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SAMENVATTING

Dit verslag behandelt het ontwerp van een 4-kanaals meetversterker.

De "kanalen" worden gevormd door verschilversterkers. Er wordt .

lange elektronische weg telkens ~~n kanaal c.q. verschilversterker

geselecteerd en verbonden met een samenstelling van 16 uitgangs

circuits.

De uitgangecircuits zijn 1x versterkers die ieder met.een uit

gangsplug verbonden zijn.

De meetvereterker zal dienen voor versterking van signalen afkomstig

van ferriet-geheugenkernen.

Gezien de aard van deze eignalen zal aandaoht worden besteed aan

De Common Mode Rejeotion Factor bij hoge frequenties (tot 50 MHz).

Versterking over een brede band (1kHz - 100 MHz).

Ale bijzonderheid kan worden vermeld, dat dit apparaat toegepast

zal worden in meetapparatuur voor geheugenmatrioes en stacks.

Het dient daar ale versterkend element tussen de leesdraden van

een geheugenmatrix en meerdere niveaudiscriminatoren.
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I. Inleiding

I.1 Aard'van de te meten signalen. fig. 1

In de ferrietgeheugenkerntechniek worden '66n of meerdere

etroomimpulsen gelijktijdig door een kern gestuurd. Indien

het veld van deze stromen van voldoende sterkte is en

tegengesteld van richting aan een door de voorgeschiedenis

aanwezig permanent magnetisch veld in de kern, dan zal dit

laatste veld van richting omkeren.

Het omklappen van dit veld veroorzaa.kt een fluxverandering,

die op zijn beurt een spanning in de uitleesdraad S induceert.

Y JL

....--+-----=----. R

t90J?

----------B
><

In fig. 2 zijn de stroomimpuls en spanning over de afeluit

weerstand R weergegeven. Afhankelijk van het kerntype kan

deze weerstand vari~ren van 15 - 135 Q.

Wij hebben met een bron van lageimpedantie te ma.ken.
:r
V

~
F/(J.2

-=-e:5=-

'--1f----'---f--------==-----'--------t

Aangenomen mag worden dat tp~ 2.tr.

tp is de piektijd van de kernspanning,

tr de stijgtijd van de stroomimpuls.

Voor de diverse kerntypen varieert tp van 40 - 300 neec;

Vp varieert van 10 - 60 mY.



In het werkende geheugen, maar ook bij produktieoontrole wordt

de leesdraad naar een versohilversterker gevoerd. Dit is nood

zakelijk omdat t.g.v. capacitieve en inductieve koppeling van

stroomdraad naar leeedraad een in-faze signaal ontstaat, dat

in Bommige gevallen vele malen het kernsignaal (tegenfaze-signaal)

overtreft. Dit in-faze eignaal is afhankelijk van de grootte van

de matrix, stijgtijd van de stromen en van de vleohtmethode.

In onderstaande tabel zijn enige meetresultaten veergegeven van

metingen aan matrices die in een normale toegepaste fabrica.ge

meetopstelling zijn aangesloten.

Aantal kernen I x+y tr V V
per leesdra.ad naeo. tegenfaze in-fazernA mV mV t;t

* 1 500 100'" 35 60

2500 300 ;00 30 100

4096 700 200 35 400

8192 650 200 30 2000

* Deze meting is gedaan aan een produktie-controlemachine

voor de kernenfabrioage, de volgende drie metingen zijn aan

matrices gedaan.

I.2 Nieuwe ontwikkelingen

De huidige ontwikkeling in ferrietkerngeheugens is in twee hoofd

richtingen te splitsenz

Enerzijds ontsta.a.n geheugens met een korte cyolustijd om snelle

rekenorganen te verwezenlijken. Dit heeft tot gevolg dat de adres

output een zeer enel verschijneel is met een tijdsduur van ongeveer

40 nseo.

Anderzijds komen massageheugens tot stand, vaarbij '10
6 of meer bits

per geheugen voorkomen. Rier komen veel kernen per leeedraad voor

met een groot in-faze signaal a.le gevolg.
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Een betrouwbare leesvereterker, die de voornoemde ontwikkelingen

enige jaren v66r is, zal naast stabiliteit een grote bandbreedte

en Common Mode Rejection Factor (ook bij hoge frequenties) dienen

te bez1tten.

