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Sarnenvatting

In dit verslag zal een pulscodemodulatie (PCM) decoder beschre
ven worden, die een onderdeel vormt van een PCM video-trans
missiesysteem.
Enkele eegevens van het systeem.
Het analoge video-signaal bestrijkt de band van 0-6 1ffiz. en
de amplitude ligt tussen 0 en 1 Volt.
De bemonsterings-frequentie bedraagt 12,5 rrillz.
Gekozen is voor een 8-bits PCM systeern op grond van de gewen
ste signaal-ruisverhouding, die overeen dient te komen met
de eisen die de C.C.I.R. aan een video-transmiasiesysteenl
stelt.
De weging van de monsters geschiedt hierdoor in 28 = 256 on
derling equidistante niveaus. Er wordt 01. geen compressie
of expansie van het signaal toegepast, dear de verdeling van
de signaal amplituden stochastisch is.
Teder monster wordt binair gecodeerd met a-bits.
Deze pen woorden van 8-bits worden in serie overgezonden en
in serie ann de decoder aangeboden.
Het doel van de decoder is uit de overgedragen seriecode de
monsters te regenereren, om hieruit via een geschikt laag
doorlaat filter weer het analoge signaal te verkrijgen vol
gens het bemonsterings-theorema van Shannon.
De decoder dient een resolutie te hebben van t ~ L.S.B.
(least significant bit) d.w.z., datde nauwkeurigheid van de
geregenereerde monsters binneo de grenzen van t·~;, van de
volle schaal dient te liggen. Dit komt overeen met een nauw
keurieheid van 0,2% van de volle schaal.
Gekozen is voor een parallel-decoder volgens het stroomsom
meerprincipe.
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1

~nleiding

In de groep Telecommunicatie, onder leiding van Prof. ire B.
von Dijl, heeft men een pulscodemodulatie systeem opc:;ezet
voor de transmissie van video signalen. Hieruit is mijn af
studeeropdracht voortgekomen:"De ontwikkeling en realisering
van de decoder voor dit pulscodemodulatie systeem tt

•

De over te brengen video-signalen hebben een bandbreedte van
0-6 1ffiz en een &nplitude variatie van 0 tot + 1 Volt. Het
pulscodenlodulatie systeem dient zoveel mogelijk aan de eisen,
die de C.C.I.R. aan video-transmissiesystemen stelt, tegemoet
te komen.
Pulscodemodulatie, in het vervolg aangeduid met PCIJ, is een
toepassing van het bemonsterings theorema van Shannon.
Dit theorema stelt, dat een funktie f(t), die geen frequen
tie componenten bevat eroter dan WHZ, volledig bepaald is
door de waarden van f(t) die ~sec. uit elkaar lie~en.

1ft) • f /(f!-) ~ 7rr.wl--,,;
n,-_ ;l.llt'. ""'~w}-,,)

Hierin geeft de funktie I~) de waarden (monsters) van f( t)
op discrete tijdstippen, die~ sec. van elkaar liegen. De

• tf#i- 7r(.lWI-nj
funkt~e ""'(.I~/_~) vormt een orthogonaal funktie systeem
en wordt een bemonsteringsfunktie genoemd. Deze bemonsterings
funktie is de impulsresponsie van een ideaal laagdoorlaat
filter met grensfrequentie WHz. De vgl. 1 geeft dus aan, dat,
indien we een ideaal laagdoorlaatfilter met grensfrequentie
Vol Hz voeden met impulsen die dezelfde ampli tude hebbel~ als
de bemonsteringswaarden, de output van dit filter weer het
originele signaal f(t) is.
Bij PCM wordt bij de zender het bandbegrensde signaal f(t)
bemonsterd met de bemonsteringsfrequentie f (f ~ 2\1 Hz).s s
Dit bemonsteren van f(t) geschiedt d.m.v. een bewonster en
houd circuit. Zie het afstudeerverslag van de Hr. P.lL. '.I~evre

den. In ons geval is f s = 12,5 tlliz gekozen i.V.Di. de fysi
sche realiseerbaarheid van het laagdoorlaat filter. In fig.1
is een blokschema van het gehele PCM systeem gegeven.
Door het bemonster en. houd circuit wordt het signaal l(t) om
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de 80 nsee. (-};) bemonsterd. De bemonsteringstijd is ongeveer
20 nsee. en in de resterende tijd (60 nsec.) wordt de niveau
waarde van het monster constant gehouden. De monsters worden
nu in een analoog-digitaal omzetter gequantiseerd en binair
gecodeerd. Zie het afstudeerverslag van de Hr. Tlb.li. Smakman.

Fig.1

I
__ 1.

I
I
I

J'tI)

jJ~/'f I
t
t
•--,,-
I

t

t
I

I
I
I
t

I I
L. ~~~.:..,J.,,-o~~ ...J

D/'Ii VtlI.l'li3 e"
r-- -- - - - - - - - - - - - - - --,
I 'eM I

... 11.1, t' .. I
PC"" 'IIIHN· pel'? I s.,.,,· , ').,.",#.1 .Nt. 1..J>. t.I.,i.

.I.i.lt. S'",'II ~",,...H.t I 1J-A Idl.,. J

ffl,.
, ",.,. I r

I a II Ji" .",.
D-'I1H.z.lJ., I

I I I

l I..a I •• r 'HNz T I
I

I I
IDO /'1/1& I I

,
I
I__ L. __

I

I
I

IS. ,..,,,. M
11.;1 .""".,..1 ,fI,.,.1I1I1 s .,.,;

J..D A-D , ,
01"'" ,'11/." . S .,,'c ",il

.J /ill·,,. 0_· z ",..fi, l
'-

,,,, ",.,-
.·11'1111 A.MJ z. If,,. ....". z6Jh,

c,.,.."il , II,.,,,., ,

lel.k 10- Is r II.rl1l/z

®-
1001'1.4&

I--.- --
I
I

1Iet een codering van n binaire digits (bits) is een quantise
ring van deze Inonsters mogelijk in 2n niveaus. Hier wordt een
lineaire quantisering. d.w.z. een quantisering in 2n onderling
equidistante niveaus, van de monsters toegepast, omdat de
verdeling van de signaalamplituden stochastisch is. Daar de
monsters van f(t) aIle mogelijke waarden tussen 0 en + 1V

kunnen hebben. vindt er een afronding van het monster pla<.-.ts
met maximaal t~· niveau-afstand. Dit levert een 'vervormine;
van het "signaal op, d~e lean worden opgevat als een rUisbi1-
.1 r':le;e in het signetal; de z.g. quantiseringsruis. Shannon1
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toont aan, dat in een ideaal peN systeem de signaal-ruisver
houding praktisch aIleen bepaald wordt door deze quantisel'ings
ruis. De signaal-ruisverhouding in dB is dan recht evenredig
met het aantal bits; SiN ~ 6dB/bit.
Voleens de C~C.I.R.2) moet de "signal to random-noise" ver
houding SiN gelijk zijn aan of beter zijn dan 52 dB. .
Volgens Shannon zou deze eis neerkomen op een 9-bits PillJ sy
steem. Di t zou een systeemnauwlceurigheid vereisen van .~..~ ..
O,H~ en een bitfrequentie van f = 9 x 12,5 r,tillz = 112,5 ~:iHz~

Uit een artikel van E.F. Kovani~3) blijkt, dat er visueel
geen onderscheid te maken is tussen ee,n T.V. beeld overgezon
den met een 9-bits PCM systeem en een T.V.beeld overgezonden
met een 8-bits PCM eysteem.
Op grond hiervan is gekozen voor een a-bits PCM systeem, dat
altijd nog een systeem nauwkeurigheid van 0,2% vereist eneen

'bitfrequentie heeft van 100 Nlliz. De theoretische signaal-
ruisvE'rhouding van di t systeem is dan 8 x GdB = 48dB. Deze

,8-bits per woord worden in serie naar de ontvanger overgezon
den. De decoder moet uit de overgedragen seriecode de bemon
steringswaarden van f(t) - f(~)-regenereren. Wordt met daze
geregenereerde bemonsteringswaarden een aangepast laagdoor
laatfilter gevoed, dan verkrijgen we dus volgens vgl.1 weer
het oorspronkelijke signaal f(t).
De omzetting van de binaire code in de bemonsterineswaarden
geschiedt in de decoder door een digitaal-analoog (D-A) om
zetter. Om door deze omzetting geen extra ruisbijdraee te
veroorzaken, moet de resolutie van de D-A omzetter beter zijn
dan of tenminste gelijk zijn aan de afrondingsfout, die het
monster in de A-D omzetter ondergaat. De resolutie moet due
beter zijn dan ± 1 niveau-afstand, dit komt neer op ± ~ L.S.B.
(least significant bit).
I.v.m. de snelheid die de decoder dient te bezitten is er ge
kozen voor een parallel D-A omzetter, die werkt voleens het
stroomf;ommeer principe. Deze D-A omzetter bevat 8 binair ge
woe;en s troombronnen; nl. 10 ' 10/2 ••••••10/27• .
Een zinvolle interpretatie van de PCM seriecode is slechta
mogelijk, indien er naast deze code nog twee pulsbronnen aan-

','
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wezig zijn nl.:
1) Een klokpuls met een frequentie ~c gelijk aan de bit-fre

quentie; f
c

= n x fs. Deze bedraagt in ons geval 8x12,51.'JIz=

10m:mz.
Het voorhanden zijn van deze klokpuls f c bij ae ontvanger

is om diverse redenen noodzakelijk:
a) voor het sturen van de detektor van de ontvanger.
b) voor het sturen van de pulshersteller indien een PCM se

r1edecoder wordt toegepast.
c) om bij toepassing van een parallel-decoder de daaraan

voorafgaande serie-parallel omzetting van de PCM code
m.b.v. een schuifregister mogelijk te maken.

2) De woordfrequentie (12,51frlz) om het mogelijk te maken in
de binnenkomende seriecode de afzonderlijke woorden van
8-bits te onderkennen.(De woordfrequentie komt overeen
met de bemonsteringsfrequentie.)

Deze drie afzonderlijke bronnen, met name dus de PCM serie
code, de 100 MHz klokpuls en de 12,5 I.TIIz woordpuls, moeten
voor een correcte decodering nauwkeurig met elkaar in de pas

zijn.
Het systeem zoals het op het ogenb11k gerealiseerd is, is
een tweedraads verbinding. D.w.z. dat er een kanaal is voor
de transmissie van de 100 hillz klokpuls en ~en kanaal voor de
transmissie van de PCM seriecode. Bij de ontvanger is cen
woorddetektor opgenomen met als taak de woordpuls van 12,5
I.1Hz te regenereren en in de pas te houden. In de ?Cj'.l serie
code is tevens de informa~ie opgenomen om deze·detektor te
sturen. Deze eX'~ra toegevoegde informatie in de PC;vI code
gaat ten koste van de informatie inhoud van f(t) in de PCi,}

code. Dit zal een extra ruisbijdrage leveren en een verklei
ning van de signaal-ruisverhouding van f(t) veroorzaken.
Voor decenen, die geinteresseerd zijn in hoe deze woordpuls
overdracht tot stand wordt gebracht en wat de invloed hier
van is op de signaal~ruisverhouding van f(t), ken verwezen
worden naar het afstudeerverelag van de Hr. W•.van Geetel.
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Hoofdstuk I Overzicht van enige PCM decoders.

T:l dit hoofdstuk zullen eniee methoden besproken worden om
een binaire code om te zetten in zijn analoe;e equivalente
spanning. Dus het ol1lzetten van het PCT;I-signaal in de 8equan
tiseerde bemonsteringswaarden.
In principe kunnen pelf decoders in twee categorieen onderce
bracht worden, nl.:
1) De seriedecoders, die direkt de seriecode verwerken tot

zijn analoge waarde.
2) De paralleldecoders, die de door een serieparallel omzet

ter opgewekte parallel-code omzetten in de overeenkomsti8e
analoge waurde.

Daar het systeem waervoor de decoder ontworpen dient te_ wor
den, eebruik maakt van een seriecode, d.w.z. dat de binaire
digits (bits) van een PC~ woord achter elkaar de decoder bin
nenkomen, zal eerst worden nagegaan welke rnethoden er zijn
om deze seriecode in zijn analoge waarde om te zetten.
1.1 Seriedecoders.
Tot de categorie van seriedecoders behoren de Shannon-deco
der en de verbeterde versie hiervan de Shannon-Uack-decoder.
1.1.' De Shannon-decoder.
In fig.I.1 wordt het principe schema·van de Shannon decoder

fig.I.1

70rdt een gereeenereerde puIs aan schakelaar 31 toecevoerd,
dan sluit 3, de stroombron aan op de He combinatie en lie ca
paciteit wordt opgeladen volgens onderstaande vergelijking.

U14 (t) • JR, (I - uJ'. - ~ ) ( I • 1 )", ,
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Voor t klein t.o.v. RC t d.w.z. ta~ R,O, wordt de eerste or
de benadering:

IL. (t) =J /I, (1- I -I-~ ) = i r (1.2)

De condensator wordt dus lineair opgeladen. Iedere codepuls
stuurt een gelijke lading Q in de condensator C,. In de puls
pauze t, = t e - t a ligt de schakelaar S, aan aarde.
C, ontlaadt zich 8edurende de pulspauze t, over R,.
We wensen dat R,C, zodanig is, dat 0, zich in t, sec. precies
tot op de halve spanning ontlaadt. Zie fig.I.2

II.

~ --

• •
--.•~ fig.I.2

Uu(t) de waarde bereikt;

(11.8. .!L • •.7) (.r. +I
~,Cl'" '.,/

/I,;aan F
op welke manier de door een
na n codestappen afneemt. Zo

Dit geeft een voorwaarde vQor de tijdconstante R,C,
~,. _N/,. - -!L.

.f,~

I, = Il,~ L 2. = "~J ~~ ... ~t; - ",~ (:r.I)

Laten we aannemen dat de stroombron een stroom i =J~(t) le
vert en dat de codepulsen oneindig smal worden (ta -. 0), zo-
danig dat ..L.... :;((tj}1I de eindige waarde Uo oplevert. De.I.... c
condensator C, wordt dan impulsvonnig opgeladen tot Uo•
Voor een rekenkundige beschouwing van de Shannon decoder be
hoeven dan slechts de ontladingskrommen beschouwd te worden;
fig.I.) voor een 4-bits pm~ systeem.

Voor een individuele ontladineskro~l~ geldt:

tlu.f!J = lJiJ,~. - ..L. I ~~

codestappen heeft de spanning

"'" I" J~ ) = tI. .1&'. _ JlI,
~~

Dan dient Uu(n) gelijk te zijn
De betrekking (1.4) geeft aan,
codepuls opgewekte spanning Uo

Na n
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0 I,• •

J ~ ~ ~
M 1 t .s ~

". 21 21 2'

fig.I.3

- ......... 4

w ••'-.h'sJ,~.' ".J. ,,_I•.,H,.
.." .-41''' ."J.,...

