variabele is de ~~l

ling van de stuurspanning V gekozen. De aangegeven maximale integrat 1.e-s
tijd T heeft betrekking op het feit dat de stuurspanning. maximaal 5 Voltmax
mag bedragen. Uit de berekeningen blijkt dat de maximale relatieve fout op-

treedt gedurende het eerste interval dat de deler in werking is. Dat wil

dus zeggen het interval direkt volgend na afloop van de dode tijd 2T • Daara
na neemt de relatieve fout af. Om deze reden is in de tabel slechts de

maximale waarde F aangegeven.relmax

V/uur F 0 2Ta T uur rel /00 secmax amax (dode tijd)

2,5 2 - 0,034 14,4

5 1 - 0,069 7,2

10 0,5 - 0,138 3,6

20 0,25 - 0,277 1,8

Uit de tabel blijkt dat de gemaakte fout door de eindige herhalingsfrekwentie

(1000 Hz) klein is en evenredig met de helling van de stuurspanning.

Met behulp van het tweede programma wordt het verloop van F lover langerere
tijd berekend, voor het geval dat de helling van de stuurspanning 5V/uur

bedraagt.
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0 0t sec Frel /00 t se~ Frel /00

7,2 - 0,069 67,2 - 0,007

17,2 - 0,029 77,2 - 0,004
I

27,2 - 0,018 87,2 - 0,005

37,2 - 0,013 97,2 - 0,003

47,2 - 0,010 107,2 - 0,003

57,2 - 0,008 117,2 - 0,001 I

I

Resumerend kan men stellen dat volgens de beschreven methode nauwkeurig

door de tijd gedeeld kan worden. Tevens blijkt dat er een dode tijd op

treedt welke 2 0/ van de maximale integratietijd bedraagt.
00

Op bladzijde3 werd het blokschema van de deler gegeven. Ter verduidelijking

is dit nogmaals weergegeven in onderstaande figuur.

1-----.------1 5chm i U·
~rig er

Sit

I
·
I
·

I I
_L __ -:' _

I
·
I1

c-....-

11

stuursc.hakel ing I schakelaar

fig. 2.3.1.
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In paragraaf 2.3.2. zal een stuurschakeling worden beschreven waarmede het

mogelijk is de faktor T {T +TD)lomgekeerd evenredig met de stuurspanning
o 0 ~

Vs te doen verlopen. De gemiddelde uitgangsspanning VD van de chopper is

dan dus omgekeerd evenredig met Vs ' zodat er dan sprake is van deling. De

schakelaar 54 is in figuur als serieschakelaar aangegeven. Dit is niet

essentieel. Een shuntschakelaar voldoet eveneens mits de schakelfunktie

geinverteerd wordt. Een eenvoudige shunt- of seriechopper zal in dit geval

evenwel niet kunnen voldoen. De uitgangsspanning van de deler wordt namelijk

toegevoerd aan een integrator. Heeft de integrator de tijdsbepalende elementen

R. en C., dan wordt de tijdconstante ~ van het systeem chopper + integrator
1 1

gegeven door:

(2.3.1. J)

waarin Rch de uitgangsweerstand van de chopper voorstelt. Bij de toe te

passen integrator mag Rch niet varieren.

Aan deze voorwaarde wordt het best voldaan door onderstaande schakeling.

I

t 5.. I
10 ----1 Ro

00 Vi-\'. I
J

:sturing
fig. 2.3.1.1.

De geschetste shunt-seriechopper wardt afgesloten met een weerstand R •
o

De vers~hilversterker moet zodanig worden uitgevoerd dat de uitgangsstroom

evenredig is met V.{t) - V (t). Onder deze voorwaarde is de differentiele
1 u

uitgangsweerstand van de verschilversterker zeer hoog, zodat Rch praktisch

gelijk blijft aan Ro' De shuntschakelaar 52 voert de uitgangsstroom I D van

de verschilversterker af naar aarde gedurende de tijd dat 51 geopend is.
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nit is noodzakelijk daar anders de werking van de stroombron zou worden

verstoord. Analoog aan het voorgaande ontstaat er nu over de weerstand

Ro een blokspanning met amplitude Vn = In Ro ' waarvan het gemiddelde Vn
gegeven wordt door:

(2.3.1.2)

De hier toe te passen schakelaars moeten aan de volgende eisen voldoen:

a) hoge parallelweerstand (51 en 52)

b) lage serieweerstand (52)

c) eigenschappen onafhankelijk van de

richting van de stroomdoorgang (51 en 52)

d) geen parasitairelekstroom (ingangsstroom • uitgangsstroom) (51).

Aan deze eisen kan goed worden voldaan door veldeffekt transistoren.

Voor de schakelaar 52 werd een P-channel FET gekozen, welke wordt gestuurd

met een blokspanning welke varieert tussen a en +9 Volt.

+9

o

fig. 2.3.1.2.

De transistor is gesperd als V • +9 Volt en geleidend als V • av.gs gs
Om vooral aan de eisen d) en a) te voldoen werd 51 gerealiseerd met behulp

van een N-channel M05FET (depletion type). De Rds ON is kleiner dan bij de

normale FET, evenals de I d OFF en de lekstroom van de gate.

De sturing geschiedt met een blokspanning welke varieert tussen +9 en -9

Volt. Is de stuurspanning groter dan -6 Volt, dan is de transistor geleidend,

dat wil zeggen dat de kanaalweerstand vanaf dit punt gaat afnemen tot een

minimum dat bereikt wordt bij V • +9 V. Is de stuurspanning kleiner dangs
-6 Volt dan is de transistor geheel afgeknepen.
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T 5.

~:_[l_[
-9 J·-O-

fig. 2.3.1~3.

De stuurspanningen voor de schakelaars 51 en 52 worden geleverd door het

besturingscircuit. De afsluitweerstand van de chopper, R , heeft een waarde
o

van 1 kG. Deze waarde is zo laag gekozen om beinvloeding van het uitgangs-

signaal, via interelectrode capaciteiten, door de stuurspanning op de gate

van de M05FET tegen te gaan. In onderstaande figuur is het volledige Echema

van de chopper weergegeven, terwijl tevens het verloop in de tijd van de

stuurspanningen aangegeven is.

TS
1

lei. t S2,

~Jt
:'__JL- -, Ro

fig. 2.3".1.4.

~res~~ oJ:LJl
I
I
I

----to

-Ii

S.1
V'Q,te, 0

\I.\t -9

t

4=; D ? ':t I "
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Bij toenemende stuurspanning V neemt ook de ontlaadstroom I toe en de
s 0

ontlaadtijd T af. Stelt men de minimale tijd gedurende welke de chopper
o

nog betrouwbaar werkt op I ~sec, dan geldt dus in goede benadering:

I = C. ~V. 106 Ampere
o

(2.3.2.1)

De schakelaar S3 zal worden gerealiseerd door een verschiltrap met ve d

effekt transistoren. De maximaIe ontlaadstroom moet dus kleiner zijn dan

de I d van deze transistoren. Kiest men voor de maximaIe I een waardess 0

van I mA, dan voIgt uit bovenstaande betrekking:

Coulomb • (2.3.2.2)

Het apparaat is bedoeld voor het meten van laagfrekwente ruis. Een her

halingsfrekwentie van 1000 Hz is dus gewenst. De herhalingsfrekwentie

wordt praktisch bepaald door lIT ,aangezien To in het grootste gebied

veel kleiner is dan T
t

• 1

Neemt men T
t

= I msec dan moet de laadstroom 1
1

voldoen aan:

(2.3.2.3)

Omdat C.~V gelijk was aan 10-9, voIgt hieruit dat de laadstroom 1
1

I~A

moet bedragen. Kiest men tenslotte nog ~V, het verschil tussen de schakel

niveau's van de Schmitttrigger, dan ligt de waarde van de condensator C

vast. Met ~V = I Volt voIgt dan C = 1000 pF.