Het komt tegenwoordig voor, dat meerdere leesdraden per deel matrix

worden ingevlochten.

Wil men deze matrices enal meten, dan zal de unit uit meerdere

leesvereterkers moeten beetaan, die beurtelinge vorden ingescha

keld.

Het schakelen zal lange elektronisohe weg in zijn werk moeten gaan,

daar zelfe Reed-relais - die een aanepreektijd van ± 1,5 meec.

hebben - te langzaam zijn bij een meetcyclustijd van 50 ~ec.
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I.3 Speoificatie

Naast de genoemde overwegingen zal nog een punt nader worden

toegelicht om tot de uiteindelijke speoifioatie te komen.

Zoals reeds op blad 1 is gezegd, moet de meetversterker

een aantal niveaudiscriminatoren van signaal voorzien.

In deze diacriminatoren treden zeer stelle "sample" impulsen

op. Indien men meerdere discriminatoren aan e~n aignaalbron

hangt, kan daardoor onderlinge ongewenste storing ontstaan.

Verder vereisen de discriminatoren niet het veraterkte ver

schilsignaal, maar twee enkelvoudige uitgangsaignalen die met

elkaar in tegenfaze zijn.

Indien men 7 discriminatoren en een monitoruitgang voor een

oscillograaf wil sturen, zullen 8 stel uitgangen nodig zijn.

De storingonderdrukking tussen de uitgangen onderling moet

groot zijn.

Bovengenoemde overwegingen leiden nu tot de volgende doelspe

cificatie waaraan de uitleesuni t moet voldoenr·

De meetveraterker heeft vier verschilversterkers - ieder met

een eigen atel ingangsklemmen - die beurtelings afzonderlijk

ingeschakeld kunnen worden, zowel door middel van handbedie

ning ala op co~~ando van een beschikbaar logisch signaal.
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Het omschakelen moet elektronisoh verlopen in verband met benodigde

omschakeltijd tUBsen de leesdraden.

Het meetsignaal moet beschikbaar z1jn aan 8 etel uitgangen die

ieder afgesloten worden met 50 Q t.o.v. aarde.

Tussen de in- en uitgangen moet de unit &an de volgende eisen

voldoen:

Versterkingsfactor

Te meten signaalhoogte

Niet lineariteit

Bandbreedte

20 x
o - 100 mV

1 %v.d. gemeten waarde

1 kHz - 100 11Hz (3 dB)

Common Mode Rejection Faotor
(van de enkelvoudige uitgang)

Temperatuurafhankelijkheid van de
versterkingsfactor

> 10.000
> 1000

1 bij 1 MHz.
1 bij 50 MHz.
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I;4 Elokschema

In fig. I~~l is het blokschema gegeven.

We zien de vier tweetraps verschilversterkers-ieder met

een eigen ingang - die beurtelinge door het eelectie

orgaan, dat in de tweede trap ingrijpt, worden gekozen.

De eelectie kan met de hand plaatsvinden (Sk1) of met

vier logische signalen, die uit een hier niet ter zake

doend commando-orgaan wordt gehaald. Hierbij is een van

de eignalen +3 v, de andere bedragen 0 V.

Het signaal uit de verschilversterkers gaat dan via

echeidipgsdioden naar twee gemeenschappelijke signaal-rails

die t.o.v. elkaar in tegenfaze zijn. Iedere rail voedt

nu via een emittervolger 8 uitgangscircuits.

De uitgangen 1 en 1A, 2 en 2A horen bij elkaar, enz.
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II. De verschilversterker

Inleiding

In fig. II-1 is het schema van de twee-trapsversterker

gegeven.

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens een theoretische

benadering van de enkelzijdige Common-Mode Rejection Factor

bij hoge frequenties en formules voor bandbreedte en ver

sterking voor dit type versterker gegeven worden.

Met de gevonden resultaten worden daarna de eigenschappen

numeriek berekend.
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II-1 Theorie

II.1 a. Common Mode Rejeotion Faotor.' .

