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VOORWOORD,- - - - - - - - -

Dit afstudeerwerk is een gedeelte van een PCM-keten. Deze keten is op

de eigenlijke zender en ontvanger na in vier facetten onder te verdelen,

te weten:

1. Het Sample- and Holdgedeelte, dat het analoge signaal op equidistante

tijdstippen bemonstert en de bemonsterde"waarde behoudt tot de vol

gende bemonstering.

2. De Analoog-Digitaal-omzetter, die het signaal dat door het Sample- and

Holdgedeelte wordt aangeboden in de tijd, gelegen tussen twee bemonste

ringen codeert volgens een a-bit-code

Dit gecodeerde signaal kan nu b.v. via een zender uitgezonden worden

en daarna weer gedetecteerd worden.

3. De Digitaal-Analoog-omzetter, die,achter de ontvanger geplaatst, van

de a-bit-code weer het overeenkomstig niveau genereert. Via een laag

doorlaatfilter kan nu het ingangssignaal weer verkregen worden.

4. De synchronisatie-inrichting, die stuurpulsen moet leveren voor 1, 2

en 3, opdat het signaal dat aan de uitgang van 3 wordt verkregen in

derdaad het ingangssignaal is.

Deze vier facetten moesten door een team van vier afstudeerders, indien

mogelijk, gerealiseerd worden.

Naast de zuiver technische ervaring die ik door deze samenwerking heb

opgedaan, zijn ook de ervaringen door het werken in teamverband van

groot belang geweest.

In dit verband wil ik de herenT.H.Smakman (A.D.-omzetter),

H.G.Myling (D.A.-omzetter) en W.J.van Gestel (synchronisatie) noemen.

Verder wil ik dankzeggen:

aan de heren J.A.M. de Brouwer en J.E. Rooyackers ,die onze begeleiders

waren tijdens het afstudeerwerk;

aan alle andere leden van de telecommunicatie afdeling van prof.B.van

Dijl, die ons in staat hebben gesteld ona afstudeerwerk tot een

goed einde te brengen:

aan de medewerkers van het Dr. Neherlaboratorium te Leids-etiendam, voor

hun vitale informatie, en tenslotte

aan mej. M.C.K.Gruyters, die de tekeningen heeft gemaakt en

mevr. S.Tevreden-Meijer, die bet typewerk heeft verzorgd.

P.A.Tevreden

augustus 1969.
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EEN SAMPLE· & HOLD CIRCUIT VOOR VIDEO SIGNALEN VAN 0 - 6 MHz.

Inleiding

De opdracht luidde als volgt:

"Bereken en bouw een sample and hold circuit voor een video signaal zoals

gedefinieerd volgens het C.C.I.R·'

Dit circuit moet belast kunnen worden met 50 Ohm, en het uitgangssignaal

moet gecodeerd kunnen worden volgens een a-bits-code".

Wij vinden het wenselijk de opdracht iets gedetailleerder te beschrijven,

om tot de juiste criteria te komen waaraan verschillende onderdelen van

het sample and hold circuit (in het vervolg S &.R genoemd) moeten voldoen.

Bij het ontwerpen van de S & R zijn wij er van uitgegaan dat het video

signaal onttrokken wordt aan de geijkte apparatuur zoals deze in de han

del is; dit komt neer op apparatuur die gebouwd is met 75 Ohm in- en

uitgangsimpedantie.

Uit dit gegeven volgt dan:

Criterium nr. J: De ingangsimpedantie van het S &R moet 75 Ohm zijn.

Ret video signaal zoals gedefinieerd volgens het C.C.I.R. is een signaal

van 0 - 6 MHz dat steeds positief is, en dat een maximale grootte heeft

van I Volt.

Rieruit volgt:
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Criterium.nr. 2: Ret S &R zal gesehikt moeten zijn voor een positief

signaal van 0 - 6 MHz van maximaal I Volt.

Verder nemen we aan dat de totale versterking van het S &R I is.

De uitgang moet belast kunnen worden met 50 Ohm en het signaal moet

volgens een 8 bits eode geeodeerd kunnen worden. Dit implieeert dat

gedurende de hold-tijd het signaal niet meer dan ! niveau mag varieren •

Uit het voorgaande volgt dan: .~.. ,..1 . i, f i. l j,.~
.' Vl,~ Ir l' c·'

. ', ...~ , __ .... (,.,''.. V

I

Criterium nr. 3: Wanneer het uitgangssignaal van de S &R belast is

met 50 Ohm. mag dit gedurende de hold~tijd niet meer

dan 2 mV varieren.

Ret bemonsteringstheorema volgens Shannon stelt. dat indien men een sig-

naal dat in het frequentie domein begrensd is door 0 < f < W. wil bemon-

steren zo dat geen informatie verloren gaat bij "terugtransformatie". men

moet bemonsteren met een frequentie ~ 2W.

In ons geval komt dat er op neer dat we met een minimale frequentie van

12 MHz moeten bemonsteren.

( Wij hebben 12.5 MHz gekozen. ""

De totale sample- and holdtijd is nu 80 nsee •

I LJ. (/' )rA\-'~'S De duur van de sample-tijd (is bemonsteringstijd ') wordt bepaald door een
J t .<::; ". f.t"·\ .,

eompromis tussen twee tegengestelde eisen:

Enerzijds moet de sample-tijd zo lang mogelijk zijn om het uitgangssig-

naal in staat te stellen het ingangssignaal voldoende dieht te naderen

(paragraaf 2). anderzijds moet deze tijd zo kort mogelijk zijn opdat de

holdtijd (is houdtijd) zo lang mogelijk is.

Ret is immers zo dat het niveau geeodeerd kan worden gedurende de holdtijd.
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In over1eg met degene die de'ana1oog-digitaa1-amzetter moeat rea1iseren.

is geb1eken dat een ho1dtijd van tenminste 6~ nsec vo1doende zou zijn.

Dit imp1iceert dat bij idea1e afschake1ing (dit is oneindig sne1 en geen

uits1ingerverschijnse1en) de samp1e-tijd maximaa1 20 nsec mag duren.

Het is duide1ijk dat dit idea1e afschake1en physisch niet rea1iseerbaar

is: de consequenties hiervan worden in appendix!! in extenso behande1d.

Ala eerste paragraaf beginnen we met enige S & H'~\te beschrijven. Deze

zijn a11e theoretisch benaderd. a11e componenten zijn daarom ideaa1 ge-

ste1d en het is dus niet moge1ijk duide1ijke voor- en nade1en aan te

wijzen.

Vervo1gens zu11en wij de werking van ons apparaat beschrijven naar de

drie hoofdde1en waaruit het is opgebouwd (paragraaf 2).

De ontwerpmoei1ijkheden en conc1usies vormen de paragrafen 3 en 4.

Drie appendices, een met meetresu1taten en foto's en twee met een meer

theoretische beschouwing van de inv10ed van het niet-ideaa1-zijn van de

schake1pu1s en het gedrag van het S &H gedurende de ho1d-periode, a1s-

mede een 1ijst van geraadp1eegde pub1icaties en boeken vormen het slot

van dit vers1ag.
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Paragraaf '1: Beschrijving van enige S &H's.

We zullen de wijze waarop bemonsterd kan·worden bespreken aan de hand

van een vijftal circuits die globaal onder te verdelen zijn in:

I. spanning,-sampling circuits

(Spanning~-sampling is de meest gangbare manier van sampelen).

2. stroom-sampling circuits.

ad I.

I.

Cj

f
samp~

Clamp-pu~

R"I r I---(:>'s_'-O-.....,..__.--_-r-oea eat

Cc

figuur I
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De meest algemene gedaante van zo'n circuit wordt gegeven in figuur

la; de werking hiervan is het best te beschrijven via figuur Ib en

het uiteindelijke 5 &R resultaat is weergegeven in figuur Ic.

In figuur I wordt na iedere hold-tijd het signaal op de hold-

capaciteit c via een clamp-circuit op 0 gebracht, dit is voor be
c

pialde toepassingen zeer wenselijk (bij gebruik in TDM-apparatuur

om hoorbare overspraak van naburige kanalen te onderdrukken). Wordt

het clamp-circuit weggelaten dan verloopt figuur Ic volgens de ge-

stippelde kurve.

Als we Cc via schakelaar 5] door ei opladen tot eo' dan zal aan het

eind van de sample-tijd eo bijna gelijk zijn aan ei • Ret is zonder

meer duidelijk dat de sample-tijd T dit gelijk zijn in grote mate
s

bepaalt.
e

Opdat !-KK (waarin K • ~) kleiner dan of gelijk is aan de sample-e.
1

nauwkeurigheid, zal het volgende moeten gelden:

(AT IT ) exp (-T IT ), Nm2
sIs 1

()
/

waarbij T • C (R.+r)
1 c 1 -

r • differentiaal weerstand van de diode bruggen in gelei-

ding

2in • de sample-nauwkeurigheid

N • het aantal niveau's waarin gekwantiseerd wordt

1- .
m

het gedeelte van een niveau waarbinnen het geheel nauw-

keurig moet zijn.

Kiest men T voldoende klein, dan zal AT (d.i. de fluctuatie van T ten-
1 s s

gevolge van de jitter in de breedte van de sample pulsen) geen ontoelaat-

bare verslechtering van de sample nauwkeurigheid opleveren.



- 6 -

Wil men. de marge waarbinnen het uitgangssignaal gedurende de hold-

tijd mag varieren in de orde grootte houden van de sample nauwkeu-

righeid. dan moet de volgende betrekking gelden:

met T
2

-T ;;
exp (T H) #

2

2
1- Nm

v 0

maakt bovengenoemd circuit bij uitstek geschikt voor

Bij kleine T kan het clamp-circuit als middel om de hoorbare .
1

overspraak te onderdrukken. weggelaten worden.

,Kleine T

" 1
sampelen met hoge snelheden en grote nauwkeurigheid.

II.

figuur 2

Een tweede methode van spannings-sampelen is een circuit zoals we in

figuur 2 hebben geschetst. Een soortgelijk circuit is gebouwd en on

derzocht door\Bell. ,,/
./

/

/ ,
I •
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Op enige kleine modificaties na is dit bet circuit zoals wij dit heb-

ben gerealiseerd.

De sample-brug (de schakelaar) wordt gestuurd door een constante

stroombron.

I
,l ~ I I

, I " ,

om symmetrie-moeilijkheden met transformatoren te vermijden wordt
F!r'~. ,,/' <." "i.--, ~','~ _ ......~ .,J /1

een sinusvormige spanning'doorgevoerd aan de steprecovery diodes

Ds en Ds ' •(zie figuur 2). Deze leveren de scherpe sample-pulsen.

Ais de diodes D en D ' hoogohmig zijn gaat de sample-tijd in.
c c

Ais Vo = 1 (R.+r), en
o 1

r • differentiaal weerstand van de diodebrug,

( dan zal als e. - V > v de hold capaciteit C ongeveer lineair ont-
1 c 0 Q

~\ V\A--v4- """"":J ~ laden of opgeladen worden met 1
0

•

,It /Lc1A (
j '11"L,e[L '""" .',' ~
, j Ais e. - V ~ v dan gaat het op- of ontladen verder met de tijd-

( 1 c 0

(constante tl • C (R.+r)o 1

Stel ~e.· verschil tussen e (n-I) (is spanning tijdens de laatste
1 0

holdtijd) en e.(n) (is de ingangsspanning op het volgende sample
1

tijdstip) •

M.a.w. ~ei • ei(n) - eo(n-I)

Ais 6ei < Vo gaat het laden via de e-macht met tijdconstante t
1

(we stellen hierbij dat er geen variatie in het bemonsterde signaal

optreedt).

