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1. INLEIDING.

De toepassing van digitale transmiasie bij telegrafie heeft

geleerd 9 dat deze vorm van communicatie veel Minder gevQelig
-._--------------- ..__ .- . -- - - - ----- --- - ---- ------------------------------

is voor ruia en storingen 9 en dus betrouwbaarder is.

Door de ontwikkeling van snelle schakelelementen en hoogfrequente

transistoren is het vooral de laatste jaren mogelijk geworden

ook signalen met In grote bandbreedte digitaal te verwerken.

Aangezien in digitale signalen slechts tuee discrete amplitude

niveau's voorkomen 9 kan men in de ontvanger 9 mits de signaal-

ruisverhouding niet te slecht iS 9 deze beide amplitudeniveau's

detecteren 9 en kan men eventueel het signaa1 9 waarvan de vorm

niet door ruia aangetast iS 9 uitzenden. Ditlt~egenereI'entt kan bij

analoge signalen niet 9 omdat er geen elementaire signaBlvorm

aan te wijzen iS 9 die onafhankelijk van de over te dragen infor-

matie is. Men kan met behulp van digitale systemen gratere afsten-

den overbruggen zonder gebruik te hoeven maken van tussenstations 9

hetgeen bijvoorbeeld van belang is bij satellietcommunicatie.

Er zijn verschillende digitale communicatiemethoden ontwikkeld 9

waarvan de zogenaamde pulscode modulatie weI de bekendste iso

Bij deze methode wordt een van oorsprong analoog signaal omgezet in

een reeks digitale pulsen, die vervolgens gemoduleerd en uitgezonden

worden. Een dergelijk P.C.M.-systeem ziet er in grove lijnen als

voIgt uit:---- -----

eample analoog- parallel
i

en digitssl I se:rie -
I .

hold omzetter I I omzetter
l

fig.

--------1
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Het zogenaamde "sample and hold" systeem draagt er zorg voar

dat op equidistante tijdstippen de waarde van een ingangssig-

naal gedurende enige tijd vastgehouden uordt ter verdere bewer-

king.

De analoog digitaal omzetter (ADC) meet dit signeal met een be-

perkte nauwkeurigheid en zet vervolgens de gekwantiseerde spanning

om in In zogenaamd digitaal woord b19 b2--~-bn9 zodat voor de waar

de van het signaal geldt:

Vin ~

Als de n bits bepaald zijn 9 worden deze

1
~ ----- + b*)

2n - 1

tegelijkertijd ofuel paral-

leI aangeboden aan een zogenaamde "parallelserie omzetter"9 die de

bits na elkaar ofael in serie de zender aanbfuedt.

Doordat het analoge signeal gekwantiseerd wordt 9 dus opgebouwd ge-

dacht wordt uit kleine eenheidsspanningen ofwel kwanten. zal er een

zekere verschilspanning bestaan tussen Vin en zijn digitale repre-

sentatie. Deze verschilspanning heeft In rUisachtig karakter. en

uordt daarom ook weI IkVJantiseringsruis" genoemd. W.R.Bennett leid~

de voor de grootte van de signaal-kwantiseringsruisverhouding af:

s-w:: = 6n + 3 dB.
kw

waarin n het aantal bits is waaruit In digitaal woord is opgebouwd.

Dit aantal wordt enerzijds bepaald door de geeiste signaal-ruisver-

houding. d.w.z. door de kwantiseringsruis ~ de ruis 9 die een gevolg

is van detectiefouten in de ontvanger van de individuele signaal-

elementen 9 anderzijds door de maximaal toegelaten bandbreedte. Ala

men dit systeem gaat gebruiken voor het overbrengen van In video-

signaal met een bandbreedte van 6.25 MHz 9 dan moet de samplefrequen-

tieminimaal gelijk zijn aan 12 95 MHz.De bemofiaterde spanningen uor~

den omgezet in digitale woorden van n bits, hetgeen resulteert in

een bitstroom van n.12,5 Mbit/sec. Voor de overdracht van deze bits

is In minimale bandbreedte nodig van n. 6 .25 MHz. Ais n gelijk aa~

f'.cht ~ekozen 'T'ordt is de minj:rc.aal be·~')c~igdE; o2,).:dlJTeedte ;Oliliz,
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en de signaal-kwantiseringsruis 51dB.

In dit verslag zal In 8 bit analoog digitaal omzetter beschreven

worden, welke opgenomen kan worden in een P.C.M.-systeem dat werkt

met een maximale bemonsterfrequentie van 12,5 MHz, en waermee

dus analoge signalen met een bandbreaate tot 6,25 MHz verwerkt

kunnen worden.

Aangezien het bemonsteren o~O nsec. plaats vindt"en ongeveer

20 nsec. zal duren, heert de analoog digitaal omzetter dus nog

slechts 60 nsec. de tijd om deze waarde om te zetten in In woord

van 8 bits.

Bovendien moet de schakeling in principe integreerbaar zijn,

althans grote delen ervan moeten op een chip ondergebracht kunnen
me~

worden. Dit houdt onder meer in, dat niet overalVUitgezochte en

nauwkeurige onderdelen gewerkt kan worden. Ook zullen uitgebreide

ijk- en afregel-procedures achterwege moeten blijven. Hierdoor ver-

valt de mogelijkheid om meerdere bits tegelijkertijd te bepalen.

Immers bij daze s¥stemen heeft men meerdere comparators nodig,

die alle nauwkeurig afgeregeld moeten ~orden. De enige methode

die voor de analoog digitaal converter dan nog in aanmerking komt

is de zogenaamde "one bit at a time" methode. Deze methode heeft

bovendien het voordeel dat de omzetter opgebouwd kan ~orden uit

acht gelijke trappen, die alle aan dezelfde eisen moeten voldoen,

wat natuurlijk bij inte-gratie belangrijk is.

De afstudeeropdracht is het ont~erpen van een analoog digitaal

omzetter, welke bestemd is voor toepassing in een P.C.M.-T.V.-

systeem. De omzetter moet voldoen aan de volgende eisen:

1. Een 8 bit systeem volgen~ de "one bit at a time" methode.

2. In principe integreerbaar.

3. Conversiesnelheid 60 nsec. voor een woord van 8 bits.

4. Nauwkeurigheid "+ t lQast significant bit" = ! 2 mV.
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2. ANALOOG DIGITAAL CONVERSIE.