(1.5)
binnenkomst van het

", [1 tJI. _, ~ ..I • .,
tI", = U_ I. IJ"., (t) Wf ",.1 ~'". (.z.')

•• / D·.4 _.~~.~

Zoals bovenstaande beschouwingen aantonen wordt hier de ont
vangen seriecode direct in een analoge waarde (niveau) omge
zet. Om de ontvangen PCM-bits correkt te kunnen wegen moeten

neemt in het voorbeeld van fig.I.3 de codepuls met de waar
digheid 20 na 4 codestappen af tot de wa&rde 1. In het geval,
dat er meerdere codepulsen in een codewoord optreden, worden
de individuele ontladingskrornmen opgeteld. Op het aftasttijd
stip ontstaat dan de binaire som van de gewogen codepulsen;
zie fig.I.3.
Voor een n-bits code ontstaut er een ~tgangsspannineUu op
het aftasttijdstip:

n 11./ u."
K, • - + .,. - - - - -

Ie I! " 2. 11-'
Het aftasttijdstip ligt op t e sec. na
laatste (meest significante) bit.
Daar de codepulsen gelijke ladingen op de condensator brengen
is: u01 = U02 = ••••• UOn = UO•
De overdrachtsfunktie van de decoder wordt gegeven door
vgl.I.G
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ze aan de volgende voor\vaarden voldoen:
1) De pulsafstanden t e moeten gelijk zijn en mogen geen "jit
ter" vertonen.
2) De pulsduur t a moet voor aIle codepulsen gelijk z1jn.

Dit zijn dus eisen, die gesteld dienen te worden aan de pul
sen als ze uit de ontvanger komen. De daarbij ontstane pule
vorm speelt geen role Het komt er slechts op aan dat aIle
pulsvormen congruent zijn.
Het aftasttijdetip van het analoge uitgangssignaal behoeft
niet op t e sec. na het laatst ontvangen bit (bit met hoogste
waardigheid in het codewoord) te liggen. Het aftasten kan op
ieder tijdstip ne het meest significante bit uitgevoerd worden
mits deze tijd maar constant is. ~it stelt dus een hoge eia
aan de aynchronisatie van het aftasttijdstip, d.w.z. aan de
woorddetektor van de ontvanger.
Een andere bijkomstigheid (nadeel) vall deze decoder is, dat
na ieder codewoord de condensator ge~eel ontladen dient te
worden, om het volgende·codewoord juist te kunnen decoderen.
Het ligt voor de hand dat dit type decoder dan ook meestal
bij meer-kanaals (time division multiplex) pm~ systemen wordt
toegepast,·waar dan ieder kenaal zijn eigen decoder kan krij
een. Dan is er nl. tijd tussen de. afzonderlijke codewoorden.
van een kanaal, zodat het mogelijk is na het aftasten van
het sienaal aan de uitgang van de decoder, de condensator G1
te ontladen, alvorens een nieuw codewoord arriveert.
Ter illustratie van de werking van deze decoder geeft fie.1.4
aan hoe de decodering van het codewoord 1010 van een 4-bits
PC:I systeem in zijn werk gaat.

1.1.2 De Shannon-Rack decoder.
Dit is zoals de nawn al Qoet vermoeden een gewijzisde Shan
nondecoder. Om de stringente eis van jittervrije codepulsen
en van zeer goede synchronisatie van het aftasttijdstip van
de Shannon decoder af te zwakken, plaatste Rack'in serie met
het RC-netwerk (R1//C1 ) ecn reson~tiekring.

Deze resonantiekring ~2-C2-L2 wo~dt afgestemd op de bitfre-
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fig.I.4

t~11~'I/iIJ"'i:~.. J"MI1,.",.."., ~,,;'"
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I

1

'quentie f c = nfs • Zie fig.I.5.
Zoals in onderstaande beschouwinc;en Z8.l worden aaneetoond meg
nu de plaats van de codepuls en het aftasttijdstip tussen be
paalde grenzen schownelen zonder Grove fouten in de overeen
komstie;e analoge waarde te veroorzaken.

7J(;/'I? s.,.i~ Ji'#e".1 _/1,,__1-,', ""w J.
p,,/s h_,.41-.1I,,..

I

: 5,
I
I II.,

I 1 Iu,I 1 ~, I
I I

JI I ___ I.. --

~ tu. /".' (~.' l", I "a).

-/c- I.--
Ie

R2 wordt zodanig gedimensioneerd, dat de amplitude van U2 per
trilling met de helft afneemt.
Uu wordt hier:

(1.7)
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In deze vgl.I.7 is a een ronplitude faktor. Het verloop van
Uu is geschetst in fig.I.Ga.
~e bepalen deze amplitude faktor a zodanig, dat de resulteren
de krOlITille Uu(t) bij t = nte horizontaal verloopt; zie fig.
I.Gb. Dan ilmners leidt de "jitter" in de tijdsafstanderi t e
van de codepulsen en van hetaftasttijdstip niet tot zulke
grote fouten, als in het vorige geval van de Shannondecoder.
Hieraan wordt vold-aan indien de hoeken ()( 1 en 0(2 gelijk zijn)
Dan zijn ook de hoeken oc 3 en 0(4 gelijk.

11,,(1)

t~

U,,{/)

1

n, I

---.... j

----I

(a)

fig.I.G

(b)

Voorwaarde voor horizonta~l verloop van Uu(t)
dat loc,1 =IO(~' • Voor 0(1 en ~2 geldt bij t = 0

t..,,, w, = (::<11111 = -;: u"

t. n O(.t" {~:'11-:r. =

Hieruit voIgt dat: ~ =

voor t=nte is,

(1.8)
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Dus voor a=9 verloopt de kronune Uu(t) zoals in fig.I.6b ge
tekend is.
Fig.I.7 geeft aan hoe in dit geval de decodering van het co
dewoord 1010 van een 4-bits P~J systeem verloopt.

--'"""... ~..
fig.I.71

-i11.,,"iJ'J.".~

I
I

------1
I

-----------r--- J
I I,

- - -- - -- --- -I- - - -. - , - - - ---I____ -----1-----.-------

.. 0

"
",,(/)

l~

..,... ,.- 2
-'15 11.,'.1

N.B. Bij de Shannon-Rack decoder moet het aftasttijdstip op
afstand t e van het bit met de hoogste waardigheid liggen.

Tot zover een kort overzich"t van de decodertypen die in staat
zijn de PC1~ seriecode rechtstreeks in zijn &lsloge waarde om
te zetten. Het zijn over het aleemeen geen erg anelle en
nauwkeurige decoders. Voor ons systeem lnet bitfrequentle
f c=100 tlliz ~s de tijd t e=10· nsec. In deze tijd moet dus m.b.v.
de elektronische schakelaar ~1 de condensator C1 opgeladen
worden en tot de juiste waarde ontladen. Dit stelt extrecm
hoge eisen aan deze schakelaar en de rest van het circuit;
eewenste stijg- en afvaltijden van 31 kleiner dan 2 nsec.
Een ander nadeel van deze decoders is dat de bitfrequentie
f c zeer goed cons tant moet zijn, da.fl.r in de decoders ke"l;ens
worden toeeepast die op deze frequentie zijn afcestemd.
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1.2 Paralleldecoders

Tot de categorie paralleldecoders behoren aIle decoders welke
D-A omzetters hebben, die gebruik maken van weegnetwerlcen.
In het alLemeen bestaan deze netwerken uit twee typen.
1) Netwerlcen, waar gelijke stromen naa,r verschillende net

werkknooppunten worden gevoerd, waarvan ieder knooppunt
een bepaalde gewogen relatie heeft met betrekkine tot het
uitgangsknooppunt. Het weegnetwerk wordt een laddernet
werk eenoemd.

2) I,Jetwerken, waar stromen van verschillende gewogen wao.rden
naar een enkele sommecrweerstand worden gevoerd.

1.2.1 Paralleldecoder met ladcernetwerk
Fig. 1.8 geeft het principeschema van dit decodertype.
Het decoderen Geschiedt door,het gedeelte van het circuit,
dat is opgebouwd met de weerstanden r en 2r. De constante
stro~mbronnen samenzesteld door de spannine E en de weers tan
den R vormen de rest van het circuit. De elektronische schu
kelaars 31 tIm Sn worden bediend door de parallel aangeboden
n-bits code. Een gesloten schakelaar leornt overeen met een
logische "1". Ofschoon aan ieder knoopplUlt, indien de scha
kelaar gesloten is, dezelfde stroom 16 wordt toesevoerd, is
het effect van iedere stroom op de uitgangsspmlning eu niet
hetzelfc1e. Le stroom in knooppunt. 1 levert de crootste uit
gangsspanning.

" ' ..../ I - I a. 1 ~

J
- - - - -f --;:- F,.

~ I I ,.
I I". aI- I .1' 1:."I I

1 , ,
I

,
.I

IJ W
r

f'0 I C... Jog. .u

(H.&•••)

I(

I
I
I
It•

Ii

Het effect van ieder opeenvolgend knooppunt wordt opklimmenc1
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door twee 8edeeld.
De stroom 10 in knoOpptUlt 1 geeft %10 door r 1 ; de stroom 10
in knooppunt 2 geeft '/.·}IO door r 1 enz.
De overdrachtsft.mldie van d.i t netwerk is voor een n-bi ts sy-
steem:

(I.g)
[

I VII',..J_ "61.1,,,
.... , .s~ =

tJ "", $,., ,., .J-~"

Een voordeel van dit type laddernetwerk is dat de knooppunt
impedanties constant zijn, nl • .! r. Deze impedantie moet veel

~

kleiner zijn dan R, daar anders de stroombronnen ·te veel be-
invloed worden door de spanningen op de knooppunten. Dit
leidt dan tot woord afhankelijke fouten. Het circuit kan bij
zorgvuldig gekozen en opgestelde componenten zeer snel zijn.
Een nadeel is het grote aantal precisie weerstanden, die te
vens zeer inductie- en capaciteitsann en tenlperatuurstabiel
llloeten zijn. Voor een 8-bits systeem zijn 14 precisie-wecr
standen voor het laddernetwerk en 8 voor de stroombronnen no
dig. Dit geeft een totaal van 22 precisie weerstanden.

1.2.2 Paralleldecoder netwerkmet een enkele sommeer\veer
stand.

In fig.I.9 ~ordt het principeschema van dit type decodeer
netwerk gegeven.

r-__..... fE
L.S.8. I

S..
/III. s..s.

t.
.fig.I.9
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De schakelaars 81 tim 8n z~Jn gesloten overeenkomstie de bi
naire code welke a:.:mwezig is. De verschillende binair Cewo
gen wa~rden van de stromen worden sesormneerd in de weerstand
r. De uite;angsspanniusen zijn de analor;e equivalenten van de
binaire coc'te. De stroombronnen worden c;evorrHd door de span
ning E en de w~erstanden 2m- 1R met m=1 •••n.
De overdrachtsfl.Ulktie van dit netwerkis:

eu de wa<.:.rden van de
zal ook hier tot woora-

It

/lu - r L : (f) ,.,-, .5_
.", wi

Ook voor deze decoder geldt dat I' veel kleiner dan R moet
zijn, daar andel'S de uitgangsspanning
stroombronnen te veel beinvloedt. Dit
afhankelijke fouten aanleiding zijn.
Een voordeel is dat het in ons geval voor een a-bits systeem
G1 "'ehts 8 precisie we:.retanden bevat. Door toepassing van
elektronische schakelaars, die de stroom 1m of nar~r de som
meervlec:;rstand I' voeren of naar aarde afvoeren, bl1jft de
stroom 1m door Rm praktisch constant. De somrneerweerstand r
is verval1gen door een elektronische 'sommeercircuit met klei
ne inw~ndiee weerstand. Hierdoor zijn we er in geslaagd bo
vengenoenld bezwaar van woordafhankelijke fouten grote~deels

te doen vervallen.

(1'./11)
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Hoofdstuk II Een peE decoder met een D-A omzetter werkend
volBens het stroomsommeerprincipe.

In dit hoofdstuk zal een algemene beschouwine; van de opzet
van de door ons ontwikkelde decoder gegeven worden aan de
hand van een in fig. 11.1 weergegeven blolcschema.
De decoder bestaat uit drie hoofddelen:
1) Een parallel D-A omzetter met:

1) een weegnetwerk met 8 binair gewoGen stroombronnen.
2) een stroomsommeertrap en een eindversterker.

2) De stuure~nheid van de schakelaars 31 tim S8.
3) Het digitale circuit.

--,
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I
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A 1\1
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Il.rHM. 's.,i,
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11.1 De parallel D-A omzetter.

11.1.1 Het weegnetwerk.
Het weegnetwerk, dat volgens het fltroomsommecr principe werlet,
bestaat uit 8 stroombronnen met de waarden 10 , 10/2 •••. 10/21 .
Deze stroombronnen worden gevormd. door een referentiespanning
VR en de weerstanden RO' 2RO••••• 21RO• De stand van de schake
laars. wordt bepaald door de aangeboden binaire parallelcode
en worden bediend door het stuurcircuit. Bij een logische "1 ft

wordtde stroom nanr de stroomsommeertrap gevoerd en bij een
logische "0" naar sarde afgevoerd. De schakelaars worden ee
vonnd door twee dioden; zie fig.II.2

t ~.' 2'" R.

1 ..
.. VI) -Jl. L

0'1/

-v,
c A I

-+--;.

•
,

1)1. • )). I_._- fr'-,-- r:..,': c..
,,'r.'

fig.II.2

Een nadeel van een D-A omzetter met 8 binair gewogen stroom
bronnen is, dat de verhouding van de kleinste stroombron tot
de grootste nogal groot is. In ons eeval, voor een a-bits sy-

'steem, is de verhouding.van 18 :11=1:21 • Hier is I 1=2mA (zie
hoofdstuk III), dus I S= ~~ mA=15,6~A. De parasitaire capaci
tpi t van punt C bepaal t nu in hoge mate d·:" snelheid yen deze
D-A omzetter. Dit is als voIgt in te zien.
Om de diode D1 te sperren zal de potentiaal van punt C t.o.v.
aerde beneden 0 volt moeten dalen, terwijl een spannine; van
+ VD vol~ (bij I D1 =In ) van. punt C t.o.v. aarde noodzakelijk
is om de diode D1 te laten geleiden. Dit betekent een span
ningsverandering van minimaal VD volt .op punt C. Bij het rnn
schakelen van "0" naar .. 1tt zal het due een tij d t 1=Cpt ~.c.

duren alvorens de stroom In door D1 zijn eindwaarde bereikt.
De paracitaire capaciteit C wordt voor het grootste deel ge-p
vormd door de diode capaciteit. Voor een kleine waarde van

\ ~
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t 1 , in ons geval is vereist dat t 1 < 15 nsec. is, llloeten er
dus dioden toec;epast worden met een kleine parasitaire cD.paci
teit en een lace voorwaartsspanning. Bier zijn den ook "hot
carrier" dioden toecepast. Voordelen van dit type dioden zijnr

1) 1cleine capacitei t Cd <: 1p:F

2) praktisch c;een storage effecten
3) kleine vooI'waartsspanning, zodat de amplituden van de

stuurpulsen klein kunnen blijven en de potentiaal
spronS van punt C t.o.v. aarde klein is.