Ret is van belang dat de ingangsspanning gedurende de sample-tijd niet

•. ' • l

,I l ..... ) <J '':~)

te snel varieert, omdat dan het op- of ontladen van Co met de constan

te stroom 1 niet kan overgaan in op- of ontladen via de e-macht. Reto

uitgangssignaal zal het ingangssignaal dan niet voldoende dicht kunnen

naderen.
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Een volgend punt is bet niet-ideaal zijn van de sample-pulsen

(geen oneindig steile flanken).'.>

Hierdoor krijgen we dat zo~el bij in- en uitschakelen de diodes in de
\,

diode-brug niet gelijk in- of uitschakelen, waardoor er verminking in

het bemonsterde signaal optreedt. Voor een nauwkeuriger beschrijving

hiervan verwijzen wij naar appendix II.

III.

~ S.T. ~

-u

~QVt R
l

T,

figuur 3
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Een kleine variatie op figuur 2 is figuur 3, waarbij alleen de

sample-puls via een ander systeem wordt verkregen.

Men gaat hierbij ook weer uit van een sinusvormige spanning die via

een Schmitt trigger en een Blocking oscillator aan twee steprecove-

rydiodes wordt toegevoerd. De stromen door deze diodes, D1 en D
2

,

worden door de potentiometers PI en P
2

verschillend ingesteld.

Door een negatieve puls uit de Blocking oscillator wordt nu eerst

DI en daarna D2 hoogohmig (D I had een kleinere instelstroom dan

D
2
), en men krijgt op punt A een smalle puls Ts (negatief).

(Zie figuur 3a).

Voor diode D
I

geldt:

J flT = T In (I + -)
sl 1 J rl

Tsl = het tijdsverschil tussen het inschakelen van de negatie

ve puls en het hoogohmig worden van de diode.

T = de levensduur van de minderheidsladingsd~agersin de
1

pn-overgang.

J fl = de stroom in de voorwaartsrichting

J rl = de stroom in de sperrichting

Voor diode D2 geldt naar analogie van diode DI

J
In (I+-E. )

J r2

Theoretisch kan men elke gewenste pulsbreedte maken die binnen de

stroombereiken van DI en D2 ligt.
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T =A;(T
2

-T
1
'\1

s ") \ s s ,}

\

~y
In ~\praktijk blijkt dit niet geheel juist te zijn.

'7 )
/

Pulsen van maximaal 15 nsec. konden we nog realiseren, bredere niet.

In de litteratuur werd gesteld dat een spanning van 10 V over 50

haalbaar was, dit is ons echter niet gelukt.

Wij hebben dit systeem gebouwd en uitgeprobeerd, maar de moeilijkhe-

,den deden zich voor toen bleek dat de impulstrafo's T1, T2, T3 en T4

II naast het grote verlies dat ze hebben, ook nog looptijdverschillen
c/, -/

( :::::::::::nd::c~~~t onder de 2~n~c~ weggewerkt konden worden
nit was de voornaamste reden waarom wij hiervan zijn afgestapt.

~ fd=1%
'-"

"0

°i
'~5~ I

~
~0.2 0eo iij 0,1
c

Cc --'
a.
11\

figuur 4

Een ander spanning-sample circuit is dat van figuur 4, dat gebruik

maakt van "resonant-transfer overdracht".
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De herhalingstijd van het schak.elen van de brug SI is cT en deze

tijd moet groter zijn dan T , de sample-tijd. Gedurende de tijd
s

(cT - T
s

) volgt de spanning over de condensator-CB de ingangs-

ning ei en wordt CB daardoor opgeladen of ontladen volgens een

e-macht met de tijdconstante T
3

•

Als aan de betrekkingen

-cTexp(-)
T3

2
< - enNm

\ .
\, " T'" CBR.

3 1

wordt voldaan, dan zal de spanning over CB ongeveer gelijk zijn aan

ei op het tijdstip juist voordat de sample-puls es wordt gegeven•

. Ten tijde t = 0 gaat de,schakelaar SI dicht en de resonantiestroom 'l c.
CB'C..B'C-,

ir(t) = {C +C * (vB-v~)w sin w t}
B ~c. rc 0 0

(,......... 1

loopt juist de stroom gedurende de posi-

l'
w
o

1T
Als we Ts .... w

o
tieve halve periode en de lading van CB wordt op Cc overgedragen en

. waarbij

omgekeerd.

Verwaarlozen we de weerstand van de diode-brug dan gaat er geen

- - ----~ IT
(z //-

) L),/

energie verloren bij het.ladingtransport. Kiezen we T
3

weer klein dan ~ ;;

kan het clamping circuit voor de voorheen beschreven toepassing weg- ~

gelaten worden.

Ala een dergelijk S &H als hierboven beschreven, gebruikt wordt voor

r r I ~" hoge sample frequenties met grote nauwkeurigheidseis. dan is de va-
, ... t ,f••~, ~

, riatie van Wo tengevolge van L- en C-variatie en de variatie in de
I
,breedte van de sample-puls een probleem.

Figuur 4c geeft het effect van deze twee variaties op de aample-
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nauwk.eurigheid.

niet meer dan 0.• 2 a 0,3% varieren. .~.

)~ c] rr'~ f~./'/t-

Om een O. J% nauwkeurigh.eid
!J.Ts
T s

te halen mag bij !J.f • O. J%

/

Ad 2.
-v. eo eo

Cob
Cc+

I~
Rl

e'I

0 ®
figuur 5

Figuur 5 toont een stroom-sampling circuit.

·Ret bold-circuit is een spannings-hold circuit.

Gesteld is dat de ingangsstroom I. evenredig is met e ••
L L

indien 1. (t) constant is voor
1

geldt, zie Sb:
Ts

eo· t- JIi (t)dt •
c 0

Dan

o < t < Ts
Bet clampen is bier van wezenlijk belang alsook bet voldoen van

t en T aan de betrekking
If s

met to. • C R... C 1

2/Nm

Ret 8tro~sample circuit beeft een aanwijsbaar voordeel, en wel dat

het gebruik van puls-transformatoren om de sample-puls te verkrijgen
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niet nodig i&, en dat verder slechts een laag stuurvermogen vereist

is.

Anderzijds heeft dit circuit enige nadelen:

Ie. Het verlopen van de spanning over de hola C wordt veroorzaakt____-- c

door de lekstroam I CBO van transistor T • Daaram moet aan het
r ,,' ,

volgende worden voldaan: \ J-----. c Cc-_,__ P '---, J / '(-l<-\-~'"'' 'II;..

waarbij I de maximale laadstroom is. Een variatie van de cols

lector capaciteit C b van de transistor T beinvloedt heto r

sample karakter.

2e. Dit stroam circuit is niet geschikt voor hoge snelheden. daar
_'I,(

Ts klein moet zijn am de volgende reden: -'P)

Een variatie in T beinvloedtidirekt de sampl~ nauwkeurigheid
, ~ s '

en I. moet constant zijn gedurende het bemonsteren.
1

i
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Paragraaf .2: Beschrijvins van de werking van on,s ,S & H naar de drie

hoofddelen waaruit het is opgebouwd.

Zoals we in de inleiding hebben vermeld, kunnen we ons S &H in drie

hoofddelen on~erverdelen, te weten:

t. de voorversterker;

2. het sample gedeelte;

3. de hold condensator en de eindversterker.

In deze volgorde zullen wij een en Ander bespreken.

t. De voorversterker.

Het ingangssignaal is een positief signaal met een bandbreedte van

6 MHz.

Het ingangssignaal mag niet zonder meer aan de diode-brug geschakeld

worden, omdat soms tijdens de bemonsteringstijd grote stromen gele-

verd moeten worden. Dit zou het ingangssignaal te zwaar belasten,

zodat op het ogenblik van "holden" de spanning op de condensator niet

de juiste waarde heeft.

De condensator is dan immers nog niet voldoende op- of ontladen.

Het is dus zaak een versterker tussen de ingangsspanning en de diode-

brug op te nemen.

Figuur 7 toont de schakeling zoals we die gerealiseerd hebben. De in-

i gangstransistoren Tt en Ttl zijn zeer temperatuur-gevoelig. Door

L.~(~OL.A'/2~. hiervoor de MD 701 t te nemen, (dit zijn twee transistoren in een be

( huizing), hebben we bereikt dat de temperatuurgradient minimaal is.

Met de weerstand Rt kan bij kortgesloten ingang de uitgangsspanning

op 0 V afgeregeld worden.
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figuur 7

MD 701 +12 V

I,
I t~

()

T2 en T2' zijn ook, evenals T3 en T3', in een behuizing genomen. Dit

zijn respectievelijk de ,MD 918 A en MD 7011.

De uitgangsimpedantie van deze versterker is ongeveer 4 ohm. Deze ver-

sterker moet gedurende een korte tijd minstens I (30 mA in ons geo

val) kunnen leveren. Als op het moment van bemonsteren de spanning op

~e condensator min de ingangsspanning in absolute waarde groter dan

'; ~- '~
Vo is, waarbij v • I (R.+r)

001
(zie par. I, II),

dan wordt de condensator op- of ont1aden met de constante stroom I o

d.w.z. een van de stroombronnen J3 of J4 levert praktisch a1 zijn

stroom via een van de vier brugdiodes aan decondensator, of krijgt

zijn stroom via een van de vier diodes van de condensator.

Stel dat de ingangsspanniag groter is dan de condensatorspanning, dan

levert J4 via diode DII 30 mA aan de ho1d-condensator en de verster

ker 1evert de 30 mA via D aan de stroombron J3, totdat
J.Y

VIN-OUT • IVBCI ~ Ivol • Daarna gaat het opladen verder volgens een
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.
e-macht met tijdconstante T • C (R.+r).

1 01

In de praktijk is het niet zo eenvoudig zo'n versterker te realiseren.

In paragraaf 3 komen we hierop terug.

Narigheden kunnen optreden op het ogenblik van bemonsteren. Door de

lage uitgangs-impedantie ontstaat het zogenaamde "ringing". een oscil-

latie verschijnsel dat door een geschikte weerstand in serie met de

brugingang op te nemen voor een groot gedeelte teniet gedaan kan wor-

den.

2. Het sample gedeelte.

Ons S &His. zoals we in paragraaf 1 hebben vermeld, een combinatie

van I-I~ en I-III. 'Zie figuur 6.

Met een positieve triggerpuls van ca. 3 nsec. breedte wordt transistor

tl open gestuurd. Dit resulteert in een negatieve puls over de collec-

tor impedantie. Deze collector-impedantie bestaat uit een wikkeling

van trafo ut. De secundaire wikkeling van UI is in serie geschakeld

~~ ·.~i'(d. ~r>j met de wikkeling LI van trafo U2.
" ~' .' .'.