In [1J, [2J en [~ ] wordt ui tvoerig ingegaan op de eigen

schappen van verschilversterkers. Aan de hand daarvan

zal een berekening voor een twee-traps versohilversterker

worden opgezet. In verband met de eisen die in de inleiding

zijn vermeld, zijn we geinteresseerd in de invloed van een

"Common Mode" ingangssignaal op een enkelzijdig uitgangs

eignaal als !unctie van de !requentie.

Aan de hand van onderstaand blokschema vinden we in [1) § 28:

:= t
\

waarin

A1 ; A
2

H1 ; H2
F1; F2

de versterkings!actoren

de Common Mode Rejection !aotoren

de aiscriminatie!actoren

van de a!zonderlijke trappen zijn.

Indien de spanningsbronnen v1 en v2 een inwendige weerstand

bezittten, zal rekening moeten worden gehouden met nog drie

!actoren, nl. Ai Hi en Fi die bepaald worden door de'ng, ng ng
bronweeretanden en de ingangsimpedanties van de eerste trap •

. j.
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(1) en (2) gaan dan over in:

v -vu1 u2 :I

(3a)

Rierui t volgt:
v1+v2

vu1 ~ Aing A1 A2 (1 1 + ~_1~:-- 1) ( )
Fi F1 F2 + Hi a. H1 + ?ingF.1H2 2ng . ng ~ng

+ Aing A.,A 2 (v1 - v2
2 )

1 1r--' F H
~ng ing 1

(4a)

of:

A A A 1 v1+v2 ) + Aing A1A2
( v1;v2 )vu1

:: • -, .(
ing 1 2 H 2e.1,

:: A 1 : v1+v2 - Aing A1A2

v1_v2vu2 ing A1A2 rr- 2 2e2

waarin He1 ,2 de common mode rejection factoren van de enkelzijdige'

uitgangen zijn.

In het volgende worden de afzonderlijke factoren van H 1 en R 2e. e
berekend.

II-t b. H(w) en F(w) van een afzonderlijke verschilversterkertrap.

In fig. II-4 is een verschilversterker getekend•

. j.
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Aangenomen wordt dat bij hoge frequenties aIleen de eapaciteiten
tussen collector-basis invloed zullen uitoefenen op het gedrag

van H en F.

Overige frequentie-afhankelijke transistorparameters zullen, dank

zij het opnemen van de emitterwe-erstanden liE en de hoge ~, (± 20 MHz)

van de transistoren, in het te beschouwen frequentiegebied (0-50 11Hz)

een verwaarloosbare invloed hebben.

Voor "Common Mode" signalen (,?v2 ) geldt:

daar v
u1

':::1 R
L

(1
1 - ;1.2)

.I (1
3

14)vu2 ~ R~ en
v

1
C

. 1
1

::::J .1w 1
1 + jw RLC1

I v1
1 = «,-

2 1+~I RE + 2 Zv

waarin:

en waarin

jw °1 '
= V2 ( 1+jw RIC '

L 1

1+- )III
,

0(1 1 . ) .." R
L- -1+0(1

, RE + 2 Z
v

~2
,

1 ) RL
,

1+0<2 I . '.
~'+2 Zv

1 + jw Rv C
3

S (--L
l:>l. I Il+

1 1-::----
Rv Il RES

C
V ( ~"":""lL.:jw~-:=1~_= 1 1 j 'P C+ w ~'L 1

stroombronimp~dantie ==z
v

waarin C I
1

~' =~ ( 1
2~'o<' '

1 )
0( 1 I

'. ( zie hoofdstuk 1I-2).

RVoor verschilsignalen m9gen we de versterking A stellen op ~
RE.

·1·



De faetoren uit de vergelijkingen:

=

= A

v 1+v2
C 2

zijn dan
J

ale ook de sp;l'eidingen meegenomen. worden:

B evmax "'\J

1 b.-<+--
1+0.1.,' a<

1 )

Hierbij zijn de volgende veronderstellingen gemaakt:
~t

1+1:('

Nu is

n(w)

en

~ 1 ;

A- =:B

1

~)}
0(.'

F (w) = t = 1 (6)

II. 1 e. J3erekening van Hing (w) en F ing (w).

In fig. 1I-3 is het vervangingssch~mavan het ingangsoircuit gegeven.

