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Samenvatting

Beschr~ven is een frequentienodulator (0,1 - 100.000 Hz)

die sinus-, driehoek- en blo~vormige spalmingen genereert,

waarvan de trequentie gevarieerd wordt door een stuur

spalJning. De maximale frequentiezwaai bedraagt zes decaden.

Het principe berust op het op- en ontladen van een

condensator met een stroom die door de stuurspanning ge

regeld wordt. Er ontstaat'dan een driehoekspanning waarvan

de IDn~litude constant gehouden wordt met behulp van de"

schake~niveaus van een Schmitt-trif,'ger. De driehoek wordt in

een sinus omr,ezet met behulp van een niet-reactief filter.

Tenslotte is een opstelling beschreven voor het opnemen Van

doorlaatkrommen van filters en versterkers.



1. Inleiding

Reeds vele elektronici hebbe~ zich de vraag gesteld, op welke

wijze men een spanning in een frequentie kan omzetten. Niet in

het minst omdat de verwerking van frequenties, dan beschouwd

als digitale signalen, belangrijke voordelen biedt.

Men denKe b1jvoorbeeld aan de digitale voltmeter, die kan be

staan uit een analoog-digitaal omzetter en een frequentie-teller,

die de frequentie van het digitale signaal bepaalt. Dit laatste

kan ze?r nauwkeurig gebeuren, zodat dan de Genoemde vraag over

blijft.

Hierbij sluit de frequentie-modulatie aan, zoals die bekend is

uit de telecommunicatietechniek. In feite ligt hier de nadruk op

de voordelen, die het transport van diGitale signalen tiedt.

~'requentie afhankelijke netwerken vormen een ander gebied, waarin

nen Graag over een dereelijke, van een-spannine afhangende,

frequentie beschikt. Door Genoemde spanning te varieren kan men

enerzijds de frequentie responsie, ofwel de dempingskarakte~·

r1stiek vaneen dergelijk netwerk nagaan, men spreekt weI van

"\..,obbelen"; anderzijds biedt een bekende responsie de mogelijk

heid funkties te genereren van de spanning, die de frequentie

regelt.

Het antwoord op de eerder genoemde vraag wordt op verschillende

wijzen aangegeven. Bij de in de laatste twee alipea's aangeduide

toepassingsgebieden maakt men gewoonlijk gebruik van een reso

nantieY~ing, die verstemd wordt door de waarde van een der

componenten te veranderen. Een andere oplossing bieden de

relaxatiesch~~elingen.Men genereert bij voorbeeld een zaagtand

vormige spanning waarvari hetterugslagmoment bepaald wordt door

het niveau van de re~e16panning. De herhalingsfrequentie hangt

dan van die spanning af.

Op de voor- en nadelen van deze oplossingen zullen wij in het

volgende hoofdstuk nader ingaan.

,



- 2 -

2. Hodu.latiemethoden.

Zoala in de inleiding is aailge5even onderscheiden wij in hoofd

zaak twee methoden, waarmee nen een, van een spanning afhangende,

frequentie verkrijgt.

1. LC - ~scillator

}let behulp van een resonantiekring zoals wij die in een LC 

oscillator aantreffen genereert men een vlisselspanning" waarvan

de frequentie door de waarden van de conponenten wordt bepaald.

hen kan nu Oli"! de frequentie te Doduleren bij voorbeeld een

reactantieouis als variabele capaciteit ~ebruiken (zie fie. 1).

,
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FiG. 1 - ResonantieJcring met reactantiebuis.

Let de modulatiespanning.Vs wordt de negatieve roosterspanning

en daarmee de steilheid van de'buis geregeld. Om.een lineair

verband tussen V en de frequentie te verkrijgen dient nen des '
frequentiezwaai te beperken tot enkele procenten van de midden-

frequentie.- Hetzelfde geldt als men gebruik maakt van de

variabele calJaciteit van een diode. 'Jeze capaciteit hangt van

de tegenspanning over de diode af (varicap).

Bij de ferrietmodulator wordt de zelfinductie van de spoel in

de resonantiekring veranderd.

"
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•
l

"

Fig. 2 - Ferrietmodulator.

c

De spo?l bevat een ferrietkern, waardoor de flux van een door

een stuurstroon gevoede spoel wordt geleid. Daarmee verandert de

permeabiliteit en dus de zelfinductie van de spoel. r:en bereikt

een zwaai van .:!:. 7}~ (Hadiometer sweep generator, 135 .:!:. 10 LlIz).

Een andere metode is nog het versterlunen van de condens~tor ui t

de LC-l~ing met behulp van een (servo) motor. ~waai: .:!:. 1~~

(Bruel & Kjaer, beat frequency oscillator, 110.±. 10 kHz).

In een laagfrequent cebied, als bij voorbeeld de "audio" band

(20 Hz - 20 khz) betekent een frequentiezwaai van .:!:. 1~~ slechts

een smalle band. Door mengen, volsens het pricipe van de zwevings

Generator Jean men de relatieve zwaai echter vergroten. Len mengt

b1.jvoorbeeld 110 + 10 kHz Ilet 120 kHz zodat .en frequentieg.b1.ed van 0

tot 20 y~z resulteert. De instabiliteit in de frequentie die

iedere oscillator vertoont wordt echter relatief evenzeer ver-

groote De verschilfrequeiltie 0 zal ~us zeker niet stabiel zijn.

Door de twee o6cillatoren zo goed mogelijk identiek te maken

en de temperatuurscoefficienten (A f;oC) gelijk te kiezen tracht

men de namykeurigheid zo groot mogelijk te maken (Bruel & Kjaer,

Li. f = .:!:. 1% in de band van 20 Hz tot 20 kHz).

De amplitude van de op deze wijze Gegenereerde spanning zal in

het ~lgemeen afhangen van de frequentie. hen kan deze amplitude

veranderingen beperken door een kleine zwaai te kiezen en

eventueel spanningsbegrenzing toe te passen. Amplitudeverandering

en van 0,5 dB (5%) .zijn echter niet ongebru:i..kelijk.

,
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2. Relaxatieoscillator •

De werking van relaxatieschakelingen berust r.leestal op het op

laden, "resp. ontladen van een condensator door een stroom.