LI en L2 vormen met de transistoren t2, t3 en t4 de Blocking oscillator

(Booth strap oscillator). De secundaire wikkeling van ut geeft de

trigger puls aan de ingang van tl weer als een stroompuls op de gemeen-

schappelijke basis van t2. t3 en t4. Deze stroom impuls, die positief

is. zorgt e~ voor dat de transistoren t2, t3 en t4 open gestuurd worden

en we krijgen een negatieve puls over L2, die een grootte heeft van

ongeveer 12 V. : '.j ~ ,'.'( j ,,> ,'.' ;. ,.~ - ~,- <~ L...-v ,f/, c/' (.'.'.: ' "

In de gemeenschappelijke basisleiding is ook een stukje coax-kabel van

ongeveer 25 cm opgenomen. Hiermede. en met RI kan de breedte van de puls

geregeld worden.

c:'

\\
/
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De coax-kabel is aan het eind open, hierdoor w9rdt de ~~?1~eVe im
~ (

puIs aan het eind van de kabel ne~ief-j~reflecteerden na een tijd
./ ',---

die bepaald wordt door de lengte van de kabel, wordt de negatieve

impuls aan de basis merkbaar.

Deze negatieve puIs schakelt de transistoren T2, T3 en T4 af.

De gebruikte transistoren (BFY 90), hebben de prettige bijkomstigheid

dat ze bij het uitschakelen een steprecovery effect vertonen, wat ons

zeer ten goede komt; immers hierdoor wordt de afschakelflank reeds

behoorlijk steil. De weerstanden van 10 ohm in de emitter-Ieiding

dienen om het niet-gelijk-zijn van de transistoren te compenseren.

We beschouwen nu eerst de periode waaraan geen triggerpuls is vooraf- K
v

gegaan. Trafo UI is gerealiseerd door een ferriet ring van ca. 5 mm ~,o

doorsnede, waarop twee getwiste koperdraadjes (0,12 mm) vier windin~ \\1 ~ yI
I V"', '~ )J'

gen vormen. U2 heeft twee stel wikkelingen. Het ene stel bestaat ui~Y ~.~'\ ~

LI L2 d · k . . . . d' h d \ )(~ ,,fen , 1e 00 getwlst ZlJn en zes W1n 1ngen vormen, en et an ere"\ ~-

sts1 nit L3 en L4. die eveneens getwist zijn en vier windingen vor- ) ~v'~
men.

Door voedingsspanningen van plus en min 6,8 V worden met behulp van

een zener diode ZI de punten A en B op 3,1 resp. -3,1 V gebracht.

Door de vier stroombronnen Jl, J2, J3 en J4 worden de punten C, D,

E en F op resp. +2,2 V, -2,2 V, +1,6 V en - 1,6V gebracht. (dit geldt
/' "'-

als er geen stuurpuis is). '\

De clamping diodes zorgen ervpor dat op de punten C en D het signaal
/i... \i;

niet boven +2,IV of onder -2,IV kan komen.

De stroom uit de stroombron JI verdeelt zich gedeeltelijk over de tak

waarin D3 zich bevindt; een gedeelte gaat via D6 naar de +1,6V enhet

grootste gedeelte (30 mA) verdwijnt in de stroombron J3.
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Om symmettie overwegingen geldt hetzeIfde voor J2. Deze krijgt de

stroom voor het grootste gedeelte uit J4 (30 mA), een gedeelte via

D7 uit de bron van -1,6V en de rest via de tak met D3.

Door Z2 geschikt te kiezen kan er praktisch geen stroom door de diodes

DI en D2 vloeien. De diodes van de brug Dl , Dll , DIll en DlV zijn

hoogohmig, wat gemakkelijk in te den is.

De diodes zijn HP230S en HP 2308 (DI tIm DIO).

" \ ......-~ k"J e.-~L.. ti-
d U

De tak met D4 voert ook geen stroom, omdat deze diode hoogohmig is.

Vervolgens beschouwen we de toestand volgend op de triggerpuls.

Zoals we aan het begin van deze paragraaf beschreven hebben, volgt op

een positieve triggerpuls een negatieve puls van ongeveer 12 V over

L2. De breedte van deze puls kunnen we regelen met de coaxkabel en de

weerstand RI. Deze negatieve puls wordt via L3 en L4, die op dezelfde

kern liggen, overgedragen op punt A en punt B, en weI zo, dat op A een

negatieve, en op Been positieve puls komt.

De pulsen moeten zo groot zijn dat ze bij C en D op resp. -2,IV en

+2,IV worden begrensd. Deze niveau's zijn zo Iaag dat de diodes D9 en

DIO hoogohmig worden, en de diodes Dl tIm DlV gaan geleiden.

De stroom van J4 verdwijnt via de diode brug in J3 en de stroom van

JI via de diode DI; J2 trekt de stroom via D2.

D3 wordt hoogohmig. De diode D4, die een steprecovery diode is, wordt

gedurende de tijd dat de pulsen aanwezig zijn in de geleidingstoestand

gebracht. Als de pulsen uitgeschakeld worden, dan zal over deze diode

gedurende enige tijd het spanningsverschil behouden blijven. D4 wordt

dan door een gedeelte van JI en J2 "Ieeggezogen". Pas ale aHe lading

uit D4 is verdwenen, gaat deze over in de hoogohmige toestand.
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Dit geschiedt in ongeveer 200 - 300 psec en de rusttoestand wordt in

een tijd kleiner dan 1 nsec verkregen. In deze tijd wordt dus de

diode brug afgeschakeld.

Dat het in- en uitschakelen niet oneindig snel gebeurt, is iets wat

fouten introduceert. Het inschakelen is dan relatief van minder be-

lang dan het uitschakelen. Als de tijd waarin de brug in geleiding

is lang genoeg is, zullen de inschakel-verschijnselen wel genivel-

leerd kunnen worden. De uitschakel-verschijnselen geven direkt fouten

die niet gehee~-gecompenseerdkunnen worden. Hiertoe verwijzen we

naar appendixII.

De voedingsspanningen zoals die in figuur 6 zijn weergegeven, hebben

we verkregen door deze van twee gestabiliseerde spanningen (+30V en

-30V) af te zeneren. Het is een kwestie van uitproberen, welke ring

( kerntjes in combinatie met een bepaalde draaddikte, bij een zekere
1

( maat van twisten de pulsen verschaften in het gebied waar wij die

wilden hebben.

3.- De Hold-condensator C en de eindversterker.e

3A. De Hold-condensator, C •. 0

C wordt door drie eisen bepaald, en wel:o

a. de beschikbare sample-tijd;

b. de weerstand van de keten gedurende de hold-tijd;

c. de toelaatbare mate van overspraak.

a. De beschikbare sample-tijd.

In ons geval moet het gesampelde signaal gecodeerd worden in een 8-bits-

code. De Analoog-Digitaal-omzetter werkt volgens het "two-bit-at-a-time"

principe en heeft ongeveer 56 nsec nodig om een niveau volledig te code-
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reno (Wij'verwijzen hiertoe naar het afstudeervers1ag van de heer

rg. Smakman 1969).

Zoa1s wij in de in1eiding verme1d hebben, zijn we overeengekomen dat

we 60 nsec zouden reserveren voor de ho1d-tijd. In de resterende 20

nsec (we bemonsteren met een frequentie van 12.5 MHz). moet de con-

densator Co opge1aden worden en moeten a11e in- of uitschake1ver

schijnse1en voorbij zijn.

Beschouwen we de hoogste frequentie van het ana10ge signaa1 die kan

voorkomen (6 MHz), en denken we de samp1e-frequentie gemaksha1ve

12 MHz; het kan dan voorkomen dat we bij e~n bemonstering het minima-

1e, en bij de vo1gende bemonstering het maxima1e signaa1 moeten be-

monsteren. In die 20 nsec moet de condensator van 0 V naar 1 V opge-

laden worden, of omgekeerd.

Nemen we vervo1gens aan dat de condensator 1ineair opge1aden wordt met

de constante stroom 10 en dat het afschake1en ideaa1 gaat. dUB zonder

uits1ingerverschijnse1en. dan kunnen we een globa1e waarde voor C
o

voorspel1en uit de betrekking

C maxo
• 30 • 10-3.20.10-9

1
• 600 pF

Ret is duide1ijk dat de eigen1ijke Co k1einer moet zijn dan Comax, om

dat het op1aden a1s IVBCI ~ IVol vo1gens een e-macht gaat en niet met

constante stroom. Bovendien moe ten we tijd reserveren voor de uits1in-

gerverschijnselen. We hebben daarom een C van 100 pF gekozen.
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b. De weerstand van de keten gedurende de hold-tijd.

Beschouwen we nu de maximale weerstand van de keten in de holdtoestand,

dan zal mede door deze weerstand de C bepaald worden. De uitgangsver
" 0

sterker heeft als ingangscomponent een Field Effect Transistor (Tis88).

Zonder bijzonder ingrijpende constructieve handelingen is een ingangs-

weerstand van 5 i 10 Mn het maximum wat te bereiken is. Hierbij denken

we aan de totale weerstand, dus ook de lekweerstand,die parallel aan

de ingang van de FET gedacht wordt.

Stel dat de overspraak verwaarloosd mag worden, dan mag gedurende de

hold-tijd het het signaal niet meer dan i niveau afvallen. We hebben een

8-bit-code, dus 28 • 256 nivcau's. Het afvallen mag dus niet meer dan

5~2 van het maximale niveau bedragen, aan het eind van de holdperiode.

We normeren de spanning ten tijde t • 0 op 1. t • 0 is het ogenblik

waarop de hold-tijd ingaat (zie figuur 8).

f:crO -_-:...::-;;..:-:...:-:..:-:..:-:.:.-..:.:--:.J.

Na 60 nsec (we denken weer aan een be-

monsteringstijd van 20 nsec) mag de span~

1
ning over Co minimaal 1 - 512 zijn.

De spanning is volgens een e-macht afge-

nomen.

o 60nse( • t
We willen nu weten wat de minimaal toe-

figuur 8 laatbare RC;tijd is.
t

Na 60 nsec is de spanning over de condensator e- RC".

-t/RC,· 0,998e "

-xDit mogen we doen, want als we e ontwikkelen in een machtreeks, vin-
.. 2.

den we ~ . ie ~.l-.x+?T.+ ....2.
!
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Als x maar' klein genoeg is t.o.v. I geldt e-x I of I -x.. - x, - e .. x.

In ons geval is -3 en is aan de eis voldaan.x .. 2.10 ,

Dus RC~"
t 6 10-8 103 .. 3 10-5.. -

2.10-3 2 • • •

Houden we C is 100 pF aan, dan volgt hieruit dat R .. 300 1m. Dit is
0

een realiseerbare impedantie.

c. De toelaatbare mate van overspraak.

Een volgend punt dat enige aandacht verdient is de grootte van de

overspraak. om tot een uitspraak hierover te kunnen komen, nemen we aan

dat in de schakeling van figuur 6 de diodebrug gedurende de hold-tijd

'.' ,':' op de punten E en F volkomen gelijke impedanties heeft.

We'worden in onze aanname gesterkt door het feit dat de diodes die de

brug vormen uitgezocht zijn op gelijke ~ bij een bepaalde stroom. Boven

dien hebben ze gelijke capaciteit.

Ook de diodes D9 en DIO, D6 en D7 zijn uitgezocht op deze gelijkheid.