2.1. Inleiding.

Uit de eisen voor de snelheid en de integreerbaarheid van de

analoog digitaal omzetter volgt 9 zoals in hoofdstuk 1 reeds is

aangetoond 9 dat blijkbaar de " one bit at a time" methode met 1

comparator in aanmerking komt. Hiervoor wordt meestal een systeem

gebruikt, dat werkt met een digitaal analoog omzetter (DAC)

die wordt teruggekoppeld 9 en kan ala voIgt in een blokachema

worden aangegeven:

Va

~ besturing

r=:~
'"

='J

Va.
I

~ _ ~ ~ ~c I

~ ~ 1:8

dig.- an.
omzetter

fig. 2

De werking kan als voIgt worden beschreven

Bij het begin van de conversiecyclus maakt de besturing het eer-

ste bit,..,"1" en b2----be ;;;, "0". De hiermee overeenyomende uitganga-

spanning Vd van de digitaal-analoog omzetter wordt in de comparator

vergeleken met de aangeboden ana loge spanning. Is Vd groter dan

Va9 dan wordt het eerste bit nul en tegelijk b2= 1 gemaakt.
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Is echter Vd kleiner dan Va, dan blijft b, = 1 en wordt toch

b2 = 1 gemaakt. De nieuwe Vd wordt nu weer verge~en met de

analoge spanning. Is Vd groter dan Va dan wordt b2-0, andere

bIijft b2=1. Op hetzelfde moment wordt b3=1 en de hele cyclus

van vergeIijken en eventueel terugzetten gaat zo door totdat

ook bit 8 is bepaald. Hierna kan aan de volgende conversie-

cyclus worden begonnen. In figuur 3 is dit proces weergegeven.

In verhand met de duidelijkheid is hier uitgegaan van In 4 bit

systeem.

"1

I I
!.

V.t

v~

i===='-

tD.~~ ~I~(ll ~l= 0 b,~ I)

~lln:l> bu>! £ !§>a'a iI,
f0!Jg2, ~l)8@

1)<;13"2,

~ a ~ '1 S 6 (j

fig. 3

De conversiecyclus kan als voIgt bescLreven worden :

1) Bit b 1 wordt geset en b2' b, en b4 gereset. De overeen

komstige digitale spanning Vd ~ordt vergeleken met Va.

Daar Vd :> Va is 9 word t b 1 weer gereset.

2) b
2

wordt geset. Denieuwe Vd is nu kleiner dan Va en dus

blijft b 2 == 1.

3) b3 >Jordt geset. Daar nu Vd>Va is, wordt b
3

ueer gereset, en

4) b4 >Jordt geset. Nu is Vd kleiner dan Va' zodat b
4

=1 blijft.

AIle bits zijn nu bepaald, zodat een nieuwe cyclus kan worden ge~

stert. Dit is nog eens aangegeven voor de tijdstippen 5 tim 8.
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Uit deze beschrijving blijkt, dat de tw~ebelangrijkste delen

van deze converter de DAC en de comparator zijn. Deze beide
..

bouwblokken zijn bepalend voor de snelheid en de nauwkeurig-

heid van de gehele .~omzetter. De volgende paragrafen zullen voor-

namelijk hieraan ge~ijd zijn.

2.2. Digitaal-analoog omzetters.

op dit"moment wordt een methode het meest gebruikt om een digi-

taal woord o~ te zetten in In analoge spanning. Hierbij bedient

ieder bit pen schakelaar, waarbij de waarde van het bit bepalend

is voor de stand van de schakelaar, Indien In bit gelijk is aan

1, wordt de overeenkomstige schakelaar gesloten en verschijnt

op de uitgang van de omzetter In spanning 9 wearvan de grootte

afhankelijk is van de plaats van het bit in het hele woord,

Wordt de spanning tengevolge van bit 1 Vo genoemd. dan verschijnt

op de uitgang tengevolge van b29 b39 b49 b59 b6 9 b7 en be resp.

de spanning 1/2Vo , 1/4V09 1/eV09 1/16V09 1/32V09 1/64Vo en 1/128 Vo •

Algemeen geldt voor de uitgangsspanning van de DAC Vd=Vo (b1+1/2b2

+ 1/4 b3+ ---- + 1/128 be) met bi= 1 of O. De diverse omzetters

onderscheiden zich in de manier waarop de bitspanningen gemaakt

worden.

In het hiernavolgende zullen vier mogelijke uitvoeringen beschre-

ven v-oroen:

1, De meest vonr de hand liggende oplossing maekt gebruik

van sfanningsbronnen 9 die ten opzichte van elkaar een

nauwkeur.i~ bepaalde spanning hebben. Het principe is in

onderstaande figuur getekend.



2. Het is niet aItijd even eenvoudig 8 spanningsbronnen

te maken, die ten opzichte van elkaar een grote nauw-

keurigheid hebben. Daarom is er een manier bedacht waar-

bij men slechts een spanningsbron nodig heeft. De span-

ning wordt dan geschakeld op diverse punten van een

weerstandsnetwerk, het zogenaamde laddernetwerk. De acha-

keling z~et er ala voIgt uit:

Is b.=1 dan verbindt de
l.

schake18sr het ladder-

netwerk met de spannings

bron.

fig. 5

Voor een verdere beachrijving ~ordt verwezen naar de

literatuur (1).
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3. De beida vorige oplossingen hebben het nadeel, dat het

snel in- of uitschakelen van spanningsbronnen electro-

nisch niet erg eenvoudig is. Men heeft daarom gezocht

near methoden, waarbij stroombronnen worden toegepast.

Een methode, die veel lijkt opde oplossing die in 1

beschreven is, maakt gebruik van gewogen stroombronnen.

Het principe kan men als voIgt weergeven:
- -:--;; ~-----

Indien b.=1 dan is de
1

I
I
I
I

..!...ot,. -----b
l'toe

bijbehorende schakelaar

gesloten.

fig. 6
Voor Vd geldt:

Vd = Rl o (b1 + 1/2b2 + 1/4b3 + -----+ 1/128b8 )

Dit is juist de uitdrukking voor de uitgangsspanning

van een digitaal analoog converter.

4. Ook nu geldt, dat het gemakkelijker is 8 gelijke stroom-

bronnen dan 8 gewogen stroombronnen te maken. Evenals bij

methode 2 is In laddernetwerk nodig. In fig.7 is de scha-

keling schematisch weergegeven.
De werking van deze converter zal in dit verslag uitvoe-

rig worden beschreveno Ook dan zal worden gemotiveerd

waarom dit type gekozen is.
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1 0 --+

I

•L O --'

fig. 7

2.3. De Comparator •

Indien b.=1 dan is de
1

bijbehorende schakelaer

gesloten.

.2:en comparator kan men beschouwen als een "black box" met twee

ingangen en een uitgang. met de volgende eigenschap: is de span-

ning aan ingang 1 groter dan die aan ingang 2 9 dan is de,uitgangs-

spanning gelijk aan ~'n vooraf bepaalde waarde. Is e~hter de

spanning aan ingang 1 kleiner dan aan ingang 2, dan is de uit-

gangsspanning~lijk aan nul vol t. Deze "black box" geeft dus aan

welke van de beide ingangsspanningen de grootste is. Meestal is

een comparator niets anders dan een $ark overstuurde verschilver-

sterker, waarvan de uitgangsspanning bovendien ~ordt begrensd.