Als de spanninG over de condensator een bepaald niveau bereikt

wordt de condenaator anel ontladenj de schakeling is dan

"ontspannen" en d~ cyclus kan zich herhalen. De spanningsvorm,

welke men op deze wijze verkrijgt is cen zaactand, als het op-.
laden met eert constante stroom ceschiedt. Een ander voorbeeld is

de multivibrator, welke blokspannincen genereert. De herhalings

frequentie hangt af van de 2;rootte van de stroom, die de

condensator oplaadt.

Ben voor~eel van deze methode is, dat de ~lplitude van de ge

genereerde spanning constant is. Bovendieli. kan men zeer lace

frequenties opwexken;· het is zeer goed 1l1ogelijk een condensator,
over lange tijden nauwkeurig op te laden.

Als cevolg van het omschakelen ontstaan niet-sinusvormige

spanninr,en. Behal.ve blokken en zaa.~;tanden kan men driehoek

vorluice spannincen maken. Dit laatste komt neer op bet opladen

resp. ontladen van een condensator met in grootte gelijke stromen.

Hiervan is in de in het volgende hoofdstuk te beschrijven

schMeling gebru:uc gemaakt. ~iil men uiteindelijk over sinusoidale
•

0panningen beschil~en dan dient de driehoek tot een sinus te

worden vervormd.

~. Theorie van de modulator.

Eerst zullen wij aan de hand van een blokschema de principiele

werking van de schakeling nagaan om vervolgens de verschillende

onderdelen meer in detail·te beschouwen.

"



- 5 -

J

.

Vs Vs + 15 ~ ©- eo SM I NO FF-
A B C 0 E

.
tV ®

roomsturing

stroonmodulator LJ+IS
F

@ -Isinte[',"rator
+Vn

niveaudetector © /'v -Vn
flip-flop
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Fig. 3 - Blokschema van de freQuentiemodulator.

De stroODwodulator B (zie blokschema fig.3) vormt het meest

essentiele onderdeel van deze frequentiemodulator. Naast de

stuurstroom + Is wordt ook nog een stroom - Is gemaakt en,

afhankelijk van de stand van de flip-flop E, wordt + I dan. s
aan de integratpr C toel,:evoerd. De integrator behoeftVlel - I s

dan nog slechts uit een condensator te bestaan. Als B + I
s

levert neemt de spanning over de condensator lineair met de

V
c

in

tijd toe. Bereikt deze sp~nning het niveau + Vn dan zet de

niveaudetector D de flip-flOp om. B gaat dan - I leveren ens
het niveau - V bereLkt wordt de flip-flop

n
stand gezet en herhaalt zich de cyclus.

T) neemt V toe (of af) Llet een bedrag
c

lineair verband tussen de herhalings-

neemt af. Als Vc
zijn oorspronkelijke

In een halve periode (i
2 V • Daaruit vol~t een

n
frequentie f en de stuurstroom I :

5

"
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iT

~f
I s T

V = I dt = C 2 = 2.V
c s n

0

I 1f 1/T s= = C r;-v-
n

Tenslotte maakt de sinusvormer F van de driehoek een sinus.

Dan r.est nog een verband te kiezen tussen de stuurspanning

V en de"stroom I • In verband met de toepassing als wObbelaar
s s

is hier de voorkeur GeGeven aan een logarithmisch verband:

A in het blokschema.

wij hebben nu drie spanningsvormen tot onze beschikking: blok,

driehoek en sinus, ieder met een constante amplitude en een

frequentie die afhangt van V volgens:
s

f IV exp (V )
s of V

s
,

3.1. StrooI1modulatie en integratie.

In fig. 4 is de sch~~eling weergegeven, die, al naar Gelang

de stand van de flip-flop, 'een stroou + I resp. - I aan de
s s

condensator levert. De spanning over de condensator V is de
c

integraal van de toegevoerde stroon.

+-----r--,.....--------,

Vc C

c

.fl..
E -----+-f

Ra

B=GR.

,
Fig. 4 - l:'ricipeschema van de stroommodulator-integrator.
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De stand van de flip-flop bepaalt of T1 dan weI T2 Geleidt. Als

wij deze transistoren als ideale schakelaars beschouwen loopt

in het ~erste geval de stroom I door de weerstand R1 en door
s

de alsdiode geschakelde transistor T3. De spanning over R1

en T3 doet T4 gele1den. Als R1 Gelijk is aan R2 zal in het

ideale geval door R2 en T4 eenzelfde stroom I gaan lopen, dies
de co.ndensator oplaadt. Als T2 celeidt zijn T1 enT4 gesperd,

zodat dah de condensator met de stroom I wordt ontladen.
s

Het verband tussen de basisspanning VB4 en de emitterstroom I E4
van T4 zal als Gevolg van het logarithmische verband tussen

VBE4 e~ I E4 niet-lineair zijn (vergelijk fife 11).

De diode T3 is aangebracht om VBE4 te compenseren. Als de span

ning over de diode voor iedere waarde van Is gelijk is aan VBE4
zullen de stromen door R1 en R2 ook steeds selijk zijn. Nij .

moeten dus voor T3 en T4 twee transist~ren zoeken, die'identieke

VBE - IE - karakteristieken bezitten, ondanks het feit dat VCB3 = 0

terwijl VCB4 varieert. In de practij~ tracht nen een transistor

paar te vinden dat hier zo goed mogelijk aan voldoet. De basis

stroom van T4 vormt een complicatie waar wij nog op terug komen.

Wij hebben thans e~n afwijking van de ideale toestand bekeken.

In de veronderstelling dat deze toestand niet optreedt, wat be

tekent dat I R1 en I R2 steeds Gelijk zijn, zullen wij vervolgens

andere mogelijke afwijkingen bespreken. Daartoe is in fig. 5 de

sch~:eling weergegeven in de twee toestanden waarin zij kan

verkeren.

Is , Is

...
. Fig. 5 - Op- en ontlaadstromen in de twee toestanden.
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De stromen waarmee de condensator wordt opgeladen resp. ont

laden zijn volgens fig. 5:

I opl = I e4 - I C2 -,Ie' - Ie"

=~1 ~~4 (Is - 1:£2) - I C2 - Ie' - Ie"

(2a)

(2b)

= ()(2 (I
B

: stuurstroom

1:£2' I C4 ' 1:£1 : lekstromen
lekstroom van de condensator

stroom door de belasting

(statistische) stroomversterkingsfactor

: o(:F'E == 13/1 +f3

,

•

De o~- en ontlaadstromen verschillen van I resp. -I doordat er
- 'S s

basisstrome~ en lekstromen lopen in het circuit.