We kunnen het gedeelte van figuur 6 dat van belang is voor deze beschou-

wing als volgt schetsen (figuur 9).

figuur 9

We wijzen er nogmaals op dat we spreken over de hold-tijd, dus de dio-

des DI tIm Drv zijn hoogohmig, en D9, D6, DIO en D7 zijn in geleiding.
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De diodes in geleiding kunnen we vervangen door hun differentiaal-

weerstand r d , de diodes in sper door hun capaciteit.

De rest van het circuit dat met punt C en D verbonden is, is hoog-

- ohmig t.o.v. de differentiaalweerstand van D6, D9, D]O en D7, zo-

dat dit weggelaten kan worden. Bovendien worden de ontkoppelconden-

satoren voldoende groot gedacht. Figuur 9 gaat dan over in figuur

lOa.

-=-

figuur ]0-

Om symmetrie overwegingen, zoals gezegd, is r 6 • r 7 • r 10 • r 9 • R

Figuur lOa gaat dan over in figuur JOb.

\
]

ywC
o

]
• e.1 Co

+2'C

1
• e.1

C
• C"+'lC':"o
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1 1
RC 'W2C + -=--C )J JW 0e. *-"""":"---"""7""""""':::-

I Ri';-L + _.1_
I JW2C JWCoe. = ----~---....:=------:_=__--

, 1 + -,.....-1_
1 R<jW2C jWCo )- + ---"--~-----'---.--=-

jW2C R +_.1_ +-.'-
Jtu2C JWCo

. 1 1
JW2RC (jW2C + -IW---=eo-

-----:-----...<.:-,..>::..:::..----'--"-=-.:::;-"'-----:-------::-- 1t e·
RT~+-l-+· 1 1 I

JW2C jWCo · JW2RC< jW2C + jwCo)

R+ ~ 2RC
_ ---;o----::CO;-=--_~~-e _ R + Co

1 . - ----::=-=-=::------=:!L--=---~-e
R + . + . 1 + R + 2RC I 2R + 2RC 1 < Co -+- 2C) i

JW2C JWC o Co Co + jw 2CC
o

1 + 2C
Co

2 1" 2C + ..!.. <
Co JW

Co + 2C= -------"----=---- e·
2Co + 2C _1_< CoT2C ,

+ jw 2CR)

2C Co +2C
e_ --- * e.
o 2C TC

O
2Co + 2C + _.1_< Co+2C} I

JW 2CR

C
----------:-""::""':'- e·

- Co + C + --!- ( Co + 2C ) I
jw 4CR

C
-

(Co + C) _ j < Co + 2C )
4WCR

I:~I =
C

C~Co I:~I C
daar =,

2 (Co+ 2C ) 2 C~ 1 (4~CR )2CCo1" C) + 4WCR +

veer 6MHz. IS 1 ~ 1 dus
4WCR

4wc2R -
Co
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C is ongeveer 1,5 pF (fabrieksgegeven).

C = 100 pFo

R is in de orde grootte van ohms. We kiezen R ongeveer 10 ohm.

De hoogste frequentie is 6.106 Hz.

Door onze aanname voor C t R en C bij 6 MHz, iso

~ 5.10-6 = - 110 dB

Dit is voldoende voor de overspraakdemping.

Een hold condensator van 100 pF 'zou aan de drie gestelde eisen voldoen.

Verkleinen we de condensator dan wordt de oplaadtijd, c.q. de ontlaad-

tijd steeds gunstiger, maar aan de ingangs-impedantie van de eindver-

sterker worden steeds hogere eisen gesteld en de overspraakdemping

wordt ook steeds kleiner.

3B. De eindversterker.

Deze versterker moet voldoen aan drie eisen:

a. de versterking moet -1 zijn;

b. de ingangs impedantie moet groter dan 300 Kf2 zijn;( ~{

c. de uitgang moet met 50 ohm belast kunnen worden.

We denken daarom de versterker uit twee delen opgebouwd •
.' .

Het eerste gedeelte is op te vatten als de impedantie transformator,
I":'

terwijl het tweede deel de versterking -1 bewerksteitlgt en tevens de
i

uitgang geschikt maakt voor een belasting met 50 ohmt~
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Het eerste deel

figuur 11

'-----+-----.........-- Vu

o------I-------e- VB

De stromen zijn gedefinieerd als in figuur 11.

Aanname: We denken de FET ideaal, d.i. i d (drainstroom) • is (source

stroom). De zener diode heeft een weerstand die te verwaarlozen is.

De terugwerking van de transistor is voor deze frequentie te verwaarlo-

zen, d.w.z.

We kiezen R zodanig dat bij een gegeven Id en I c

(+VB-Vd) = IdRd

IdRd = Vzener + VBE(Ic )

N.B. Het gaat hier om gelijkstroom en gelijkspanning.

We kunnen dan voor de wisselstroombetrekkingen schrijven:

)

./

De zener diode dient om de emi t~tel"-spanning te verkleinen, terwij 1 voor

wisselspanning de weerstand~och 0 blij~~. We kunnen deze weerstand nog
.' . ~.-._..-

verder verkleinen door een condensator over de zener diode aan te bren-

gen: dit is in ieder geval aan te raden, omdat een zener diode ruis in-

troduceert.
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ic =- St id 2d
( N.B. St vBE-~ Vd

6=Sd ( Vi - Vs ) ft= steilheid v/d transistor.

~= "
p FET

- ~ = -6( ~+R)+ ~R

Id = ~ vi - ~ id ( Rs + R) - St ~ R6Zd

I
C

z _ Vu open
u-

iu kortgesloten
=

i k= lim
u R-O =

v =uo
Sd ( 1 + St~) R

------=.-----=--=--- vi
1 + Sd ( Rs + R ) + St Sd R Zd

v
~=~ =

IUk

__S....;:d=--l_'_... _S....;:t_Z.=..d_)R *__1_...---:Sd::..........:f\~ =

1+ Sd ( Rs + R)+ St ~ R ~ Sd ( 1 ... St ~ )

en we k ie zen Sd Zd =k >1 ,dan word t Zu
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We kunnen Z willekeurig klein maken door S • Sd en R te varieren •. u t' s

Door R nog te ontkoppelen wordt Z minimaal gemaakt. Dit is vooral
s u

aanbevelenswaardig omdat bij hogere frequenties de werking van de

componenten sterker af gaat wijken van het ideale gedragspatroon.

Bovendien wordt aan de relatie

beter voldaan.

We beschouwen nu v en Z.•
u 1.

~) ') ).
\ I
l-;' >~ l,

V.
1.

en

vu

SdStZdR

Vu ~ SdStZdR vi ~ vi

Vu is alleen in niveau verschoven t.o.v. vi en wel IdRs •

v.
Z. == 1. _

1 V. - V
1. u

10M

(i , de gate stroom, is 0).g

V.
1

Z. = ----
1. V. - V

1. U
• 10 Mn =

1 + Sd(Rs + R) + StSdZdR

1 + SdRs
• 10 Mn-

• 10 Mn

bij ontkoppelde R •
s

==========-====-==••==

Als deze faktor StSdZdR ongeveer 10 is, kan Zi ongeveer 100 Mn bedra-
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gen. Rieraan staat natuurlijk parallel de lekweerstand van de hold-

condensator en een lekweerstand door constructieve beperkingen.

De totale Z. kan echter toch zo groot gemaakt worden dat aan de eis
1

R. »300 Kn bij een condensator van 100 pF, ruimschoota is vol
1

daan.

Ret tweede gedeelte

Dit gedeelte moet samen

een versterking -I opleve- <.

L..----' '-------' -VB

figuur 12

met het eerste gedeelte

ren bij een belasting van

son aan de uitgang. De ge-

ijkte methode om dit soort

schakelingen te realiseren

is, uit te gaan van een

verschilversterker.

In figuur 12 hebben we een

en ander geschetst.

De transistoren TI en T2,

alsook T3 en T4, zijn van

het type MD708A. Deze heb-

ben het voordeel dat ze

/

"gematched" zijn, dus de V
BE

en ~VBE als functie van de temperatuur

zijn zo goed mogelijk gelijk gemaakt. De versterkingsfactor is ook

bij benadering gelijk.

ideaal zijn zou v gelijk zijn aan -v. als
c 1

Ala de componenten
RI

R2 =~ en vu = Vc = - v ••
1
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Maar omdat in het eerste gedee1te de uitgangsspanning niet gehee1

ge1ijk is aan de ingangsspanning en omdat hier in het tweede gedee1-

te de verschi1versterker met T
I

en T2 nog ingebouwde emitter-,

co11ector- en basisweerstanden heeft en bovendien de emittervo1ger

met TS niet ideaa1
R

I ..
< ~ z1Jn.

is, meet om a1 deze effecten te compenseren

,. ~ 'f

- (

Dmdat we een signaa1 met scherpe f1anken willen overdragen moeten we

met k1eine co11ectorweerstanden werken. De zenerdiode 21 maakt dit

moge1ijk, omdat deze de voedingsspanning reduceert.

De f1anken worden afgerond door de RC constante van de co11ectorke-

ten. Met R in figuur II konden we het niveau inste11en waarovers

het ingangssignaa1 verschoven is. Dit niveau is van be1ang voor fi-

guur 12. Het bepaa1t n1. de VCE van TI en T2 •

VEvan TI en T2 1igt ca. 0,7 V onder het ge1ijkspanningsniveau van de

ingang; dit is nodig omdat VE van TS 0 V moet zijn. In feite is a11een

het gedrag van Tt van be1ang, mits de overname van T2 gewaarborgd

b1ijft. Even grote stromen en stroomveranderingen in de beide transis-

toren geven echter de minima1e temperatuursgradienten en dus de maxi-

male stabi1iteit.

Een k1eine correctie op het 0 niveau van v kan bereikt worden door
u

PI. Deze wordt goed ontkoppe1d.

De stroombron die de constante ge1ijkstroom moet voeren wordt gevormd

door T3 en T4• Zoa1s we reeds zeiden, hebben T3 en T4 bij benadering

ge1ijke VBE bij dezelfde ge1ijkstroom en gelijke ~VBE a1s functie van

de temperatuur.

We hebben T3 geschake1d zoa1s in figuur 12 is aangegeven.Door T3 gaat

deze1fde stroom a1s door T4• T3 is a1s diode geschake1d. De transis-
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toren hebben een negatieve temperatuurs coefficient.

Als nu door de verhoging van de temperatuur vBElager wordt. zal dit

zowel voor T3 als voor T4 hetzelfde zijn. De stroom door T4 heeft

de tendens groter te worde~. de stroom door T3 eveneens. maar dan

wordt VB4 = VC3 = VB3 ook lager en de stroomtoename wordt tegen

gewerkt.

TS is de emittervolger die er voor zorgt dat de uitgang weer laag

ohmig is. Om de emittervolger te dimensioneren. gaan we als voigt te-

werk. Zie figuur 13.
t

'e - ic+ Ib= ic( , ... a.')

'e =5 Vbe =5 (vi - ie. Re )

=S[v. - i (1'" 1. )RJ
I C a' e.

ie [ , i' S( 1 ... ~,) ~1 =S Vi

=
, + S( , + ~,) R

e

1
= v. S ( t... Cp)

I'TS(l+J.,)Ra. e,
5 ~( , + a')

. ,
1=1('+-)
e c a.'