Immers stel, gegeven een operationele versterker waarvan de uit-

gangsspanning begrensd wordt tussen 0 en 4 volt en de open loop

versterking 2000 bedraagt. Bedraagt de spanning tussen beide in-

gangen + 2mV, dan is de uitgangsspanning 4 volt, en zal deze bij

een toenemende ingangsspanning niet meer grater worden. Omgekeerd

zal bij een negatieve ingangsspanning de uitgangsspanning 0 volt

zijn. Deze versterker werkt dus als een comparator met een "oplos-

send vermogen" van 2 mV.
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Het nadeel van dit 800rt comparators is de vrij grote traagheid,

vooral na grate oversturing. Een comparator die een ~root oplos

send vermogen combineert met (·en grate snelheid maakt gebruik van

de bistabiele eigenachap van een tunneldiode. In het hoofdstuk

waarin de bouw van een tunneldiodecomparator wordt beschreven zal

het een en andernader worden toegelicht.

2.4. Slot.

In de beide vorige paragrafen zijn de belangrijkste bouwstenen

van de analoogdigitpal converter beschreven. AIleen de besturing

is hier nog niet hehandeld. Aangezien dit deel slechts schakel~

technische problemen oplevert 9 zal hierop in dit inleidende hoofd

stuk niet verder worden ingegaen. Verder zal in de verslag de

scheiding van ADC in DAC 9 comparator en besturing zoveel mogelijk

gehandhaafd blijven. Hoofdstuk 3 zal de DAC behandelen 9 hoofdstuk

4 de comparator 9 terwijl in hoofdstuk 5 de besturing zal worden

beschreven. In hoofdstuk 6 worden deze drie delen weer samengevoegd.
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3. Een digitaal analoog omzetter.

3.1. Inleiding.

De D-A omzetter die hier wordt beschreven 9 werkt met behulp van

8 gelijke konstante stroombronnen 9 en wordt daarom ook weI "single

valued - current D-A converter" genoemd. In hoofdstuk 2.2. is deze

omzetter reeds ter sprake geweest onder punt 4. Zoals dear reeds

werd vermeld, is het voordelig om met 8 gelijke stroombronnen te

werken in plaats van 8 gewogen stroombronnen. Dit betekent det

iedere transistor dezelfde strQom voert en dus ongeveer dezelfde

basis-emitterspanning heeft. ladera transistor heeft dan ongeveer

dezelfde temperatuurskarakteristiek. Dit wil zeggen dat in iedere

trap van de omzetter precies dezelfde schakeling ken worden toe

gepast 9 hetgeen uit het oogpunt van de integratie aantrekkelijk is.

De omzetter met 8 gelijke stroombronnen heeft ook enkele nadelen.

In de eerste plaats verandert het laddernetwerk onder invloed van

paracitaire capaciteiten in een laagdoorlaat-filter? waardoor voor

al de laatste bits een grote vertraging zullen ondervinden. Dit

komt de totale snelheid niet ten goede. In de tweede plaats is de

opgenomen stroom veel groter? hetgeen in sommige toepassingen weI

Rens nadelig kan zijn.

Ondanks deze nadelen moet men eehter toch tot de conclusie komen,

dat het systeem met 8 gelijke stroombronnen in dit geval beter zal

voldoen.
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De digitaal analoog omzetter is als voIgt opgebouwd.

fig. 8

Het laddernetwerk is zodanig opgebouwd dat iedere stroombron

een impedantie van 2/3 R ziet. Stel nu dat bit n geIijk aan 1

is en de anderen nul. Dus aIleen de stroombron behorende bij

bit n is verbonden met het laddernetwerk. Op dit punt van het

laddernetwerk ontstaat een spanning van 2/3RI volt. Aangezien

het laddernetwerk verder als spanningsdeler fungeert, ontstaat

op knooppunt (n-1) een spanning van 1/3 RI volt. Zo ook Vn _2=

= 2/3RI x 1/49 Vn- 3 = 2/3 HI x 1/8, ----, V1 = Vd = 2/3RI X1/(2 n- 1)

Aangezien de spanningen op de uitgang ten gevolgde van de diver-

se bits onafhankelijk zijn, mogen deze zonder meer worden opge-

teld. Met een willekeurige digitale input wordt de uitgangsspan-

ning dan:

Vd

b i = 1 of O. Ala voorbeeld zal het geval worden bekeken, waarbij

aileen bit 4 gelijk aan 1 is. Dit komt overeen met de Yolgende

situatie:
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(a)

( b) ( c)

fig. 9

(d)

Het deel van het laddernetwerk links van punt 4 kan worden ver-

vangen door een weerstand van 2R ohmo Zo 66k het deel rechts

van punt 3. We krijgen dan Ge situatie zoals geschetst in fig.9b.

Nu wordt 2/3e deel van de stroom afgevoerd naar aarde 9 terwijl

1/3e deel door het laddernetwerk naar punt 3 stroomto Dit kan

worden vervangen door een stroombron van 1/31 op punt 3; zie

fig. 9c. Van deze stroom zal de helft naar punt 2 lopen 9 zodat

dit punt wordt gevoerd door een stroombron ter grootte van 1/61.

Dit is in fig. 9d aungegeven. De helft van deze stroom zal dan

tenslotte naar punt 1 9 en verder door de weerstand van R ohm near
I

aarde vloeieno Hierdoor wordt de uitgangsspanning Vd = 1/12R1=2/3R1x1/8 9

hetgeen in overeenstemming is met bovenstaande uitdrukking voor Vd.

Op deze wijze kunnen ook de uitgangsspanning voor de andere bits

worden berekend.
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De in fig.8 getekende converter is te splitsen in drie delen,

nl. het laddernetwerk, de sch~kelaars en de stroombronnen. Al

hoewel deze delen nooit helemaal los van elkaar mogen worden be

schouwd, is het wenselijk deze drie delen afzonderlijk te behan

delen.

3.2. De maximale spanningen op de knooppunten van het laddernetwerk.

In een van de volgende paragrafen zal men zien, dat voor het scha

kelen van de stroom twee transistoren worden gebruikt. Om te voor

komen. dat deze transistoren in verzadiging worden gestuurd 9 is

het interressant de maximale spanning op de diverse knooppunten

van het laddernetwerk te kennen. Het in verzadiging sturen van een

transistor he eft tot gevolg dat de vertragingstijd toeneemt 9 het

geen hier, in verband met de geeiste hoge snelhaid 9 niet is gewenst.

fig. 10

In fig. 10 is nogmaals de omzetter getekend 9 waarbij de schakelaars

vervangen zijn door gestuurde stroombronnen.

De stromen die vanaf de 8 knooppunten van h~t laddernetwerk naar

aarde vloeien zijn een maat voor de potentialen van deze knooppun

ten •
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Deze stromen kunnen worden beschreven door:

ISO ..

170

1
60

..