Bij sturing van een schakelpuls van "0"=-0,3 volt naar "1"=
+0,3 volt ziet het spanningsverloop van punt C er uit zoals
in fig.II.) is weergegeven. De diode spanning Vn=0,2 volt

voor In=ID=15,6~A.

fig.II.3

-_~-O.IV

Door het geringe storage effect dat de diode D2 nog bezit ver
loopt de overgang van Vc van -0,1 volt naa.r ° volt in een zeer
ldeine tij d. Vi t de eis dat t 1 < 15 nsec. moet zijn voIgt hier-

L .r s: -9 ,,-,
ui t dat C <: ~ = ' ",. . '~••"'. = 1,2 nF moet ziJ"n.

p ~~ ~z A

11.1.2 De stroomsowneertrap en de eindversterker.

De stroornsomnleertrap bestaat uit een tegeneekoppelde operatio
nele versterker. Punt A in fig.II.1 heaft aardpotentiaal en
wordt virtuele aarde genoemd. Door een aktieve teeenkoppelins
DI.b.v. een transistor wordt de ingangsweerstand van de schake
ling zeer klein. In hoofdstuk III zal een maximale waarde voor
deze ine;angsweerstand worden afgeleid. De linearil;eit van de
schake ling dient zodanig goed te zijn, dat de resolutie van
±. ·1· L.S.B. gehandhabfd blijft'.
De woordtijd van het syst,eem is de tijd, waarin de ree;enere
ring van de bemonsteringswaarde van ret) moet plaatsvinden.
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Deze bedraagt hier 80 nsec. (i ).
Het is wenselijk, dat de rimpelsop het geregenerecrde niveau
GedFC'ende one;eveer een halve woorc1tijd kleiner i3 dan .± ~ ni
veau-afstand, zodat het geregenereerde niveau gedurende 40 nsec
als recht kan worden verondersteld. Dit in verband met eGn e
ventueel toe te passen herbemonstering van het geresenereerd~

signaal achter de D-A omzetter. Deze herbemonsteraar kan dun
met een duty-cycle van 50ib werken. Om in- en ui tschakelvex'
schijnselen voldoende tijd te geven om mit te dempen tot bo
vengenoemde grenzen, is de stijgtijd waaraan de stroomsom
meertrap moet voldoen op 15 nsec. gesteld. Dit kornt neer on

een bandbreedte f b~ 30 I',1Hz.
De eindversterker heeft tot taak de vermogensversterking van
het geregenereerde signaal te verzorgen. De uitgangsiillp~dan

tie van deze versterker moet zodanig laag zijn, dat hij be
last lean worden met 50..n. of 75n...

11.2 De stuureenheid.

De stuureenheid bevat 8 stuurcircuits. Deze stuurcircuits dra
gen er·zorg voor, dat de codepulsen uit het dieitale circu~t

aangepast worden aan de eisen, die aan de pulsen voar het stu
ren van de schakelaars S1 tIm S8 worden gesteld.
De stijg- en afvaltijd van de stuurpulsen moeten i.v.m. de
snelheid van de D-Aomzetter kleiner dan 10 nsec. zijn. De
niveau sprongen dienen zodanig te zijn dat een logische "1"
=+VD volt en een logische "0" =-Vn volt.

11.3 Het digitale circuit.

Het digi tale circuit is geheel ui tgevoerd in rIEeL II bOUVl
stenen van tIotorola. Door de keuze van een parallel D-A omzet
ter moet er in het digi tale circuit noodzaltelijkerwij ze een
serieparallel oD1zetting van de PCM code plaatsvinden. De se
rieparallel omzetter dient geschikt te zijn om aen a-bits
p~~ seriecode met een bitfrequentie van 100 li.bits/sec. Oill te
zetten in een a-bits parallel code, met een wo~rdfrequentie

van 12,5 Wlz. Naas·t deze serie-parallel omzettine; door het
di.z;itale circuit, moet het nog de volgende mogelijkheden en
eie;enschappen bezitten.
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1) Een parallel ingang om rechtstreeks een 8-bits parallel
code aan te kunne,n bieden. Di t i. v .m. eventueel ann te
sluiten testapparatuur die een parallelcode leveren.

2) Bi t-uitschakelaars, om het aantal bits waarrnee de pc;',r co
de \verkt te ktmnen verlagen. IIiermede lean worden nagegat:.n
wat de invloec1 is van een bi t-verlaging van de PGi,~ code op

de kwaliteit van het T.V.beeld.
3) Uitgangspoorten, gestuurd door een blokkeerpuls, die het

uitgangssignaal bij iedere woordwisseling blokkeren.

ad3) E.F. Kovanic3) sornt in zijn artikel enkele redenen op
om na de D-A omzetter het geregenereerde signaal te herbemon
steren. De voornaamste reden is, dat het geregenereerne sie
naal sterk kan afwijken van het ideaal beeld. Zie fic.II.4a

--...··f

'Y
I~I
.~}
l::jl
~,

'hI',...........,
l'l,
~I
'ZI'I~
I~,1$

b) werkelijkheid
fig.II.4

--..·t
a) ideaal

oV

In vlerlcelijldleid' zullen sterke "undershoots" en "overshoots"
optreden,omdat niet aIle stuur-flip-flops identieke stijC;-
en afvaltijden hebben (fig.II.4b). De discrepantie in flip
flop stijg- en afvaltijden is het grootst bij de overeanG
van code 121 naar 128 en orngekeerd (01111111 .-10000000).

Dan slaan nl. aIle flip-flops c.q. besturingsschakelaars OIll.

De meest signi~icante flip-flop kan stijgen naar zijn scha
kelniveau, voordat de andere flip-flops hun sch&kelniveau be
reiken. Deze fout wordt in 'de schakeltechniek een "Hazard" ge
noemd. Het resultaat zou zijn een tijdelijke uitcangsspannine
van volle schaal (11111111) wat een"overshoot" van ~- x volle
schaal zou betekenen. Andere overgangen kunnen hetzelfde ef-
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feet opleveren, aIleen in mindere mate.
Bij veranderende ingangssignalen zullen deze onvolkolnenheden
plaatsvinden met een snelheid die een integrale fractie is
van 12,5 tJlz. Het effect zal zijn een ruisbijdrace in de
band van 0-6 ~illz. De hoeveelheid ruis kan vrij 8root zijn, af
hankelijk van de grootte van de overgangsverschijnselen. In
een systeem waar de quantiseringsruis de beperkende factor
dient te zijn,Inoet een manier gevonden worden om deze over

gangsruis te verminderen.
Kovanic heeft een oplossing van dit probleem gevonden door het
uitgangssignaal van de D-A omzetter te herbemonsteren. De mOIl

sters Jnogen van ieder gedeelte van het niveau c;enomen YlOrden,
dat vrij is van niveau-overgangsvervormingen, mits t s maar
constant is en de monsters op equidistante afstanden worden
genomen; zie de gearceerde gedeelten van f~g.II.4b. Dit pro
ces van het nemen van monsters uit het gedecodeerde signaal
wordt herbelnonstering genoemd ter onderscheiding van het be-
monsteringsproces, dat bij de zender plaats vindt. Het herbe
monsteringsproces zal ook overgangsvervonningcn introduceren,
maar deze hebben een frequentie van 12,5 I\nIz. Hieruit voIgt,
dat de hierdoor geintroduceerde ruis integrale veelvouden van
12,5 ~rnz zal zijn en dus buiten de band van 0-6 lillz zal lig-
gen.
Om de lIazards bij de woordwisselingen en de daarmede gepaal'd
gLande niveauvervormingen te vermijden, kan men oolc het uit
gangssignaal van het digitale circuit gedurende de woordwis
selingen blokkeren. D.w.z. het uitgangssienaal van het diCi
tale circuit wordt nul gemaakt (00000000) op de tijdstippcn
dat er woordwisselingen optreden of kunnen optreden. Dit ee
beurt d.m.v. poorten en een op het juiste tijdstip toegevoer
de blokkeerpuls f b • Deze methode is hier to~gepast.

De blokkeerpuls f b word t opgewekt m. b.Y. een monostabie·le mul
tivibrator, die getriggerd wordt door de woordpuls f s • De D-A
omzetter heeft een stijgtijd van 15 nsee. Daar we wensen dat
ook het uitgangssignaal van de D-A omzetter bij iedere woord
wisseling nul wordt,:moet dus de duur van de blokkeerpuls gro
~er zijn dan 15 nsee. De blokkeerpuls is 25 nsee. breed ge-
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maakt. Het resultaat is, dat het uitgangssignaal van de D-A
omzetter ne ieder gedeeodeerd PChI w90rd gedurende 8 a. 10 nsee.
nul is.

Hoofdstuk III Bet weegnetwerk met bijbehorende stroombronnen
en sehakelaars.

111.1 De stroombron.

In het voorgaande hoofdstuk is reeds opgemerkt, dat de stroom
bronnen van de D-A omzetter gevormd worden door een referen
tiespannine; VR en aeht weerstanden, Ro•..• 21RO• Deze stroOlI1
bronnen worden bediend door de diode sehakelaars 31 tIm S8'
die bestaan uit 2 dioden; zie fig.II.2 van hoofdstuk II.
Voor deze elementaire stroombron sehakeling geldt, aannemen
de dat de ingang van de stroomsowneertrap aardpotentiaal hecft
dct J II = VA - vD.., met R =2n- 1Ro (111.1)

R", n

In vgl.III.1 is VDn de voorwaartsspanning van de diode Dn bij
een diodestroom I=In • Hieruit blijkt dat In niet aIleen be
paald wordt door VR en Vn , maar ook door de diodespanninc
VDn • VDn is niete,lleen een funkt-ie van de diode stroom In
maar eveneens van de temperatuur T. Dit introduceert naast
het bezwaar, dat In niet aIleen bepaald wordt door VR en Rn ,
oak nog het bezwaar dat In temperatuurafhankelijk is e;ewor
den. Om aan deze bezwaren te ontkomen is de sehakeline zoda
nig uitgebreid, dat de diodespanning uit de vgl.III.1, die
de stroom van de elementaire stroombron besehrijft, eeeompen
seerd wordt door een tweede diodespanning4 ). De nieuwe seha
keling voor de stroombron ziet er nu als voIgt uit; zie fig.
111.1
Voar de seh~keling van fig.III.1 geldt dat

.IT"
~ - (1/" ~ ~n)

(111.2)=
,,~

.z;, ~ + (~~ - ~~) n-1 (:t:II.J)= met Rr =2 RO'R17
en n=1 •••• 8

I' =' .zT~ - I" (111.4)II
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fig.III.1

Uit de vgl.III.) blijkt, dat In aIleen bepaald worot door VR
en Rn indien VDn ·= VD~. Hiera~n kan voldaan worden door Vc
of R~ zodanig te varieren, dat VD~ gelijk is aan VDn • Voor
een zo klein mocelijke temperatuurafhankelijkheid v~m In moet
VDn over een bepaald temperatuurtraject gelijk blijven san
VD~. D.w.z. dat de temperatuurcoefficienten van de dioden Dn
en D~· zo coed mogelijk aan elkaar gelijk moeten zijn. Uit de
halfgeleider theorie is bekend dat de T.O. van de voo~vaurts

spanning van een diode I:'J,z.-... een funktie van dell. voor
waartsstroom is. In fig.III.2 wordt het verloop van/;T~/ als
funktie van In van de hier toegepaste "hot carrier" dioden
e;eceven •

o

{¥Ii
1-'·~

-~

0,01 • ---=1O~.:r" 1.....A .

fig.III.2
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\
,
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\
\
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Wordt de schakeling m.b.v. Vc of VR voor een willekeurig paar
dioden D en D' en bij een bepo.alde temperatuur TO zodanign n
afgeregeld, dat V.-,.! gelijk is aan VD ' dan behoeft In' nog

lW n ~

niet gelijk te zijn aan In" Dit is toecelicht in fig.III.].
Hieruit voIgt dat T.C. Dn ::/= 'r.c.D~ • Het is dus noodzakelijk
de dioden Dn en D1't te paren voor Vlat betreft hun voorwaarts
karakteristieken •

.%,p

"

VD • vD'" "
-...,•• v.D fig.III.)

Uit de nauwkeurigheidseisen waaraon de stroombronnen !lloeten
voldoen, zullen toleranties voor de weerstanden Rn , de T.C.'n
van de dioclen Dn en D~ en de ingane;sweerstand Ri van de stroom
sommeertrap afgeleid worden.
De resolutie van de D-A omzetter moet ± ~. L.S.B. zijn. Wordt
deze eis terugvertaald op de relatieve nauwkeurigheid van de
stroombronnen, clan vinclen we hiervoor:

~:r:
---!!. x '"f) '% < IU % (111.5)zit

De maximale foutstroom is dan, daar In=(tr)n-'Io met n=1 ••••8:

I (:') ,,-/ • .,.
L r . 11,1 %.T. ~ J. D, t %. ~. • 4l'" + % I.

II',

Uit een ,e

4. III-
Z"

orde benadering .van vgl.III.] voIgt·

:= JJ N" + .IS Vl> ",.,_i .IS ~. IV~ - VD" I
11" V~

(111.6)
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Volgeno voorwaarde 111.5 moet dus
4!i II" A VJ)- + - < 1J,.2 %
lin V~

(111.7)

~e eisen nu dat,
1) A Ill').)( I~D % <#,I%De tolerantie van de weerstanden Un is

dan ~,1/; en deze kunnen nor; juist met de ter beschikkill[;
staande ap:;.:>aratuur uitgeselecteerd worden.

2) A VD JC IDfJ % < #,1 % Daar VR=10V voIgt hierui t dat A VD < 1"1" V
VA

moet zijn.
Deze 4VD is opeesplitst in
a) een /i,VA<: SmV; de toelaatbare potentiaal stijging van

punt A van de stroomsommeertrap bij maximale sturing,
omdat de R. van deze trap niet nul is.