De stroombron It wordt gemaakt met behulp van een PNP transistor. De gewenste

laadstroom (I~A) wordt ingesteld met behulp van de potentiometer (zie fig.2.3.2.1).

~--'"T------r---+11(

6's)

fig. 2.3.2. I.
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De schakelaar 83 bestaat uit een verschiltrap met veldeffekt transistoren

(zie fig. 2.3.2.2). De sturing geschiedt op beide gates door blokspanningen

welke in tegenfaze zijn en met niveau's 0 en +9 Volt.

De gemiddelde potentiaal van punt P bedraagt nu circa IOV. nit is vereist

om de werking van de ontlaads~roombron 1
0

niet te verstoren. Omdat Ie varia

bel is wordt deze stroombron samengesteld met behulp van een operationele

versterker. Door de sterke tegenkoppeling komt de potentiaal op punt Q over

een met de stuurspanning V • De stroom door de weerstand R is dus gelijk aans
Vs/R, De stroom door de veldeffekt transistor, 1

0
, is gelijk aan VS/R ver-

meerderd met de ingangstroom van het I.C. Gedurende het grootste deel -'an de

tijd is VS/R veel groter dan deze ingangsstroom zodat men kan stellen:
V

1
0

= sIR·

+2 S

53
TQ. T

C:n Lr:'
p

~Io
+s

'"Vs:~l
I

o-sv I
L.••

sk t

fig. 2.3.2.2.

De condensatorspanning V wordt via een als source-volger geschakelde p-c
channel FET naar de Schmitttrigger gevoerd. De condensator wordt niet ge-

aard maar aan het punt R gelegd. Dit heeft een tweeledig doel. Ten eerste

wordt voorkomen dat bij inschakelenvan het apparaat (ongeladen condensator)

de toelaatbare ingangsspanning van de Schmitttrigger wordt overschreden.
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Bovendien zullen, omdat punt R de referentiespanning voor de Schmitt

trigger levert, spanningsvariaties van R de afstand van triggerpunten niet

meer beinvloeden.

De Schmitttrigger bestaat uit een als meegekoppelde versterker geschakelde

comparator ~A 710, gevolgd door een begrenzer.

Ilk

tlk

c

r-------,.------,------,r--------~+'4

L..- --L. ......L.. ......L.....L-_O

fig. 2.3.2.3.

Door de begrenzer worden de uitgangsniveau's V en V. van de Schmitt-max m1n
trigger op +14,5 V en + 12,5 V gebracht. Voor de hysterese van de schakeling

geldt:

(V - V • ) •max m1n (2.3.2.4)

Met de gekozen waarden van R1 en R2 wordt dit due 1 Volt. De hoogte van de

niveau's Va en VL wordt gegeven door de uitdrukkingen:

R
1

(2.3.2.6)
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Met VR = II,S Volt volgt direkt VB = 13 V en VL • 12 V. De spanning op

punt Z varieert dus tussen 12 en 13 Volt. Omdat voor de transistor T,

welke geschakeld is als source-volger, een P-channel type werd gekozen,

zal de spanning op punt S hoger zijn dan op punt Z.

Onder deze voorwaarde zal de drain-source spanning van de transistor Tb
(zie figuur 2.3.2.2) voldoende positief zijn om een goede werking van deze

transistor te garanderen.

De uitgangsspanning van de Schmitttrigger is te klein om de chopper en

de verschiltrap Ta , Tb te sturen. Daarom wordt de uitgangsspanning toe

gevoerd aan een versterker welke de benodigde blokspanningen levert.

820

10,S

t------..y

r-----,------y-------....,...------:..--yo-- +14

asx19

I~

fig. 2.3.2.4.

De spanning op punt y bedraagt 13,5 Volt; het midden van de uitgangsniveau's

van de Schmitttrigger. Ten opzichte van dit niveau wordt dus symmetrisch ge

stuurd met een spanning van I Volt, hetgeen voldoende is om de verschiltrap

als omschakelaar te doen werken.
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De grootte van de uitgangsspanningen van de verschiltrap wordt door de

stroombron vastgelegd op 9 Volt. Ret rechter gedeelte van de schakeling

versterkt deze spanning circa 2x. Tevens wordt een niveauverschuiving be

werkstelligd, zodat de uitgangsspanning van dit gedeelte +9 V en -9 V be

draagt. In onderstaande figuur is het volledige schema van de deler en de

stuurschakeling weergegeven.

'10

'20

I---.-"C

...---......-------,r---"""T'"---or-- .. '4

Ik

0

';zPl\Y11

+1~

61:1°1
2,NW, 10k

r-----,-----,---~-~----------------.-+2.i

ak~

fig. 2.3.2.5.

AIle van + en - 24 Volt afwijkende spanningen worden hiervan afgeleid met

behulp van zenerdiodes. De operationele versterker ~A 709 is voorzien van

de aanbevolen korrektienetwerken. De + en - ingang zijn overbrugd door

antiparallel geschakelde diodes BAY 71.
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3. Verschilversterker.

De toegepaste verschilversterker levert een uitgangsstroom welke even~edig

is met het verschil van de aan de ingangsklemmen toegevoerde spanningen

V. en V • Het principe is weergegeven in onderstaande figuur.
~ u

_------_,__--------.,r---- Vs

R R

fig. 3. I. I

B
~Irer

De spanningen op de punten A en B zijn nagenoeg gelijk aan de ingangsspan

ningen V en V.• Voor de spanning op punt C kan men dan berekenen:
u ~

R

Vc = + Vs - 2~1{(Vi - Vu) + 11R1}

Hieruit voIgt direct voor de stroom 12:

R

12 • 2R1:R2 { Vi - Vu + 11R1 }

De referentiestroom I f wordt nu zodanig ingesteld dat geldt:re

R
c

I ... 11"-ref 2R2

3.1. I

3.1.2

3.1.3
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Onder deze voorwaarde voigt dan voor de uitgangsstroom I d :

R
I d = 2 c (V. - V ).

Rl'R2 1 u
3.1.4

Omdat de ingangsspanning wordt omgezet in een uitgangsstroom wordt het be

grip steilheid ingevoerd. Uit 3.1.4. voigt direct dat de steilheid S van

de toegepaste versterker gelijk is aan:

3.1 .5

~~f_§!!22!~!2~~~~_!I_~~_!ref'

De stroombronnen II. 12 en I f moeten van hoge kwaliteit z1Jn en worden der~re
halve gerealiseerd met behulp van operationele versterkers. Met stroombron-

nen van dit type kunnen zeer hoge inwendige weerstanden worden bereikt.

Analoog aan de wijze waarop dit voor buizen geschiedt kan men voor de veld

effecttransistor schrijven:

V
ds'"+-R.

1

waarin:

I d - drain wisselstroom

'"V • gate-source wisselspanning
gs",

V • drain-source wissel spanning
ds",

R. = inwendige weerstand
1

S - steilheid.

Past men dit toe op de schakeling volgens onderstaande figuur '

3.2. 1

*)geaard voor
wisselspanning

fig.3.2.1
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Er geldt dan:

Vgs~ = - Id~Rs(1 + A)

Vds~ = V~ - Id~·Rs

Met behulp van 3.2.1 voIgt dan:

V~
R.' = -- = R. + R + lJR + lJA R •

1 Id~ 1 s s S

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Door het aanbrengen van de versterker neemt R. dus toe met een bedrag lJA R •
1 S

Van groot belang is tevens de temperatuurdrift. Deze zal in het algemeen klei

ner zijn dan voor de normale stroombron met een transistor.