Het schema geldt voor "Common Mode" signalen. De spanningsbronnen

v1 en v2 zijn elk voorzien van een bronweerstandRS ' De uitgangs

spanningen vA en ~ zijn verbonden met de basissen van de transis

toren uit de 1e versterkertrap•

. j.



Hierin zijn:

R1;2

RL1 ,2

RE1 ,2

P-v
RS1 ,2

Cp1,2

C1,2

instelweerstanden

collectorweerstanden van de 1e trap

emitterweerstanden van de 1e trap

uitgangsweerstand van de stroombron

bronweerstanden

bedradingscapaciteit

collectorbasis-capaciteiten van Ts1 en Ts2

RS2 = R
Sf

( 1
2 b RS ) ;' R2 =R1 ( 1 +

2 b R1 )+ RS R1- -
2 b Cp1 2 b C1

C' 2 = Cp1 ( 1 .:t ) ; C2 = 01 ( 1 + )
P Cp1 C1

Voo~ verschilsignalen geldt fig. 1I-4.

Hierin zijn (1+11.
1

) C
1

, 2 de Millercapaciteiten van de eerate

versterkertrap.

We zullen H en F berekenen met behulp van:

v - VB V1 - V2
V + V

2A = A + Bi
1

2 ing 2 ng 2

VA + VB
Cing

v1 +
v

2
:I

2 2 (8)

H =
Aing
Bing

en F =
Aing
C.
~ng

Daar in het praktisch geval voor het beschouwde frequentie

gebied, de bronweerstanden veel kleiner zijn dan R1, B:2 en.;:

1 R 1
w (C

p
' + C

1
(1+11.

1
) en L1,2<"-W--:(~1~+~A~)--=C-1-,-2 mogen we aannemen Aing(&.O) =

Voor bepaling van Bing en Cing zullen we voor fig. 1I-3 een l.f. en

een h.f. vervangingsschema tekenen. (zie fig. 1I-5).
I ..' l'

./.



Hierin 1s:

14

De weggelaten 1mpedant1es zullen 1n het prakt1sch geval van we1n1g

invloed z1jn.

a. Uit het Lf.
R1

vervangingsschema:

v =:a

dit geeft samen met (7) en (8), daar RS1 ,2 « R1,2

(0)
RS 2 (

~ R
S

b R1
B =

~
. RS

+ -)ing R1
0 (0) = 1 .ing

en dus t R
F1ng (0) 1 H (0) = 1 1

= S RS 0, R11ng 2 RS - +RS R1

b. Voor hoge frequenties waar R1,2 » 1
RS1 ,2 1

wU11,2 ' . <
wC11 ,2

geldt als we reken1ng houden met spreiding 1n Rs en 01

vA-vB b RS ~ C ' v1+v2 v1- v
22 RS jWCi ( 1 )2 ~ Rs

+ C
1

, .
2 +

2

vA+vB v1+v2
2

AJ
2

en dUB r1ng
(w) ~ 1 (9)

Ring (w) ~ 1 1 (10 )RS jw C • ~!J Rs 6 C1·ing
2( R + --c- )

S 1

·1·
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1I-2. Bandbreedte (B) en versterkingsfactor (A) van een afzonderlijke

verschilversterkertrap.

Indien in fig. 1I-3 op de ingangsklemmen alleen een verschil

spanning wordt.aangelegd, kan A en B berekend worden aan de

hand van fig. II-6.

Hierbij is vi = v 1-v2
2

Wij maken gebruik van het hybride -~vervangingsschemavan de

transistor. Fig. 1I-7.

Hierin is:

r '=bb
1

'} k T =
q I

kunnen worden verwaarloosd.

Nu nemen we RE en RL op in het vervangingsschema ( [4] pag.167 e.v.)

waardoor fig. 1I-8 ontstaat.

Hierin is:

Voor lage frequenties is de spanningsversterker A •
_hfe RL

0

A = (9) waarin
0 RS. + Ri

Ri = r bb , + rb'e +RE (1 + hfe).

De afsnijfrequentie

f = -1---
sdb 21r C2 rb'e

is:

•

.j.