1
50

1
40

1
30

1
20

=:

1
10

2/3I(bS + 1/2b7 + r/4b6 + 1/Sb5 + ----- + 1/128b1 )

2/3I(1/4ba + 1/2b7 + 1/4b6 + 1/8b5 + ---- + 1/128b 1)

2/3 1 (1/SbS + 1/4b7 + 1/2b6 + 1/4b5 + ---- + 1/64b1)

2/3 I (1/16bS+ 1/Sb7 + ---- + 1/4b6 + 1/2b5 + 1/4b + ---+1/1

2/3 I (1/3 2bS+ --- + 1/4b5 + 1/2b
4

+ 1/4b3 + 1/8b2~ 1/16b1 )

2/3 I (1/64bS+ --- + 1/4b4+ 1/2b
3

+ 1/4b2+ 1/8b1 )

2/3 I (1/12SbS+ --- + 1/4b
3

+ 1/2b
2

+ 1/4b1)

2/3 I (1/128bS+ ---- + 1/4b
3
+1/2b 2+ b 1)

Het is duidelijk dat aIle stromen 9 dus ook de potentialen 9 maxi-

maal zijn indien aIle bits "1" zijn. Na sommatie van de diverse

stroombijdragen en vermenigvuldiging met de bijbehorende weerstands-

waarde vindt men voor de potentialen van de S knooppunten:

Vs RI SO = 2/3 RI 255/128

V
7

2RI 70 2/3R1 31S/128

V6 2R1 60 .. 2/3RI 349/128

V5 2RI 50 2/3Rl 360/128

V4 2RI40 2/3RI 360/128

V3 2RI 30 2/3RI 349/12S

V2 2RI 20 2/3RI 31S/128

V1 RI 10 .. 2/3 RI 255/12S

Worden deze spanningen zodanig genormeerd 9 dat de maximale

uitgangsspanning van de omzetter Vd1 max. = 1 volt 9 dan is:

V1 Volt V5 1 941 Volt

V2 1925 " V6 1 9365 "

V
3

1 9365 " V7 1 9 25 "

V4 1 941 " Vs "

Hieruit blijkt dat de potentiaal in het midden van het ladder-

netwerk bijna 1,5 keer zo groot is ala op de uiteinden. Bij het
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ontwerpen van de schakelaar zal hiermee terdege rekening moe-

ten worden gehouden.

3.3. Nauwkeurigheid van het laddernetwerk

Aangezien aIle weerstanden in het laddernetwerk een zekere

tolerantie hebben, zal oak de uitgal'@spanning een zekere fout

bezitten. In deze paragraaf zal daaroffi anderzocht worden welke

de invloed is van de toleranties van de weerstanden op de uit-

gangsspanning. Men kan dit op twee manieren onderzoeken:

statistisch en via een worst-case methode. De statistische

methode geeft in de regel een beter resultaat, omdat de worst-

case methode juist het slechtste geval beschouwt, hetgeen in

de praktijk slechts bij zeer grote uitzondering voorkoffit.

Bovendien is het vaak erg moeilijk het " s l echtste" geval te

vinden, zodat veelal geen zekerheid bestaat over de juistheid

van de gevonden resultaten. Daarom zal in dit verslag de voor-

keur worden gegeven aan de statistische methode. De uitgangs-

spanning Vd is een complexe functie van de 15 weerstanden van

het laddernetwerk. Het toepassen van de statistiek op functies

van 15 variabelen stuit op grote wiskundige problemen. Daarom

is met behulp van een computer een numerieke oplossing gezocht.

Aan ieder van de weerstanden van het laddernetwerk werd een

bepaalde fout toegekend, en weI zadanig dat de weerstands-

wap.rden normaal verdeeld zijn met een gemiddeld~en een re

latie~e spreiding~ • Vervolgens werd de uitgangsspanning be

rekend. waarbij alle stroombronnen gelijk aan 1 A werden ge-
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nomen. Dit proces is 500 keer herhaald, waarna het gemiddelde

en de spreiding is berekend. Het programma is met een uit-

gebreide beschrijving opgenomen in appendix I. Deze procedure

gaf het volgende resultaat:

Een relatieve spreiding in de weerstanden van (~ )R= 10-
3

geeft

een relatieve spreiding in de spanning (J-e )Ve! = O,fl.10-
S

ofweI:

In feite geldt deze uitdrukking slechts voor

eehter aangezien deze relatieve spreiding zeer klein is, lijkt

de veronderstelling gereehtvaardigd dat deze uitdrukking ook

geldt voor andere "kleine" waarden van de relatieve spreiding.

3.4. Nauwkeurigheid van de stroombronnen

Alvorens de stroombronnen te bespreken, zal worden nagegaan

in hoeverre de nauwkeurigheid van de stroombronnen doorwerkt

op de uitgangsspanning. In hoofdstuk ,.1. is de volgende uit-

drukking voor de uitgangsspanning afgeleid:

Deze uitdrukking geldt eehter aIleen ale aIle ladfernet-

werkweerstanden en aIle stroombronnen gelijk zijn. Uitgaande

van een ideael laddernetwerk en niet-ideale stroombronnen,

wordt de maximale uitgangsspanning gelijk aan:

waarin In de stroom is die geleverd wordt door de stroombron

van bit n. Ook nu is een statistische beschouwing het meest
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reeel om dezelfde redenen als in de vorige paragraaf. Echter

nu is dit probleem weI anelytisch op te lossen. Immers de

diverse stromen zijn atatistisch onafhankelijk. Neemt men aan

dnt de waarden van de stroombronnen normaal verdeeld zijn met

een gemiddeide 10 en een spreiding<f 9 dan is:

+ 1/128)

en

fL v = E(Vd ) = 2/3R10 (1 + 1/2 + 1/4 +
d

85/64RIO

E(V~) = 4/9R2 (1 + 1/4 + 1/16 + --- + 1/1282)~2

4/9.4/3<iR2

dus<J Vd ~(4/3V3).cjR~0977(JR, zodat

~)yd" O,77!fI64/85 I O = 0,58~h

De relatieve spreiding in de stroombronnen geeft een twee

maal zo kleine relatieve spreiding in de uitgangsspanning.

Alhoewel het eigenlijk buiten het bestek van deze paragraaf o

valt, lijkt het toch interessant de resultaten van de vorige

en deze paragraaf te combineren. Neemt men aan dat zowel de

stroombronnen als ook het laddernetwerk fouten vertonen, dan

geldt voor de maximale uitgangsspanning:

waarbij 1 tim 8 functies zijn van alle 15 weerstanden in

het laddernetwerk. Indien de invloed van de fouten in het

laddernetwerk en in de stroombronnen op de uitgangsspanning on-

afhankelijk is, dan is ook de totale fout bekend. Dit is

echter niet het geval. Ook dit probleem is numeriek opgelost.
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Met het programma, dat ook gebruikt is in de vorige paragraaf

(zie appendix I~ is nu ook san de stroombronnen een normael

verdeelde fout met een relatieve spreiding<r III = 10-3 toe

gekend.