Re

fig.3.2.2

Voor een silicium transistor bedraagt de verandering van de basis-emitter

spanning ongeveer 2 mVo/C. De verandering van de collectorstroom van de

schakeling volgens fig. 3.2.2 kan benaderd worden door

3.2.5

Schakelt men voor de transistor een operationele versterker dan wordt de

situatie als voIgt:

+
V

Re

fi-g.3.2.3
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Voor bovenstaande schakeling kan men afleiden:

VV+lJ __1_ be + I
R I+A R i·

e e
3.2.6

De spanning V en de weerstand R hebben dezelfde waarde als in figuur 3.2.2.,e
zodat de collectorstromen slechts weinig van elkaar afwijken. Omdat A zeer

groot is kan 3.2.6 verder benaderd worden door:

3.2.7

De variatie van de collectorstroom ten gevolge van de temperatuur wordt nu

gegeven door:

~IC/OC =~ ~lJ/oC + ~Ii/oc.
e

Past men als operationele versterker de lJA709 toe dan geldt:

o= 1,5 nAt c.

3.2.8

3.2.9

3.2.10

Vergelijkt men 3.2.8 met 3.2.5 (blz.22). dan is de term ~lJ/oC klein t.o.v.

de term ~Vb /oC.
e

De drift van de stroombron met operationele versterker komt dan overeen' met

de drift van de gewone stroombron als

3.2.11

hetgeen het geval is als R groter dan IMO is. Variaties van de referentie-e
spanning V hebben voor beide typen stroombronnen hetzelfde effect op de

collectorstroom. Om deze effecten tegen te gaan past men gewoonlijk 6V

zenerdiodes toe, welke minimale drift vertonen. Uit het voorgaande voIgt

dan dat men met voordeel stroombronnen met operationele versterkers

kan toepassen indien de gewenste stroom groter is dan 6~A.

De stromen 11 en I f worden van eenzelfde spanning afgeleid.re
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fig.3.2.4

Voor bovenstaande schakeling geldt:

v
z

11 =
R

r
I ref

vz=-
Rs

3.2.12

Omdat II en I moeten voldoen aan (3.1.3.) moet dus gelden:ref

R R
r ....£.

if"" = 2R2
s

3.2.13

Is hieraan voldaan, dan zal de uitgangsstroom I d van de verschilversterker

niet meer worden beinvloed door temperatuurvariaties.

De versterker is zodanig gedimensioneerd, dat de ingangsspanningen V. en V
L U

kunnen varieren tussen + en - 5 Volt. Aile operationele versterkers zijn

voorzien van een correctienetwerk. Om overs turing bij het inschakelen te voor

komen zijn de ingangen van de operationele versterkers verbonden door anti

parallel geschakelde diodes.



'..
11Jc..
Ik5

L...- ....L..- -..L__ -lit

r--------"'T"""------------y------- +~

fig. 3. 3. I

Compensatienetwerk: 5000pF + IkS (1-8), 220pF (5-6).

Op bladzijde 2 werd het systeem verschilversterker en deler beschreven aan

de hand van onderstaande figuur.

\1 0---1

VIA.
0---;

•
•

v

V,=oc.t
fig.3.4. I
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De verschilspanning V.-V werd Ax versterkt.en aan de deler 7toegevoerd. De
1. u

evenredigheidsconstante van de deler werd aangegeven door de factor k. zodat

de uitgangsspanning V van de deler gegeven wordt door: '

V = A.k (V.-V ).
at 1. u (zie eveneens:

3.4.1
1.2.4)

In werkelijkheid levert de verschilversterker geen uitgangsspanning. maar

een uitgangsstroom welke met de ingangspanningen samenhangt volgens

I = S(V.-V )
d 1. U

Deze stroom wordt toegevoerd aan de chopper. waarbij'de uitgangsspannirg

van de chopper gegeven wordt door:

I tX R
V =---

at

Combinatie van 3.4.2 en 3.4.3 levert dan:

3.4.3
(2.2.9)

V = 3.4.4

Uitdrukking 3.4.4 en 3.4.1 zijn in overeenstemming. indien men stelt:

I t x R = k. en SRo = A.
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In het ideaIe geval is de uitgangsspanning V van de deler omgekeerd even

redig met de toegevoerde stuurspanning V • Op dubbel logarith~isch papiers .
zal V als functie van V een lineair verloop met helling - I vertonen.s
Zoals werd berekend is de fout welke ontstaat door de eindige herhalings-

frequentie zeer klein. Er zijn evenwel drie fouten bronnen welke een aan

zienlijke verstoring van het gewenste verband tussen Vo en Vs kunnen geven.

Dit zijn de offset-spanning en de ingangsstroom van de operationele verster

ker waarmee de ontlaadstroombron wordt samengesteld en in de derde plaats

de invloed van de spanningspieken over de uitgangsweerstand Ro.

De twee eerstgenoemde grootheden verstoren het lineaire verband tusse~ Vs
en de ontlaadstroom 10' De helling blijft weliswaar dezelfde, maar 10 i. 0

als V = O. De invloed van de ingangsstroom is reeds beschreven op bladzij-s
de 23 *). De invloed van de offset-spanning is afhankelijk van het teken

en wordt dus bepaald door het betreffende I.C.

Naarmate de stuurspanning V toeneemt zullen de invloeden van I. en V ffs 1 0

afnemen en zal de gewenste rechte lijn worden benaderd. Dit is duidelijk

te zien in de bijgevoegde grafiek I. De afbuiging naar boven wijst er op

dat de offsetspanning in dit geval een negatief teken had. Namelijk bij

een bepaalde Vs is de uitgangsspanning te groot, dus de ontlaadstroom te

klein. Bij toenemende V verandert het patroon. Bij grote V is de gemetens s
uitgangsspanning te klein. Dit wordt veroorzaakt door asymmetrie van de over

Ro optredende spanningspieken. De negatieve piek is namelijk groter dan de

positieve piek. Omdat de pieken steeds dezelfde vorm hebben maar daaren

tegen de tijdsduur waarover de blokspanning aanwezig is (To) steeds af

neemt, zal de invloed van de pieken op deze blokspanning groter worden

als de stuurspanning V toeneemt. Omdat de negatieve piek groter is dan
s

de positieve piek betekent dit een verkleining van het gewenste signaal.

In onderstaande tabel is het gemeten verloop van de uitgangsspanning als

functie van de stuurspanning V weergegeven. Tevens is de fout in % aan-s
gegeven. Deze fout wordt als voIgt berekend. Ais de ontlaadstroom 2x zo

groot is als de laadstroom zal de uitgangsspanning de helft zijn van de

waarde gedurende de tijd dat er door 1 gedeeld wordt. Dit betekent in

dit geval dat bij V = 10 mV de uitgangsspanning 800 mV zou moeten bedras
gen. Aldus is een punt van de "ideale" grafiek bekend, en dus het hele

verloop.

*) Zie ook: fig.3.2.3. form. 3.2.6.
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Vs mV V mV V "ideaal" abs.fout rel.fout

mV /lV mV /lV/Vuid %

0 1600 1600 - -
10 1600 800 800 100

20 570 400 170 42,5

30 340 267 73 27,4

40 233 200 33 16,5

80 108 100 8 8

100 86 80 6 7,5

160 52 50 2 4

200 41 40 I 2,5

400 20,2 20 0,2 ,

800 10 10 0 ,
1000 8 8 0 0

1600 4,95 5 -0,05 -1

2000 3,95 4 -0,05 -1,25

4000 1,93 2 -0,07 -3,5

5000 1,53 I ,6 -0,07 -4,4

500 16 16 0 0

Het verloop van de relatieve fout als functie van V is in bijgevoegde gras
fiek 2 weergegeven. Op de as V is tevens de integratietijd in mi-

s
nuten aangegeven, waarbij V = 5V overeenkomt met een integratietijd van

s
I uur.

In onderstaande figuur is de meetschakeling weergegeven•

•

con stanle
ill9ansss pollll',ng

•
-lron,i~lor

voltmeter H.p. ~'9A

Bij de metingen werd voor RO de waarde 10000 genomen.
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4. Rampfunktie generator.