1.
b) een 4 VD <. SmV over 2SoC t.e.v. het ongelijk zijn van

de T.C.'n van D en D'. Hieruit voIgt dutn n
-J

~ T.~.... _ D' <. ~ = 1:1,.1 I'" V/-c.,,,,, IS

Om dit verschil van de T.C.'n van Dn en D~ kleiner dun 0,2
mV/oC te bereiken moeten de dioden Dn en D~ zeer goed gepaard
worden. Dit wordt als voIgt verklaard.

De diode vergelijking is: .I.JJ = J.s (up. ~~ - I)
Het is vooral de T.C. van de verzadigingslekstroom I~, die de
T.C. van de diodespanninc; V·D bij een bepaalde I D bep;alt5 ).
Dear Is een grote spreiding vertoont, ook voor dioden v.an het
zelfde type, moeten de diocen zeer goed gepaard worden, om er
zorg voer te dragen dat IsDn en IsD~ in dezelfde. orde van
erootte liggen. IIierdoor wordt bereikt dat de T.C.'n van Dn
en D~ praktisch aan elkaar gelijkzijn. Dit paren van de
voorwaurtskarakteristieken van D en D' dient binnen 1 a 2mVn n
nauwkeurig te gebeuren over het gehele voorwaartsbereik. Dit
is in ons geval gedaan van I D is 0,015 rnA tot 2 mAo

Het paren van de voorwaartskarakteristiekell van de dioden is
dus om twee reden noodzakelijk;

1) omdat de T.C. van de diode stroomafl1ankelijk is
2) om te bereiken dat dT.C.n D' ~ 0,2 mV/oC.n- n

\

\
\
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111.1 .1 T.ie s troombronwaurden In

In verbc:tnd met de linenri tei t van de stroomso~·n;.neertrap is

voor de waarde van de grootste stroombron 1 1=10 = 2 mA eelcozen.

IIierui t vole;en de onc1erstaande stroonibronwaarden van de 8-bi t::;

D-A omzetter; tabel 111.1

Tabel 111.1

1 1 = 2° 1
0 = 2 rnA

1 2 = 2-11 = 1 mr.
0

I
J = 2-21 = 0,5 mA

0
....

14 = 2-~I = 0,25 Tl1A
In 21- nI (n 1 ••••• 8)0 = =

2-41
0

IS = = 0,125 mA
0

I h = 2-51 = O,0625mA
':> 0

17 = 2-61 = O,031JmA
0

IS = 2-71 -- O,015GmA
0

111.1.2 De v.recrotanden Rn

In het voorgaande is de tolerantie van R reeds aan de orden
gekomen. Deze is op 0, 1j~ e;esteld. Bij de eekozen referentie-

spanninr; VR=10 V en de stroom I =2 rnA, geeft dit voor Ro :
\ 0

flo • .!B.r
V = so KJa.. • ;.Ie t R =2n - 1R (n= 1 ••••8) resul tecrt• n 0

di t. in de tnbel 111.2 gegeven waarden van R •n

Tabel III.g

R = 20R = 5 k + ° 1"'-1 0 - , iO

R2 = 21R = 10 k + O,1jS
0

R
J = 22R = 20 k + 0,1%

0 -
It = 23R = 40 k + 0, 1~~4 0

D 24R 80 k 0,15&H
S = = +0

R6 = 25R = 160 k + O,1>'~
0

R = 26R = J20 k + 0, 1/~7 0
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De weerstanden R moeten niet aIleen nauwkeurige, maer ookn
8tabiele weerstanden zijn; ;Jtabiel zowel wat betreft de tem-
l=leratuur alsook de vleerstandswaarde eedurende levensduur. Bo
vendien moet de parasitaire capaciteit van deze weerstanden
zeer klein zijn. De eekozen weerstanden zijn van het fabri
kaat Vishay-Welwyn uit de 4800 serie

R1 tim R) type 4802
R4 type 4804
R5 type 4805
R6 tim R

S
type 4806X

111.1.3 De bepaling van de maximale ingangsweerstand Ri
van de stroomsommeertrap.

De potentiaal verandering van het ptUyt A van de strooll1som
meertrap (AVA) moet bij maxirnale sturing kleiner zijn dan
5 mV. De maximale stuurstroom I . naar des •III
bedraagt: a a

J~.,." • X I h = L 2. 1."1;, ~ ~".,.,,4
"" h:"

De voorwaarde waaraan de ingangsweerstand
sonuneertrap dus moet voldoen is,

.s ~ SO, IIJ- J '
IIi < -:;:-- = -J = 01, l soA.

J..s."., ~, 1(1

111.1.4 De weerstanden H'n

(111.2)

Voor de bepaling van R' maken we gebruik van de vergelijkinn
gen 111.2 en 111.4.

I.,. = Vc - (V/I'" II/)~)
, II 1(,,'

(111.4)

Daar de schalceling zodanig afgeregeld moet worden dat VDn :::

VD~' is t.G.v. de gepaarde voorwaartskarakteristieken van

Dn en D~, In gelijk aan 1~.

Volgens vgl.Ill.4 is dan I Tn = 21n en ~ wordt m.b.v.
vgl.lIl.2:
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Vc - (VA' 'I- VD,,' )
21;, (111.8)

De spanning VC=15V en VR = 10V

IIh' = s- (v~,,' Jy-Z/J=I,,) (111.9)
2. I'h

Rekenirlg houdende me t de spreidine in de voorwaarts karakte
ristieken van de dioden, zie fig. 2 .1 vun bijlage 2, wordt R~

samengesteld uit een vaste weerstand Rn~ en een tienslagen
instelpotentiometer R~b' M.b.v. deze instelpotentiometer
wordt I' gelijk gemaakt aan I • R'b 8eeft H' een regelbereik

11 n n n
van _+ S1o. De waarden van R' en R'b worden in onderstawldena n
tabel 111.3 gegeven.

'rabel 111 • .3

H' = TI' + H'n na nb
H' = 1 , 1le.n. + 100A I

1

R' = 2,2k.n.+ 200..n.. ,
2

R~ = 4,4kJ\. + SOO..n. ,
./

R' = 9 kA + 1lcA !4
" , = 18 kA + 2k.n. fll::i

'i' = 36 kA + 5k.n. fJ. 6

R' = 72 kA + 10k.n.1
7

H' = 150 k~+ 1Sk.n. f8

De weerstanden I-\',., behoeven geen nauwkeurige wecrstanc1en -tenc.l.
zijn i.v.m. de toepassing van de instelpotentiometer. Een
tolerantie van R~ van 2% is voldoende. Het moeten echter weI
stabiele en ternperatuur onafhankelijke weerstanden zijn. De
parasitaire zelfinduktie en capaciteit van R~ is ook niet zo
belancrijk daar de stroom door R~ ,. I Tn , praktisch niet ver

andert.

111.2 Het totale schema vande stroombronnen.

Dit schema wordt gegeven in fig.III.4. Voor de in dit sche
ma voorkomende referentiespanningsbronnen VO'en VR wordt ver

wezen near bijlage 1.



+
Mf =
1~6oti -

•
H
H
H

/I, =
II", =
IlJ =
,1,,=
Its" =
/I~ .=

II, =
I/J':::

slt.a.
14 itA

14 itA
ID 1t.JI.
tlD NA

J&DKA

4~ D itA

6 i'4 A.n..

A,..z • I, .I itA

lit. III • 1.2 kJl

~." :. ~~ itA

IIt.1i = , itA

Ilr.il .. 19 itA.

/{i.d .= JI It.n.

HT.J .= 1~ itA.

Ad.tJ. ::: ~ Gil ~.A

'sir .s~ 52 5,

/tI. J = IleI .n. .lei .$/eJ,~n ~41. ~,I,,.

/11.6 :- .I f"iI A. .,

A'J.JJ = reiD ..IL ..
~~.6 :- IotA. •
"S".b= ~ kA

/1'./1 ; $' K.n. "
11'.6 ... J.IJ /fA .,
~tI.1I = IS" /tA- .,

~"".lItf!.
.,~ .a._ p-

.r"'r
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111.3 Theoretisch onderzoek naar de temperatuurafhunkelijk
heid van de stroombronnen t.g.v. de temperatuurafhan
kelijkheid van de dioden.

Zoals uit het schema voor de stroombronnen blijkt is I~, in
het schema van fig.III.5 is dit 12 , niet gecompenseerd voor
temperatuurvariaties. In deze beschouwing zal worden naeegaan
w~t de invloed hiervan is op de stroom In' in dit geval I,.
Voor dit onderzoek is uitcegaan van het schema Gegeven in
fig.III.5

---+ I,
A

.l>,
I

rrJ..'t., , ~ ,
fig.III.S

Verder zijn de volgende veronderstellinGen gemaakt;
') de spanninesbronnen Vc en VR, evenals de weerstanden R, en

H2 vertonen geen temperatuurafhankelijkheid.
2) de dioden D, en D2 zijn identiek.
3) de tem9cratuur van diode D, is gelijk aan de temperatuur

van de diod.e D2 •
4) het circuit is zo afgeregeld (m.b.v. R2 ),. dat voor T = To

de stroom I, = 12 •

De vergelijkincen die de stromen in het circuit bcschrijvcn
zijn:

I
I'll = liz (Ve - VD2 - VR)

I, = ~ (Vn + VD2 - VD1 )

1 2 = I'r - 1 1

Daar 12 = 11 wordt 1 2 hier:

(111.10)

(111.11)

(111.12)
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I. = * _ N, r III V~ _ If, ,..Ill V + V~ (III. 13)
Z Hz Ii, Nt ~N,.PZ H,

Vi+, de vSI.T.TI.1 1 voIGt voor een 1e orde ben2derine van
.A 1 1 t. [; . v. ~ 'L':

I ( [v;> T J V,o.l I.
L;, :r, .:: D ..:.....::L 4 l' -- A Z

"1 iT ,fI,

Evenzo voIgt uit V81.Il1.13

_ ,f Vp, A T _ cf ~l /!.I )
6 T t5 I, ,

voor 411 2 t.g.v. ~.r:

(111.14)

(111.15)

Daar de dioden

1 2 •0 en T1 •0 =

Hieruit voIgt:

_ .r ~, T _ J' v~ .:r.)
oT A $1 A ,

D, en D2 identiek zijn verondersteld
fJ.I? 0 e;eldt hier:....
(V~.1 dV~
-=-o T tf T

(111.16)

en 1 1 •0=

A~=ir
A, ..~ .n~ [Vl>

~
I J~ .H~

-~ - - "or i"Trz &T A,
.lJTH, ,..AP, d" V.D +

/ or
A, It" "I

wordt dus:
(111.17)

(111.18)
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-4i of .f, S
Voor onze schakeling is 111All4R2 , dus 11,11, ~-:i,"

Na substi tutie hiervcm in vgl. 111.18 vlOrd·t in het aleemene

geval de temperatuurcoeffjcient ,.ran In:

(111.19)

~.I1r
Voor een numcrieke bepaling van "'ii:"7 ' moeten dus eerst dA

waarden van/fJJ1; bij de diverse In t s en de vIG.arden vanI: ~jI"'D
bepaald worden.

Dit is in bijlace 2 ~eoaan.

Hierui t blijkt da/; I:~]r.a16.C 4", r.= Z"

waarin ln
l1

de tansens van de hoek is, die

lIlet de karakteristiek 108 I.,... = f(VD~ bij T i8 cons·tant en
.Li J

I~ = In; zie bijlaee 2 fiC.2.1.
~ . R

In de ui i~drukking van vel. 111.19 komt ol steeds als een

produkt voo~' met "" ; nl. D' J"v"," "~ .z
iJu is t dactr

In vel.III.19 wordt yoor A'~ ;1' l1U Lin gesubsti·tueerd
met A = D,+.JS'

. II Jrl
Ir

v..,
De vCl.III.19 gaat dan over in:

~ .I" = -_~_A_,, . ...!.. f I VI> J
4 T / -I- 6 Ab + ~Alla RJ7 tf 7 J I=:r".D

(IJI.20)

Deze berekende waarden vindt men in ~obel

~.b.v. vSl.III.20 en de in bijlcge 2 berekenae waarde fin en

/
IYDj .. AIkan dus de temTJerc.tuurcoefficient V(;Ul I. , --!!,
!' T .I r.Ilr.o .. 11 .Do r

berekend worden.

111.4 'IIG.cTin ook de diverse waerden van l11n ,.A u en/;;DJzijll

opeenomen.
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Tabel III.4,

In m [V~ 1/"
(6V/)}

4S h

n .. /j" "'iT' J.J,..D A'T

2 mA 9,6 4,5 10-3 5.10304 -1,1 10-3y/oc 3,9 10-9 A/oC

1 12,0 3,6 1O -1,2 1,7 10-9

0,5 13,6 3,2 20 -1,4 880 10-12

0,25 15,5 2,8 40 -1,6 440 10-,.2

0,125 15,5 2,8 80 -1,7 230 10~12

0,0625 15,5 2,8 160 -1,9 130 10-12

0,0313 15,5 2,8 320 -2,1 12 10-12

0,0156 15,5 2,6 640 -2,2 38 10-12

Conclusie:
Deze berekende waarden van de temperatuurcoefficienten van
stroombronnen blijken zeer klein te zijn. In de praktijk,
waar een afwijking van het theoretische model zal optreden
en de. wearden enkele faktoren zroter zullen zijn, zal neG
ruimschoots aan de hier gestelde eisen worden voldaan. De
temperatuurcoefficient zal in de praktijk hoofdzakelijk be-
paald worden door de temperatuurcoefficienten van Rn , R~,

Yn en vC•
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Hoofdstuk IV De stroomsommeertrsJ;? en de eindversterker.

IV.1 ne stroomsOlwaeertraJ;?

In het voorgaande is reeds aangegeven aan welke eisen de
stroomso~neertrap moet voldoen.
Deze eisen zijn:
1) De ingangsweerstand Ri <.1 t 25.n.

2) De stijgtijd ~<'5 nsee'; f g >30 MHz
3) De lineariteit zodanig. dat de reeolutie van ± ~ L.S.B.

behouden blijft.
De stroomsommeertrap bestaat uit een tegengekoppelde opera
tionele versterker; zie fig.IV.1. De teeenkoppeling vindt
plaats door de transistor T.

-Au,'

fig.IV. ,

In he~ volgende zal de ingangsweerstand Ri en de uitganes
spanning V u van de sehakeling van fig.IV.1 worden benaald.
Voor de transistor gelden de volgende vergelijldngen~):

,~ : .s", I uJ, }
De terugwerking van de tral1-

,~ • .s ut" sistor is verwao.rloosd.