Dit geeft met een relatieve spreiding in de weerstanden van

~)R 10-3 en een relatieve spreiding in de stroombronnen van

(~)I 10-3 het volgende resultaat:

relatieve spreiding in de uitgangsspanning:

In het geval dat de invloeden van R en I onafhankelijk zijn p

geldt met ~)R = ~h = 10-3 :

(~)~d 0 582 (<f")2 0 71 2 (Cl)2
I ~ #1+ p f.1..R·

Het verschil tussen deze uitkomst en de numeriek bepaalde uit-

komst is niet zo heel erg groat. Dit komt waarschijnlijk door

de kleine relatieve spreidingen~ en door een slechts geringe

afhankelijkheid. In het vervolg zal in eerste instantie deze

laatste uitdrukking worden gebruikto

305. De stroombronschakelaar

In figuur 8 van hoofdstuk 3 0 1 0 is schematisch een aan-uit

schakelaar getekend. Echter het in- en uitschakelen van stroom-

brennen gaat relatief langzaam en gaat bovendien gepaard met

vrij grete storingen op de voedingslijneno Om deze redenen
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is dan ook een schakelaar gebruikt die de stroom omschakelt.

In verband met de hoge snelheid van de omzetter wordt de be-

sturing (zie hoofdstuk 2.1.) uitgevoerd met MECL-III* logica.

Voor de schakelaar houdt dit in dat hij gestuurd wordt met een

spanning die varieert tussen -0,85 V (logische 1) en -1,65 V

(logische 0).

De schakelaar die hier goed voldoet is de verschiltrap (Iong-

tailed pair), die er als voIgt uitziet:

VI'"E'~= -'1.'15 V

fig. 11

In de gemeenschappelijke emitterleiding is de konstante stroom-

bran opgenomen. De basis van transistor 1 wordt gestuurd uit

de MSCL-III logica. De basis van transistor 2 wordt aan een

konstante spanningsbron gelegd, waarvan de waarde zieh precies

tussen de beide uiterste spanningen van basis 1 bevindt. Is nu
I

Vi = 0,85 V, dan zal transistor 1 geleiden en is I e1 = 10 ,

Indien Vi = 1,65 V dan geleidt transistor 2. Aangezien sili-

cium-transistoren in geleidende toestand een basis-emitter-

*MECL-III: De handelsnaam voor Motorola's Emitter Couplad
Logic, en weI van de 3e generatie.
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spanning van 700 a 800 mV hebben, zal bij Vi : -0,85 V de

gemeenschappelijke emitterspanning ongeveer -1,55 V bedragen.

Dit betekent dat transistor 2 niet gesperd is, maar een basis

emitterspanning heeft van 300 mY. Men kan zieh afvragen hoe

groot de stroom in de "gesperde" transistor is, immers de

totale stroom moet worden omgesehakeld. Om deze reststroom

te berekenen, wordt verondersteld dat b eide transistoren

identiek zijn. Dan geldt: Vi = Vbe1 - Vb - 1 ,25 Ve2

I e1 + lC2 10 (P, = (12 =~)

I C1 = lcO exp ( Vbe 1/0 ,02@) -1

1C2 = I cO exp ( Vbe 2/0 ,026) -1

Dit stelsel vergelijkingen is numeriek opgelost, met

10 = 10 rnA. Door voor I cO verschi11ende waarden te nemen

kan men bovendien een vergelijking maken tursen verschillende

transistoren. De resultaten zijn hieronder in tabe1-vorm weer

gegeven. I co = 10-5 rnA komt hierbij overeen met een germanium

transistor, terwijl leo = 10-11 rnA overeenkomt met een 8i1i

cium-transistor.

De resultaten zijn symetrisch too.v. Vi = 1,25 Vo Daerom is

het onderste deel van de tabel weggelateno

Aangezien de waarde van I cO geen invloed heeft op de grootte

van de collectorstroom is dit deel van de tabel niet gesplitst.
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-v i I C1 IC2
IcO = 1O-15mA IcO = 10-11 rnA

Volts mA mA Vb e 1 Vbe2 Vbe1 Vbe2

0,85 10,0000 0,0000 0,36 -0,04 0,72 0,32

0,90 10,0000 0,0000 0,36 0,01 0,72 °d7

0,95 9,9999 0,0001 0,36 0,06 0,72 0,42

1,00 9,9993 0,0007 0,36 0,11 0,72 0,47

1 ,05 9,9954 0,0046 0,36 0,16 0,72 0,52

1 ,1O 9,9689 0,03 11 0,36 0,21 0,72 0,57

1 ,15 9,7908 0,2091 0,36 0,26 0,,72 0,62

1 ,20 8,7248 1,2752 0,36 0,3 1 0,7 1 0,66

1 ,25 5,0000 5,0000 0,34 0,34 0,70 0,70

1 ,30 1 ,2752 8,7248 0,3 1 0,36 0,66 0,71

1 ,65 0,0000 10,0000 -0,04 0,36 0,32 0,72

Uit deze resultaten blijkt dat, zo~el bij Vi = -o,~ V als bij

V.= -1,65 Vde scakelaar naar behoren functioneert en is dus
1.

een van beide collectorstromen nul. Uit de tabel voIgt boven-

dien dat de referentiespanning 50 tot 100 mV mag worden ver

laagd of verhoogd. Bij V.= -0,85 V en V f= -1,35 V zal dan
. 1. re

I c2 nog slechts yuA bedragen. Dit is pen factor 10-4 kleiner

dan in de andere stand van de schakelaar, hetgeen toelaatbaar is.

Het verlagen van de referentiespanning he eft tot gevolg dat de

minimale collector-emitter spanning van transistor 2 in gelei

dende toestand groter wordt. Hierdoor zal deze transistor,

waaraan het laddernet~erk zal komen, minder gemakkelijk in ver

zadiging worden gestuurd.

Bij bovenstaande berekeningen is verondersteld dat de nvan de

transistoren oneindig groot zijno (Om verwarring met de in de

toekomst te gebruiken ~ te voorkomen, wordt in dit verslag het

amerikaanse symbool gebruikt voar de stroomversterkingsfactor

in plaats van de gebruikelijke ~' ) Ret niet oneindig zijn van ~
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heeft tot gevolg dat de colleetorstroom van de eehakelaar niet

gelijk is aan de emitterstroom, en dus ook niet ~elijk is aAn

d~ l;11.room Villi Of> kOtH~tRnLn ::JtL'oombr'on. At.ing(~7.ion niel. lodere

transistor gelijke ()heeft, betekent dit dat de stromen beho-

rende bij de 8 bits niet gelijk zijn. Dit geeft aanleiding tot

een zekere foul.. De absolute grootte van ~eze stromen is in

eerste instantie niet belangrijk.