De rampfunktie generator is bedoeld om een lineair met de tijd toenemende

spanning op te wekken. Dit geschiedt door aan·een integrator een konstante

ingangsspanning toe te voeren. Bet principe van de toegepaste integrator is

gegeven in onderstaande figuur.

fig. 4. I. I.

Stelt men de ingangsstroom van de versterker gelijk nul, dan moet voor de

stromen in het knooppunt S gelden:

V. - V
1. c

R
1

+
V - Vu c

R2
• i c

(4.1.1.)

dV
Omdat V = A V en i·e dtC moet dus ook gelden:u c c

V.
1.-=

R
1

(4.1.2.)

Indien de coefficient van Vc gelijk aan nul is, kan men direkt uit deze

betrekking afleiden:

V. d't
1.

(4.1.3.)

waarbij is aangenomen dat voor t • 0 de kondensator ongeladen is. De

coefficient van V is nul als voldaan wordt aan:
c

(4.1.4.)
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Men kan de gewenste versterkingsfaktor A verwezenlijken door een ver

scbilversterker terug te koppelen zoals aangegeven in onderstaande figuur.

~o----..........

fig. 4.1.2.

De versterkingsfaktor van dit systeem wordt gegeven door:

(4. !. 5)

Stelt men verder R2 • aR
I

en R
4

• BR3 dan volgt door berekening dat (4.1.5)

aan (4.1.4) voldoet als:

(4.1.6)

In feite is B dus een.funktie van Ala. Om voortdurend aan (4.1.6) te vol

doen zal dus bij verloop van Ala ook steeds B gekorrigeerd moeten worden.

Praktiscb is dit ondoenlijk en daarom wordt aan Been vaste waarde, n.l.

a, gegeven. De grootte van Ala wordt dan verder bepaald door de lineari

teitseisen welke men aan de uitgangsspanning V van de integrator stelt.
u

Als B = a gaat vergelijking (4.1.2) over in:

2
(l+a)

Verder bestaat tussen Vc en Vu bet verband:

(4.].7)

V = Vu c A]O
+ --

]+a

(4.] .5)
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Met behulp van deze voorwaarde kan (4.1.7) geschreven worden als:

(4.1.8)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt:

(4.1.9)

Past men op deze uitdrukking een reeksontwikkeling toe, dan gaat deze

over in:

3
(I+a) A

IO
. · · · .. f

Het betreft hier een alternerende convergente reeks. Bij afbreken na de

eerste term is de fout dus kleiner dan de tweede term. Stelt men dat de

veroorzaakte afwijking van de lineariteit kleiner moet zijn dan 1%, dan

moet dus voldaan worden aan:

2
A

IO
> 200. t (I+a) - (I+a).

4 R
I

C.· a. (4.1.10)

Het rechterlid van (4.1.10) bereikt, als funktie van a, een minimum voor

a = I, hetgeen dus betekent dat RI en R2, c.q. R
3

en R
4

gelijk zijn. Onder

deze omstandigheden gaat (4.1.10) over in:

t
AIO > 200 • RIC. - 2 (4.1.11)

Met een tijdkonstante van I sec en een t van I uur voigt dus dat AIO
groter dan 720.000 moet zijn.
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Door de schakeling uit te breiden volgens onderstaande figuur kan worden

volstaan met een lagere versterkingsfaktor.

v.t----t

c_........._

fig. 4.1.3.

Op het knooppunt S geldt voor de stromen:

V. - V
1 x

R
I

v -V
"u l x d

+ --~R~--- = C. dt (V -V )
2 x u2

(4.1.12)

(4.1.13)

Met behulp van de betrekkingen V • A V en V • -B V kan men dezeu
l

x u2 u
l

differentiaalvergelijking schrijven als:

dV V
I u2 u2 I+a

- Vi = RIC. (AB + J) dt + B . aA
lO

Vergelijkt men dit met(4.1.8), dan blijkt hieruit dat de coefficient van
dVu2dt een faktor ~ (I+a) groter is dan in het vorige geval, terwijl de

coefficient van V met een faktor B werd verkleind. Men kan dUB verwachten
u

dat de lineariteit2met een faktor (l+a).B zal worden verbeterd. Anders gezegd~

voor dezelfde lineariteit kan AIO een faktor (a+I).B kleiner zijn.

De oplossing van (4.1.13) luidt:

= - V.
1

(4.1.14).

uit 4.1.14:

Stelt men dat de uitgangsspanning V binnen 1% lineair meet' zijn, dan volgt
u2

(4.1.15)
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waaruit in benadering volgt voor a • 1:

(4.1.16)

Vergelijking van 4.1.16 met 4.1.11 leert dUB dat A10 nu eenfaktor 2 B

kleiner mag zijn.

In onderstaande figuur zijn de ingangsstromen van de A x versterker aange

geven door de stroombronnen i a en i b •

~
C-r--

fig. 4.2.1.

Men kan deze figuur vervangen door het onderstaande vervangingsBchema.

9v~ o----t
A..

fig. 4.2.2.
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Voor de stromen op het knooppunt S geldt nu:

V. - V
1 x

R
I

Anders geschreven luidt deze vergelijking:

Vi + I~a R3 ib-ia RI • Vx •

di
bwaarbij is aangenomen dat dt • o.

2

(I+a) + R
I
C(AB+l) ddt V

xa (I+a+A
IO

)
(4.2.2)

De invloed van de ingangsstromen is dus te beschrijven door een spanning,
V. ter grootte:

1
, A

Vi • I+a R3 i b - i a RI • (4.2.3)

De faktor I~a is praktisch gelijk aan I. Noemt men i het gemiddelde van

i a en i b en ~i de afwijking van het gemiddelde en worden de weerstanden

R3 en RI samengesteld met ~tandaardweerstanden R met tolerantie ~R dan

bedraagt de grootte van V. in het ongunstigste geval:
1

(4.2.4)

~iDe term I. kan klein worden gehouden door geschikte keuze van de ingangs
1

transistoren; de term ~RJR door zorgvuldig uitzo~ken van de weerstanden R3
en R

I
• Aangezien (4.2.4)een benadering is, is V. niet nul als ~i en ~R

, 1

nul zijn. In dit geval wordt Vi • zoals is af te leiden uit 4.2.3. gelijk

aan:

V ' '" I+a . R.........-- 1 •
1 A

lo
(4.2.5)

In het algemeen zal de uitgangsspanning van een,gelijkspanningsversterker

waarvoor geldt Vu = A V. niet exact nul zijn als V. • O. Dit verschijnsel
1 1

wordt veroorzaakt door asymmetrie in de diverse trappen van de versterker.
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Me~ beschrijft dit verschijnsel met behulp van de zogenaamde offset

spanning. Dit is de spanning die men aan (of tussen) de ingangsklem(-men)

meet aanleggen om de uitgangsspanning V gelijk aan nul te verkrijgen.. u
In het schema komen twee versterkers voor. De bijbehorende offset-span-

ningen VOl en V02 zijn in onderstaande figuur aangegeven.

fig. 4.3.1.

~

Men kan deze schakeling beschrijven met het volgend vervangingsschema:

VUo------I
2,

+

fig. 4.3.2.

Voor de stromen van het knooppunt S geldt:

V. - V
1 x

R
1

A(V +V )- V {( ) }+ x 01 x = C~ V + B A(V +V ) + V
02

(4.3.1)
R

2
dt x x 01

Ter vereenvoudiging wordt verder gesteld dat er korrekt wordt geintegreerd,

hetgeen betekent dat de coefficient van V nul wordt.x
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De vergelijkin$ gaat dan over in:

(&.3.2)

waarin A ... I+a.

Met behulp van het verband dat er bestaat tussen V en V kan (4.3.2)x u
2naar V worden omgerekend. Er volgt dan:

u
2

. - (4.3.3)

De invloed van de of~set-spanning VOl en V02 kan dus beschreven worden

door een spanning V. ter grootte:
1.