(10)
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II-;. De uitvoering van de verschilversterker•
•

In fig. II.1 is de verschilversterker gegeven. De componenten

en de instellingen van de transistoren zijn z6 gekozen, dat

gezien de in het voorgaande gegeven formules een lineaire brede

bandversterker ontstaat.

a. Berekening A1 en afsnijfrequentie f 1 (;dB) van de eerate

trap.

De volgende componenten zijn gebruikt:

RL1 = RL2 = 210 Q

. RE1 = RE2 = 66 Q

Ta1,2,; = BFY 90 met de volgende gegevens:
• • ~ .> ..

f T ~ 1,5 GHz

-1g = 16 mQ •ce

De signaalvoerende transiatoren zijn in paren uitgezochtop

< 7
. 100 en

~vBE < 2 mV bij gelijke collectorstroom.

De ruststroom per he1ft is 10 mAo

Uit deze gegevens voIgt:

s~
q I = 0,4 A/v

kT

rbt~ = hfe k T 115 Q (hre = 10).=q I

r btb = 1 60 o.=
gie

Cbte = S 40 pF.
21r~'T =

C - Cbt 0 9 Fc - c = , p.

Uit (9) voIgt:

./.



Uit (10)

1"7
t ...

1

1 100+70.66+60+350
•.. 100+66+60

=

= 160 MHz.

b. Bereken1ng van A2 en afsn1jfrequent1e f 2 van de 2e trap~

De tweede trap 1s met overeenkomst1ge paren BFY90 u1tgevoerd.

De ruatstroom1nstel11ng 1s 5 mA

RL3 = RL4 = 400 0

RE3 = RE4 = 50 0

Dit geeft: S = 0,2 A/v

rb'e = 350 0 Cb'e = 20 pF

rb'b = 60 0 hfe = 70

ex
1

21T'.350.100.10-'12 •
~3+70. 50+60+70 ,., 130 MHz.

33+50+60

Hier 1s RS de uitgangs1mpedant1e van de sturende em1ttervolger (Ts4,5)

plus de stopweerstand.

Deze 1s te berekenen u1t:

R =S

RL1 1
-+-+h SfeE.V.

200 1
R18 = ~ + 0:4 + 33 = 40 o.

Indien de emittervolger tussen de eerate en tweede trap wordt wegge

laten zal de bandbreedte van de tweede trap beperkt z1jn.

RS is dan 200 Q en de te verwachten bandbreedte 1s dan:

.N 40+60+50
;-v 200+60+50 130 = 65 MHz.

c. Versterking A1A2(0) en afsnijfrequent1e £0 van de versch1lversterker.

De totale versterk1ng bedraagt: A1 (0) .A2(0)" 24 x.

·1·
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f 1 voIgt uitz

1

f o = 102 MRz.

= 1-2

Vuistregels voor de

t '" 11V(O, 35r f. f
1

t d ~ (1-0 , 3) •

stijgtijd t r en de delay-tijd t d geven
:l

) 2 + (~f)2 = 63, nsec.
2

-l- + (1-0,3) -l- = 9 nsec.f 1 f 2

d. Berekening van de enkeIzijdige Common Mode Rejection Factor He'

Achtereenvolgens zuIIen de factoren uit (3a) en (4a) berekend voor

f :: 5011Hz en een b.ronweerstand RS = 100 Q .±. 26/00.

1e. Het ingangscircuit Ievert:

uit(9) Fi (50 MHz) ~ 1ng

(10) geeft E. (50)
~ng

=

De spreiding in C1.' = (c + C ) is aangenomen op 10 %.par c
Indien we 11 en .~ met deze spreidingen berekenen is het resul-

taat ook een waarde, die veel te laag ligt ten opzichte van

de geeiste •

Om hoge Common Mode Rejection factoren te krijgen, wordt het

circuitsymmetrisch gemaakt door aanbrengen van trimmerconden

satoren over C , en de collectorbasis-capaciteiten vanpar
Ts 1, 2, 4 en 5. We zullen in het vervolg aannemen dat na afre-

geling van daze trimmers aen spreiding van 0,5% in de betreffende

condensatoren aanwezig is.