De basisstromen van T1. T2 en T4 komen in de formules tot uiting

in de factoreno(1' ()(2 en fJ4'(O<= 1'1/$) en geven voor zover de

beta's constant zijn slechts een relatief constante verkleining

van de bijbehorende .collectorstromen, tervlijl 1134 een zekere

a-symmetrie zal veroorzw:en. In de practijk is ~ niet constant,

maar door transistoren te kiez'en met een hoge j5 ~ver een zo eroot

mogelijk stroomgebied wordt de afwijking verwaarloosbaar klein

(bijvoorbeeld ;3 : 400 bij Ie == 1 rnA en 100 bij Ie == 0,1 ~A).

Bij kleine-waarden van Is'g~an de lekstromen een rol spelen. Deze

stromen zijn onafham~elijk van Is waaruit voIgt dat Is vele ma!en

groter zal moeten blijven dan deze lekstromen om 'ze ten opzichte

van I te kurmen verwaarlozen.s
De lekstroomvan de condensator' ha~gt van het p,ebruikte type af;

hier is een mica condensator gekozen.

Om V te kunnen meten moet de condensator belast worden. De weerc
stand RB stelt, deze belasting voor. Om 10'klein te houden is een

,
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field-effect transistor';ebruh,:t uet een zeer hoge in~~angsweer

stand (1013.n.). Ie' en Ie" bedrac;en samen volgens ueting 0,5.

10-12 A.

De strQmen I C2 en I C4 wordell.bepaald door het type transistoren.

Er zijn silicium transistoren gebruikt, omdat deze een belangrijk

gerinr;ere lekstroom hebben dan E;ermanium transistoren. 13ij Si··

transistoren blijkt de lekstroom bij de pnp-uitvoering ongeveer

een fac~cr 10 groter te zijn dan bij de npn-~itvoering. Boven

dien wordt T4 in de ene toestand minder boed $esperd dan T2 in

de andere toestand. Imrners, VBE4 wordt slechts 0, terwijl T2

enkele.volts tegenspanning krijgt. I c4 blijl:t in de orde van

10-9 A te liggen, hetgeen weI voldoende laag is. Immers, bij

collectorstromen kleiner dan o,1jUA wordt de stroomversterkings

factor van de gebruikte transistoren kleiner dan 100, zodat -dan

de oasisstromen een rol beginnen te spelen. ,dj zullen'later zien

welk resultaat dit alles oplevert.

Aan de kant van de lage stroaen be:·;renzen blijkbaar de basis

stromen en I C4 de Goede we~king vande schakeling. Bij hoge

stronen en dus hoge frequenties l:unnen de schakeltijden van de

flip-flop een rol gaan spelen. Bij f = 100 kHz is ~e periodetijd

echter nog lang te opzichte van deze schakeltijden, (enkele tien

tallen nanosec). \~el gaat de stroombron bij deze frequentie on

gewenste effecten vertonen. Hier komen wij in 3.3 op terug.

3.2. Niveaudetector en flip-floPL Schmitt-trigger.

De in het blokschema (fig. 3) aangegeven niveaudetector an flip

flop hebben tot taak de stroommodulator om te sch~~elen als de

spanning op de co~densator bepaalde niveau6 bereikt.

l1et voordeel is gebruikt genaakt van de eicenschappen van de

Schmitt-trigger (O.H. Schmitt, 1938). De Schmitt-trigger bestaat

uit een meegekoppelde tweetrapsversterker, die, als gevolg van

de meekoppeling slechts twee stabi~le toestanden vertoont: T1

geleidend, T2 gespard en ore~ekeerd (zie fig. 6).

,
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,

Vu
Vu

t
-----

T2
V'I V·

-- -- -'-Vn +Vn

Fig. 6 - Schmitt-trig;)er net transistoren

i30vendien volc;t uit de weri:ine;swijze een hysterese-effect in Vu
ten opziehte van Vi' zie fic. 6.
Indien de Sehmitt-tricver -als n-iveaudetector wordt gebruikt is

hysterese meestal ongewenst en t~acht nen deze zo klein mocelijk

te ma::en. \iij willen hier eell ter juist twee verschillende niveaus

detecteren, zodat wij het hysterese-effect goed kunnen Gebruiken.

,lij sturen de Schmitt-trigger met V , de spanning over de- c
condensator. Als V. het niveau +V bereikt schakelt de trigger

J: n
om en neemt V. af. In feite wordt dus slechts het getro>:ken deel

~ .
van de hysteres1s1us uit fig. 6 doorlopen.

Er bestaan verschillende methoden om de werY~ng van deze schake

ling en de.invloed van de- diverse componenten op de werking te

beschouwen.

Leberwurst (1960) onderscheidt vijf toestanden waarin de schakeling

kan verkeren; T1 gesperd, T2 verzadigd; T1 versterkend, T2 ver

zadigd enz. VOQr ieder vrot deze vijf toestanden berekent hij dan

het cedl'ag van de schake ling.

Galvin~ e.a. (1960) geven een grafische methode om de instelling

van de beide transistoren te bepalen, en.onde~zoeken de invloed

van de diverse componenten of de schakelniveaus +V en -V •
, n n
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het de in 3.3 behandelde formule (8)
.I

Ie = 1** exp( (q/kT) VEE) ene

kunnen wij een tamelijk eenvoudig verband tussen V. en V af-
J. u

leiden. De invloed van de collectorspanning en die van de basis-

weernxand RBB or de colle~torstroom zullen wij veronachtzamen.

Omdat de"emitters van T1 en T2 gekoppeld zijn kan -men de Schmitt

trigger beschouwen als een verschilversterker, waarbij de basis

van T2 gestuurd wordt door de collector van T1 (zie fiG. 7). Uit

een be:Qaalde ingo.ngsspanning VB1 volp:t dan tevens de vernchil

spanning_(VB1 - VB2 )·

Het biedt voordelen de gemeenschappelijke emitterweerstand zo

groot te kiezen dat de stroom I als constant maG worden beschouwd.