Door integratie kan uit (4.3.3) het verloop van VU2 als funktie van de

tijd worden bepaald. Opvallend is dat VOl wel wordt geintegreerd, maar

V02 niet.

Aangezien offset-spanningen worden veroorzaakt door asymmetrie van de

versterker, kan omgekeerd de offset-spanning worden gewijzigd door

wijziging van de asymmetrie. In deze schakeling zal van dit verschijnsel,
gebruik worden gemaakt door de spanning V. , welke werd beschreven in

1.

(4.2), te kompenseren met de spanning I:a VOl.

Bij terugkoppeling van meertrapsversterkers dient rekening te worden ge

houden met de fazedraaiing in de verschillende trappen. Is bij die fre

kwentie waar de fazehoek 1800 wordt de rondgaande versterking groter dan

een, dan zal oscilleren het gevolg zijn. Derhalve wordt aan de toe te pas-

sen versterkers de eis gesteld dat de helling van de frekwentie-karakteristiek

6dB/oktaaf bedraagt tot die frekwentie waarbij de open versterking is ge

daald tot I.
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Is hieraan voldaan, dan zal voor iedere waarde van de terugkoppelfaktor

(dat wil zeggen ~ 1), de versterker stabiel zijn. Volgens de 6dB/oktaaf,
eis moet dus de versterkingsfaktor A van een versterker als funktie van

de frekwentie in het komplexe vlak beschreven kunnen worden door:

, A
A'" 0

1+jUl'r

,
Geeft men de frekwentie waarbij IA I is afgenomen tot 1 aan met f 1 dan

voIgt bij goede benadering uit (4.4.1):

A
o

2'11' f 11"
... 1. (4.4.2)

Gaat men deze versterker terugkoppelen met een faktor a, dan bedraagt
"de versterkingsfaktor A van het terug gekoppelde systeem:

" AA... 0
jW1"+1+aAo

(4.4.3)

De kantelfrekwentie fk van de terug gekoppelde versterker voIgt uit de

voorwaarde:

hetgeen met behulp van (4.4.2) overgaat in:

f
k

... f 1 {t- + a} (4.4.5)
o

In het geval dat A > > a geldt dus:
o

Voor frekwenties kleiner dan fk is de frekwentiekarakteristiek recht en

de versterkingsfaktor heeft de waarde l/a.

Past men nu deze beschouwing toe op de gebruikte schakeling. In het systeem

komen drie terugkoppelwegen voor. Allereerst de meekoppeling via de deler

R1, R2• Tegenkoppeling vindt behalve via de deler R3, R4 ook plaats op de

niet inverterende ingang van de A x versterker via de inverterende-B x

versterker. Geeft men de kantelfrekwentie van de A x versterker aan met f kA•
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Hierbij wordt volgens (4.4.6) f kA gegeven door:

f 1Af .. -- ,kA A
waarin A gelijk is aan IA"I voor lage frekwenties.

Aangezien de f 1's voor beide versterkers van gelijke orde-grootte z1Jn

zullen voor frekwenties groter dan fkA instabiliteiten kunnen optreden

omdat in dit gebied het produkt van de versterkingsfaktoren af kan nemen

met 12 dB/oktaaf. Bij de frekwentie fkA meet de rondgaande versterking

kleiner zijn dan 1 dus:

(4.4.8)

Hieraan is dus zeker voldaan ala men steltl B(fkA}1 • A .. 1.

Voor hoge frekwenties kan de absolute waarde van de versterkingsfaktor

van de inverterende versterker worden beschreven door:

I B'I = .J!....
WT B

waarin B gelijk is aan IB'I voor lage frekwenties.

Voor de frekwentie f kA moet voldaan worden aan:

(4.4.9)

B • A .. 1 (4.4.10)21TfkA TB

Met behulp van (4.4.7) gaat dit over in:

2
B.A

=

Het kantelpunt fkB van de -B versterker ligt bij de frekwentie:

waaruit tenslotte door substitutie van(4.4.11} volgt:

(4.4.11)

(4.4.12)

(4.4.13)
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De -B versterking is tot de eenheid afgenomen bij de frekwentie:

(4.4.14)

Substitutie van 4.4.13 levert dan:

(iJ.• 4.15)

4.5.1. De "A" versterker.

Gekozen werd:

a) a'"

b) B'" 100

c) R'" 100 Kt C • 10 ~F.

Uit de op blz. 33 afgeleide voorwaarde voor de lineairiteit (4.1.16)

volgt dan voor de open versterkingsfaktor van de "A" versterker:

> 3600 (4.1.16) (4.5.1.1.)

4.5.1.1. Gelijkstroom instelling.

Vanwege de lage waarde van A10 is het dus mogelijk de "All versterker met

slechts twee trappen uit te voeren. Bereikt werd een versterkingsfaktor

van ca 28000 zodat dus voldaan is aan (4.5.1.1)t terwijl tevens een hoge

ingangsimpedanti~ wordt bereikt t tengevolge van de sterke tegenkoppeling.

Ret principe is weergegeven in onderstaande figuur.

De ingangstrap (T 1t .T2t T3) bestaat uit een geselekteerde BFX 16. De selek

tie had betrekking op de gelijkheid van i bij gelijke Vb t waarna vervolgensc e
werd geselekteerd op gelijke i b • De kollektorstroom bedraagt 30 ~A per

transistor. De versterkingsfaktor volgt uit SR en bedraagt 240. Om geenc _
belasting van de eerste trap te verkrijgen wordt de tweede trap via emitter-

volgers gekoppeld. De transistoren van de emittervolgers ·zijn uitgezocht

op gelijke a.
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De tweede trap bestaat "it PNP transistoren. De versterkingsfaktor be

draagt 120, dus de helft van het SR produkt, omdat de uitgangsspanningc
asymmetrisch wordt afgenomen. Om de uitgang laagohmig te maken wordt

tenslotte de uitgangsspanning via een emittervolger afgenomen. Van hier

uit geschiedt ook de terugkoppeling via de weerstanden R3 en R4 • De

weerstanden R
I

tIm R4 zijn zorgvuldig op gelijkheid geselekteerd. De

potentiometer PI in de kollektorkring van de eerste trap maakt het moge

lijk de symmetrie van de versterker te wijzigen en aldus verschillen in

de basisstroom en Vbe te kompenseren.

fig. 4.5.1.1.
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4.5.1.2. Korrektienetwerken.

Voor gelijkstroom beeft AIO een waarde van ca 28000. Stelt men de fre

kwentie waarbij IAlol tot I is afgenomen op I MHz en dat voor lagere

frekwenties de belling van de frekwentiekarakteristiek 6 dB/oktaaf moet

bedragen, dan voigt bieruit dat bet kantelpunt van AIO bij 36 Hz moet

liggen. Daartoe worden de versterkertrappen voorzien van korrektienet

werken over de kollektorweerstanden zoals gescbetst in figuur 4.5.1 ~.

Tevens is in deze figuur de frekwentiekarakteristiek van de beide t~ ~

pen weergegeven.

I.pf

po., loper

P2.

comptnso.tie over R'l

,,60
+
~,

I~tro.p

Ito ~'--""

fig. 4.5. I .2.
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Bij meting van de teruggekoppelde versterker'bleek dat de versterking.

welke volgens (4.4.7) de waarde 2 moet hebben tot 500 kHz. vanaf 100 kHz

begon toe te nemen. en boven deze frekwentie met meer dan 6 dB/oktaaf af

name Dit wordt veroorzaakt door de ingangskapaciteit van de transistor T2
(zie fig. 4.5.1.1 en fig. 4.5.1.2). Men kan dit tegengaan door over R4 een

10 pF trimmer op te nemen (zie fig. 4.5.1.2) en deze zodanig in te stellen

dat het gewenste verloop wordt bereikt.

Opmerking.

Tussen de kollektoren van de eerste trap zijn antiparallel geschakelde

dioden aangebracht. De rondgaande versterking is namelijk zeer hoog.