~~ = I~ 'I-,~ =..s (u ~el) uh,

vbe = -Avi - vi = -(A + 1) vi
Ri •1 is de ingangsweerstand van de versterker•.
De ingangsstroom ii is gelijk aan:

ii = -ie + i 1 + iRe
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~~. = .s (I ~ ,:.) (A f' ,) Vi ~
",. 1i~". ~.I,

/I.•
",. I,

~ I~· -= S {1 '#~)(A .,.,) ~
,

~.L
~.I, '.

dan , zijn, word·t de ingangs
bij benaderine:

Daar 0(', Ri , en Re veel groteI'.
weerstand van deze sehakeline

/I.. _ I

I .s fA '#,)
De uitgangsspanning is Vu = -ieRe
i e ~ i e = -Ii bij verwaarlozing
Dus Vu = iiRe

8
,:. = r .r. a 2 1-"I L • ",

""
II.. =

,,1. II" ~,.} &·11

7#t:N """.,..1 • "

De thana verkrijgbare operetionele versterkers in ceintecreer
de monolithisehe vorm kwamen voor onze toepassing niet in aan
merking. De snels·te typen bleken wat betreft bandbreedte, snel
heid e. q. "slewing-rate" niet aan de door .. ons gestelde eisen
te voldoen. Dovendieri zijn het meertrapsversterkers die voor
hoee frequenties fase-draaiingen groter dan 1800 vertonen.
Bij tegel1koppeling m.b.v. een transistor, zoals in fig.IV.'
&aneeeeven, zijn dan ook instabiliteiten van de sehakeling te
verwaehten.
In dit geval is voor de operationele versterker een enkelvou
diee versehilversterker toegepast, uitgevoerd met een H.F.
dubbeltransistor. Een dubbeltransistor wil zecgen, dat ze oe
otaat uit twee transistoren, die ttjdens dezelfde fabricage
processen in een Si-plak gemaakt zijn en in een omhulling
zijn ondergebracht. Deze twee transiatoren zijn dan ook wat
hun eieenachap~en betreft praktisch identiek. Bovendien is er
een zeer goede thermische koppeling. Dit ·is van 'belong voor
de thennische stabiliteit van d~ verschilversterker.

Fig.IV.2 geeft de schakeling van de stroomsommeertrap zoals
deze in de D-A omzetter is toegepast.
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Eniee o?merkingen aangaande de schakeling van fig.IV.2.
De stroombron van de verschilversterker wordt gevormd door T4 
de emitte~7ecrstand R6 en de zenerdiode Z1. Voor Z1 is een ze-

. t ··ff· . t .Vz 1 9 _V/
nerd~ode eekozen me een temperatuurcoe . ~Cl.en van 41=-' /'c

i"

r------1~---..-----t----~"5 V

fig.IV.2

Toegepaste halfgeleiders:

. T1 , T2 lliD918A van Motorola (dubbeltransistor)
TJ , T4 B1i'Y90

Z1 EGO 1101 (Vz = 2,7 V)
AIle weerstanden 1/8W. en 5;;~.

Dit is in dezelfde orde van grootte als de T.G. van de B-E
spanninG van de transistor T4 ; :~,•• -~,. -.z -~c

Hiermede is dus een temperatuurstabilisatie van de stroombron
bereikt. De stroombron wordt met behulp van R6b op 11 IM~ in
gesteld. I.1.b.v. RS wordt de potentiaal vall punt A T.o.v. aar
de oV. gemaakt. Voor een bepaling van de versterking A en de
ingangsweerstand Ri1 van de verschilversterker wordt uiteegaan
van de elementaire schakeling van fig.IV.3

-...--------+ fig.IV.J
De transistoren T1 en T2zijn identiek veronder
steld. vbe1 =-Vbe2
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v.
1.

= 2vbe + vUe vRe = S( 1 + ~.) Revbe

{2 .,. .s,ffl (I" ~')J u6~

v·
J~, vJ,e.111>. = • ~'6 =

.t -I- J of~ (0 "".)

"'1 • 1/.' d!!.' Re r"'''n)• +- .,.
i/, 5

I A I =

-

5=
I r ....~ "~J'

1/1'

De transistoren T, en T2 zijn ingesteld met Ie = 5,5 mAe

Verder geldt voor T" T2 (MD918A) .~= 50 en wordt r bb ,
voor deze R.F. tronsistoren op 100~gesteld.

Hieruit voIgt een steilheid:
-J5 -= ~I/I. ~$'. I.

1'1- +•. r.r./.-'
1"0

1.:1 > ~ ~ $'D. ~ I == .5 211/1~.., /f"

De steilheid S van de transistor wordt gegeven door:
4. JI!

A '. .,,$'.lrI/lO =:14
.1'" ., II". $'1' fI V'

De transistor TJ is ingesteld op Ie =~ = 19,2 rnA.

Door de instelling van T) wordt in grote Jnate de line.ariteit
van de schakeling bepaald. De instelling van Ie • 19,2 luA

bleek goed te voldoen; de ui tsturing is dan I,'-~, .... ,"" % -.=: ~C'". ore
van de ruststroom ins telling.
Voor TJ eeldt 0<' > ~S" ~"~,,,. ~ II/IC'A..

-J
5 "". ",~ . II' = I'./~I = t',18 AJv

J = I'" +.",",~ ./,,-1 .1,1
.$"

De inganesweerstand van ~e stroomsommeertrap wordt nu:

R I I

". C ..s.,J (A +1) - ",~I(,,~"") • ~ IS".A.

Dit is dus ruimschoots beneden <Ie eis van Ri <:. 1,25.n-
De sehakeling voldoet Boed san de gestelde eiaen. VOQr metin
gen aan en meetresultaten van deze sehakeling ~ordt verwezen
naar par.IV.)
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IV.2 De eindversterker.

De versterker ne. dE: stroomsomraeertrap heeft in eerste insten
tie to·t taak de voorspanning van +4,8V t.o.v. aardo, die het
uitganessignaal van de stroomsolmaeertrap heeft, terug te bren
gen tot OV; zie fig.IV.4

A

1

"c- 110

" .....alt.· -7.:,...... ~ • .f.'jf-~ lID ••,IIV-

fig.IV.4

naas~ deze taak zijn de volgende eisen aen de versterker ge
steld.:
1) !j < 15 nsec.

- 2) ui tgangsimpedantie van 50 A.

3) versterking A2 =4,5 (bij open uiteanc)

ad.3 De versterking A2 = ~,5 geeft bij belast:tne van 50Aeen
uitgo.ngssignaal de.t ligt tUBsen 0 en +2V (~JC 4,5)( O,88V=2V).
Een grotere versterking van de eindversterker was niet moge
lijk i.v.m. de lineariteit van de hier toeeepaste verschil
versterker. De lineaire uitsturing van de verschilversterker
wordt bepaald door de vo~dingsspanningen (±-9V) en de Ie-VeE
karakteristieken van de transistoren van deze verschilverster-'
ker.
Een signaal,van 0 tot 2V is bovendien groot genoee voor de
sturing van het laagdoorla~t filter. Het uitewlgssignaal van
di t filter zal toch dusdanie; verzwalct zijn, dat hiarna een
versterker met aangepasto versterking noodzakelijk za1 zijn.
De bandbreedte van deze laatste versterker behoeft echter

I;
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niet groter dan 6 W:iz. te zijn; f(t) is immel's bandbegrensd
op 6 MHz.
Fig.IV.5 geeft het schema van de eindversterker. Deze voldoet
san de hierboven eestelde eisen.

--.....- ....---.~:-----':t:--~I:-------- +~V

II,IV

fig.IV.S

MD 5000 (2 ( PlJ-P) van Motorola

ha~fgeleiders

MD 7011 (PN~ + NPN) van Motorola

'l'oegepas te

T5, T6 }
T7 , TS
T9 , T10
T11 , T12

2V205 (2 x PN'P) van S.G• S •

AIle weerstanden 1/8 V., behalve R15 (0,5 w)
Afregeling: (geen signeel)
1) Met R14 wordt stroombron (T

7
, Ta) op 22 rnA incesteld.

2) Ii~et R10 wordt de potentiaal van punt B oV t.o.v. aurde
gemaakt.

De verschilversterker, gevormd door T
S

en T6 , brenet het ,se
lijkspanningsniveau van hetsic;naal. aan de collector VUH 'r.,

.)

{fie.IV.2) van + 4,SV t.o.v. aarde terugnaar oV; de collector
po·tentia.al van ·r6 • De stroombron· van de verschilversterker
wordt gevonnd door de transistoren T

7
en TS• T

7
en Tg zijn

weer identieke trwlsistoren in een omhulline ondereebracht.
T8 Vlordt als diode geschakeld en dient voor een temperatuur-



nar.IV.J is A~ als funktie. ~

respectievelijk 22 pF en
in ons geval het CUllstigcte

39

stabilisering van de stroombron T7 •

Berekeninc; van de versterlcer 1.\2 van de verschilversterker.
Voor de transistoren 'rS' T6 (I'.m 5000) is opsec;even; 0(~=20

De ineebouwde bcsisweerstand r bb , is gesteld op 100A.

Hieruit resultecrt een steilheicl'voor deze tr~:.nsistoren bij
een gelijkstroom-instelling van I c = 11 rnA

.j,~ ~,. //. /,,-' ~
5 = I to ~ .. .zc '.l.l' = / f- ~... ". / ..-,::= 0, /~ A II

w' I~

A ::.
J .t('

z.,. ..sHe (n, ~_-)

A = II, It. 8A 0 = 4',1
.l or O,/~. I' ~

Uit de fonnule voor de versterking blijkt, dat deze in Grote
mate bepaald wordt door de verhoudine; R /11. • Het afnemen VG.l1c e
A bij toenemende frequentie t.g.v. de parasitaire collector-
capaci tei t kan gecompenseerd worden door de vfccrsti:ll1d Re met
een condensutor 02 te overbruesen. (zie schakelin0 fiS.IV.5)
De waarde van C2 is empirisch bepaald. Zie de mectresultaten
gegeven in par.IV.3.
Bij de meetresultaten gegeven in
van de frequentie gegeven met C2
39 pF. De wa~rde van 39 pF bleek
te zijn.
De ui tr;anc; word t :..:;evormd door twee in ca.sca.de 8esch81~cIde
emittervolgers T11 en T12 • Deze cascade schakeling van emit
tervoleers bestacnde uit oe compleluentaire transistoren T11
en 'r12 , respectievelijk een PNP- en een~~Pl\; transistor, vlOrdt
hier toegepast om een verloop van de instelling vanf12 t.v·v.

te"flQeratuur veranderine;en tegen te gaun. Een 4 VBE van r12
t.L.V. een.AT wordt nu gecompenseerd door een gelijke 4V13E
van T11 • Een vereiste hiervoor is, dat er een goede thermi
sche koppeling tussen T11 en T12 bestaat. Voor T11 enT12 is
dan ook een type halfgeleider ge1cozen, die deze twee comple
mentairc transistoren in een omhulling herbergt; nl. l'.1D7011
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van Motorola. Een emittervolger 8ch2keling van een transistor
is op te vatten als een spanningsbron met Cerinse invvendige
weerstand. Om aan de ui te;angsirl1pec1antie van 50.n. te kamen, is
in serie met '1'12 een weerstand (n24 ) van .39.n. 0p0enouen. :Liit

levert met de inwe~llige weerstand van de emit tervol[;er de
gewenste 50Auitcangsimpedantie Ope Het op deze manier reali
seren van een uitgangsimpedantie van 50A kan hier toesepact
worden, daar de vers~er1<:er in deze D-A omzetter slechts po
sitief gaande signalen (tusse? ° en +4V) behoeft te verwerken.
De rust- of instelstroom van T12 kan dan ook betrekkelijk laa~

gehouden worden. De instelstroom van T12 wordt bepaald door
( 9 V )R23 • 1 0 = --- ::: 7,5 rnA

I.~ It.n..

Voor ·een goede lineaire werking van de verschilversterker
moet de spanningsbron, die de basispotentiaal van T6 op + 4,8V
t.o.v. aarde (+ 1J,8V t.o.v. de -9V voedingsspanning), een in
wenc1ige weerstand kleiner dan een bepaalde waarde RST6 max.
hebben.
De bepaling van oeze R .. _ zal geschieden aan de hand van deDll1aX
schakeling van fig.IV.5.

)
f i e. IV •6

De versterking V2.n de schake line; is A
2
~ .4,5.

De sturinE bedraagt v. = 0,88V. Dus v ::: 4,5 x 0,83 =
. ~ V ~ .1ilUX, c',max

4V en lc.max =O,fDJ'l=4,9 rnA. De -<",.,."van T6 (IilD 5000) ::: 20.
Hieruit volet: iB6mux~~': 11111. = 0,24S mAo TIij een resolutie
van L L.S.B. moet bij maximElle sturing van T

S
AVB'r6 kleiner

zijn dan ~.AVBTS bij sturing van de D-A omzett~r met de klein
ste stroombron.

AVBTS.min = IS' 220.n.= 15,6~,l(220 = 3.4 mV
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De voorwaDrde wac-I,r ..:'\ .. 'f1..... aan cHoet voldoen is nu:
l) .. omax

(bij verwaarlozing van l B6 )

1 )

2)

Ii'. < ~~ A ~TI" "'6~ 11 . .J,~.ID-J
8 rl _.11 :::a _ ~ = 1.Jl-

A Z8T6 ""." ".~~r .IIJ·

Het realit>eren van deze basisspanningsbron met Hi <: 7.IL d.rn.v.
een spanningsdeler, 7,oa18 in fig.IV.6 is aan.:::;ec;even, is niet
praktisch door de grote stroom die deze spanningsdeler uit
de voedings-spamlingsbronnen gaat opnemen. De weerstanden moe
ten aan de volgende voorwaarden voldoen:

-f, Nt
,f, ~ R~ :# /Itt' < 7.tl..

VA' = /J.B V ~ v.., = "'"l V, "~

. . .fl = II, tI =.3.~
~~ i'".z

Ui t de voorwaarclen 1 en 2 voIgt: R1 = JOJl.. R2 = 9, 1.n.

De stroom die door de spanningsdeler wordt opsenomen is:
J~ JIt4' IOJ _A = <-~o;nA"I

Een meer praktische oplossing voor de realisering van deze
basisspanningsbron met H. <:. 7.n.. ligt in de vorm van een emi t-

1
tervolger voar de hand. Dit is hier dan ook tOG,sepast. Deze
emi ttervolger besta,Jt ui t de transistor Tg en de als diode
geschakelde transistor T

10
verzorgt de temperatunr::;tabilisatie

vart T9. De uit a aU"8Weerstand R van de eillittervol~er is onge-
L> u U -

vee . 11'J'lc aan.!.. 6) r"~e t I I - "',t -7 r:; "1.1'\ 1°,/or-'l t cle ste1'1-r ,n e c u._ c' • hi CT9 ~ Tl- -'6 - ,.; 1J ". l.t
'-'"oJ 1!J '"' 0 -.J

heid S van T
9

(0(' =50 en r bb =100..n.): .5 = I :",?;.~;I:.I'·' = OJ/~ A/v.
De ui tgangsweerstand Ru van T

9
is dan ~ = 5".3Jl.. SOD en

dus bene den de vereiste waerde van 7Jt.
De schakeling voldoet aan de gestelde eisen, zoals uit de re
sultaten van par.IV.) blijkt.