In de practijk is dit te verwezenlijken door zoals in lig. 15 is

aanGeceven een transistor T3 op te nemen, die als " s troombron"

fungeert. De differentiaalweerstl'l.nd kan r;emakkelijk enkele

honderden kiloOhms bedragen, terVlijl de gelijkspanning over de

transistor laag is. Ten cevolge van de basisstromen T1 en T2

zal cie som van hun collectorstromen I' iets kleiner zijn dan

de som van de emitterstromen I.

I
als ,1.3 1 - j8 2



.I

'.

- 12 -

,.----------.,...--- +VB 8

-r-I=-"B....2 - - - - VS2

,
Fie. 7 - Schmitt-trigger met stroombron.

Omdat nu de som van de collectorstromen constant is voIgt uit

1
C1

rechtstreeks I
C2

••iij berekenen nu het verband tussen V
B1

en I C1 en wij bepalen daartoe eerst VB2 •

= 1**
01

exp (VBE1 Q/kT)

102 =1** exp (VBE2 Q/kT)
02

Als ~vij de 'oeide lekstr01Jen geIijkstellen volr;t l:.tet V
E1

= VE2 :



- 13 -

HetGeen dUB algemeen voor een transistor verschilverster~er ~eldt.

Elimineren van VBZ levert:

I C1
R4

[ VBB

R + R3 )kT In VB1 - - (R1 -
1

I C1I' - I = Rq C1 t , ;'2
R + R ]_ (1 3)1' (4a)

jjz

Het differentieren naar 1C1 voIgt:

d VB1 kT ( 1 ' 1 1<4 R
1

+ R
3

I C1
= -- + It - I

) - R
t

(R
1 - ;92 ) (4b)

d q 1C1 C1

op het moment dat de trigger omklapt is deze uitdruk~inb nul,

waarui t de bijbe!lOrende collec torstromen volgen:

(....1- 1 .s.. R4 Rz + R
3

,
+ ) = • Rt

(R - ;32 )1 C1 I' - I kT 1C1

Ret heeft enkele voordelen T1 en '1'2 niet met een weerstand te

ko})pelen, maar met een zenerdiode. Het hysterese-effect neemt

dan toe, de gehele spannintsverandering van de collector van

T1 komt nu op de basis van T2, hegeen hier geen bezwaar is, omdat

juist verschillende detectieniveaus eewenst zijn. Voordelen zijn:

de rondgaande versterking neemt toe, waardoor de sch~~eling ge

voeliger wordt;

de basisstroom van TZ krijgt aanzienIijk minder invloed op VbZ '

waardoor beide detectien~veauB beter worden gedefinieerd;

de koppeling tusBen T1 en T2 is niet meer frequentieafhankeIijk;

door een zenerdiode te kiezen die reeds bij Kleine stromen goed

werkt (10/"A) kan men R4 ?root kiezen.

het V de spanning over de diode wijzigen de fornules (4a) en (4b)z
zich in:

kT I C1
-In(1'_1 )=
q C1

R
1

- (R1 - ;.r) I rz C1
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Veronderstellen wij dat 131 =;3 2 »1 en dat R4 ook inderdaad

eroot wordt gekozen ten opzichte van R1 dan voIgt:

I
kT In (I C1 ) ~ V + R

1
I

C1
+ V

z
- V

BBq - I
C1

. B1 (6a)

(6b)

Or,lklappun ten:

Hierui t volgt met I = 20 rnA, R1' = 120.n en q/kT = 40:

,

In fig. &is het verband tussen VB1 en I
C1

getekend volgens (6a).
De kromme bevat een gedeelte AB' met een negatieve helling, het

geen kenmerkend is voor een meegekoppeld systeem: is punt A be

reikt dan is seen verdere verhoging van V
B1

nodig om I
C1

te

Iaten toenemen. Volgens de karakteristiek zou zelfs V
B1

moeten

afnemen. Sturen wij de schakeiing echter uit een ideale spannings

bron, dan is dit niet mogelijk. Hetgeen betekent dat in het stuk

ADA' de Schmitt-trigger in een labiele toestand verkeert, pas in

A' vinden wij weer een stabiel punt.

B<:""P'--------r-A~.---
I

I
I
I
I

I
I,
I
I
I
I
I,
I
I

B' I
----=-...L...----_--~A

Fig. 8 - VB1 - I C1 ;~~akter1stiek van de SChmitt-trigc,er.
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In het ideale ~;eval worlit het stule ABA' in oneindig l:orte tijd

doorlopen en hetzelfde [~~eldt, teruggaande, voor llet stule BABI.

In feite Komt men dus direct van A in Al en van D in BI, volsens

de streeplijnen. ,iij hebben- 9-an de hysteresislus uit fiG. 6.

Beschouwen wij echter de collectorstroom als o~1afilankelijk vari

abele dan stellen de punten op de lijn AB weI stabiele toestanden

voor. De collectorstroom van cen transistor kunnen wij ::emakkelijk

regelen'uoor de basis te sturen uit een stroombron (zie fig. 11).

De foto in fig. 9 geeft de I C1 - VB1 karakteristiek van een

Schmitt-trigger bij stroomsturinf,. De neting is b~daan aan de

defini~ieve (pnp)uitvoering van de Schmitt-trigger (zie schema

fi:~. 20). Verticaal is niet I C1 ' maar VC1 uitsezet. De schaal is

in beide richtinGen 0,5 V/cm.

Een der[':'elijke foto is cemaakt bij spannincssturing, (fiC. 10),
waarbij het stuk AB niet zichtbaar wordt, (weI als "nabeeld"

van de foto uit fig. 9).

,
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Fig 9 - VB1 - VC1 karakteristiek Tan de Schmitt-trigger

blj stroomsturing.

Fig. 10 - VB1 - VC1 karakteris~ek van de Schmitt-trigger

blj spanningsturing.
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3.3. Stroomsturing.

Zoals in het 'oee:i..n van dit hoofdstulcis 0PI?;emerkt moet de stuur

spannirtg V omgezet worden in een stroom I • Om een lineair ver-s . s
band te 1~ij0en tussen de spannine en de stroom kunnen wij een

ref,elbare stroombron gebruiken voleens fig. 11.

'.
Ie

Fig. 11 - Regelbare Gtroombron.