Door overs turing kan de versterker het signaal gaan inverteren. De tegen

koppeling via de -B versterker gaat dan over in meekoppeling. Dit heeft

niet-sinusoidale oscillatie tot gevolg. Door de genoemde maatregel wordt

dit voorkomen.

4.5.2. De "-B" versterker.

4.5.2.1. Principe.

Uitgannde van vergelijking (4.4.15) vindt men voor de frekwentie fIB waar

bij de versterkingsfaktor tot I is afgenomen de waarde:

f IA 106
f =--- =--- Hz = 250 kHz.

IB A2 4

Voor lage frekwenties bedraagt de absolute waarde van de versterking 100.

Het kantelpunt volgt uit (4.4.13). Volgens deze formule vindt men voor de

kantelfrekwentie fkB

f
lA

f kB = A2B = 2.5 kHz. (4.5.2.1.2).

Voor de realisatie zal gebruik worden gemaakt van een I.C. van het type

LM 709 (fabrikaat N.S.C.). Door het aanbrengen van eenvoudige uitwendige

korrektienetwerken voldoet de open-loop gain aan de 6 dB/oktaaf eis wat

betreft de frekwentiekarakteristiek en bereikt de eenheid bij een frekwen

tie van I MHz.
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Dit betekent dat als men door terugkoppeling de versterkingsfaktor ver

laagt tot 100, het kantelpunt bij 10 kHz komt te liggen, he~geen een

faktor 4 te hoog is om aan (4.5.2.1.2) te voldoen. Verlegt men het

kantelpunt naar 2,5 kHz, dan zal ook de versterking een faktor 4 moeten

dalen, hetgeen niet gewenst is. Met de in onderstaande figuur geschetste

schakeling is het mogelijk aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

v~ G--i
R

fig. 4.5.2.1.1.

Stelt men in deze schakeling:

IZ == aR + -.
JWC

dan kan men voor de over4rachtsverhouding B afleiden:

V
B == ~ == -200 AZ

V. 20IR+AR+202Z+2AZ
1

(4.5.2.1.3)

(4.5.2.1.4)

In deze uitdrukking kan vervolgens de frekwentieafharntelijkheid van A en Z

worden gesubstitueerd. De versterkingsfaktor A van het I.C. is te beschrijven

door:

terwijl voor Z geldt:

jWL3 +
Z == -~-jwc waarin: L3 == aRC.

Stelt men verder L4 == RC dan volgt door substitutie van bovenstaande gegevens

in (4.5.2.1.4):

- 200 A20 (1+ jWL3)
B=----------...::.::...-------::...----------

20IjwL4(I+jwL2)+A20jwL4+202(I+jwL3) (l+jwL2)+2A20 (I+jwL3)
(4.5.2.1.5).



Het is nu gewenst dat B voorbij het kantelpunt afneemt met 6 dB/oktaaf.

B moet dus te beschrijven zijn door de vorm:

C
B =~-D + pT p = jlll

Rieraan is te voldoen als teller en noemer beide deelbaar z1Jn door

(l+jlllT
3
). De 2e graads vorm van de noemer gaat dan over in een Ie graads

vorm. De noemer is deelbaar door (l+jlllT
3

) als de twee eerste termen

hierdoor deelbaar zijn; de overige termen bevatten deze faktor reeds.

Er meet dus gelden:

201 PT4 (I+PT2) + A20 PT4
1+ PT3

~ X.p •

Gelijkstelling van de coefficienten van overeenkomstige machten van p

levert dan de vergelijkingen:

(4.5.2.1.6)

en

Uit deze vergelijkingen volgt:

(4.5.2.1. 7)

20 I T2
X=--~

13
en

20 I T2
T = RC ~ ---:--
4 . 13 A20

Met behulp van deze gegevens gaat de overdrachtsverhouding over in:

--: 200 A20B = ",=,,"=,~-------"''''--------
201
--13-- P T2 + 202(I+PT2)

(4.5.2.1.8)

Bij de frekwentie 250 kHz moet de versterking I zijn. De versterking bij

I MHz bedraagt dus !. Voor hoge frekwenties kan (4.5.2.1.8) worden

benaderd door:

- 200 A20
= --=-=-::-----

(201 + 202)
lilT 2 13

(4.5.2.1.9)



T I:

2

, -45-

Tussen T2 en A20 bestaat het verband:

-610 • A20
2'1r

omdat A20 bij 1 MHz tot 1 gedaald is.

Bij een frekwentie van 1 MHz gaat (4.5.2.1.9) over in:

200
201 + 202

l3
- 1 •

waaruit direkt voigt: l3 I: 0,298. Nu is ook de grootte van T
4

(-RC) bekend

omdat T4 gegeven wordt door:

201 T2 -6
T = RC = I: 107 x 104 l3 A20
-610 • A20

(omdat T2 I: 2'1r ).

4.5.2.2. Realisatie.

(4.5.2.1.10)

De schakeling, dat wil zeggen de komplete integrator, dient om een lineair

met de tijd verlopende spanning op te wekken, welke na 1 uur de waarde 5 Volt

bereikt. Het is guns tiger om een grotere uitgangsspanning te nemen. Men kan

dan met grotere ingangsspanningen werken, waardoor de invloed van de storingen

kleiner wordt. De ingangsspanningwordt zo gekozen dat na 1 uur de uitgangs

spanning 15 Volt bedraagt. De gewenste 5 Volt verkrijgt men dan met behulp

van een weerstandsdeler.

Om met het I.C. een uitgangsspanning van + 15 Volt te kunnen verkrijgen moet

de maximaal toelaatbare voedingsspanning worden toegepast, dat wil dus zeggen

+ en - 18 Volt. Om de gewenste frekwentiekarakteristiek te verkrijgen moesten

de waarden van de elementen van de kompensatienetwerken aanzienlijk worden ge

wijzigd. Bij gebruik van de door de fabrikant opgegeven waarden kon bij geen

van de zeven geteste I.C.'s de juiste karakteristiek worden bereikt. In onder

staande figuur zijn de experimenteel gevonden waarden aangegeven met tussen

haakjes de aanbevolen waarden.
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C2 = 57,5 pF (200 pF)

CI • 3462 pF (5000 pF).

fig. 4.5.2.2.1.

Deafregeling van het I.C. geschiedt met behulp van de schakeling

volgens fig. 4.5.2.2.2. De aangebrachte korrektienetwerken worden

gedimensioneerd volgens de door de fabriek aanbevolen waarden.

looR

fig. 4.5.2.2.2.

Bij een signaalfrekwentie van I MHz wordt nu C2 gevarieerd tot de ver

sterkingsfaktor I bedraagt. Vervolgens wordt bij een frekwentie van 10 kHz

CI gewijzigd totdat de versterkingsfaktor 100//2 bedraagt.
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Om de invloed van de ingangsstromen van het I.C. klein te houden mogen

de terugkoppelweerstanden niet te groot zijn. De waarde mag ook niet te

klein zijn, daar anders de "A" versterker zwaar belast wordt.

1" ~
V\rhm.l ,Ull'"

fig. 4.5.2.2.3.

>----r--Q Via

Inh ~' ..\i ICon

dtl'lf,..\or

Gekozen werd voor R een waarde van 4K7. Nu zijn al:~ elementen van he~

netwerk en de versterker bekend. Uit (4.5.2.1.10) voIgt nu C = 22 nF,

terwijl voor de waarde van de weerstand aR de waarde IKS voIgt.

In figuur 4.5.2.2.4 is de schakeling gegeven waarmede de invloed van de

ingangsstroom en de offset-spanning worden opgeheven. De polariteit van·

de spanning Vz is afhankelijk van het I.C. en moet experimenteel worden

bepaald.