IV. J L~etinp;en aan de stroomsolfl.meertrap en de eindversterker.

Gemeten zijn:
1) De frequentiekarakteristiek van de stroomson~eertrap.

2) De versterking A2 van de eindversterker als funktie van ~e

frequentie.
)) De stapresponsie van de stroomso~aeertrap.

4) De s~apresponsie van de stroomsou~eertrap en de eindverster
ker in cascade.
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Voor de statische en dynamische nauwkeuricheid van de gehele
D-A omzetter wordt verwezen naCl.r hoofdstuk VII.
De uitvoering van bovenstaande metingen zal worden toeeelich~

aan de hand van het schema in fig.IV.7.

~I
C t----------1

fie.IV.7

De stroomsommeertrap moet stroomgestuurd worden. De sign~al

spanning van de signaalgenerator E wordt aangeboden via een
coaxiaalkabel (Zo = 50.n.) en deze wordt met R2 = 50.n. af8eslo
ten. De si8na5.1spanning op punt D vvordt nu via earl wecrstand
R1 = 1k.n. aangesloten op de ingang A van de stroomSOD'Llleertrap.

De wecrstand H1 = 1k~ is veel groter dan de inganr;sweerstand
van de stroornS0l111neertrap (Ri < 1, 25.n.). Door deze 8chakelins
wordt dus stroomsturing van de stroomsoIlliueertrap verkregen;
t~·~ ~ • Voor i. is de wac.rde genornen van c~.e rueest G:Lgnifican-H, 1

te stroombron nl. ii = 2 mil.. De stroombronnen Vcl11 het wecGnet-
werk zijn bij deze meting aIle uitgeschakeld met de bit-uit
schakelaars. Hoe di t in zijn werk c;aat wordt in hoofdstuJc VI
uiteen,sezet. Dit is de rneest ongunstigste situatie voor vJat
betreft de parasitaire capociteit a~n de ingang A van de
stroomsolluneertrap. Deze is dan maximaal door aIle ~esperde

diode capaciteiten van de stroombron diode-schakelaars 8 1 tim

S8·

l£etinr; 1

De frequentiekarakteristiek van de stroomsommeertrap wordt be
p<:ald door de collectorstroom i c van T) als funktie van de
frequentie te meten bij ii is constant.
De spanningsbron E is een sinusgenerator met variabele fre-
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quentie. De spannine; op punt D worc1t constant e;ehouden en weI
op ~D = 2V zodat 1i = 2 lIlA. De stroam 1c wordt bCIlc.Eld door
de spanninG ~c te meten en te delen door He (1c =: ~: ). De
meetresultaten worden gegeven in tabel IV.1.

Tabel IV.1

f
1\ It. 20 4vRe ~c log t,.

0,5 lVIHz 0,44 V 2mA 0 dB
1 0,44 2 0

3 0,44 2 °5 0,44 2 °7 0,44 2 °10 0,44 2 °15 0,44 2 °20 0,44 2 °30 0,42 1 ,91 -0,4
50 0,36 1,62 -1,8
70 0,26 1, 18 -4,6

100 0,24 1,09 -5,2
150 0,08 0,37 -14,6

In fig.IV.8 is de verhouding van 1.e .en 1i in dB (10/lJg-j; )
weergegeven. Uit deze grafiek blijkt dat 2constant en een
(0 dB) is tot f = 20 MHz. Het 3 dB punt van deze verhouding
ligt bij f = 60 MHz. Aan de eis dat f > 30 ).,IHz moest zijng
wordt dus voldaan.

IJieting 2

De versterking A2 als funktie van de frequentie is bepaald
door de spannine aan de uitgang te meten en de ingangsspan
ning (ve van T3) constant te houden op ~c = 0,2V. De uit
gangsspanning is bij open uiteane gemeten daar de uiteancs
versterker niet gesehilct is om bij een belasting van 50..n. ne
gatief gaande signalen te verwerlcen. Om de invloed van de
correctie condensator C2 in de verschilversterker van de
eindversterker te demonstreren is A2 voor twee verschillende
waarden van C2 bepaald, respeetievelijk 22pF en 39pF.
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Tabel IV.2 (C 2 = 22pF)

f

0,5 IJiliz
1

2

3
5
1

10
15
20
30
50

0,85V
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,815
0,140
0,625
0,565
0,415

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,09
3,10
3,31

.2,82
1,90

12,6 dB
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,2
11 ,4
10,6
9,0
5,6

Tabel IV.3 (02 = J9pF)

f

0,51iIHz
1

2

J
5
1

10
15
20
30
50 .

10
100
150
200

0,85 V

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,82
0,11
0,13
0,62
0,64
0,14
0,62
0,256

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,10
3,85
3,65
3,10
3,20
3,10
3,60
1,28

12,6 dB

12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,2

11,1
11 ,2

9,8
10, 1

11 ,4
9,8
2,2

De resultaten van deze tabellen zijn in een grafiek uitgezet;
fie.IV.9 geeft A2 (in dB) als funktie van de frequentie.
Uit de figuur· blijkt duidelijk dat de bandbreedte aanmerkelijk
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is toegenomen door de vergroting van C2 van 22pF nuar J9pF.
Een nog srotere waarde van C2 dan J9pF is niet v/cl1selijk daor
dan de pieken in het verloop van A2 als funk-tic van ce fre
quentie te eroot saan worden. l3ij C2 = J9pIi' wortH uc~m de eis
ven f O' > 30 ~;IHz goed voldaan. Verder blij let ui t de resul tuten

o
dat A2 in werkelijkheid (4,25) kleiner is dan de berekende
A2 (4,7). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de cascade
schakeling van de emittervolgers aan de uitgans. De verster
king van de emittervolger is lcleiner dan een. Dat A2 in werlce
lijkheid kleiner is dan de berekende waarde is geen bezwaar
voor de goede werking van de D-A omzetter.

De stapres~onsie van de stroomsolnmeertrap wordt gegeven door
een foto van de 'oscillogra~llen van het signaal op punt D en
op punt C van de collector van TJ ; zie fig.IV.10. De signaal
bron E is een pulsgenerator, die een positieve blokspanninG
afgeeft.

1
"""'~-=;=ci 1

]
"1

1.

------ J

Fig.IV.10 t (10 nsec/cm)
Deze oscillogrammen zijn opgenomen met een swnple-scope, die
een stijgtijd heeft kleiner dan ,0,35 nsec. De invloed hier-
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van op de metine; is verwae.rloosbac,r.
I;e e;erneten stijgtijd van ve in fie.IV.10 is ~10 nsee.
De stij~tiJ·d van Vn is ~4 nsee. De stij~tijd ~ van v wordt

.....1) .... e
dus: 25. VIDI. - ~" = 9nsee. Di t is ruim beneden de .:::;esteldc
eis van 15 nsee. De signaalvertragine bedruagt 2 nsee.

l'.Ieting 4

Fig.IV.11 geeft de stapresponsie van de stroomso~ueertrap

en eindversterker in cascade. De eindversterker is afe;esloten
met 50.n..

fig.IV.11

De eemeten stije;tijd van vB is ~14 nsee.
De werkelijke stijgtijd ~ ~ VI+I- ~".., _ t3,f I1J.,t".

De totale signaalvertraGing bedraagt 10 nsee.
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Boofdstuk V De stuureenheid va.n de stroombronschakelaars.

V.1 De stuureenheid bevat 8 stuurcireuits behon~llde bij de
8 stroombronscha1:elaars. Deze heeft tot tbak de codepulsen
v.it het 108ische cireui t om te zetten tot p1J.lf3ell, die S8schikt
zijn de stroombronschakelaars correct te sturen.
Voor de sturing van deze schakela[crs zijn schakelpulsen ver
eist met een logische "O"-niveau van -VD Volt en een 10[;i8che
"1"-niveuu van +VD Volt. Zie fig.V.1. VD is de voorwaartsspan
ning van de dioden Dn en D~ bij I D = In

If'
"

"0"

:J)'

"

A (V.".hIIJe lI.,1rJe Vain .Ie
")1---: st"DDM&O_Mtf.6'-/-'-,.zp)

i:~';'

De niveauspronsen van de locische schakelelementen uit de
l,'lECL II serie van 1,10torola bedra8en 0, 8V. Bij de Ce bruilete

voedingsspanningen van VCC = oVen VEE = -5,2V ~ijn de ni
veaus

. (" 1 I' niveau "
bij posi tieve logica "0'" "nlveau

-O,8V t.o.v.
-1,6v t.o.v.

88Tde
aarde

Bet gemiclc1elde is dus -1,2V. Dit komt in de praktijk uiel;
voor (1 aar de toestand al tij d "0" of "1" is. lIe t "gerrJidde Ide
nivee.u" van de codepulsen dient dus van -1,2V naar oV ge
bracht te worden.
De l',:ECL II bouwstenen werken met niet verzadic;de 10[2;ische
schakelin,5en (non saturated loeic). Di t heeft t.ot gevolg (ht

er overspraak via de voedingen plaats vindt op het 10gisc118

"uitc;ant:sniveau" van een schalcelelernent (poort, flip-flop)
t.~.v. het schakelen van andere elernenten. Een karakteris-
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tieke vormvan daze ui tgangspulsen voor de I:IECL II eerie
wordt gegeven in fiC.V.2.

·f", -0 IVI

-I,l V - --
,fig.V. 2

De stijg- en al'val t1j d lie;t in de orda van e;root'~e van 2 a 5
nsec. Hat stuu:t"circuit moet nu niet alleen het eem1ddelde n1
veau van de pulsen van -1.2V near oV bren~en, maar ook de
"r1mpel lf oJ? daze 1'ulsen eealisel'en.
De niveau varachuiving van de codepulsen W'ordttot stand ee
bracht m.b.v. een verschilversterker. Deze verschilversterker
is zo ingestelc1. drat in rus't t we.nneer d.e hnsispotentia.lel1 van
de, twee transiatoren eelijk en -1,2V t.o.v. aarde zijn, de
collectoruitganessv~nnine oV t.o.v. aurae is. Zie fie.V.,)

-----..---.........---- + ~ (I,IV)

---------- ... v ('i/~

De ~eal1aat1e van de codepulsefi geschiadt door een begren~er.

Deze beerenzer be~taat u1t de dioden D, an D2• De becr~n~i~

kar~kteristiek Vmn D1 en D2 is in fiS.V.4 ~eteke~d.

Is de ~er8t.rk1ng A van de 1ngartgepulsen (~i • O.4V) door do
verr:ehilverstel'ker zo groot, dat A.~i:lO IVnl. dan ~a.l er een
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effectieve egalisatie van de pulsen plaatsvinden. Een erote
versterking van de pulsen door de verschilversterker is hier
toelaatbaar, omdat de dioden D1 en D2 naust hun begrenzende
werking tevens voorkomen dat de transistor T1J in verzadieing
komt. De collectorspanning van T13 vwrdt bij sturing op .:t. VD
Volt vastgehouden. Hat in verzadigine komen van een schakel
transistor is zeer nadelig voor de schakelsnelheid.
De weerstand REB vormt met de ingane;sweerstand van de verf3chil
versterker de afsluiting van de coaxiaalkabel (Zo = 50..n.) ,
die de verbinding tussen het digitale- en het stuurcircuit tot
stand brengt.

V.2 De schakeling van het stuurcircuit.

Deze schakeling wordt eegeven in fig.V.5

-I,IV
fig.V.5

---_---.......---p----oO -!' '.8V

AIle weerstanden 1/8W en 5%.
T13 , T14 = BSY39A (d'min. = 40 = 200.n. e;esteld)
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1 ' 2 voor de
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(zenerspanning Vz = 5,6V)
stroombronnen 1t/m5 Si-dioden BAY39 VD=0,6V
stroombronnen 6t/m8 Ge-dioden f.AZ 13 vD=O, 3V

De versterking van de verschilversterker is A = R 8/2.
C

~II .FeS = ( = 40 en r bb' is op 200 gesteld)
,.". "'11 ~ J-~J'

w· I e= 5,7 rnA

S = 0,1 A/V R = 1k2
c '"A = 600 x 0,1 = 60. Dus AVi = 60 x 0,4 = 24V »\VDl = 0,6V

Door deze Grote versterking van het ingangssicnaa1 is de
stijgtijd van het signaal na de begrenzer praktisch oilafhan
kelijk van de stijgtijd van het ingangssignaal gewor~en.

De weerstand R27 in het collec'torcircui t van T14 is aance
bracht om oscilleerneiginr;en bij het schakelen te onderdruk
ken. Deze deden zich voor bij de proefopstelling. Op de uit
eindelijke print bleken ze naderhand niet meer noodzakelijk
te zijn i.v.m. een verbeterde lay-out van de componenten. Ze
zijn in de schakeling gelaten, daar ze niet storend zijn.
De schakeling van fig.V.5 dient op de print vanzelfsprekend
8 maal uitgevoerd te worden.

V.J Metingen en mectresultaten.

Fic;.V.6 toont een foto van de oscillogranlll1en opgenornen aan
het stuurcircuit.

Het bovenste oscilloerma geeft het ingancssisnaal; het onccr
ste het 'begrensde collector siGnaal.
Als ingangssignalen zijn 2 signalen toegevoerd met verschil
lende afvaltijden; nl.

a) v. met TI = 4 nsec.
1.

b) vi met 7jc =12 nsec.

Uit fig.V.6 blijkt ,det de uitgangspulsen een stijS- on afval
tij d hebben kleiner dan 5 nsec. Aan onze eis, d,at deze k1ei
ner dan 10 nsec. moeten zijn V'lordt dus ruirnschoots vo1da<..,n.

Verder is ook duidelijk te zien dat de afva1tijd en stijg-
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f ' V'"1[;. • (.)

Eorizontac.l 10 nuee./eLl

Vcrtico..ul 0,4 V/em

tijd praktisch onafhenkelijk is van de stijg- en afvaltij~

van het in.sa~...... usi[;nc.s.l. Zie de af-val tij d ven de 1.i t8c.n:::,s::)l11s

t.S.v. e.en ingan:~8puls met 'Zf= 12 nsee.