Voor de grootte van de relatieve foul. kan men het volgende af-

leiden:

Dan geldt oob

of:

dI e =I od(-1/B) = 10 / 02 d(3

dIe/Ie =(1/t32~Iod~/(1 -1/~)10

Met ~}>)>1 gaat de;;:e uitdrukking over in:

d~/(3(@-1 )

is:

Verder is ~ oak afhankelijk van de temperatuur •

Vaar silicium trans~oren geldt:

1,{~ d~/dT ~ 1 9 5~~ /oc.
Dit geeft aanleiding tot een absolute fout in de stromen. Ana-

laog geldt:

1/Ic dle/dT = 1/~2 d~/dT

Stel weer ~ = 100, d~n is deze foul.:

/ /
-2/0 -4/01/1 dI dT = 1100 .195.10 C = 1,5.10 C

e e
eel')

Irrvvan de volgende paragrafen zullen deze fouten, samen met de

fauten van de stroombran 9 vergeleken ~arden met de vereiste nauw-

keurigheid.
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3.6. De Stroombron.

In principe kan men een stroombron maken door een grote weer-

stand aan een negatieve spanning te leggen. Zolang de spanning

over de weerstand bij benadering konstant is, is de stroom door

de weerstand dat ook. Echter de emitterspanning van de schake-

laar varieert in dit geval ongeveer 400 mY. In het algemeen

geldt voor de stroom: I = 4revB-vi), waarbij VB de voedings-

spanning is en Vi de emitterspanning van de stroomschakelaar.

Nu is : dIll -dV,/(VB-V,)
~ ~

Stel dat een relatieve nauwkeurigheid geeis~an 1 %0, dus

dI/I<10=3, dan 2al met dV.= 0,4 V de voedingsspanning gelijk
~

moeten zijn aan -400 V. Deze hoge spanning is in kombinatie

met transistoren erg bezwaarlijk. Het voordeel is echter, dat

de relatieve fout, dus vergeleken met de ander~ stroombronnen,

slechts bepaald wordt door de fout in de weerstand, die erg

nauwkeurig ken zijn. Door gebruik te maken van een transistor

kan volstaan worden met een aanzienlijk Iagere voedingsspanning.

Een transistor stroombron 7iet er als voIgt uit:

!!e

~

j
~

~

~

fig. 12

In de schakeling zien we allereerst een transistor waarvan de

basis door V f op een konstante spanning gehouden wordt.re
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Er geldt
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In de emitterleiding is een weerstand naar de voedingsspanning

VB geplaatst, die de collectorimpedantie extra verhoogt. De

diode D eompenseert de temperatuurafhankelij~eidvan de

basis-emitter overgang o Hiervoor is gewenst, dat I
D

ongeveer

gelijk is aan Ie 9 Men kan voor de schakeling afleiden (I
B
<~ I D).

Vref = I D Rb+ VD

VB = IDR b + V
be

+IeRe

Eliminatie van I D geeft:

VB= Vref - VD + IeRe + Vbe

Ie 1/Re (VB- Vref + VD -Vbe )

Dan geldt voar de colleetorstroom:

I ~12 (VB - Vref + VD -V )c be

De stroom is in te stellpn door variatie van VB en/of Vref·

De colleetorstroom wordt door diverse faetoren bepaaldo Deze

hebben allen invloed op de nauwkeurigheid van de stroombron o

In het hierna volgende zullen deze faetoren aehtereenvolgens

worden behandeld.

De~e term geeft allereerst aanleiding tot een relatieve fout

in de stroom (relatief in ver~elijking met de andere stroom-

bronnen) 0

0(.

dIe "'Re d (VD - Vbe)

dIe/Ie d(VD - vbe)/~B _Vref + VD -Voo):d(VD - Vbe)/o

met VB - V ~ 10 Vo
ref --

Indien de dioden en transistoren niet worden uitgezoeht, is een

spreiding V&n ongeveer 100 mV in VD- Vbe te verwaehten.

Dit betekent een fout in de stroom van:

dI II ~ 0,1/10 = 10-
2

= 1%
c c
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In hoofdstuk 3.4. is gebleken, dat deze fout ongeveer voor

de helft in de uitgangsspanning doorwerkt. In dit geval wordt

deze gelijk san 5 %0. Ge~ist is echter een nauwkeurigheid van

1/2 L.S.B~~ 2mV, hetgeen overeenkomt met 2%0. Er zal dus

cen selectie moeten plaats hebben tussen de dioden en transis-

toren. Dit betekent echter niet dat de V
be

van aIle transisto

ren gelijk moet zijn. Geeist wordt slechts dat de term V
D

-vbe

binnen bepaalde grenzen ligt. Straks zal blijken, dat het gun-

stig is als VD - V
be

ongeveer gelijk aan 0 volt is. Wordt bij

iedere transistor een zodanige diode gezocht , dat V
D - V

be

kleiner is dan 10 mV, dan geldt voor de fout in I :
c

dI /1 = 10-2/10 = 10-3
= 1 %0c c

Bij integ-ratie zal de transistor en de diode in een proces ge-

maakt worden, en liggen bovendien vlakbij elkaar, zodat het niet

zo moeilijk zal zijn aan deze eis voor VD- V
be

te voldoen.

Naast deze relatieve fout heeft men echter nog te maken met een

temperatuurafhankelijke fout. Immers zowel de grootte van V
d

als

van V
be

zijn afhankeIijk van de temperatuur. De invIoed van de

variatie van V
d

en V
be

op de cellectorstroom kan als voIgt wor-

den bepaald.

Voor een diodeovergang geIdt:

I I (e
qV

/
kT

-1) ~ I .e
qV

/
kT

(bij grote stromen)
o 0

of V kT/q {In I - Inola}

Veer de temperatuurafhankeIijkheid geldt dan:

dV/dT=~/q)\lnI-lnIe~-kT/q d(lnlo)/dT= k/q{lnI-lnIo}-kT/qIo dl o/ dT



Substitutie van V

dV/dT

= kT/q {lnI - InIol

V/T - kT/qI dI /dTo 0

Ievert:

= V/T - E /qT
g
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Hierin is E het energieverschil tU8sen valentie- en geleidings
g

band en is bij silicium ongeveer geIijk ean 1,1 eV (Lit:2) Is

de diodespanning V in geleiding ongeveer geIijk aan 500 mV,

dan geldt bij T 300
oK:

In de stroombron komen twee diodeovergangen voor. Voor beide

geldt de hovenstaande uitdrukking.

diode : d~/dT = 1/T (VD - E~q)

transistor: dVbe/dT = 1/T (Vbe - Eg/q)

Voor de collectorstroom geIdt:

©l ~'7 ~ ~ !!. (\1 ~V~ ('? ) ~ ~ .L ~'v, - !s., - V~~ <0 ~,,- ~ -L (v. -\I, \\
cl"'? ~~ ~T I!Ji 0 '\Fi.(f T 8> ~ ~ p~ 'R<! T I"> be;J

....J:;> ~ cllJ:.«> = ~ -V~ce \ - (lMCf~ V~ -V,&CfJr»V[l) -\lbe \
X<e d1 T T(V&- ~(2~J/ 1I fi

Stel weer VD-Vbekleiner dan 10 mY, dan vindtmen voor de tempe-

ratuurafhankeIijkheid van de stroombron:

2 Re

Over de invloed van de emitterweerstanden kunnen we erg kort

z i j n. Er ge I d t :

dI /1 = - dRe/Rec c

De fout in de stroombron is even groot dan de fout in de weer-

standen. Het is duideIijk dat met uitgezochte-of precisie-weer-

standen moet worden gewerkt. Voar de temperatuurinvIoed geldt:

1/1 dI /dT
c .._c _

- 1/Re dRe/dT
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Bij gebruik van metaalfilm weerstanden of dunne film netwerken,

is een fout kleiner dan 10-5/ O
C haalbaar.