VI. a\c~
t---...,

+of ~

'.!V

fig. 4.5.2.2.4.
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,
Zoals uit fig. 4.5.1.1. blijkt, is in serie met R

1
een weerstand R

1
van

10n·opgenomen. Het betreffende detail is ter verduidelijking nogmaals

weergegeven in onderstaande figuur.

Fig. 4.6.1.

Een aan punt Q (zie fig.4.6.1) toegevoerde stroom zal praktisch geheel,
door R1 naar aarde vloeien. De integrator zal nu de spanning welke over,
R1 komt te staan integreren. De stroominjektie geschiedt d~or een span-

ningsbron VB via een weerstand R5 , welke groot is t.o.v. R1 met Q te

verbinden. In benadering wordt dan de te integreren spanning gegeven door:

4.7.1. De "A" versterker.

De BFX16 wordt uit de schakeling genomen,en de verbinding tussen de uitgang

en de loper van Pz (zie fig. 4.5.1.1) wordt verbroken. Op de loper van Pz
(zie ook fig. 4.7.1.1) brengt men nu een konstante spanning aan. Met behulp

van Pz wordt nu de spanning op de punten R en S (zie fig. 4.5.1.1 en 4.7.1.1)

gelijk gemaakt. Nu is dus voldaan aan de voorwaarde (zie fig. 4.1.6 e.v.):

a •
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fig. 4.7.1. 1.

Vervolgens wordt de BFX 16 weer in de schake ling geplaatst ~~ ~e

·verbinding van de uitgang met de loper van P2 hersteld. De ~c.~ektoren

van de eerste trap (BFXI6) worden doorverbonden. Nu kunnen de voedings

spanningen worden aangebracht. Na een opwarmtijd van 30 minuten wordt

de uitgangsspanning met behulp van P3 (fig.4.5.1.1) op 0 volt afgeregeld.

De doorverbinding tussen de kollektoren van de eerste trap blijft voor

lopig nog gehandhaafd, aangezien deze trap pas afgeregeld wordt als de

schakeling kompleet is.

4.7.2. De "-B" versterker.

De signaalingang (zie fig. 4.5.2.2.4) wordt geaard. Nadat de polariteit

van de spanning Vz (+ of - 6,5 Volt) is vastgesteld regelt men de uit

gangsspanning met behulp van P4 af op 0 volt.

De schakeling wordt nu gekompleteerd door de beide versterkers door te

verbinden en de integratiekondensator van 10~F aan te brengen. De door

verbinding van de kollektoren wordt verwijderd. De potentiometer PI

(fig.4.5.1.1) bepaalt de symmetrie van de "A"versterker. Door verdraai

ing van de loper kan dus de grootte van de polariteit van de offsetspan

ning worden gewijzigd. Men kan dus een zodanige instelling kiezen dat

verschillen in de ingangsstroom,(zie 4.2) en verschillen in de basis

emitter-spanningen van de BFXI6 (zie 4.3), gekompenseerd worden. Bij
I

juiste instelling van PI zal de uitgangsspanning van de rampfunktie-

generator konstant zijn.

De grootte van de potentiometer PI wordt experimenteel bepaald.
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De waarde moet minstens zo groot zijn, dat binnen het regelbereik de

drift op nul kan worden geregeld. Bij een bepaalde stand van de loper

zal de drift nul zijn. De weerstand van de loper tot de eindpunten

wordt nu gemeten, en opgesplitst in vaste weerstanden met daartussen

een potentiometer van kleinere waarde. Deze procedure wordt zo vaak

mogelijk herhaald. Op deze wijze ontstaat een fijnere afregeling.

Bij de metingen bedroeg de te integreren spanning 5 mV. De uitgangs

spanning zal dan, omdat RC • 1 sec, met 300 mV per minuut moeten toe

nemen. Gemeten werden afwijkingen van -15 tot -18%. De totale som

van de fouten veroorzaakt door drift, foutieve aflezing en instelling

bedraagt circa 4%. Afwijkingen van de lineariteit vallen evenwel binnen

de gestelde grens van 1%.
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5. De integrator.

De integrator komt volkomen overeen met de rampfunktiegenerator.

Slechts de tijdkonstante verschilt. Deze tijdkonstante kan worden

berekend uit de in 1.2. beschreven integratievoorwaarde volgens

welke geldt:

'r ... RC Ak=--
a

(S.1 .1)

Door substitutie van de in(3.4)gevonden betrekkingen:

A ... S R
o en k ... It x R

gaat 5.1.1 met behulp van (3.1.5), waarin S wordt beschreven, over

in:

R It x Rc R'r = RC ... 2R R
1 2 0 a

R = 13k5, Rl ... 15k, R = lk8, I ... 10-6 A R = 5kc 2 t
,

(5.1.2)

, a ... 5/3600 V/sec.

Heeft de uitgangsweerstand van de chopper, R , de waarde 1000~, dan
o

volgt uit (5.1.2):

'r = RC = 0,9 sec.

Zoals uit het beschrevene in .4.4 volgt is een teruggekoppelde ver

sterker te beschrijven door:

AA' = ...,.-..,---
l+jw'r

(5.2.1)

waarin A de versterkingsfaktor en W'r = 1 het kantelpunt geeft. Hier

van wordt gebruik gemaakt om de schakeling te beschrijven.
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Analoog aan de wijze waarop dit in 4.3 is geschied kan het systeem

door het onderstaande vervangingsschema worden beschreven.

V. R ~
io----r-----.-----,.~-___t

c=::=
VI,. 0------1

+ AVI
I ... pT.,

- ABV.

fig. 5.2. I.

In deze figuur geeft lilT) • ) het kantelpunt van de "A"versterker en

lilT =) het kantelpunt van de "-B"versterker.
2

De overdrachtsverhouding van dit systeem wordt gegeven door:

+ 2pT) + 2-A

- V.( ) • ABV = ;:;,l..:..p~ _

u2 (p) PT{()+PT)(I+PT
2

)+AB}

waarin T = RC de tijdkonstante van de integrator voorstelt.

(5.2.2)

De afwijking van de lineariteit komt tot uitdrukking in de term 2-A.

Omdat er voor gezorgd is dat deze term klein is wordt verder aangenomen

dat 2-A = 0 is. Vergelijking (5.2.2) gaat dan over in:

- AB . V.• ......;l~ _
(5.2.3)

Hierin is aangenomen dat de ingangsspanning V.(t) voldoet aan:
1

V.(t) =V.• U(t).
1 1
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Omdat TAB > > 2T I kan (5.2.3) worden benaderd door:

= - V.
1

AB (5.2.4)

Met behulp van het gestelde in 4.4. kan men afleiden:

T2 = T I • AB. Substitutie in (5.2.4) geeft dan:

= - V.
1

(5.2.3)

waarin: 6 = I/AB.

Noemt men de wortels van de kwadratische vorm in de noemer PI en P2
dan gaat (5.2.5) over in:

= - V.
1

~5.2.6)

Om de terugtransformatie naar het tijdsdomein uit te voeren wordt

breuksplitsing toegepast:

A

P

B+-- +
P-PI

Voor de konstanten At B en C kan men afleiden:

over in:

I--.....;;...----+

PI (PI-P2) (p-p.)

Met behulp hiervan gaat (5.2.6)

V -V. {

u2(p) - • ':2 PI~2.P •
(5.2.7)
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Aan (5.2.7) is te zien dat de uitgangsspanning bestaat uit een gewenste

en een stoorterm. Terugtransformatie van de gewenste term geeft:

V
u

2 gew.

2
Uit (5.2.5) volgt dat PIP2 • (I+~) IT I ' zodat:

v =
u

2 gew.
- V.