Vue= i e Re =Vi

vue

iek

figuur 13

Ib-Vi

1i k= lim i = ( 1 + -,) 5 v. . Z =
ceo. I u

Re--.O

1 +S<1+..1,)Rce e

als a.'», dan is Zu

'''' S Re

-' II R- 5 II e

Door de stroam te kiezen kunnen we de uitgangsimpedantie bepalen.

Want s • 40 I; voor 10 mA is 1 ~ 21n •c s

De uitgangsimpedantie is dan altijd kleiner dan 21n.

Bij belasting met son zal de uitgangsspanning ca. 4P% kleiner worden

als we aannemen dat de uitgangsimpedantie 21n is.
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Figuur 14 geeft de totale eindversterker zoals wij die gerealiseerd

hebben.

---r---..,-----..---r----,.-------.,----...---.--- +12V

6,8

figuur 14



- 34 -

Paragraaf 3: Ontwerpmoei1ijkheden.

De ontwerpmoei1ijkheden die zich hebben voorgedaan zijn voor het

grootste gedee1te te wijten aan een te geringe kennis van het gedrag

van hoog-frequente schake1ingen. De nanosecunden die zo onontbeer

1ijk zijn voor de geste1de criteria, kunnen door te lange toevoerwe

gen, of verkeerd gekozen aardpunten vo1komen teniet gedaan worden.

A1 doende kwamen wij achter verschi11ende punten die in vo1gende

ontwerpen gedee1te1ijk gecompenseerd werden, echter vaak weer ten

koste van andere moei1ijkheden.

Zo is bijvoorbee1d geb1eken dat dubbe1zijdige printp1aat een essen

tie1e pei1er is waarop deze constructies moeten rusten. Het optima

1e gebruik hiervan is echter iets wat meer op praktische dan op

theoretische kennis stoe1t.

In onze constructie hebben wij een kant van de printp1aat a1s ge

meensehappe1ijk aardvlak gekozen. Dit imp1iceerde dat we koper moes

ten verwijderen op die p1aatsen waar de toevoerdraden van de kompo

nenten die op het aardv1ak 1agen, door de printp1aat ge1eid moesten

worden. De zo ontstane "meren" kunnen zeer gri11ige vormen aannemen.

De aardstromen die door het aardv1ak lopen geven nu meesta1 op de

seherpere punten van de "meren" sproeiverschijnse1en die een hinder

1ijke inwerking kunnen hebben op nabij ge1egen komponenten.

Het hoogohmig worden van de stepreeovery diodes gaat gepaard met

zeer hoogfrequente storingen, die slechts met de uiterste zorg van

de rest van de schake1ing geiso1eerd kunnen worden.

Door niet optima1e 1igging van komponenten kunnen de daardoor ont

stane te lange draden de stei1e f1anken teniet doen. Bovendien van

gen deze "lange" 1eidingen (vaak in de orde grootte van 3 a 4 em)

storingen op, die weer bijdragen tot een verslechtering van het
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signaal. Door deze leidingen te verkorten. wordt dan weer de sym

metrie van bepaalde delen verstoord. (Zie paragraaf 2. 2).

Om toch nog de juiste symmetrie en de beste flanksteilheden te waar

borgen. moet t.a.v. de ligging van de componenten een compromis

worden getroffen. Uitspraken hieromtrent kunnen pas worden gedaan

nadat een schakeling volledig gebouwd en onderzocht is.

Komponenten die eenmaal in een schakeling gebruikt zijn, kunnen vaak

niet zo gemakkelijk verwijderd worden voor gebruik in een andere

schakeling. Bij dure komponenten moesten wij met dit punt terdege re

kening houden. Bij gebruik van hot-carrier en steprecovery diodes

zouden de draden enerzijds zo lang mogelijk moeten zijn om ze blj het

aanbrengen of verwijderen met een pincet te kunnen vasthouden. Ander

zijds zouden de draden zo kort mogelijk moeten zijn om nadelige effec

ten te voorkomen. Dit zijn vaak ongenuanceerde eisen, waartussen geen

compromis te treffen valt.

Zoals we in paragraaf 2 zeiden, zijn we uitgegaan van gestabiliseerde

spanningen van + en - 30V. De andere spanningen die nodig zijn hebben

we hieruit met weerstanden en zenerdiodes verkregen. Een gemeenschappe-

lijk aardvlak heeft hierbij een nadeel. De komponenten die hierop lig

gen en die zeer warm worden. (b.v. de bronweerstanden en de weerstan

den die de stroombronnen vormen) , voeren hun warmte via het koper af.

De andere komponenten die ook hierop liggen stijgen nu ook in tempe

ratuur. Om dit te compenseren zouden we de voedingsspanningen op een

ander punt moeten maken; hierdoor krijgen we echter weer langere toe

voerleidingen. Wij kunnen echter vermelden dat wij geen moeilijkheden

t.g.v. deze temperatuursstijging hebben ondervonden.

Andere moeilijkheden waren meestal terug te voeren tot de problemen
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die wij hierboven beschreven hebben.

De moeilijkheden die we hebben ondervonden bij de voorversterker. zijn

te wijten aan de snelle toename van de uitgangsimpedantie van deze

versterker voor frequenties boven de 60 MHz.

Het inschakelen aan het begin en het uitschakelen aan het eind van de

bemonsteringstijd zijn op te vatten als z6 hoog-frequente verschijnse

len dat het regelmechanisme van de versterker hiervoor niet goed genoeg

functionneert.

In appendix II komen we hierop nader terug.



- 37 -

Paragraaf 4. Conclusies.

Uit hetgeen wij in de vorige paragrafen hebben behandeld, kunnen we

de conclusies trekken·dat een sample- and holdsysteem staat of valt

met de technische nauwkeurigheid die bereikt kan worden.

Wij hebben gemerkt dat het werken met een bemonsteringsfrequentie van

12,5 MHz en de eis dat de niveau's in een 8-bit-code omgezet moeten

kunnen worden, technisch het maximum haalbare is met komponenten die

in de handel zijn. Hogere bemonsteringsfrequenties en hogere bit-codes

zouden leiden tot essentieel andere technieken die ons inziens een

langere voorbereidingstijd zouden eisen alvorens iets praktisch gere

aliseerd zou kunnen worden.

In ons geval zou een sample-tijd van 8-10 nsec misschien nog haalbaar

zijn maar dan zouden bijzonder hoge eisen aan de rest van het circuit

gesteld moeten worden.

De rimpel op de niveau's was niet te meten omdat deze voor het groot

ste gedeelte door de meetkop van de sample-scope veroorzaakt wordt.

Vergelijking van ons hold-signaal met dat van b.v. Gray and

Kitsopoulos leert, dat ons signaal gedurende langere tijd constant is,

terwijl zij slingeringen van 3 a 4 niveau's gemeten hebben. Een ver

~akking van het signaal tengevolge van systeem grootheden kan voor

het grootste gedeelte door een versterking gecompenseerd worden (zie

appendix II).

Uit de meetgegevens en de detailfoto's was eenbevredigende werking

van het S &H te voorspellen.

Een zaagtandspanning van 0-1 V, die onderverdeeld kon worden in

2 - 256 niveau's, hebben we zichtbaar gemaakt door een TV-ontvanger.

De kwaliteit van het beeld beantwoordde volkomen aan de verwachtingen.
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Appendix 1.

De meetresultaten.

Ret voedingsnet moet aan de volgende eisen voldoen:

Bij + 30V moet 380 mA geleverd kunnen worden, bij -30V moet 390 mA

geleverd kunnen worden.

Ret S & R heeft een ingangsimpedantie van 75~ en moet aan de uitgang

belast worden met son.

De uitgangsimpedantie van de voorversterker is bij frequenties van

0-100 MHz getabelleerd in tabel I en grafisch weergegeven in figuur

1-1.

Tabel I •

MHz Iz I ~u

0 4

2 4

4 4

6 4

8 4

10 4,2

12 4,5

15 5

25 7

30 7,5

40 9

50 10

80 16

100 25

De ingangsweerstand van de eindversterker is niet lineair.

De spanning op de hold condensator neemt gedurende de hold-tijd niet
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volgens een e-macht af, ma~r gaat naar een constante waarde die on-

geveer 1,8 V bedraagt. Dit is als volgt te verklaren.

De gate van de ingangs FET is met de hold-condensator verbonden (zie

figuur 14); verder staan de lekweerstand van de condensator en de lek-

weerstand van de ingang hieraan parallel naar aarde. Deze weerstanden

zijn z6 groot dat de lading van de gate niet af kan vloeien. Dit is

hetzelfde effect als bij een triode waarvan dit rooster niet via een

lekweerstand aan aarde is verbonden.

Bij meting met een analoge scope blijkt de spanning over de eondensa-.
tor lineair toe te nemen tot 1,8 V, onafhankelijk vanaf welke waarde.

Om nu te zien hoe groot de toename over 60 nsec is, hebben we het vol-

gende gedaan:

We maakten de herhalingstijd van de samplepuls 120'-l-see en sloten de

ingang van het S &H kort. Bij elke bemonstering wordt de uitgangsspan-

ning dus op nul teruggebraeht. In de 120 ~sec loopt de spanning line-

air op (zie figuur 1-2).

J ~-PUls
I I

: 1100mV
I
I

120 IJ.sec

fig 1-2

Na 120~sec bedroeg de spanning 700 mV,

en in 60 nsee is di t dus 2~g~ =O,35mV, di t

komt neer op 1/11 niveau enligt dus bin-

nen de gestelde eis.

Aan de hand van enige foto's zullen we nu dit gedrag van het S &H

weergeven.
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Figuur 1-3 geeft de triggerpuls weer waarmede het S & H wordt gestart.

x-as:

y-as:

hokje = 20 nsec

hokje = 0,5 V

figuur I - 3

Tegelijk wordt een pulsgenerator "getriggerd" om een zaagtand te ver

krijgen, die dan zal dienen als het analoge signaal (zie figuur 1-4)

figuur 1-4

x-as:

y-as:

hokje = 200 nsec

hokje 200 mV
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Ret ingangssignaal en het uitgangssignaal tesamen zien we ~n figuur 1-5

We zien dat het uitgangssignaal kleiner is dan het ingangssignaal

(appendix 11).

figuur 1-5

x-as:
y-as:

hokje = 200 nsec
hokje = 200 mV

Ret signaal veer de sample brug, dus na de voorversterker, en het uit-

gangssignaal zien we in figuur 1-6. We zien duidelijk dat het analoge

signaal bij het in- en uitschakelen allesbehalve constant blijft.

x-as: 1 hokje =

y-as: 1 hokj e

200 nsec

200 mV

figuur 1-6
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Een gedetailleerder beeld van figuur 1-6, is figuur 1-7. Rierin zien
we duidelijk hoe de "achterstoep" bij het uitgangssignaal wordt ge
vormd. Ret analoge signaal varieert snel in de knie, juist waar
bemonsterd wordt.

x-as:
y-as:

hokje
hokje

figuur 1-7
= 50 nsec

200 mV

Wat de variatie van een bepaald niveau tijdens de hold-tijd is, is
niet precies te meten. We hebben daarom in figuur 1-8 de sample-scope
zo gevoelig mogelijk ingesteld, en de uitgangsspanning gefotografeerd.
Ter vergelijking is het signaal van de kortgesloten meetkop in deze
stand ook gefotografeerd.

x-as:
y-as:

hokje =
hokje

20 nsec
20 mV

figuur 1-8
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Om de geringe vervorming door de eind versterker te demonstreren, hebben
we in figuur 1-9 en figuur 1-10 gegeven.
Figuur 1-9 is de spanning op de hold-condensator. dus aan de ingang van
de versterker, figuur 1-10 is de uitgangsspanning
Zowel voor figuur 1-9 als voor 1-10 geldt:

x-as:
y-as:

hokje =
hokje

200 nsec
200 mV

We zien dat de versterking inderdaad nagenoeg 1 ~s.

figuur 1-9

figuur 1-10



Met behulp van de synchronisatie inrichting, de D.A.-omzetter, een
teller en een 3 deler, hebben we een "trapjes kromme" zoals figuur
I-II weergeeft, gemaakt.
Dit wordt als ingangssignaal van het S & H gebruikt.