Deze schakeling ceeft, zoals uit de VB - Ie karakteristiek blijkt

slechts in een beperkt gebied een lineair verband en weI voor

zover VB »VBE~ VBE verloopt ~mmers niet-lineair met Ie' in feite

is er een lOGari thmisch verband. ,iij kunnen hiervan gebruik Iilaken

om de frequentie Iogarithmisch te laten verlopen met de stuur

spanning:

In een frequentier;ebied van 1 Hz tot 100 k!Iz verdient dit wel

de voorkeur boven een lineair verband tussen V en I resp. f.
S 5

\dj Ia ten dus eenvoudie; de emi tterweerstand ui t fig'. 11 weg.'

Vervolgens zullen wij nacaan in hoeverre het veronderstelde

IOG'arithmische verbandgeldt.

VolGens vereenvoudibde transistortheoriee~kunnen ~ij voor de

emittercelijkstroom van ecn transistor schrijven:
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.r Vi3Ef = V.13' - IBRBB
( ria)

JC..

T = rf
amb + K.P. (oK) (7b)

c

De spanningen en de stromen zijn cenoteerd volgens fiCo 12.

'.

,

FiS. 12 - Notatie van spannini~en en stronen.

De constante e 1
)stelt blijkbaar de elilitterstrcom voor bij VBEf

= V , als de :.ormule dan nog zou celden.
g

V is de ~otentiaalafstand tussen de valentieband en de se
g

leidincsband van het materiaal; voor silicium is V once-
Gap

veer ~elijk aan ',1 volt.

V
BE

, is het potentiaalverschil bij de basis-emitterovergans,

dat __leiner is dan YBE vanwege de spanningsval over de inwendige

basisweerstand RBB • De ~nwendige emitterweerstand REB speelt

een dergelijke, aocll geringere 1'01. Wij kunnen d~arom REB weI

in RBB insluiten (zolang de stroomversterkingsfactor constant is).

De temperatuur van de basis-emitterovergang hangt af van de

omp;evingstemperatuur T
amb

en de dissipatie van de transistor.

De dissipatie is, althans in een evenwichtstoestand onGeveer

gelijk aan lEVeE. De warmteweerstand K speelt dan nOG een rol;

met K wordt het te~peratuursver6chilaaneeduid tussen de basis

emitterovercang en de omgeving, da~ nodic is om een verMogen

van 1 mWatt te dissipcren. K is hier ongeyeer 0,5 °e/mw.

1) e hanCt no~ wel"enigzins van de tempe~atuur T af. Dij de Ce

bruikelijke waarden van,T en VEE overweegt echter de invloed

die T op IE uitoefent via de exponenti;le functie.
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DDmijls schrijft men (7) in de vorm:

(0)

Get

I C·* = ~ C exn (-V q/kT)
,J,. gap

De "1ekstroom" I C• is dan de stroom, die nog loopt als VBE ,

~elijk is aan nul. I C• is blijkbaar afhanl:elijk van de tel;ipera

tuur.

Uit metinGen weerCegeven in fiC. 13 blijkt dat ook in de practijk

het l00arithmische verband in een croat gebied geldig is.

Een probleem ontstaat doordat de temperatuur van de transistor

op 5een ellicele wijze gestabiliseerd is.

Uit (7) kunnen wij berekenen hoeveel VBE ' en IE met de

temperatuur zullen veranneren. ~ij schrijven daartoe eerst (7)

in de volfjende vorm:

(~
IE

VEE' = In -) 'I' + V
q C g

en differentieren naar T:

~ V' k IE( BE) = In CcS T IE q

( l> IE) ~ In
IE

= - Cb T VEE' T

v;oC

.,ij zien dat bij een constante emitterstroom, VEE' met_ een vast

bedra?: per 0c.... verandert. (9b) kunnen wij beter schrijven als:

IE dT
- (In C) If bij constante VBE '

Een ternperatuursverande~ingvan 1 % geeft een stroomverander

inc van (In (IE!C)) %. 0fwel een A T van 1 °c geeft een stroom

verandering van 0,33 ln CE % (als T = 300 OK).

Omdat de constante C niet bekend is kunnen wij ln (IE!C) niet

rechtstreeks berekenen. Kennell wij echter VBE ' bij een bepaalde



Ie karakter1stiek van .en transistor.
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waarde van IE en T dan volF,t ln (Is/C) uit (9).

~et (9a) kunnen wij nu AVVE ' berekenen als gevolc van de

temperatuursverhocing. En met (7a) A VBE , als e;evolg van de

spannine;sval over de inwendige basisweerstand R
BB

•

Eeu en ander is in de volgende tabel samenGevat.

De punten (IE' VBE ') zijn ontleend aan de getroldcen lijn in

fi ..~. 13.

Verder stellen wij:

T =.300 oK,

RBB = 900.n. ,

K == 0,5 °C/mW en

V == 1 ,1 V.
[;ap

IE mA 0,001 1 3 10

VBE ' V 0,437 0,616 0,646 0,676

~

(9b)..1.. bIE 5~;oC 8,5 t,2 5,8 5,5
IE h T

(9a) b VEE' mV/oC -2,2 -1,6 . -1,5 -1,4

(7b)AT bij VCE == 12 V °c +6 +18 +60

AVBE,('f)" " -9,6 -27 -84

A VBE , (T) bij VeE = 3 V -2,4 -6,8 -21,5

AVBE , (T) bij VCE == 1,5 V -1,2 -3,4 -10,7

(7a) 1::1 VBE , (IB) +2,2 +6,4 +20,5
"

iJij zien dat bij VCE == 3 v de verschuivingen van VBE , ala gevolg

van temperatuursverhogingen en een toenemende spanning over RBB
elkaar ongeveer compenseren. Bij VeE = 12 V resteert bij emitter

stromen van 1 en 3 mA een nec,atieve verschuiving van 7 resp.

21 mV, hetgeen goed overeenstemd wet de srafiek van fig. 13.

3ij stromen sroter dan 1 mA kunnen wij dus inderdaad afwijkingen

verwachten.



Een hiermee s~nenhangend bezwaar is nog dat veranderingen van

de omcevingstemperatuur de krommen, zoals die getekend zijn in

fit':. 13 met enkeie mV per 0 0 naar boven of naar beneden doen

schuiven. 'l'eillperatuursstabilisatie door middel van een kristal

oven biedt hier een oplossing.

Sar:1envattend hebben wij een stroombron verkregen, die welis

wanr.Gevoelig is voor temperatuursveranderingen, maar dan

toch op zeer eenvoudige wijze een logarithmisch verband tussen

V en I oplevert.s s

•



- 23 -

3.4. Sinusvorming.

Er bestaan verschillende methoden om een driehoeksspa:t:lning

om ~e vormen tot een sinusoidale.