1

t AB
T • I + AB (5.2.8)

Voor de terugtransformatie van de stoorterm wordt gebruik gemaakt van

de formule:

p + y
I - e

- yt

y • U(t) •

Past men dit toe op de tweede en derde term van (5.2.7) dan volgt

hieruit voor de stoorterm:

v =
u2 stoor

(J+~) (J-e • cos

3-(J+~)2
+ 2 {j' • e

. n.t
S1n -2T I

(5.2.9)

(5.2. 10)V
u2 stoor

Er treden dus trillingen op waarvan de trillingstijd T de grootte

4wT l /n heeft. De bijbehorende dempingsterm heeft een tijdkonstante

~2TI' Dit betekent dat de trillingen snel worden uitgedempt. Uit

(5.2.9) volgt dan dat voor t > 2T I de stoorterm een konstante waarde

bereikt, welke gegeven wordt door:

Vi • T I= --~----:-:-T • (J+~) •

Aan de integrator worden de van de deler afkomstige blokspanningen toe

gevoerd. De breedte van deze blokspanningen varieert van circa I msec

tot I ~sec. Stelt men de eis dat bij de minimale integratietijd (I~sec)

de stoorterm slechts 1% van de gewenste term bedraagt, dan volgt uit

(5.2.8) en (5.2.10):

<
-810 sec. (5.2. II)
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Dit betekent dat de frekwentie waarbij de versterkingsfaktor van de

"A"versterker 1 wordt groter moet zijn dan 32 MHz. Eist men een nauw

keurigheid van 1%0, dan zou deze frekwentie 320 MHz worden.
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6. De schake ling.

Van de komplete schakeling worden slechts enkele aspekten beschouwd,

namelijk het dynamisch gedrag en de invloed van de drift van de

integrator.

Vanaf t • 0 neemt de stuurspanning Vs van de deler lineair met de tijd

toe. Hetzelfde gebeurt met de ontlaadstroom I • De konsekwenties hier-o
van werden in 2.1. beschreven. Tot het bereiken van het tijdstip 2 ~a
vormt de deler een kortsluiting, waarmee wordt bedoeld dat het signaal

V~-Vu rechtstreeks aan de integrator wordt toegevoerd. De sch~~eling

wordt dan gereduceerd tot onderstaande figuur.

V:l

fig. 6.1.1.

De uitgangsspanning van deze schakeling wordt beschreven door de inte

graalvergelijking:

V
u

A
=0-

RC

t
f V. - V

1 Uo
(6.1.1)

Door differentieren naar t ontstaat hieruit de differentiaalvergelijking

(6.1.2)

Het betreft dus een systeem met een tijdkonstante T waarbij geldt:

RCT =0_

A
(6.1.3)
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Daar voor de partikuliere oplossing van (6.1.2) geen algemene vorm is

aan te geven kan i priori niets gezegd worden over de spanning V ten
u

tijde t -2T • Stel nu dat na afloop van de"dode"tijd V de waardea u
Vu(2T

a
) heeft bereikt. Nu begint de deler te werken en wordt de

schakeling gegeven door onderstaande figuur:

•
•

k

fig. 6. 1.2.

De uitgangsspanning van de schakeling volgens figuur 6.1.2. wordt be

schreven door de integraalvergelijking:

V
u

I--RC I
t A k (V.-V )

1 U
---~"""';;;'--dT

oaT
(6.1.4)

De ondergrens t ... 0 geldt slechts voor het ideale geval.

Nu is er sprake van ~en dode tijd 2T • terwijl de uitgangsspanning
. . a.

Vu(2T ) bekend wordt veronde~steld. De integraalvergelijking (6.1.4)
a kan worden omgezet in een differentiaalvergelijking:

dV
u

dt

V
+ A k ~ ...

aRC t (6.1.5)

Zodra de deler werkt worden het ideale en het niet-ideale systeem

door dezelfde differentiaalvergelijking beschreven. In het niet-ideale

geval wordt een randwaarde toegevoegd. namelijk de uitgangsspanning op

het tijdstip t 2Ta • Bovendien wordt verondersteld dat aan de voor-

waarde A k/aRC I niet wordt voldaan. dus:

Ak
aRC ... I + IS
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De vergelijking (6.1.5) gaat dan over in:

dV
u

dt + (1+6)
v

u
--a
t

V.
(1+6) t 1 (6.1.6)

De oplossing van de inhomogene vergelijking (6.1.6) wordt nu be

paald met behulp van de substitutie V • U • V. Met behulp hiervan
u

gaat (6.1.6) over in:

( 1 6) (I +6) V.
U' V + U {V' + + V}. ~1

t t • (6.1.7~

De vorm tussen accoladen wordt nul gesteld, waaruit voIgt:

(6.1.8)

Substitutie van (6.1.8) in (6.1.7) geeft dan een uitdrukking voor U',

waaruit door integratie voIgt:

t

U • J
2T

a

6(1+6). V.• t
. 1

C
1

dt + C2 (6.1.9)

De uitgangsspanning V was gelijk aan het produkt U V, zodat uit (6.1.8)
u

en (6.1.9) voIgt:

(6.1.10)

De uitgangsspanning ten tijde t = 2T werd bekend verondersteld en·a
had de waarde Vu(2T ). Met behulp van dit gegeven voIgt uit (6.1.10):

a

2T 1+6
V V (~)

u = u(2T)' t
a

1+6 t 6
+""1'+6 J Vi (T) T dT. • (6 • J. 1l)

t 2T
a
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Bij integratoren wordt de drift beschreven door aan de ingang een

spanningsbron VD te plaatsen.

•
•

k

fig. 6.2.1.

Ak
~ndien voldaan wordt aan de voorwaarde aRC • 1 (zie 1.2.5), wordt

V gegeven door:
u

tV. V
f D u

Vu = (RC -~) dT •
o

(6.2.1) .

Vervangt men in deze uitdrukking VD door VD x ~ dan verkrijgt men:

(6.2.2)

Zoals in paragraaf 1.2. werd aangetoond, komt deze impliciete vorm

overeen met de expliciete uitdrukking:

V
u

1 t
= t f

o
T • dT • (6.2.3)

Is VD konstant dan wordt volgens (6.2.3) de uitgangsspanning tenge

volge van de drift gegeven door:

V
DV =

u 2 (6.2.4)
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CONCLUSIES

De verschilversterker.

Bij correcte afregeling is de uitgangsstroom evenredig met Vi - Vu •

De variatie van de uitgangsstroom als functie van de temperatuur

bedraagt in het ongunstigste geval circa 25 DA/oC.

De deler.

Alhoewel de deler volgens de berekeningen zeer nauwkeurig kan werke

blijken er grote fouten op te treden voor kleine waarden van de stu

spanning. Deze fouten kunnen worden opgeheven door verbetering van :~

ontlaadstroombron, dus door compensatie van de offset-spanning en de

ingangsstroom van het I.C.

De rampfunctiegenerator.

Aan de gestelde eis wat betreft de. lineariteit van de uitgangsspanning

kon worden voldaan. Voor het feit dat de helling van de uitgangsspanning

een afwijking van circa 15% van de gewenste waarde vertoonde, kon geen

verklaring worden gevonden.

De integrator.

Van de integrator werd aIleen bepaald welke bandbreedte de toe te passen

versterkers moeten hebben. Gezien de hoge waarden welke hier worden vereist,

werd geen begin gemaakt met het ontwerpen van deze versterkers.

De schakeling.

Wegens het ontbreken van een geschikte integrator kon de complete schakeling

niet worden samengesteld. Voistaan werd met een berekening van de uitgangs

spanning, waarbij werd gelet op de invloed van de zogenaamde dode tijd, en

afwijkingen van de integratievoorwaarde. De fouten die hierdoor ontstaan zijn

afhankelijk van het verloop van de ingangsspanning. Voor de afwijking van de

gewenste waarde (het gemiddelde van de ingangsspanning) is dus geen algemene

vorm aan te geven. WeI zal de fout welke wordt veroorzaakt door het bestaan

van de dode tijd, afnemen naarmate men over langere tijden integreert.

De foutspanning op de uitgang, ontstaan door spanningspieken van de chopper,

bedraagt enkele mV.
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