1-7.

x-as:
y-as:

hokje
hokje =

2 ]..lsec
250 mV

figuur I-II

Het uitgangssignaal van de S & H wordt aan een TV-monitor toegevoerd
en het resultaat is figuur 1-12:

figuur 1-12
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De totale opbouw waarmede figuur I-II en figuur 1-12 zijn gerealiseerd,
hebben we gefotografeerd in figuur 1-13:

figuur 1-13
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Appendix 11.

De invloed van het niet ideaal in~ en uitschakelen van de samplebrug.

Naast de eis dat het uitgangssignaal het ingangssignaal voldoende

dicht genaderd moet zijn op het ogenblik van afschakelen, is ook van

belang dat na dit moment het uitgangssignaal nog dezelfde waarde heeft

als op het ogenblik van afschakelen.

We beschouwen eerst een gedeelte van figuur 6 nader, om het gedrag bij

het in- en afschakelen te beschrijven.

Daarna zullen we het afschakelen langs een meer mathematische weg bena-

deren.

De totale sample- and holdtijd

De sample-tijd

De schakeltijd

De tijd waarin de ene helft van de brug uit- of

ingeschakeld is terwijl de andere helft nog in

geleiding is

De tijd waarna de tweede helft ook is uitge-

schakeld

T

W

°Ts

t.
J

Beschouwen we nu de ne cyclus, dan is de diodebrug hoogohmig geworden

na nT + W+ t. + ~.
J

We stellen dat de diodes bijna ideaal zijn, d.w.z. in geleiding een

spanning van 0,6 V hebben, ongeacht de stroom (zie figuur 11-1).

Ret gedeelte van figuur 6 dat wij nader zullen bekijken is geschetst

in figuur 11-2.
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I

I V
d0,6 V

figuur 11-1

""1..r --r-....::...-.,.-----9'i ::1---1

Os

JL

figuur II-2

II-2.

Ret ideaal zijn van de diodes vereenvoudigt de verklaring, maarbein-

vloedt het beeld niet. Door het niet ideale element in te voeren

krijgen we geen kwalitatief ander beeld.

Een tweede aanname is dat de flanken van de triggerpulsen recht zijn.

We zullen eerst het meest ideale geval bekijken.

1. De triggerpulsen zijn oneindig steil.

Rust: Twee van de diodes DS tIm DB zijn in geleiding (D6 en D7),

dus de potentialen op de punten e en D zijn respectievelijk

1,6 + 0,6 = 2,2 V en -1,6 - 0,6 = - 2,2 V.

De diodes D9 en D10 zijn ook in geleiding, dus de potentialen

van de punten E en F bedragen 1,6 V en - 1,6 V.

Puls: Op nT komt er op punt e een negatieve en op punt D een posi-

tieve puls. Punt e gaat naar - 2,2 V en punt D naar + 2,2 V.

(De twee' andere diodes gaan geleiden, dit zijn D5 en D8).

D9 resp. D10 wordt hoogohmig zodra VE Minder dan 0,6 V lager

is dan Ve, resp. V
F

Minder dan 0,6 V hoger is dan vD•

Stel nu dat op het tijdstip (n-l)T + W + t. + 0 < t < nT de
J

spanning op de hold condensator b.v. 0,5 V is en e. op
1

t = nT b.v. 0,7 V is. We nemen aan dat e. niet verandert gedu
1

rende het bemonsteren. In figuur 1I-3a zien we dat de eerste

diode die gaat geleiden DIV is, en wel als VE = 0,7 - 0,6 =
0,1 v.
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N.B. V
E

behoudt riu de spanning van 0,] V. De stroom r 3 voor

·J3 wordt uit de ingangsversterker verkregen via Drv •

Vc wordt steeds meer negatief en D9 wordt steeds verder in

de spertoestand gebracht. Dr blijft hoogohmig.

V
F

stijgt tot ],] V en Drr gaat geleiden. Drrr blijft echter

hoogohmig. Met de stroom r 4 wordt Co nu opgeladen.

vCo en vF stijgen totdat vCo ~

leiden.

e. ;
1

dan gaan Dr en Drrr ook ge-

J 3 krijgt nu geen stroom meer uit de versterker maar van J 4 en

- 2,2 L...- ......

+2.21---------,
+O~ +.7 DJ[&D][ hoogohmig,... C]: laagohmig

+ 0,7 D:ri7: laagohmig +.7 DrDr hoogohmg
o

D -2,2

®

D:rr. en Om
hoogohmig

Dr en Drv
hoogohmrg

nT+W

C wordt via een RC-functie verder opgeladen.o
C +2,2

t

figuur rr-3

Door het oneindig steil zijn van de pulsen gaan de diodes Drv

nT

F

E~~JV laagohmig ['0'
oI T

I I

~1B :l..! _

+1.6 --- ---- ---I

~ i.1 ! °&0 +
1,3

I m
laagohmig

"

en Drr tegelijk in geleiding. Dr en Drrr doen dit pas als vC~ei is.

Bij het afschakelen hebben we hetzelfde effect.

Nemen we aan dat de uitgangsspanning de ingangsspanning in de tijd

Wexact heeft kunnen bereiken en dat de ingangsspanning gedurende

de tijd Wconstant is gebleven, dan is e = e. = 0,7 V.o 1

Drrr en Drr worden tegelijk hoogohmig en weI als VF = + ],3 V.

Vervolgens worden Drv en Dr hoogohmig als VE = + 0,] V.

t. is hier 0 want evenals bij het inschakelen zijn de flanken on
J

eindig steil en de tijd tussen nT + Wen de tijd dat Drrr en Drr

hoogohmig zijn is o.



l'
:~... J t (. L_ {,~

Hetzelfde geldt voor ~, want de tijd tussen het hoogohmig worden

van DII en DI is ook O.

Ondanks het feit dat de spanningen VE en VF niet even groot zijn,

worden de diodes D9 en DIO gelijktijdig hoogohmig of gaan gelijk-

tijdig in geleiding, dankzij de oneindig steile flanken.

Wat is de invloed van het ongelijk schakelen?

Als DIV in geleiding is en de rest van de diode brug niet, dan

wordt 13 gedeeltelijk verkregen via D9 en via DIV uit de ingangs

versterker, totdat D9 geheel hoogohmig wordt.

N.B. We nemen weer aan dat ei niet verandert, dus VE blijft con

stant. 13 wordt uit de ingangsversterker verkregen. Dan gaat

weer DII geleiden als VF • 1,1 V, DIll blijft hoogohmig.

14 laadt C op (constant current mode), totdat e = eo, dano 0 1

gaan DIll en Dr. in gei~iding en Co wordt verder met de tijd-

constante R C opgeladen. Deze fase van het laden noemt men de
o 0

RC-mode. Tussen het in geleiding gaan van DIVen DII ligt een

zekere tijd, die afhankelijk is van eo.
1

Deze tijd die niet meer 0 is heeft onplezierige gevolgen voor

de ingangsversterker die geen infinitesimale uitgangsimpedan-

II-4.

tie heeft. Door de belasting van 13 zakt de ingangsspanning

even iets in elkaar, doordat het regelmechanisme niet snel ge-

noeg is. Dit is niet zo erg. Als de ingangsspanning in elkaar

zakt moet wel een groter verschil worden overbrugd eer de uit-

gangsspanning aan de ingangsspahning gelijk is, maar we nemen

aan dat de tijd hiervoor beschikbaar is.

Veel erger wordt het bij het uitschakelen (vco is iets lager

dan eo).
1

Eerst wordt b.v. DIll hoogohmig, DIO wordt laagohmig.

14 verdeelt zich over DIO en DII , de condensator wordt plot-



seling anders opgeladen. Dan wordt DII hoogohmig. 14 gaat

door DIO. De condensator wordt ontladen via DI , dan wordt

DI hoogohmig, de condensator blijft op zijn waarde en de

stroom II wordt gedeeltelijk via D9 en DIV verkregen. Als

tens lotte DIV hoogohmig is geworden, is de oorspronkelijke

situatie teruggekregen.

In ons voorbeeld (figuur 11-3), gaat het in- en uitschake-

len zo snel dat de condensator of de ingangsspanning geen

tijd heeft om tijdens het schakelen te veranderen,

Hoe de volgorde v~n open of dicht gaan van de diodes is,

hangt af van de spanning op de condensator en de ingangs-

spanning op het ogenblik van in- en uitschakelen.

I. Als b.v. de condensatorspanning groter is dan e., dan
1

zal bij het inschakelen de volgorde zijn DI , DIll' DIV '

DII • (We nemen aan dat VF sneller stijgt dan vcodaalt).

II. Is bij het uitschakelen Vc groter dan e., dan is de
o 1

volgorde DII , DIll' DIV ' DI ,

I. en II. treden op bij een monotoon dalen van de span-

ning.

III, Is bij het inschakelen vCo < ei ' dan zal de volgorde

zijn DIV ' DII , DI , DIll'

IV. Bij het uitschakelen zal de volgorde zijn DIll' DII ,

DI , DIV '

III, en IV. gelden voor een monotoon stijgende spanning

in een bepaald tijdsgebied.

11-5.



rr-6.

2. Trigger pulsen met rechte, doch niet ~neirtdi8steile flanken.

We bespreken nu een situatie die meer overeenkomt met de werkelijk-

heidI We nemen eerst een monotoon stijgende spanning, zie figuur

rr-4.

+2.2
C-----"""'l

0,76~& 9fQogohmig
JnoI++oj---~

- 2.2o-------.;~

nT nT+W

figuur rr-4
t

We denken hier de diodes weer ideaal, en de in- en uitschakelflanken

gelijk, dus T • • T • T
S1 SU S

W' + T • • W
S1

Houden we weer aan dat

VCo (t);

Voor (n-I)T + W+ T. + 0 < t < nT = 0,5 V
J

en de ingangsspanning op het ogenblik van bemonsteren t • nT 0,7 V be
)

draagt en gedurende nT + T . + W' verwaarloosbaar weinig varieert. dan
- S1

zal eerst Drv gaan geleiden als EE • 0,1 V en Ec • 0,7 V,

daarna Drr als EF • 1,1 V en ED • 0,5 V.

en tenslotte Drrr en Dr ,~ls veo ' e .•
1

Na t • nT + Wwordt de brug uitgeschakeld. we hadden een monotoon stij-

gende spanning. dus e. >
1
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We denken ook dat gedurende de bemonsteringstijd de condensator eo

de kans heeft gehad het ingangssignaal voldoende dicht te naderen.