We vinden dan voor Hing:

Ring = -j 500

./'



1
------.".---~~------ = -j 50
66.j 2~50.106 (1,5- 0~9 ).10-12

2e. De eerste trap levert:
1aangezien R »----v wC
3

ui t (6) F 1 (50) ==

j.66.27T50.10

0(. t == 70

1

1,5(0,005+0,002)- 0~9(0,002+0,0(

-12
x 10 = -j 20(

Hierbij is aangenomen. dat de trimmer een capaciteitstoename van

0,6 pf veroorzaakt en verder

\
bc<t .
~ = 710.

3e. Voor de tweede trap met RE = 50 en de overige waarden ala onder

2e vinden we:

y (50) = -j 66 en2

R2 (50) = -j 2700

Uit deze uitkomsten kunnen we concluderen dat He1 ,2 hoofdzakelijk

bepaald wordt door Ring hetgeen te verwachten was.
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III. Ret uitgangscircuit (U.C.)

Voor de keuze van het .. ui tgangscircui t zijn de volgende overwegingen

van belang:

In de inleiding is opgemerkt, dat de door de unit te voeden discri

minatoren elk twee enke~voudige signalen, die in tegenfaze z~Jn,

nodig hebben. De discriminatoren (met ingangsimpedantie 50 Q) mQgen

elkaar niet beinvloeden.

Dit leidde tot het besluit om 16 uitgangscircuits toe te passen

die echter wel identiek moeten zijn. De uiterste afwijkingen en

uitgangsspar~ing tussen de 16 circuits mogen niet groter zijn dan

1/4 %daar anders de totale meetnauwkeurigheid in gevaar wordt

gebracht.

Verder valt op te merken dat het enkelzijdige signaal, voordat het

de uitgangen bereikt, twee emittervolgers is gepasseerd (fig.I.1 en II.1),

hierdoor kan een verschil in signaalhoogte tussen de twee tegenfaze

signalen ontstaan t.g.v. spreiding in de emittervolgers.

Genoemde punten leiden tot de volgende eisen die we aan het uitgangs

circuit moeten stellen:

1. Ret uitg~~gsniveau moet enigszins instelbaar zijn om onderlinge

spreiding op te heffen.

2. De ingangsimpedantie van het circuit moet hoog en reeel zijn, in

ieder geval niet capacitief, daar anders de voorgaande emitter

volger, die vier circuits stuurt, instabiel wordt.

3. De uitgangsimpedantie dient laag te zijn om eventuele spreiding in

de discriminatorimpedantie op te vangen.

4. Een lineair gedrag van signalen tot 2 V t.t.

Daarom is de schakeling van fig. III.2 gekozen.

We zien een emittergekoppelde versterker, gevormd door Ts1 en Ts2

(versterking ongeveer 20x) die op de basis van Ts2 sterk is tegen

gekoppeld( k = 1), omdat hier het uitgangssignaal uit de emitter

volger Ts3 teruggevoerd is.

Met de potentiometer R1 die in het tegenkoppelcircuit opgenomen is,

kan de versterkingsfactor die ongeveer 1 is, enigszins worden inge

steld.

·1·
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De bandbreedte v~~ deze schakeling is ruim voldoende. De ver

sterkingsfactor /.A I is ~1 tot 120 MHz; daarboven neemt I~ /
toe totdat bij 190 MHz een maximum wordt bereikt, waarbij IA/=2
gevonden is.

(Zie [1) § 22). Di t punt ligt zover voorbij de afsnijfrequentie

v~~ de verschilversterker, dat geen hinderlijke invloeden te ver

"mchten zijn.

De uitgangsimpedantie is ca. 0,5 Q.

IV. De temperatuursco~ffici~nt van de totale versterkingsfactor.

In de versterkerketen worden. in totaal twee verschiltrappen,

drie emittervolgers en een uitgangscircuit gepasseerd.

Eij het beschouwen van de temperatuursafhankelijkheid kan de invloed

van het U.C. en de emittervolgers worden verwaarloosd daar deze

zeer sterk zijn tegengekoppeld.