1. ~:et behulp van reactieve elementen kan men van een wille

keurige spanningsvorm de grondharmonische scheiden van de

ho~ere harmonischen. Bijvoorbeeld met een resonantiekring

of een laagdoorlaatfilter.

Als de frequentie van de spanning over vele decaden varieert

kan men echter niet met een vast filter volstaan, zodat dit

geen eenvoudi~e oplossing is.

2. Een niet-reactief, niet-lineair netwerk kan, onafhankelijk

van de frequentie een spanning vervormen.

Volgens het principe van de diode functi~generatorkunnen wij

van een driehoeksspanning een spariningsvorm maken, die met een

gebroken lijn een sinus benadert. Een dercelijk netwerk is ge

Gchetst in fig. 14.

~~-------r:::Jr~_V~n--J

[=::l.!lf--C=J [=::l..:+;V~n:!...--,-------

c:::J-t-c::J---- -- L...---I

Fir,. 14 - Diode netwerk.

De spanningen V1 •••• Vn bepalen de niveaus waarop de bijbe

horende dioden gaan geleiden. Pe weerstanden R
1

•••• R be-
n

palen de helling van de uitgangsspanning.

Met 2 maal 7 dioden ve~krijgt.men theoretisch een sinus met

een totale harmonische vervorming van 1/6 % (volgens gegevens
van Hewlett-Packard). Vanwege het grote aantal variabelen kan



men het filter niet afregelen maar moet men de 7 spanningen

en de 7 weerstanden berekenen. In de practische uitvoering zullen

er afwijkingen van de theoretische veronderstellingen optreden,

vooral door spreiding in de eigenschappen van de.dioden. Het

Cevolg is dat men het theoretische vervormingspercentage van 1/6
niet haalt, maar op ongeveer 1 %moet rekenen.

Hen lean ook een niet-reactief filter construeren met een field

effect transistor. Vdddlebrook en Richer (1965) hebben nage

gaan dat de spanning-stroom karakteristiek van de FE-transistor

nagenoeg de vorrn van een kWart sinus heeft. Een driehoeks-

vormige spanninG VD zal dus een sinusvormige stroom I D veroorzaken

(zie fic. 15).

t

-----

A ,
VI

v·I

10

~
----~t-----

Fie. 15 - Field-effect transistor als passief filter.

De selijkrichter zorgt er voar dat ook de negatieve helft van

de driehoeksspanning de·sinusvorm verkrijgt. De tldrai.ll"_

karakteristiek is daarom ook in het derde quadrant cetekend.

Bij een optimale keuze van de crootte van de ingangsspanning

resulteert een sinusoidale stroom met een totale harmonische

vervorming van 1,64 %•.
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Een verbeterin~ seeft het aanbrencen van weerstanden in de

drain- en sourceleiding (fiS. 16). VGS is dan niet meer ge

lijk nan nul. Een voordeel is dat de sinusvornu~e 6troom als

61lannin6 over de sourcevleerstand knn worden gemeten. Boven

dien is cebruik. gemaakt van de syrnmetrische eigenschappen

van de drain en de source ten opzichte van de cate. Het is

dan niet meer nodig V. celijk te richten. het volstaat de gate
J.

om te schakelen.

Is V. 1)ositief dan ligt de c,'ate ClaD de kant van de source.
J..

De drain is positief evenals de uitgangsspanning. Wordt Vi

negatief dan wordt de Gate omgeschakeld; de source is dan

positief ten opzichte van de drain en Vu is negatief.

v·I
A

V

Fif. 16 - Practische uitvoering van het filter.

Door de weerstanden RD en R
S

niet geheel gelijk te ki~zen

kan men afwijkingen in de symmetrie van de FE-transistor

nog enigsz1ns compensereB.

De theoretisch minimale vervorming bedraagt nu 0,35 %.
l'letincen aan de FE-transistoren TIX 883 (TI) en TA 2330

(RCA) leverden nog kleinere vervorminCspercentages op dan

0,35. De hierbij benodigde amplitude van de driehoeks

spanning was echter vrij aanzienlijk (ong. 15 V); de voor

keur is daarom gegeven aan een ~experimenteel type FE-transis

tor (Philips) dat welisytaar een hocere vervorming oplevert

(enkele IJrOcenten), maar met een topspanning van enkele

volts volstaat.

In de practische uitvoering volgens het schema in fig. 20

wordt de driehoeksspanning door T12 eerst enkele malen

versterkt ow dan aan het filter te worde~ toegvoerd. De
•
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potentiometer P1 wordt zo afceregeld dat de spanning tussen

de punten d en e nul is. Dan worden de potentiometers P2

in het filter en vervolcens nogmaals P1, zo afeeregeld dat

de vervorming in de uitt~angsspannin~minimaal wordt.
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4. Practische uitvoering.

De in het vorise hoofdstw~ beschreven sch~~elingen zijn bij

eengebracht op een pertinax plaatje met de afmetingen

3i x 51- inch (De x 138 mm) L;ie foto fi::;. 17.

Berst behandelen wij de cletinr;en aan de complete schakeling.

::Iaarne voIgt het schema net de bijbehorende ceeevens.

4.1. :.etingen.

v - f knrakteristiek.
s

','ij \"Jensen een lineair verband tussen V en log f.
s

In de ;l;rafiek van fig. 18 (blz.40) zijn de meetpunten uitgezet: t op

IOlf)arithdische schaal en V op lineaire schaal., s
De crafiek vertoont duidelijke afwij~:incen van het logarith-

mische verband voor frequenties lacer dan 0,1 Hz en hoger

dan 100 kHz.

De eerste afwijking hangt dir..ect SaJ1len lllet hetgeen wij in 3.1.

bespro}:en hebben. Bij 0,1 Hz is Is afsenomen tot 3,5 nA.

De stroomversterkinzsfactoren van T1, T2 en T4 zijn dan al

tot ver beneden 100 afGenomen. De basisstromen gaan dus

zeker een rol spelen hier. Bovendien is de lekstroom I Co4

bepaald niet nieer verwb-arloosbaar.