In ons voorbeeld heeft eo dus een potentiaal van 0,7 V. DIll wordt

een fractie eerder hoogohmig dan DII , dit hangt af van het verschil

tussen ve en e. ; in ieder geval als ED ~ 0,7 V.o 1ngang

t. is geschetst in figuur 11-4.
J

Dan worden DIeen DIV hoogohmig, DI iets eerder dan DIV ' dit naar

analogie met DI1 • Dit gebeurt als Ee = 0,7 V.

11-4 geschetst.

is ook in figuur

We kunnen evenvoudige betrekkingen voor t j en 6 opschrijven,

Mende dat de ingangsspanning niet verandert.

aanne---

Noem de spanning op de condensator veo en stel dat deze op het ogen

blik van afschakelen voldoende gelijk is aan de ingangsspanning, zo-

Eemax is de maximaleTsut. •J

dat we mogen schrijven veo = ei • We nemen aan, dat voor t j < t < t d .

v
eo

constant is. Dan geldt:

Ecmax-ei
2Ecmax

spanning op punt e, in

Eema - e.
dus: t. • _-=;;;;;,;;X~-=.1_

J 2Eemax
• Ts

ons geval 2,2 V.

Is gedurende de sample tijd veo niet voldoende dicht tot ei gena

derd, dan moeten we kijken welke van de diodes DIll of DII het

laatst uitschakelt; dat zal in dit geval DII zijn, want we hadden

immers een monotoon stijgende spanning, zodat veo nooit hoger kan

zijn dan e .•
1

Nu geldt:

t. •
J

Eemax - veo
2Ecmax

• Ts
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t. komt van t'.tt ,want
J J1 er

deze tijd ligt niet vast,

op t. wordt ook de diode DI0 hoogohmig, en
J

doch is, zoals we zagen, gekoppeld aan e .•
1

Dit heeft jitter tengevolge,wat zoals we in het voorgaande zagen, de

spanning op de condensator beinvloedt.

Voor 5 kunnen we schrijven:
6=

Hier moeten we indien veo ~ ei ' de tijd tussen het . sperren van DIl

en DI hebben, dit is in ons geval (rechte flanken):

5 = ej +(ej - vnY T
s

Ecmax

Schetsen we nu het ingangssignaal en het signaal over de holdcondensa-

tor, dan is dit als in figuur II-Sa aangegeven:

figuur II-Sa'

ugwerking

I: OJ[ =laagohmig

][=D:!r+Drr = "

Dr= Dg+DJfDm.. II

N= alle diore; laagohmig
Tl=ej =stationair

t
nT nT+W

We hebben hier stilzwijgend aangenomen dat zich geen uitslingerver-

schijnselen voordoen. Deze verschijnselen zijn zeer moeilijk te be-

schrijven, ze vertroebelen alleen het beeld.

In ons geval week een en ander sterk af van hetgeengeschetst is in

figuur II-Sa.

Op het ogenblik dat de triggerpulsen optreden wordt de uitgang van de

versterker sterk belast. De inwendige weerstand van deze versterker

is groter dan 20Qvoor frequenties groter dan 100 MHz. De flanken

die frequenties inhouden van ca. 1 GHz, hebben tot gevolg dat op het
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ogenolik van inschakelen bet regelmechanisme van de versterker wei-

gert. De ingangsspanning zakt dan in elkaar, zo ver zelfs dat e.
1

onder veo komt. De stroom wordt dan niet aileen door de versterker,

maar ook doore geleverd. v
e

neemt af, totdat het regelmechanisme
o 0

weer in werking treedt. In die tijd zijn aile diodes in geleiding

figuur II-50

e .• Van een constant current mode blijft weinig over.
1

o wordt dan essentieel anders
II-5b.

--I-I -T---
I I I 1Jl
I I I I
I I I I
I lin 1][
I I I
I I
I I
I I
I I

en voigt veo

Zie fbuur
e·

I

Retzelfde kunnen we doen voor een monotoon dalende spanning. Dit

levert geen essentieel verschil, zodat we dit hier niet zullen uit-

voeren.

Uit hetgeen hierboven is belicht,.kunnen we enige conclusies trekken:

I. De inschakelflank van de pulsen is niet belangrijk, mits we de

sample tijd lang genoeg kiezen, zodat de condensator voldoende

opgeladen kan worden.

II. t j en t d worden beide bepaald door Ts van de afschakelflank.

Ret is dus belangrijk deze zo klein mogelijk te kiezen.

III. Een globale betrekking voor t d is niet zo maar te geven. We moe

ten daarvoor het afschakelen iets fundamenteler bekijken. Dit

doen we op twee manieren:

a. zonder rekening te houden met het gedrag van het sample circuit

tijdens de bemonsteringstijd die vooraf gaat aan de te beschouwen

hold-tijd;
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b. ietwat eleganter. door gebruik te maken van hetgeen we in appen-

dix III hebben gevonden. Aan het eind hiervan doen we een poging

de fouten die optreden bij het bemonsteren tengevolge van het niet

oneindig snel afschakelen van de diodebrug, bij benadering te

voorspellen, en een mogelijke correctie hiervoor te geven.

ad a.

Het uitgangssignaal. dus op de condensator, zal ten tijde t • nT+W+t.
J

e (nT+W+t.) zijn en ongeveer gelijk zijn aan
o J

(I)

D.w.z. dat t j klein moet zijn en dat de uitgangsspanning de ingangs

spanning voldoende dicht volgt tijdens het interval t j • We kunnen t j

vinden uit

eo(nT +W ) +~(nT + W).t.• E !E'cmaxt .
I J - cmal( I J

5
(II)

Hieruit volgt dat

tIs ei (nT + W ) 1
t·~ 1·
J 2 E:cmax

(III),

klein h t.o.v.

waarbij ei positief is ten tijde t • nT + Wen de verandering van ei2Ecmax
Ts

Gebruiken we (I) als uitgangspunt, dan kunnen we aan de hand van fi-

guur 11-6 en 11-7 het volgende zeggen.

Ten tijde t • nT+W+t. veronderstellen we e • e ••
J 0 1

Een circuit waardoor de brug vervangen kan worden gedurende

nT + W+ t. < t < nT + W+ t. + 6
J J

hebben we gesehetst in figuur 11-6.
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figuur 11-7

Vt

figuur II-6

~I

VI.

Als eo = ei' dan is v J = v2 = 0 en de stroom door de diodes DI en DII

zal worden bepaald door het werkpunt van Co. (Zie figuur 11-7, punt C).

Als t d klein is zal de verschuiving van Cook klein zijn. De condensa

tor wordt dan lineair ontladen door een stroom die ongeveer gelijk is

aan I ; dit gaat zo lang door totdat 6 is verstreken en de brug geheelo

dicht gaat ten tijde t = nT + W+ t. + 6.
J

Figuur 11-6 kan, indien we de diodes DIVen DI vervangen door hun dif-

ferentiaal weerstand, beschreven worden door de differentiaalvergelij-

king jet) - ~t>

Rj +r4
<IV)

uit hetgeen we hierv66r,hebben gesteld mogen we het linkse gedeelte

van (IV) 0 stellen (in- en uitgangsspanning ongeveer gelijk) en we vin-

den 10 R. + r,
e(nT+W+t.+6)=e(nT+W+t.)--( I .., )(j
o J 0 J Co Rj+r,+'[.

(V)

om 6 op te lossen wordt (V) gelijkgesteld aan de vergelijking voor de

afschake1flank:

Echter geldt dat

2E
. Ecmax - (_--=.:cma=x) t. = eo(nT +W+ t

J
. )

Ts J

en onder verwaarlozing van de bijdrage gedurende de tijd 6 vinden we

voor 6 de betrekking

Ts eo( nT + W + tj )

Ecmax (VII)
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Om de toename van de uitgangsspanning te bepalen, substitueren we

(VII) en (I) in (V) , en we vinden

10 Rj'" r4 Ts [ • 1
~(nT+W+ td )= eo(nT+W) + ej(nT +W ltj - C (~+r1'" r

4
) E

cmax
EQ(n T+ W)+ej (nT+W )11

(VIII)

Onder handhaving van hetgeen hiervoor is gesteld, kan (VIII) vereen

voudigd worden. De toename van de uitgangsspanning Ae~ wordt gedefi

nieerd als

Ts
en tj =T [ 1 ±

ej ( nr.,. W ) ]

Ecmax

(IX)

in ons geval alleen + omdat e.(nT+W+t.) altijd ~ 0 is.
1 J

ad b.

We maken hier gebruik van het feit dat het S &H-circuit gedurende de

sample tijd als een filter gezien kan worden met karakteristiek (appen-

dix III)

W
1- exp-(r+ jwW)

G( W} = 0

( 1 + jWLO) I 1 - ex p - (~ + j W W )
o

.0 is de tijdconstanteCgedurende het bemonsteren. Als·W!.o groot is,

kan G(w) benaderd worden door
1

G(W) =---
jWl:o+ 1

Dit is de inverse functie van een RC-netwerk dat verder benaderd kan

worden door exp(-jw.o)' Als het ingangssignaal bandbegrensd is (d.w.z.

E.(w) = 0 voor Iwl ~ w ) en w. «I.
1 e c 0
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We kunnen voor eo (nT+W). dit is het uitgangssignaal aan het eind van

de sampletijd (vlak voor de afsehakelflank komt) , sehrijven:

eo (nT.W)~ ej (nT • W-'0 )}i~Wlex p ju)(n T. W-1:0 l d W
-tv

Voeren we voor W, W+t. in, en gebruiken we voor de reeksontwikkeling
o J

van e.(nT+W +t.-1 ) aileen de eerste twee termen, dan vinden we als
1 0 J 0

•we verder stellen dat nT+W = 0: e.(t.-1)_ e.(OHt· -1 ).-e.(O)
1 J 0 I J 0 I

•e( t . )=e. (t.-1: ) =e. ( 0) .. e. ( 0 ) (t. - 1 )
OJ IJO I I J 0

( I )

We veronderstellen dat het uitgangssignaal het ingangssignaal voldoende

dieht genaderd is, ondanks de vertraging, zodat de twee diodes die de

ene helft van de brug bepalen gelijktijdig hoogohmig worden (Dl en D2,

fig. 11-8).

Stellen we verder dat in de tijd T de trigger pulsen van +E naar -E of
s

omgekeerd gaan, dan kunnen we het afsehakel ogenblik t. van de ene
J

helft bepalen uit de betrekking(zie figuur 11-9):

eo ( t j) = E - ~~ 2 E ~ E - eo <t j) =-t- 2E
5

[
t j •

E - e·(O) - ~.(On] =- 2E + t. e.(O)
I lOT. J I

5

E- [e' (0 ) - e' (0 )1 ]ofwe1 t· = I I 0

J 2E + ~.( 0 )
Ts 1

• 2Edit wordt, ala ei (0) «T gesteld mag worden:
s

(J a )

t. = E-[ej(Q) - ~(O )1: oJ TsJ 2E

vC1

v
C1

eO
"c2

vC'2

figuur II-8

<II)

~-----+E

}------E

figuur II-9
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We gebruiken t. nu om de in- en uitgangsspanning op het tijdstip
J

t • t. te bepalen. Deze spanningen worden dan als beginwaarden gebruikt
J

om het gedrag van de brug gedurende de rest van de afschakelcyclus te

beschrijven. De brug gedurende de tijd t j < t < t d kan gedacht worden

zoals we in figuur II-tO hebben geschetst:

figuur II-tO

I o
De differentiaalvergelijking waaraan II-tO voldoet, kunnen we als

stel r =r =r
- d3 d4 d '

" R"R=:.=.J... + rd2 I

als

( II I )
....