Evenals bij de sehakelaar zal de ~ een relatieve fout in de

stroom veroorzaken. Er geldt:

Met tl! ~ 1 gaat di t over in:

d~k = 1/p dP/t3>.
Stel ~= 100 en df/p = 10% 10-

1
, dan is:

d~/o( = 10- 3

Voor de stroombron geldt:

Ie ",~VtotjRe-'VdIc=(Vtot/Re~dC{,zodat

dI /1 = dc.!L = 10-3
c c .,..

Voor de temperatuurafhankelijkheid vane! geldt:

dd/dT

Nu was .1. dp/ dT
P

do{/dT ."

zodat met 0 =100 geldt:

Dan geldt voor de collectorstroom:

4. V - Vref •
B

De voedingsspannineen kunnen Rls gevolg van netspannings-

variaties en temperatuurschommelingen veranderen. Worden

deze spanningen echter met eezelfde voedingsbron gemaakt,

dan zullen zij dezelfde richting in veranderen, waardoor de

totale invloed veel kleiner wordt. Tegenwoordig is het boven-

dien mogelijk deze spanningen zo goed te stabiliseren, dat
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het gerechtvaardigd lijkt deze fout te verwaarlozen.

Naast deze zogenaamde gelijkspanningsfouten heeft men echter

oak te maken met een andere fout. Zoals eerder gemeld, varieert

de emitterspanning van de schakelaar, en dus de collectorspan-

ning van de stroombron tijdens het schakelen ongeveer 400 mY.

Deze snelle verandering heeft tot gevolg, dat door de eindige

uitgangsimpedantie van de stroombron, de collectorstroom ook

zal veranderen. Men kan de stroombron vervangen door het vol-

gende netwerk:

G"~Q~Z LI := ~~.=====~
!lJ © '\l «?J~ «:@> 17'te>' &;

Qi Z (3\ ':. Pi.
~d ~'~ ~ '\1 {oj Y 1:~ i'1!..)

r
d
~ diodeweerstand = 1/S

Br geldt:

2

v
c

o

o

(iC+ib ) Re + rce(i c - ol./r&, Vb,e - it)

(i c + ib)Re + r bb 1 i b + Zb'eo (i b + it)

itZ b'c + rce (it - i c + J~Vb'e)+Zb'e(it+ib) 3
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In vergl. 2 komt de term ib(Re + rbb,+Zb'e) voor. Aangezien

in het alg. Re veel groter is dan r bb " kan in deze vergelij

king r
bb

, worden verwaarloosd. In de beide overige vergelijkingen

komt r
bb

, niet voor, hetgeen betekent, dat r
bb

, ook in het ver

vangingsschema mag worden verwaarloosd. Dit schema ziet er dan

als voIgt uit:

en

Zikan worden opgevat als een parallelschakeling van Cb'cen een

impedantie Z! = V Ii .
J. C C

Nu is :

- Vb'e =i c Re Zb'e/(Re + Zb'e)

Eliminatie van Vb'e levert:

Vc = i c Rezb'e/~e+zb9~~ rcei c

Dan is dus:

Z~ ==~ = V'"ce + ~<! Zb'e '1 + ot [Ice·) = --
8. \.4:, ~~ -t Zb'~ ~ r cl

= rc <a O~2 -(r 2 6'e) ? "RIC! 2 b'e {- @~ ~~ Il'"~(}
~@ -Go l~'e

Na het invullen van ZbQe vindt men:

Z~ : (P -o.~~ 'R<;, \l'"eE' • .:!..!jlk) rell eD

" "Re + rb'e ., ... j~ CD rb',R,
fb'e+"Re



Uit de netwerksynthese is bekenf. dat deze impedantie gema~-

keIijk te realiseren is.Dan vindt men als representatie

voor Z. het volgende netwerk:
~

~z·l

rcl C _ Co
-- p-ru ~

fig. 15

Men kan de uitgangsimpedantie ook als voIgt schrijven:

Ib.,g ~[§> rrdj

If>~'~~~
"R:~ ~ ~!§l

~~'e {>'~~

Br geldt voor de responsie van de stroombron op een stap-

spanning van A volt:

Het splitsen van de tweede term geeft:

~,., ( b):;;: ~ . t: bI C {- ~ C © ~ ? Pi C "tjL - 1:a
.. r ~ ~ ~~ 1+p"t:a

Dan is:



Met:

Waarbij:

~ -"t ..1 .. --
--

(rb'e +1?e) fd - rl,'e'Re
(~b'& +'Rcr)rcA
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Voor een kleine stroomhersteltijd, due voor een snelle

regeling, moet een transistor met een toge grensfrequentie

naar:

Met

word en gebruik t.

. ~
"c{~~ ~ ~ rr:

i= ~@

G"~@ ~ 1\ ~ ~.fi, en p~ 1)- ~

Als Re erg groot wordt, nadert i.cl€:::l)

vindt men voor de stroomverande-

ring op een spanningsstep van 0,4 vort:

~~l«}» ~ ~ @p ~

a.~€Ob~ @,~ ~~~ ~.~M~
~ 'J~~ /-

3.7. De totale fout in de ~tromen.

Door combinatie van de beide vorige paragrafen is het moge-

lijk een uitdrukking af te leiden voor de totale fout in de

stromen. In fig. 16 is de stroombron met schakelaar nogmaals

getekend.
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r
Il--~--~V.

"

fig. 16

Voor de stroombron I geldt:

met @!o de ~ van de schakeltransistor en €!~de ~ van de stroombron.

Voor een stroomverandering kan men schrijven:

Nu is:

idem:

en:

Vg -V,ef·l
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Suhstitutie levert op:

dX
:I

dell _ d'R(l ... d (VD -Vbe)

o(~ "R~ Vit - V .. e f.1

Om een indruk van de totale fout te krijgen lijkt het nuttig

enkele praktische getallen in te vullen.

Hiervoor wordt genomen:

Dit impliceert het uitzoeken van
transistoren.

Paren van diode en transistor.

Precisieweerstanden.

Nu wordt gevonden:

~ wordt bij de fout opgeteld en er niet van afgetrokken 9
"R~

zoals de uitdruk~ing van db~ zegt. Het minteken in deze uit-

drukking betekent dat een vergroting van de emitterweerstand

een vermindering van de stroom veroorzaakt.

De stroam is ook afhankelijk van de temperatuur.