De vertraeing die het signa~] in het stuureircuit onder~aat

becre.c.c:t ::;:, 3 usee. ~;eze is 20 l~J.e:i.n t.o.v. de Vloordtijd van

80 nsec.-, clc.t. een kleine s:)reidinG hiervC:ll tussen de 8 stuur

circui ts onderlinc geen invloed meer heeft op het ShlUl taan

schakelen van de stroornbronnen. ::e rimpel die het ui tgCll1gS

signaal vertoont wordt veroorz&2.lct door het niet correct 0e
aard zijn van (e mect)robe en de p~rasitaire cQ)~citeit van

deze probe. ( ~ 3,6pF').
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Met dieitale circuit.

In hoofdstuk II (par.II.J) is reeds aan de orde Ce};:omen wel
ke eigenschappen en mogelijkheden het digitale circuit liloet

bezitten. In het kort samengevat zijn deze:
1) Een serie-parallel omzetter geschikt om een 8-bits peLl se

riecode met een bitfrequentie van 100 1lliz om tc zetten in

een a-bits parallelcode.
2) Een parallel ingang om rechtstreeks een parallelcode aan

te kunnen bieden.
3) Poorten gestuurd door een blokkeerpuls (fb = 12,5 l.'ITiz)

die het parallel signaal bij iedere woordwisseling bIo1\:
keren; d.w.z. dat het uitgangssignaal gedurende de wooru
wisseling 00000000 wordt.

4) Bit-ui tschakelaars, om het aantal bits ',vuo.rmee de pen
code werkt te klli1nen verlagen.

Het gehele digi tale circuit is in r.1ECL II bouVlstenen van L~o

torola uitgevoerd.

VI.1 De serie-narallel omzetter.

De serie-parallel oillzetter moet in staat zlJn de a-bits PC~

seriecode met een bitfrequentie van 100 mlz am te zetten in

een 8-bits parallelcode. De serie-parallel omzetter bestaat
ui teen schuifresis·t.er en een bufferge11euGen. lIst schema
wordt gegeven in fig.VI.1. rIet 8-bits schuifregister wordt
gevormd door 8 c;el:lokte J-K flip-flops van het t.ype LIC1 027 •
Deze flip-flops hebben een maximale "toggle frequency" van
120 ~.Jlz,. Voor schuifregister werking van di t tYl)e flip-flop
moeten de J en K inc;angen altijd complementair zijn. Dit
voIgt uit de geklokte J-K waarheidstabel.

J K CD Qn+1 De' PCM seriecode \Vordt tOBe;e-
0 1 1 1 voerd aan de K inganE; en de
1 0 1 0 PCfiI seriecode aan de J ine;ang.

De klokpuls ingang wordt gevo~~ door een parallelschakelin~- -van een J met een K. ingang. Het PCM en PCM sie;naal wordt ver-

krec;en door een poort lUet een on en een NOR uitgan.::; voar het
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schuifreeister te plactsen en hieraan het PCK seriesignaal
toe te voeren. De toec;epaste poart isl 1.:C1 023 met 2'"}" en 1'"/

+ 2 nsec. De reden hierva.n is dat de On. en TWH. ui V:cw'on van- ~ ~

een 'loort ui t de j',mCL serie essentieel de /;elfde i)rOOacatio
tijd

4

hebben7). Dij iedere klokpuls schuift het ?~~ ~orieBiC
naal een flin-flon on.

... .. 4

.J

Iz

fig.VI.1
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Daar aan de paralleluitgang v&n het schuifregister hot cor
rekte rCM woord slechts 10 nsec. voorhanden is, dient deze
informatie in een buffergehet~en te worden opgeslagen. Dit
buffere;eheugen wordt gevormd door 8 flip-flops (4 x j'~C1 016 die
elk 2 flip-flops bevatten). De woordpuls f = 12,5 I,JIz zorGts
e1' voor dat dit e;eheueen op het juiste moment wordt inc;elezen.
Zie het 'puls'~ijddiagram, fi.g.VI.2.
Daarna staat dit parallel rCM woord 80 nsec. tel" beschikking.
Zoals uit de rest van het digitale circuit zal blijken moeten
niet de Q maar de Q uitgangen van de buffergeheue;en flip':"
flops gebruikt worden.

VI.2

Bij het NEeL II systeem komt bij positieve logica, die hier
is toegepast, een logische "1" overeen met -O,8V en een 10
gieche "0" met -1,6V bij de voedingsspanningen VEE = OVen
Vec = -5,2V.
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5,chul!ru/s
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W'Dor./ ""/e~s'pu/s
Is = I~, s I'1Nz

fig.VI.2

De pulscn die ui t de woorddetektor aanr;eboden worden, de Idok

puIs f c = 100 I.IHz, de PCl:; seriecode en de woordpuls f s =

12,5 I:IHz, zijn positieve pulsen met "1" = +1V en "0" = OV of
negatieve pulsen met "1" = OVen "0" = -1V. Er moet dus in
beide gevallen een niveauverschuiving pla~ts vinden. Dit gc

beurt met onderstaande schakeling van fig.VI.J.

,&.1 V

VEE = -~.l V

D1 = Ge-diode ALZ13 V
D = 0, JV

D = Si-diode BAY38 V
D = 0,6V2

.fig.VI.J

De 8chakeling van fig.VI'.3 is een emittervolger; voorc1elen
een grote Hi' goede II.F. eigenschappen en lage uitgangsimpe
dantie. De basisweerstand RB = 56~ maakt de gelijkstroomin-
tIl' .r ~~.Z-I.~)V I ~ I' 'k b" f 'h '0.s e J.ng 6'" .HD..n. -= Ib.OI''''' moge J.J J.J a VlezJ.g eJ. van
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signaal en verzorgt tevens de nfsluiting van de couxiaalkabel

waannede de pulsen worden toegevoerd.
Voar positieve inganespulsen verzorgen de basis-emitterdiode
van de transistor en de dioden D1 en D2 de juiste D.C. niveau
verschuiving van de pulsen. Bij toepassing van negatieve pul
sen is de B-E diode van de transistor voldoende en moeten de
dioden D1 en D2 overbrugd worden.
De collector van de transistor ligt aan een +2V voeding via
een L.D. fil tar (RCtijd :::: 22)( 47.10-9 sec. = 1~ sec.) om het
vnstlopen van de collector bij positieve pulsen te voorkomen.

VI.J De 100 j\TIlz klokpuls distributie.

Het dieitale circuit is uitgevoerd op dubbelzijdige print
plaat. Het componentenvlak vormt het aardvlak met uitsparin
gen, waar de doorvoeringen plaats vinden naar de andere zijde,
wahr de verbindincssporen zijn aangebracht. Dit geeft de mo-'
geli~jlL.1-J.eid van "strip-line" techniek voor de verbindings
sporen. Hierdoor'kan, door een juist gekozen breedte van ue
sporen een bepaalde Zo gecreerd worden, zodat een jui8te ao.l1

passing wordt verkregen en storende reflecties t.g.v. misaan
passing worden vermeden. Dit is vooral van belane voar de 100
I'JHz klokpuls distributie, die na2.r aIle 8 flip-flops van het
schuifreeister moet worden gevoerdjzie fig.VI.1.
lIier is, ook bij zorgvuldige print lay-out,_ l).iet te ontkomen
aan relatief lange distributielijnen. Dit probleem is 0PLc
lost door per twee flip~flops een ~mCL II niveau aanpassings
schakeling van fig.VI.J toe te passen en op de in fie.V1.4 :..:;e
Geven manier te schakelen.

BiJ de bepaline; van de spoorbreedte w van de asymetrische
strip-line, voor segeven dikte b van de printplaat en bij ge
wenste karakteristieke impedantie Zo = 100JL , is gebruik ge
maakt vall gegevens in een I.':otorola publicatieS).



58

+,zV

Fig.VI.5 geeft de dwarsdoorsnede van de strip-line.

fig.VI.5
, ,

Als de breedte van het grondvlak groot is in vergelijkinc
met die van de strip, strel<t het elektrische veld zich niet
l1lerkbaar uit buiten het dielectricum en de overheersende pro
paeatie mode is de rEM mode. Een andere voorv"iCu.:'.rde is dnt de
dikte b kleiner is dan een kwart eolflengte in het dielec
tricum.
Indien er geen randeffecten waren en geen 1ek-flux, zou (Ie

theoretische karakteristieke impedantie Zo gelijk zijn aan:

Z -!.-. (VI. 1 )o = C vp
met C = capaciteit per lengte eenheid

v = propagatie snelheid in het dielectricllin.p
Bij verwaarlozing van de randeffecten wordt de capaciteit C:

C = £~ t,.. f F/m (VI.2)
-12 / (1 ) 4 5£0 = 8,85 10 F m ~,. epoxy g as = ,
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(VI.3)

v .p.
I

snelheid

~~is hier 1 gesteld.
-7 h -6 I,M,:= 471.10 = 1, 2) 10 H In

Dus Zo wordt na substitutie van C en vp in vgl.VI.1:

De propagatie
I

I
= (VI.4)

constante voor de randeapaeiteit
en geeft de kara~teristieke im-

(VI.5)

vgl.VI.4 de ver-Voor een gewenste Zo = 100allioet volgens de
houding ~ = 1,7 worden.
BO\~less8) heeft een gemeten
van de strip verdisconte~rd

pedantie Zo·a1s:
10 ~

Z = ---:-=;--::-----.,.""':"""":-" .3..r,: (~ ~ 8,83 ;-J
Voor Zo = 100.n- 'Wordt nu ~ = 1

De gebruikte printplaat heeft een dikte b van 1,6 }11;;1, zod.::: t
de spoorbreedte dus w = 1,6 DE moet zijn.

VI.4 De blokkeerpuls fb.

Deze wordt afgeleid uit de woordpuls f n m.b.v. een monosta
biele lUul tivibrator9 ). De monostabiele""raul tivibrator worc1t
gevormd door twee poorten die elk een OR en een NOn uit~al!C;

hebben en een vertragineelijn die de pulsbreedte bepaald;
F'ig.VI.6 geeft de sehakeliu[:; en het tijddiagram.

De vertragingslijn bestaat uit 5 meter (dun) eoaxiaalkabel,
die een signaalvertragin0' heeft van 5 nsee. 1m: DUB t - r.~ X r;U d--.... ....

nsee := 25 nsee.
Voor een eoede wer\ing moet de breedte van de trie~er~uls,

in dit Geval f , groter dan twee luaQ1 de propug~tieGijd vans
de poorten zijn. Dus trs > 2tpd ; hieraan wordt vold,-~an

daar tfs ~ 8 nsee. en t pd van de MC1023 poorten ol1ceveer
2 nsee. is. Verder IJlOet de eoaxiaLi.lkabe1 bij de 2e poart

(punt AD) afgesloten viTOrden met zijn karakteristielce impe
dantie Zo en moet de potentiaal, indien er geen sienaal is,
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fig.VI.6

op -1,6v ceihouden worden. Dit wordt gedaun door de weerstan
den R1 en R2 .De voorv"laarden WU2.r R1 en R

2
U2rl moeten voldoell

zijn:

-.I" V,

Bij VEE = -5,2V worden R1 en R2
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VI.5. Het disitule circuit,"

Het· schema van het gehele dicitale circuit wordt c;ec;even in
fiC. VI.8. Van di t circuit is reeds de vlerld.ne; v,:;n de 8e1'ie
parallel omzetter ui teerw;ezet. De werkins; vo.n t:le rest v:.m
het circuit zal behandeld worden m.p.v. fig.VI.7. In fiC.VI.?
wordt dat gedeelte van het circuit weergegeven, dat door een
"Darallel" bit word·~ doorloDen. . .

"':~u.'~ "1- -.1&1.1

Ita· ....a·
'c.~..lk.l.d ..

fiG·VI.?

De funktie schakela2.rs 8
9

.:, en 3
9

b (zie ook fig. VI. ~.)) kie-
• c.;, •

zen voar serie- of parallelbedrijf van het digitale circuit.
In de stand "serie" Vlordt de parallelin[5ang P1 geblokkeerd
door de NOR poart (1); c = P1+1= O.
In de stand "parallel" is c = P1+0 = P1 en wordt het schuif
register geblokkeerd m.b.v. de ingangspoort 4 vall fig.VI.:3.
De OR uitgang is "1 11 en de NOR uitcang is "0". VerdeI' worden
aIle Co uitgangen van de schnifregister flip-flops 111" cezet.
De bit-uitschakelaar Sb1.
Vo"or de stand "bit in" van de bit-uitschakelaar is e = "0"

en is de paralleluitgang van het logische ~ircuit f = e+d =
e.d = 1.d =d
In de stand "bit uit" is e = "1" en f = "0". De corresponde-

" \
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rende stroOIl1bron in de D-A o11lzetter is dan uit[;eschalceld;
zie hoofdstuk V.

-Bij seriebedrijf is: c = 0, dus E = , en a = (1'

De uitgang wordt: f = d = a+b+c = ~.~.~. = Q,.b
Bij parallelbedrijf is: c = P, en a = (1 = 0
Dus de uitgang wordt: f = d = a.~.c. = 1.b.P, = P,b
De blokkeerpuls f b , (b) ,verzorgt het nulzetten vo.n het uit
gt.:mgasignaal gedurende 25 nsec. Deze werkt dus zowel op de se
rie~. ala weI op de parallel aangeboden informatie.
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lIoofdstuk VII ffietingen en mectresultaten.

In "dit hoofdotuk zullen de statische en dyna,;-nische llleetresul
taten van de gehele D-A omzetter worden CeGeven. De meetresul
taten voor zover deze rechtstreeks betre~king hobben op de
in de afzonderlijke hoofdstukken behandelde onderdelen van
de D-A omzetter, zijn in de desbetreffende hoofdstukken op-

genomen.

VII.1 Statische meting van de D-A omzetter.