Het resultaat is dat de }leriodetijd onevenredig toeneemt en

de f~equentie dUG lager wordt dan cewenst is. Verder wordt

de driehoek a-symmetrisch zodat de vervorming van de sinus

toeneemt.

Voor frequenties boven 100 kHz buict de kromme naar ~oven.

log f neemt wlnder anel toe dan V •s
In fig. 19 is voor frequenties boven 1 l~z de l~omme nog-

maals weere;egeven. Bovendien is de·kronune getekend die hoort

bij een collector-emitterspanning van de stroombron T5 ter

grootte van onGeveer 3,3 volt. In het eerste r,eval is deze

sJ!~nninG onceveer 1,5 Volt (weerstand H10 kortgesloten, zie

schena in fiC. 20).
"Voor de eerste kromme (VCE5 =~1 ,5 V) geldt blijkbaar dat de

invlc)eden op de collectorstroom van T5 van de toenemende

t er.lrera tuur en de toenemende spannin:~sval .over ~BB5 elkaar
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Fig. 16 - Praktische uitvoering van de frequentie-modulator.
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tot on3eveer 100 kHz compenseren. I is bij 100 kHz ong.
s

3," mAo .doven deze frequentie gaat llet effect van de spanninng-

val over R
BB5

overheersen.

In het andere ,;eval (VCE5 == 3,3 V) is de temperatuursverhoging

van T5 ten L':evolge van de dissipatie ruim tweemaal zo f:;root.

Aanvankelijk neemt daardoor V sneller toe dan log f (kromme
s

bUi:;t naar beneden). Tenslotte gebeurt echter hetzelfde als

bij de andere yxor~e en gaat (log f) weer sneller toenemen.

Hoewel de effecten kwantitatief niet overeenstemmen met de

tabel in 3.3., daar bleef iL~ers juist bij VeE = 3 V de ka

ral:teristiek on[;eveer recht, zijn met de daar behandelde

theorie de afwijkingen van het lOGarithmisch verband in kwa

litatieve zin toch goed te verklaren. (De 'transistor waaraan

de metingen in 3.3 z~Jn Gedaan is overig~ns een ander exemplaar

dan die hier als stroonbron ;e;ebruil:t is ('r5) J
De in 3.;:' besl)rol:en temperatuursafhankelijldleid van I (6 %/oe)

s
manifesteert zich hier nog door frequentieachomaelingen..
bij vast ingestelde stuurspanning V'. Dit betekent dat mens
oatrent de nauwkeurigheid van de r.'1etinc geen al te hoge ver-

wachtinsen maG koesteren.

Aflnlitude van de uit~an~sspanning.

Deze ~nplitude dient constant te zijn over het gehele fre

querltiegebied.

De spanning is Gemeten met. een buisvol tr1eter (onnauwkeurie

heid 2 % van de volle schaaluit·slag, i.e. 0,02 V) in het r,e

bied van 1 Hz tot 300 kHz.

De absolute waarde van de geMeten spanning bedraagt 0,68

.:!:. 0,02 Vefr"
In het gebied van 1 Hz tot 100 kHz varieert deze spanning met

.:!:. 0,002 Veff ofweI met + 0,3 %~

Vervorming.

Bij de bespreldng van de sinusvorming (3.4) is reeds opcel~erkt

dat cebruil: c;emaakt is van een FE-transistor, die een vrij

hoCe vervorwing overlaat.

Eet een distortion anatyser (Hewlett-Packard) is voor enkele
frequenties de totale harmonische vervorming ge~eten.
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t 20 Hz d - 37 dB 1,4 %
100 - 37 1,4

1000 - 39 1,1

10000 - 40 1

20000 - 40 1

4.2. Schema en Sl)ecificaties.

Het volledige schema van de frequentiemodulator is in fig. 20

weergegeven.

Specificaties.

A
V

1""

17 -~
,"" 3 MOD SV

~ 19 ....
~-- 23 21 15-

t
C) (

Vs

-12

+12

Fig. 21 - In- en uitgangen van de modulator.

1. Voedingsspanning + 12 Volt

23. - 12 Volt

3. Stuurspanning V. Ingangsimpedantie 100 kiloOhm.
" 5

15.
V ~1,3 log f + 8 Volt bij t = 240

C t.o.v. - 1~ Vs
Driehoelcsspanning. Ui t[;angsimpedantie 5 Ohm. I = 5 mA- - =max
Niveau - 1,2 V t.o.v. 19.

Amplitude top-top 3 17 V.

21. DloksIJanning. Uit,,:ang niet belastbaar

Hiveau-9V t.o.v. 19.

Amplitude top-top 2,2 V.

17. Sinusspanning. Uitg~nGsimpedantie

19. De uitgang is zwevend uitgevoerd;

worden beschouwd.

10 Ohm. I = 3 rnA=max
19 kan als aardpunt
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lliveau ong. - 0,5 V t.o.v. 19, + 11,8 V t.o.v. - 12 V.

Auplitude 0,68 Veff • AV
u

als functie van f: 0,5 % (0,05 dB)

Vervorming < 2 % voor 20 liz < f < 20 kHz.

Frequentie$ebied. 0,1 Hz tot 100 kHz.

Specificatie vnn enkele onderdelen (schema fig. 20)

Transistoren.

T1 BC 107 Philips Si-npn

2 BC 107

3 1·]11 1712 :'lotorola Si-pnp (22)

4 NH 1'112 (32)

5 BC 107 (A4)

6 TA 2330 RCA LOS-FET (n-channel type)

7 BC 107

8 2 N 2599 Sperry Si-pnp

9 2 N 2599
10 2 N 2599
11 BC 107

12 BC 107

13 BC 107
14 BC 107

15 BC 107
16 Philips FET (p-channel type)

Dioden.

D1 OAZ 206 Philips 9 V

2 9607 ECO 8 V

3 9607 ECO 7 V

4 SZ 12 Siemens 12,7 V

5 OA 90 Philips Ge

6 OA 90
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5. '';''oepassing ala wobbelaar.

Van de volgende opstelling is gebruD~ gemuakt (fig. 22):

I,F
Vs V,

gen MOD MO
I--

~
V2

PSA I-- DET-12V

Y

X - Y
X schr1jver

•

Fig. 22 - ~lokschema van de wobbelaar.