1:= 2RC

• •
I = - Ce(t)
1 0

en 10 = i, + i2

•dan is i
2
= 1+ Ce (t)

o 0

We kunnen voor III dan schrijven:

A • "e· ( t ) - 2RCe ( t ) =e.. <t ) + 1
0

R
I 0 . -q

. "
e"ICt )-IR =e(t) +"te(t)

o 0
ofwei

om IV op te lossen gaan we a18 voigt tewerk.

([V)
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pt
geeft als we eCt):A e. ~Ret homogene deel Et>(t) +.

1: t
stellen de oplossing e Ct) =A e- to
Voor het inhomogene deel voeren we voor e.(t) in e.(t) • e.(O) +e(O)t,

111

hierbij aannemende dat de ingangsspanning niet noemenswaardig is ver-

anderd en dat daardoor e.(t) aan de gestelde vergelijking voldoet.
1

Verder stellen we e (t) • Bt + C'. Substitueren we dit in de diffeo

rentiaalvergelijking IV dan vinden we:
. ,.

Bt + C' ejCO) + ej CO) t - loR8 + _ ----!'--_----l ...w....__

1: 1:
dus •8= £·CO)

I A

C' e·CO) ~ I R
8+-: I 0

1: 1:
""C_'_ e·1CO) - loR •

-...I.__-=--_ - e.e 0 )
1:- 1: I

I .....

C= e:CO)-IR- e,CO)1:
I 0 I

De totale oplossing is dus:
t

-- • A •
ect):Ae1: +e.CO) t+e. CO)-I R -e,CO)1:
o I I 0 I

Om A te vinden voeren we de beginvoorwaarde

CV)

in, dat als t • t.,
J

CV I )
-Ct-tj)

+ e.CO)(t -t )- ~C Olet. -t >e 1:
I I J

ala t j < t < t d •

Substitueren we in VI de waarde voor e (t.) uit I. dan is eo(t) te
o J

schrijven ala
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De uitgangsspanning ten tijde t = t d vinden we door t • t d te substi-

tueren in VI: (\i-ti) ~

~(td) =eo(t j )e- 1: >+ ['1(0)- loR] [1 -e - 1: ]+
(t.- t·)

- lJ J
+e.(O)(t

d
-1:)-e.(OHt.-1:)e 1: (VIII>

I I J
noemen we(td-t.) 5 , en stellen we 6 « 1: , dan vinden we voor VIII:

J .

e(t >=e(t.)[1-.Q.] + [e(O)- I R]~ + e.(Q).!.L6 <IX)
o d ,oJ 1: I a 2 I t

waarbij we bedenken dat e-x = I-x + Ii-
Voor kleine x is eX 0:!... ]-x •

Op het ogenblik dat eo(td) • vC2 wordt de tweede helft van de brug

hoogohmig, stellen we dan eo(td) gelijk aan vC2 ten tijde t d (zie fi

8uur 11-9), dan vinden we

_rE- 2E tdJ= [E- ~t.1.J1 - Q.] + [e.(O) - I R]Q. + e.(O )~OL Ts Ts jfL 1: lot I 1:
Schrijven we voor t d , t d • t j + Ben rangschikken we de termen iets

anders, dan vinden we:

[
2 1 [2E t·2E 1 - - t· : 5 -( t- -+- ) +
Ts J Ts t

"" .E - e.( 0 ) + I R - e. (0 lt
J
·

I 1:0 I _]

waaruit 0 volgt, en wel

2E[ 1 - ~t.]
0= ~ J A

2E t· E -e'( 0) + loR - e' (0) t·
-(1-":+)+ I I J
Ts t t

We nemen aan dat de flanken van de triggerpulsen steiler zijn dan elke

spanningsverandering in het systeem.

dus

dit

'" .2E E - e·(O) + \,R - e·(O) t·_» I r J
Ts t

levert de vereenvoudiging op voor B

5 = Ts - 2 tj

1 - 4t

t·
als T «1
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Substitueren we hierin II dan is 0

(X )

is ale

(X I">

We schrijven nu XI als functie van e.(o) en e.(O), daarbij gebruik
1 1

makend van X l: I 1:

[
• 0 0 .... r[ · ] sfj, e = e.< 0) - - - R e.( 0) - e( 0) 't -

0, l: l: I 10E

een rampfunctieo

2
"(0 2

en k~ =-=t x .

Nu~e als y constant is; e. is een constante beginwaarde.o 1

2 T. 2
fj, eo =(m1x - m2 + m3x - mit )( ) ~ = C/+

Dit is de vergelijking van een parabool.

Uit het gedrag voor x of y is constant, zien we dat de correctie van

fj,e o in principe niet zo eenvoudig is omdat we rekening moeten houden

met de grootte en de afgeleide van het signaal ten tijde t- tjo In

hoeverre we deze correctie toch lineair en onafhankelijk van het in-

gangssignaal kunnen stellen, zal afhankelijk zijn van de grootheden

k, tIm k4 en m, tIm m
4

In ons geval kunnen we voor deze grootheden de

volgende schattingen ~keno
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T .. (Ri + 2Vd)Co
Neem Ri + 2 r d ~ Ion }

}
CO" 100 pF }

-9
T ~ 10 sec

T .. 800 psecs
E ... ~,2 V

T 7--x ~ 2.10 V/see
T

0
I 8_ -A-

~ 3.10 VIsee
T

k2max

Het ergste geval doet zieh voor bij de hoogste frequentie (6,2 MHz)

Tt 7T - 160 nsee, de grootste helling hiervan is emax - -y- 2.10 V/see

T
......!.... _ 5.10-10

E

Dan volgt k 1max

I A

6.105 V1see0k -- . R
~

3max T TO

k
TO 2 4.105 V2/see--x ~

4max T

T_
s . 5.10-4 VOl •- ~ , n1veau
E

1
k 1max ~ 15 k2•k1max is te v;rwaarlozen bij k2 want

s -2C1 ~ k1 E ~ 15.10 .. 0,15

Bij benadering mogen we dus stellen dat 6e(o) ~ 0,15 ei(o),

waarbij de eonstante fout van maximaal 0,1 niveau verwaarloosd wordt.

Dit houdt in dat 6e lineair verandert met de grootte van e.(o), onaf-o 1

hankelijk van de frequentie van e.(o), en dat we 6e kunnen eompense-
1 0

ren door de uitgangsversterker in plaats van een versterking 1, een

versterking 1,15 te geven.

Bekijken we nu.m1 tIm m
4

op dezelfde wijze als k 1 tIm k4, dan blijkt

dat alleen m2 een rol speelt; dit is de eonstante e van de parabool en

is ca. 0,15 y, waarbij y weer ei(o) is. Dit was ook wat we aan de hand

van het voorgaande zouden verwaehten.
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Conclusi~.

In ons geval zal Ae door een grotere versterking bij benadering g~como

penseerd zijn. In hoeverre dit in de praktijk gerealiseerd kan worden,

is ook afhankelijk van e.(o). Doordat de ingangsversterker niet ideaal
1

is, zal de invloed van het in elkaar zakken van e. op het ogenblik van
1

sampelen ook meegenomen moeten worden. Dit wordt een rijstebreiberg

die beter met de soldeerbout dan met de mathematica bedwongen kan wor-

d~.
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Het gedrag van bet Samp1e- and Ho1dcircuit gedurende de samp1e~tijd.

eGedurende de n samp1e-cyc1us is de spanning over de condensator ge-

geven door

gedurende de vorige bo1d-cyc1us,

I
o

eo = an- t ± C (t-nT)
o

Dit,is de waarde op de condensator

onder verwaar10zing van de 1ek.

nT < t < nT+W (I )

Het p1usteken komt vanwege e. (nT) >"a J' bet minteken vanwege
1 n-

e. (nT) < at.
1 n-

De uitgang vo1doet aan (I) totdat bet laden vo1gens de e-macbt gaat.

Deze tijd geven we aan door t = nT+tn , dan is lei(t)-eo(t)l- Vo'

waarbij V = I (R.+r ).001 0

2Vr
r o - -1- ,

o
V

r
.. RT/q

is de brugweerstand bij I (signaa1stroom is 0).
s

R. • uitgangsimpedantie van de voorversterker.
1

T = R C000

R .. R.+r
010

t
n

, a1s de stroom 10 groot is

•

t.o.v. de ingangsspanningsverandering. Dit is een kwestie van dimensi-

onering. De spanning op de bo1d-condensator gedurende bet RC-gedee1t~

van de ne samp1e-tijd wordt gevonden door convo1utie integraa1 en de

beginspanning op C op bet tijdstip nT + t te gebruiken.o n
. nT + t'

, 10 1:[ 10 ] ,
eo (n T + t ) = an- 1± Co tny l ~ (1: ) -an-1 +' Co tn h (t + nT -'t ) en

nT+tn (11)

J --xwaarbiJ· b(x) = - exp (-), met T .. R C •
T TO 0 0

o 0

t' 100pt van t tot W.
n
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Aannemende dat e. "voldoende geleidelijk" verloopt (geen scherpe knik
1

ken) kunnen we a vinden door t' = Wte substitueren in (II).
n

Na enige vereenvoudiging vinden we voor a = e (nT + W)
n 0

. W

an""an_1expl- ~ ~jlnT+W-X lhlx) dx + en lllll

. • 0
waarb1J {

e ': ex p (- v:. ) e. (nT) - e. {( n - 1) T of- w} of-
n 1.

0
I I,

-Voex p[ ei nT )- 'ifcn-1lT+W}-Vo ] }

als . Vo

[ ej (nT) - ej { (n - 1 >T + w}] >Vo ;

en waarbij e = 0
n

als O~[ei(nT)-ej{(n-1)·T+Wl]~vo .

e is een oneven functie van e· (n T) - e· ( n -1 )T + W}n I It·

Betrekking (III) is een benaderde oplossing waarbij wordt gesteld dat

T klein is t.o.v. W. Hierdoor is het gerechtvaardigd de invloed vano

het uitgangssignaal van vorige cycli op de niet lineaire term e te
n

verwaarlozen. Deze niet lineaire term geeft het effect van de stroom-

verzadiging gedurende het laden. Voor een langzaam varierende ingangs-

signaal is e nul en het gedrag is lineair. Dus geldt dan:
n

n W
an =~ xp { - f (n - k )1~ (kT + W- x ) h (x) d x

k=-CD 0 0

Vervangen we e. (t) door zijn Fourrier getransformeerde E.CW) en somme-
1 1

ren we over k en integreren we over x, dan vinden we

t:+CD

anJ Ej ( W) G( W ) ex p { j W (n T + W )1 d W
-co

waarbij
W

G(w ) = 1 - ex p (- "to - j W W )

( 1 + jw1 >f1 - e x p (- 'J:Lo 10
j WT >}

G(W)is de inverse functie van een lineair filter met een RC afsnij
W

karakteristiek als --- groot is.
T
o
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