Door een gelijkspannin8 van -o,av ("1" niveau) op de paral
"lelingane;en van het digitale circuit te zetten kunnen m.b.v.

d~ bit-uitschakelaars S1b tim SSb de stroombronnen van de
D-A omzetter al of niet worden ingeschakeld.
~.b.v. een nauwkeurige gelijkspanningsmeter (Fluke-differen
tial meter) zijn de uitgangsspanningen toG.v. het inschake
len van de 8 afzonderlijke stroombrormen gemeten nun de eind
versterker over een 50n. belas1;ingsvleerstand. De meetresul
taten worden eegeven in tabel VII.1.

stellen we dat 1111 C".:' B = 2 111.1\ een ui tgangsspanning van 1V
11 • U • • ,

zou moeten geven, dit gebaseerd op de uitgangsspannin[; t·S.vo
1

4
= 0,25 rnA, dan kunnen de resultaten van tabel VII.1

volo't rreinterpreteerd worden. Zie tabel VII. 2.to Q
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'rabel VII.2
]~h.eoretisch :,~et5nG

In V + 0,2,; V abs.fout rel.rout
u- u

1 2 lIlA 1 V +2 mV 0,9991 V -0,9 IIlV -0, 09~~
2 1 0,5 1 0,4990 -0,4· -0,08

3 0,5 0,25 0,5 0,2507 +0,7 +0,28

4 0,25 0,125 0,25 0,1250 ° °5 0,125 0,0625 0,125 0,0631 +0,6 +1
6 0,0625 0,0313 0,063 0,0322 +0,9 12,8

7 0,0:',13 0,0156 0,031 0,0159 +0,3 +3

8 0,0156 0,0078 0,016 0,0066 -1,2 -18

Hieruit blijkt dat V t.g.v. de stroonilironnen 1 1 tim I aan
u 4

de gestelde eis voldoen. De relatieve fouten bij de kleinere
stroombronnen IS tim 18 zijn aan de hoge kant. lIierbij dient
men echter te bed'enken, dat deze relatieve fou~eri .net de over
eenkomstise binaire wacrden eewocen dienen te worden. De ~~

solute nauwkeurigheid vc:.n de D-A omzetter volcloet .sced Q~,n

de gestelde eis. De totale absolute fout van Vu die lrl8L op
tree.en, is ± ,4 mV <.±1 11 •S •B•=.~ 18 ), De maximac.l o)trec1endn

"olute fOt.lt is in ons: ga:val: 0,7 + 0,6 + 0,9 + 0,; fiN ~

'2,5 JilV. Di t ~s Cms ruim bene den de cestelde eis.
Dij degrote relatieve fouten van 1 5 tIm 17 kan het vol~en

de op:::;emerkt worden~Bij' de selectie van de v!eersta!1c1.en V8.!l
, . .

Rn op 0, 17~ nauwkeurigheid ui t ,1~0 weerstanden zijn ·\vaarsch:Ljrl.-
lijk fouten gemaakt, Deze zijn veroorzaakt door het wa~J wor
clen van :de weerstanden tij dens de metinG op de !lloetbrug I; . .:.::;. ''; .
de dissipatie va.n de meetstrocm in de .. weers~,,:.udel1. :Ji t is VOOl'

a1 het gevel Vaal' de grotere weerstandSWB8rden. Voar de de
finitieve uitvoering van de D~A ornzetter zijn echter nauw
keurige VJeerstanden (0, 1i~) van het reeds eerder gel10emde 1.;:/

pe Vishay-Welwyn (hoofdstuk III) besteld. Hiermede Inumen dus
betere resultaten Vaal' wat betreft de relatieve nauwkeuric
heid van de kleinere stroombronnen verwacht worden.
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VII.2 De dynamische meting.

Een 8-bits parallel-teller gestuurd met de woordfrequentie
VEln 12,5 LJ{z levert oplopend VE.TI 00000000 tot 11111111 ach
ter elkaer aIle per: woorden (parallel) die voor kunnen komen.
Deze 8-bits paral~el~ode VWl de teller is bij de zender (ZiA
fiC.1 van de inleidinG ) aan oe woordsynchronisatie-a~nbren

ger toegevoerd en simuleert aldus de uitgal1g vun de D-A om
zetter. De teller codepulsen zijn in serie overgezonden, aan
de ontvanger aengeboden en ns het passeren van de woorddetek
tor met de nu afLescheiden woordpuls a n het disitale circuit
van de decoder toegevoerd.

Fig.VII.1 ,5eeft ecn foto van de uitgangsspanning van de D-A
omzetter aan de eindversterker. Deze uitzangsspanning is ge
meten over een belasting van 50~ met een analoge oscillos
cope, die een bandbreedte heeft van 0-50 ~.iHz. De "trapj eskrom
me" van deze figuur, die ontstac::.t door de door de teIle~ op
ge\-vekte PC;,~ code van 0000=:000 tot 11111111, 88eft een indruk
van de dynamische Iineariteit ven de D-A omzetter.

uV

oV

.fig.VII.1
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In de figuur is ook duidelijk de invloed van het a~nbrencen

V2n de woordsynchronisatie-informatie in het PC~ signaul te
·zien. Hierdoor is om de 16 vveord en de "1" van het minst 8i[;;
nificante bit "0" ceworden, te becinnen met het Se woord. De
fout die hierdoor ontstaat is - ~ niveau-afstand. De onre
selmaticheid aan het begin van de trapjes~ronie wordt veroor
zaakt door overshoot van de oscilloscope.

Fig.VII.2 lout de werking zien va.n de bit-uitschakela:.:.rs.

T\ d' . .l- • t h 1 1 ,-, t/~' .." 4' 1· tu.~.v. e D1~-U1 sc a~e a~~s ~bS m ~b5 z~Jn a8 ~'e1ns e
strooQbronnen, 1

0
/27 , I /2 b

, I /2 5 en I /2 Q
, uitgeschakeld.o 0 0

De D-A. oElzetter is nu terugzebracht tot een 4-bits systeem
en is dan nog slechts in staat 24 = 16 niveaus te regenereren.
Bij toevoering VLn hetzelf'de PC:: ci:::;nc:ul als bij fiS. VII.1
bevat nu ieder geresenerecrd niveau 16 Gelij~e niveaus. De
verklarinc hiervan is, dat doer de 4 bit-uit3chakela~rs de
laatste 4-bi ts van (]e 8-oi ts PC~"l \"loarden, die ceres~nereerd

zijn door de teller, "0" ...:;ezet worden en er dus steeds 16
woorden Ihoeten verI open 0.1vorena er een bit in de nieuw ont
stane 4-bits code verandert.
Fig.VII.) toont een "uitvergroting" van de trapjeskromJile van
fig.VII.1 door een kleinere waarde van de tijdbasis van de

oscilloscope te nemen. De tijdbasisw&~rde is 20 nsec./cm.



68

Uit deze figuur blijkt ook duidelijk het nul maken van het
uitgangssignaal biJ iedere woordwisseling door de blokkeer

puIs fb'

fig. VII.]

De gelrieten stijg- en afvo.l tijd is ~.~._. ~ lti n.5-ec.

D t'·· t·· d d .11· /D - ~e s lJg lJ van e OSCl oscope lS is. ~eop. = -;;-:;:;- oJ ~c: I" n.s~c.

Le werkelijke stijg- en afvaltijd van het uitgangssignaal
van de D-A offizetter is dus:

Voar de bepaling van het frequentiespectrum, nodig voor de
berekeLine van het lsaedoorlaat filter kan nu uittegaan worden
van de in fie.VII.4 gestileerde vorm van dit uitBangssignael.
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Conclusie.

Het ziet er na:tr uit, dat de ui t.:.:::angs:;.:n:tls gesclJ.D:t io om een
8,8.l1[:;epast L.:;). filter rechtstrceks te sturen en c1c::.t cen 11e1"
bemol1sterinc; VG.ll hot ui tcan2;ssign8.ul VC~:l de T;·-A OLlze t ccr e,wh
terwece kan blijven.
l',:ocht het nodie zijn, dat de breedte VC.l1 de in.tls scwij ziCd
moet worden, dan kan dit gedaan worden door de breedte van
de blokkecrpuls f b te veranderen. Er behoeft dan slechts cen
aaneepaste lengte van de coaxiaalkabel in de monostabiele
multivibrator van het digitale circuit aangebracht te worden.
Zoals reeds is opgemerkt ge8ft fig.VII.1 ons een indruk van
de dynrunische lineariteit van de D-A ornzetter. Echte lineari
te~tsmetinGen c.q. vervormingsrnetingen zijn nog niet uitvoer
ba&r, daar het L.D. filter dat op de D-A 0l1lzetter moet vo.!..gen
nog niet gerealiseerd is.
Wanneer het L.D. filter gerealiseerd is kunnen vervormincs
metineen m.b.v. een peM woordgenerator uitgevoerd worden.
Met de pel';: 'Woordgenerator kunnen de gecodeerde bemol1sterin.gs
vmarden van een bepaalde tij dsfunktie f,< t), b. v. een har:uoni

ache trilling met bekende wnplitude en frequentie, ~esene

reerd worden.

Door nu de vervorming van het geregenereerde sicnaa1 ret) te
meten, kan men de vervormine; van de D-A oLlzetter (+ L.D. fil
ter) bepalen.
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Bijlage 1

De referentie spanningsbronnen Vn :;: 10V en Vc :;: 15V

Voor de realiserine van de snallllinesbronnen Vn en Vn is ge-
~ n v

bruik gemaakt van ge1ntegrecrde voedingseenheden van ijotorola
type MC1460G. In fig.1.1 wordt het instel circlut gegeven
voor positieve uitgangsspanningen tussen +3,5V en +17,5V.

,

ltV -

He 1"6o~

2. 10

De uitgangsspanning VD van deze gestabiliseerde voedingseen
heid heeft eeI;l kleine temperatuurcoefficient. Volgens de spe
cificaties van de fabrikant is

TC VO (van 0 tot +750 C) = ± 0,002%/oC
Deze temperatuurcoefficient is als ',iolgt gedefinieerd:

TCVo =
(Vomax. - Vomin.) 100

75°C (Vo bij 25°C)
" ..,/'0= •••• •>v C

= + 0,2 mV/oC

= ± 0,.3 mV/oC

geeft TCVR
geeft TCyc

Deze definitie van TCyo geldt alleen, indien ~e uitgangsspan
nings instelweerstanden R1 en R2 (zie fig.1.1) gepaarde tem
peratuur-karakteristieken hebben; d.w.z. een constante ver
houdins onafhankelijk van de temperatuur vertonen.
Aannemende dat de door ons gebruikte weerstanden hieraan vol
doen (voor R1 en R2 zijn weerstanden van hetzelfde type ;;e
bruikt) worden de ternperatuurcoefficienten van VR en Vc reGp.
TCVR en TCVc :
Vo = VR :: 10Y

Vo = Vc :: 15V
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De verhouding van Vc en VR (VC/V
R

) is voleens bovenstaande de
fini tie van de temperatuurcoefficient, onafhc.nlcelijk van de

temperatuur.
De weerstand R1 kan beI)Uald vlOrden Ill. b. v. de formula

~.. VII - V,.,I
I

.r~

Voor de weerstand R
2

wordt de door de fubrikant opeeceven
waarde van 6aoo..n.. genomen ( .Til =r ~:/1I (). GIS" I'"A )

I.v.m. de spreiding in Vref die deze voedingseenheden verto
nen is de berekende weerstand R1 opgesplitst in een weerstund
R1a en R1b • R1b is een 10 slagen-instelpotentiometer, die R1
een regelbereik ge~ft van ± 5%.
a) De spanningsbron Vc = 15V.

H • dt -:> 15"-J~.JJ.er wor h 1 = '/1)
D,S-'S"

R1a = 21 kJL en R1b = 2 k~

b) De spanningsbron VR = 10V
Eier wordt R1 = ~o-.J.~. 11)1 = 12.600.n..D.,., r
R1a = 12 kn. en R1b = 1 leA; 10 slagen pot .meter.

De r.eferentie spanningsbron VR moet in staE~t zijn (,'lw.:·dnm.D.I)

4 mA op te nemen. Di t is 8erealiseerd door deze spQ.~lninljs

bron te be lasten met RL ; zie fig. 1 .1. RL i.s zo celcozen dat
I RL ~ a mA is (RL = 1,2 k.a) •

De weerstanden Rsc = 15..n.. vormt een kortsluitbeveilie;ing en
bee.;rensd de maxirnale stroom die de eenheid bij kortsluitil1[:;
kan leveren op 50 mll... Volgens de specificeties V8.n de I::C14GOG
moet de voedinesspanning V<..,l1 de eenheid minstenE> JVDC hocer
zijn dan de uitgangsspanning Yo' Als voedingsspannine; voor
de beide eenheden (Va en Va) is dan oak een spanninG Vi =20V
gekozen.
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Bijlage 2

De bepaling van !d~l
,rI/1;

Bij de selectie van de 8 puartjes dioden HP230J zijn 23 dio-
den van di t type gemeten. 'rabel 2.1 geeft de voorvlao.rtsopan
ningen van de minimum en maximum diode bij de diverse In's.
Onder de min. en de max. diode wordt verstaan, de diode met
respectievelijk de kleinste en de grootste voorwuartospanning

bij de diverse In's.

'rabel 2.1
Vn

In = In min. max. T constc.nt (25 0 c)11 =

2 rnA 0,3529 V 0,3697 V

1 0,3256 0,3413
0,5 0,3023 0,3117
0,25 0,2813 0,2966
0,125 0,2616 0,2767
0,0625 0,2422 0,2575
0,0313 0,2232 0,2388
0,0156 0,2042 0,2201

Le voorwaartskarakteristiek van de min. en max. dioQe is uit
gezet in fie. 2.1. Deze karakteristielwn c;even eCl1 indruk vo.n

de spreiding van de voorwaartsspanning, van belau0 voor 00

bepaling van R~. Bovendien blijkt hieruit en clat is hier be
langrij k, dat de kr01fL:.::ing vun beide karakteristieken ~rak

tisch [£elijk is. De karakteristiek van fiC.2.1 geeft de funlc

tie log In = f(Vn ) bij 'r is constant. Noemen vIe mn de tan
gens van de hoek die de raaklijn aan de karakteristiek lll<,,:,c·\:t
bij I = I , dan is Id~'

D n ,r.rI r. If.C 41'f Z" r.r17

gelijk aan ::.~;:r daar log x == 0,435 In x. De dimensie ,rem
r. 11 'If 1'1

mn iS~-J' De waarden

tiek van de min. diode
2.2.



73

'rc~bel 2.2 'rabel ..... lt_, • I.

[v-~ In I IVDJIn 111 IT Inn

2 rnA 9,6 2 mA -1 ,1 10-3 v/oe

1 12,0 1 -1,2

0,5 13,6 0,5 -1 ,4

0,25 15,5 0,25 -1,6

0,125 15,5 0,125 -1,7

0,0625 15,5 0,0625 -1,9

0,0313 15,5 0,0313 -2,1

0,0156 15,5 0,0156 -2,2

De bepaling van I'~jIT .r• .Ib . D

Voor de bepaling ( 6 V/)J is gebruik eema~dctvan -rT Ja,Z;11.0

van de temperatUl.:lr coefficient van VD' die de fabrikant her.;ft

verstrekt, zie tabel 2.310 )

Tabel 2.3

If temp.coeff.

10 A 2,3 mT/jOC

100 A - 1 ,8

1 mA - 1 ,3
10 rnA - 0,7

100 m.A - 0,2

Om een bepaling van ({.~ j"l"'" d.w.v. in-terpolatie vall de
.f." J II.D

'gegevens van tubel 2.3 mogelijk te maken, zijn deze cecevens

in een c;;rafiek, (;~J als funktie van If uiteez.et; zie fiG.
2.2.

De hierui t volgende temperatuurcoefficienten /&,V/)!oT I.I
zijn 09Senomen in tabel 2.4. ~D
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