Een PSA en een laagfrequent Generator leveren sawen de stuur

spanning V • Het het PSA wordt de oiddenfrequentie ingesteld,
a

bij voorbeeld 1 kHz. De laagfrequent generator (Hewlett-Packard

low frequency function generator) levert een driehoeksspan

ning met een periodetijd van 100 sec. De amplitude van deze

spanning bepaalt de frequentiezwaai rond de gekozen midden

frequentie, blj voorbeeld 10 Hz tot 100 kHz. In 50 sec.

verandert dan de frequentie van 10 Hz tot 100 kHz (3 sec/octaaf) •
•

De sinusoidale wisselapanning die de frequentiemodulator

levert wordt aan het ~eetobject toegevoerd. Van de uitgangs

wisselspanning die het lileetobject, bijvoorbee1c1 een filter.

levert dient de amplitude eemeten te worden. Dit gebeurt

door de detector die een gelijkspanning levert evenredig met

de ~nplitude van VZ• Deze spanning wordt aan de y-afbuiging

van een x-y-schrijver toegevoerd. V verzorgt de x-afbuicings
zodat horizont~al Vs "" (log f) ui tstaat. dij krijc;en dus. omdat
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IV11 const~nt is, IV21/1v11als functie van de frequentie; dit

stelt een der Bode-diagrammen voor. zij het dan dat I v2 J I Iv1\

niet op logarithmische schaal wordt weergegeven. Men kan V
2

natuurlijk ook via een l08arithmische versterker aan de

schrijver toevoeren.

Een logarithmische schaal heeft tot voordeel dat grote span

ningsveranderingen (b.v. 60 dB ~103) met een constante rela

tieve nauwkeurigheid kunnen worden weergegeven. Bovendien

worden vermeni.r,-·"ldigingen, als men twee filters ach ter

ell~aar plaatst bijvoorbeeld. op logarithmische schaal 01'

tel1ingen.

Bij het opnemen van betrekkelijk vlakke karakteristieken kan

een lineaire schaal voordelieer zijn. kleine niveauverancleringen

worden dan beter zichtbaar: een spanning~veranderingvan

1 dB IV 10 %.

Er dient zorS voor cedrasen te worden dat de in- en uitg~lg

van het meetobject op de juis.te wijze worden aange1'ast. Bij

het !!leten van overdrachts.lmpedanties bijvoorbeeld :an het

nodie zijn atrooasturing ".n 1'laatG v<.tn spanninsssturing toe

te passen. Volgens ue in het blokschema aangegeven schake1ing

wordt V
1

Geleverd door een spanningsbron met lage in~endige

weerstand (10.n.). V2 wordt nagenoeg onbelast gemeten (in

r,angsimpedantie detector: 2 Mst ).

5.1. Detector en X-Y-schrijver.

Om de spanning V2 te detecteren is gebruil;; gernaakt van de

in de schrijver incebouv/de detector (Hose1ey Autograf, model

2D) •

Detector. De incangsimpedantie bedraagt 2 Hsten de inr,ang is

a-syu~etrisch uitgevoerd.

Frequentiegebied: 20 Hz tot 100 Wiz.

Lineariteit resp. onnauwkeurigheid:

0,1 % resp. 0,5 %20 Hz

50 kHz

20 kHz

100 kHz 0.5 2.0

De linearitei t en de onnau\'lkeur"i;~~heid van de schrijver en de"

detector samen zijn gelijk aan die van enkel de detector.
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In fir:. 2~ is de responsie van de detector en de schrijver

weer';egeven bij constante inganr7sspanning (V2 = V1). De on

naUi'lkeuri[;heid ligt inderdaad binnen de op;;egeven waarden.

~.2. i-ieetvoorbeeld.

:3ij wijze van vooroeeld is als meetooject een dubbel T-filter

gebruikt (zie fif,. 23), aangesloten op de wijze zoals in het

blo~schema aangegeven.

v·I

c

v
u

=V.
l. 1 - i (,a)2 R 2

1

maximale demping als:

Fir:. 23 - Dubbel 'l'-filter.

Voor de freq~enties waarbij maximale demping optreedt zijn

achtereenvolgens 100 Hz, 1000 Hz en 10000 Hz cekozen.

De drie dempinbskar~~teristiekenZl.Jo in fig 24 weerge

geven. De verticale schaal is op Iv,1 Genormaliseerd.
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l~abeschouViing •

het een betrekkelijk eenvoudip;e schakeling hebben wij een

frequentiemodulator verkregen die in een zeer breed frequentie

gebied bruikbaar is.

Het belangrijkste probleem in de huidige uitvoering vormt de

stroombron. Deze is, zoals beschreven, e;evoelig voor verander

insen van de owGevingstemperatuur, hetgeen resulteert in fre

quentiedrift over langere termijn. Een afdoende oplossing zou

zijn de betreffende transistor in een kristaloven te plaatsen.

Een ander probleem betekent de schakeling die van de gegeven

stuurstroom een in grootte precies gelij~e maar tegengestelde

stroom moet l::laken. Het gedrae; van deze schakeling l'/ordt geheel

bepaald door de eigenschappen van de toegepaste transistoren.

Dit betekent dat de selectie van deze transistoren ze~r kritisch

is.

l3ehalve als wobbelaar lean men de fretluentiernodulator Debruiken

on langza~n veranderende signalen t~ registreren op ma~netofoon

oand. De fre4uentie van de gereGistreerde spanning is dan een

lJ.uat voor het niveau van die signalen en kan later nauwkeurig

ge~eten worden, (eventueel digitaal).

Aansluitend aan de toepassing als wobbelaar behoort het tot

de uogelijldleden functies resp. machten te genereren van de

stuurspanning. Men dient dan de dempingskarakteristiek van

het meetobject uit de wobbelopstelling een gewenste vorrn te

geven.

Een belangrijke bijzonderheid van de schakeling is nog dat het

huidige frequentiegebied van 0,1 - 100.000 Hz zonder principiele

bezwaren naar.... een lager gebied kan worden verschoven. I·Ien kan

eenvoudig de capaciteit waarover de driehoeksspanning ontstaat

een grotere waarde geven. i~el dienen dan voorzorgen genomen

te worden om temperatuurdrift van de Schmitt-trigger te voor

komen. In de huidige uitvoering zouden bij langere periode

tijden (b.v. 100 sec.) de detectieniveau's van de Schmitt-trigger

gaan verschuiven als gevolg van opwarming van de Geleidende

transistor.
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