In de verschilversterkertrappen zijn drie invloeden aan te wijzen

die temperatuurafhankelijk zijn:

a. De steilheid S van de signaalvoerende transistoren; daar S~ f ~

vindt men bij kamertemperatuur

t>s
s = 3

1000

b. De temperatuursco~ffici~nt van de zenerdioden in de stroombronnen;

deze zijn zo ingesteld, dat de zenerdiodespanning 4 mV/oC toeneemt.

c. De afname van 2 mV/oC van de Vbo van de stroombrontransistoren.

b. en c. veroorzaken een toename van de instelstroom der signaal

transistoren en daarmee een toename van de steilheid.

Onder a. gegeven T.C. zal gecorrigeerd moeten worden met

+ 4 + 2 _ 6 1 /0
V zener - 6000 = +1"'5'00 C.

Dit geeft: t>s
s
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De versterkingsfactor van een verschilversterkertrap is:

Dit geeft:

A

6 A
A

S RL
1+ S RE

1 6 S= '~S RE S

Voor de gehele versterkerketen vinden we dan:

+
1 ) 6 S

S

= ( 1 ,+
0,4.66

1
0,2.50

.1·

) . -2
1000 = 0,27 °loo;oc.
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V. Het selectie-circuit.

De geselecteerde verschilversterker heert een uitgangsniveau

dat 3 V hoger is dan dat van de andere drie. Deze laatsten

zijn dus volledig door de hun betreffende dioden van de rails

gescheiden. (fig. I1.1).

Het genoemde niveau wprdt bepaald door de stroom die Ts8

levert. De emitterweerstanden van Ts8 kunnen n.l. door Ts18

gedeeltelijk kortgesloten worden.

In geselecteerde toestand voeren Ts6 en 7 ieder 5 mA, hetgeen

een collectorspanning veroorzaakt die 3 V hoger is dan in

niet-geselecteerde toestand in welk geval R28 en R29 door Ts18

kortgesloten zijn en Ts6 en 7 ieder 12,5 mA voeren.

Het R29 wordt het "werkniveau" van de versterkers ingesteld om

bij omschakeling gelijkspanningssprongen te voorkomen.

Het selectiecircuit (fig. V-1) bestaat uit een 5-standen schake

laar Sk1 en vier equivalente "Line Receivers".

In de standen 1-4 van Sk1 worden de resp. verschilversterkers

1-4 continu omgescha~eld.

Op punt A van de geselecteerde versterker staat d~~ -12 V, hetgeen

de transistor Ts18 in de "uit" stand br.engt. De andere drie ver

sterkers krijgen via Sk1 ;+9 V toegevoerd waardoor Ts18 in ge

leiding komt.

De 4 "Line Receivers" (Ts13 e.v.) krijgen ieder een logisch sig

naal uit een programma-logic gevoerd. Beurtelings is een van de

signalen +3 V, terwijl de anderen 0 V zijn. Indien Sk1 in stand 5

staat, worden de geinverteerde en versterkte logische signalen

naar de punten A gekoppeld en gaat de selectie in z'n werk op

commando van de programma-logic •

. j.
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VI. De praktische uitvoering van de meetversterker.

Aan de volgende punten is aandacht besteed bij het tot stand

komen van praktische opbouw van de meetversterker.

a. Er is gebruik gemaakt van gedrukte bedrading. De vier ver

schilversterkers zijn afzonderlijk op een kaart van 18x7 cm.

geroonteerd. De overige circuits zijn gezamenlijk op een print

plaat',van 40 x 17 cm. ondergebracht.

b.•, De verschilversterkers zijn afzonderlijk in een afschermdoos

geplaatst om onderlinge storing en stoorsignalen uit nabij

gelegen apparatuur te onderdrukken.

c. De ingangsklemmen zijn capacitief-arm gemonteerd om mede een

zo hoog mogelijke Common Mode Rejection Factor ook bij hogere

bronimpedanties te verkrijgen.

d. Er is veel aandacht besteed aan een goede ontkoppeling van de

voedingsleidingen. Doen we dit niet, dan zal gemakkelijk in

stabiliteit in de brede-band versterkers optreden.

e. In fig. 11-4 is een situatieschets gegeven. Hierin is te zien,

dat de 8 uitgangscircuits met gelijkfazige signalen zodanig

om de emi~tervolgers zijn gegroepeerd, dat de looptijdverschil

len zeer klein zijn.

Het grootste verscl+il in looptijd dat,te verwachten is tussen

ingang-en uitgangsklemmen zal minder dan 2 nsec. bedragen.

f. In beide trappen is in de basisleiding van de emittervolgers

een weerstand van4r Q opgenomen, Dit is gedaan om oscilleren

van de emittervolgers te voorkomen (zie[4) bl. 169 e.v.).

De weerstand is zo gedimensioneerd, dat er geen merkbare

bandbreedte-vermindering optreedt •

.1.
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VII. Metingen en resultaten.

1. Bandbreedte (B)

a. Met Polyskop (Rohde & Schwarz)

b. lfet impulsgenerator (t = 1 nsec.) en "sampling"
"11 f rlNt08C~ ograa..

ad. a.. De gevonden B is 95 MHz.

ad. b. t uitgang =: 4,2 nsec.r

t r versterker ~ Vt/ uitg.
t 2

ing. ~ 4 nsec.•r

2. Common Mode Rejection Factor bij bronweerstanden van 100 Q.

De symmetrie van de versterker is optimaal afgeregeld met

de trimmercondensatoren.

Daartoe is een impuls (tr = 20 nsec, amplitude 2 V) als

"common mode" signaal naar de ingangsklemmen gevoerd.

De ingangsklemmen zijn doorverbonden. (RS ~O) waarna de

trimmers C5 en C7 z6 worden ingesteld, dat de twee enkel

zijdige uitgangssignalen (gemeten met een 50 }ffiz oscillo

graaf) minimaal zijn. Daarna wordt de verbinding over de

ingangsklemmen weggenomen (de bronweerstanden zijn nu 100 Q)
en de uitgangssignalen worden m.b.v. C1 en C

2
weer op minimum

getrimd.

Na afregeling zien de uitgangssignalen er als volgt uit:

< :5 mV
v

u Ivu Imax' J vu (t )lmax

------..,j'v--- vU (t egenfaze)

--'\,r--

In onderstaande tabel zijn de berekende en gemeten waarden van

H ('V) gegeven. Kolom 2 bevat de berekende waarden voor optie
male symmetrie, de spreiding in de afgeregelde condensatoren

is nul [dan Ring (sym.), H1 (sym.) en H2 (sym.) ] •

./.
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De!! geldt:

1
He1,2

::
1

+

1

In kolom 3 etaan de berekende waarden voor IHe I voor het geval dat

de spreiding in de afgeregelde capaciteiten 0,5 %bedraagt.

Dan geldt:

1 1

1 ~_1~-r--r
F2(W) + H. (~) + F. H

1
(w)

~ng ~ng

+

Opmerking: 1 zijn is:

Kolom 4 bevat de meetresultaten.

De meting is ala volgt uitgevoerd:

Een sinusspanning van 2 V eff. wordt via bronweerstanden van 100 Q

naar de ingancsklemmen gevoerd. De uitgangsspanningen zijn met een

H.F. elektronische voltmeter (type 411 A, Hewlett & Packard) gemeten.

f I He , IHe r IRe 1

r-rnz optimaal be gemetenC =0,5%

0,1 12.103 12.103 19.103

1 10.103 8.103 14.103

10 3 3 38,8.10 2,5.10 5,7.10

20 3 3 34,3.10 1,2.10 4,3·10

30 3 3 32,7.10 0,8.10 3,6.10

40 3 0,6.103 31,9·10 2,8.10

50 3 3 31,6.10 0,45.10 1,9·10

·1·
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3. Temperatuurstabiliteit.

Een sinusvor~ig signaal van 111Hz, 30 mV wordt op de ingangs

klemmen aangesloten. Bij het doorlopen van een temperatuurtraject

van 25 - 75°C is de volgende variatie in ~e versterking gemeten.

)A'l
}', I¥J'T

' .
/oc

omg .'

, .
;

'~e::neten

25°C 10,09- }
•• !

" ° "
° \.. .~ 9;91 0,12 /0050 C

75°c 9',~ 0,2 %0

, illI ;oc
lAj

berekend

,0,27 %0

... ..
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A. l.f. vervangingsschema

fig. II. 5

D. h.f. vervangingsschema
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