Hiervoor geldt:
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Met:

een materiaalkonstante.

gepaarde diode-transitor

temperatuurscoefficient
van een goede metaalfilm
weerstand.

levert dit:

Aangezien de fout in de stroombronnen voar de helft doorwerkt

in de uitgangsspanning 9 is de hier berekende relatieve fout

nog juist toelaatbaar. Dan mogen echter geen grote temperatuurs-

variaties optredeno Dit laatste is ongewenst 9 en verplicht

ons tot een nader onderzoek van de foutenbrouneno De ~ speelt

zowel in de relatieve- als in de temperatuur-afhankelijke fout

een grote rol. Daar de ~ van een transistor ongelijk aan 1 iS 9

verdwijnt een gedeelte van de emitterstroom in de basis en

wordt de collectorstroom ongelijk aan de opgedrukte emitter-

stroom. Men kan proberen de invloed van de ~ kleiner te maken

door de frRctie van de emitterstroom die in de basis verdwiJnt

oak kleiner te makeno Een schakeling die de ~verhaagt is de

zogenaamde darlingtan-schakeling 9 en ziet er als voIgt uit:
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fig. 17

Het linkerdeel van figuur 17 stelt de darlington-schakeling voor

die vervangen is door ~'n transistor welke ter onderscheiding

wordt getekend met twee emitterpijlen.

Nu geldt:

en

Dan is:

De nieuwe transistor heeft een stroomversterkingsfactor

die gelijk is aan:

Voor de nieuwe transistor geldt:
1

~~"il=r'

lod ~ i : ©1 ~ :: ~.d P .
Nu is:

d P= d p. -i' d p.... Pi d f!". + ~2. d P1 = (1-1 ~l) ci (1. +(1 .. Pi) 01 p2. =

: p'1 c.l Pi. .. ri d r'1



Dus: ~'1dPt+~1df!!. =~ + d{J"
~~p~ P. p~

met ~1=f'J.="'?,OO .A.f1\ ell': ~~ucfi)!o> geeft dit:

~ ~ ( \. -5
~=11 C .1l.h d1 ~:: I 004 0,1 + 0, i 0 =~. 60

Voor de temperatuurafhankelijkheid geldt:

~:: ~~
dT p~ ciT

en ..;J ~ -V ~
<ij
~- "" ?(fi dT <= - -p1.. do ~'i!, c!JT
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met wordt:

Vergelijkt men deze uitkomsten met de uitkomsten die reeds

eerder zijn gevonden 9 dan blijkt dat een grote verbetering is

opgetreden. De fouten ten gevolge van de ~ kunnen bijna ver-

waarloosd worden. Echter bij de stroombron wordt een goede

temperatuurcompensatie moeilijker 9 aengezien nu twee basis-

emitter overgangen moeten worden gecompenseerd. Ten tweede

is het de vraag of de aangeboden logische slag nog voldoende

groot is om een juiste werking van de schakelaar te kunnen

garanderen.

Voor de basis-emitterspanning van een darlington geldt:
(Ziefig.17)

Vbe :. VbCl~ + Vbra ::: ~ \.1&0 Jl:4~ - A X G \ oQo ~ \kY~1 -...to-a Ie ~



gaat dit over in:

Dan is:
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Slechts de transistor die met het laddernetwerk is verbonden

zal vervanr,en worden door een darlington pair.

fig 0 18

Nu geldt:
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Uit deze vier vergelijkingen kan men~C1 numeriek a18 functie

van Vi berekenen. Dan vindt men dat r ei = 0,0000 ~R bij

V~= - b1'3 ...... V en I C1 =10,0000 m R bij Vi == - I b 1q ""V Om een

juiste werking van de schakelaar te kunnen garanderen moet

men de beschikking hebben over een logische slag van ruim 1 V.

Aangezien de hier gebruikte MECL-III logica slechts een slag

van maximaal 0,8 V heeft, is een darlington pair in de schake

laar niet bruikbaar. Om praktische redenen is ook in de stroom

bron geen darlington pair toegepast. Dit betekent echter niet

dat bij integratie deze darlington beter weggelaten kan worden.

3.8. Dimensionering

Met behulp van de resultaten van de vorige paragrafen zal

de gehele schakeling gedimensioneerd worden. Hierbij wordt

getracht de acht stroombronnen en schakelaars op te bouwen

met dezelfde componenten, zodat in principe alle trappen

onderling verwisselbaar zijn. Het voordeel is dat iedere ge

schakelde stroombron, bijvoorbeeld door middel van "medium

scale integration" technieken, apart gemaakt kan worden,

waarna deze trappen met behulp van de dikke film techniek

met het laddernetwerk kunnen worden verbonden. Een enkele

trap van de omzetter ziet er als volgt uit:
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oV

fig. 19

Bevenaan bevindt zich het laddernetwerk met de weerstanden HO

en 2RO. De transistoren T1 en T2 vermen de stroomschakelaar,

terwijl T3 geschakeld is als stroombron.

Voor T1, T2 en T3 zal de CA 3049 worden gebruikt. In dit I.C.,

dat geproduceerd wordt door RCA, bevinden zich twee volledige

verschiltrappen met de bijbehorende stroombronnen. Daar echter

de emitter van een van deze beide stroombronnen door~erbonden

is met het substraat, zal er pulsoverspraak plaatsvinden van de

bases van de schakelaars naar deze emitter. Hierdoor zal tij

dens het schakelen van de andere trap deze emitterspanning en

dus ook de collectorstroom veranderen, hetgeen niet gewenst is.

Om deze reden wordt slechts dat deel van de CA 3049 gebruikt

waarvan de emitter niet is doorverbonden met het substraat.

Immers aIle transistoren hebben een vrij grote capaciteit

ten opzichte van het substraat, waardoor het gebruik van dit

dee 1 een vergrote instabiliteit tot gevolg heeft.
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In paragraaf 3.2. is afgeleid dat de maximale 8panning van het

laddernetwerk, bij een uitgangsspanning van -1 V, gelijk is

aan - 1,41 V. Men moet nu voorkomen dat de transistor T1 in

verzadiging wordt gestuurd, omdat anders de sehakeltijden on

toelaatbaar groot worden. Daarom moet de eolleetor-emitter

spanning Vee van T1 groter blijven dan ongeveer 0,5 V. Is

de hasis-emitterspanning van T1 in geleiding gelijk aan

minimaal 0,6 V, dan geldt voor Vref.1:

Vref • 1 = Vladdernetwerk - Vee.sat. + Vbe =

-1,41 - 0,5 + 0,6.= -1,30 V.

Uit paragraaf 3.5. is bekend, dat het midden van de logische

slag, en dus de meest gunstige waarde van Vref • 1 ' ligt bij

-1,25 Yo Eehter in deze paragraaf is ook afgeleid dat een ver

schuiving van het sehakelniveau met 50 mV geen nadelige invloed

heeft op de werking van de sehakelaar. WeI zal, doordat de

schakelaar later opengaat, een extra vertraging optreden.

Aangezien de omzetter wordt gestuurd met pulsen die een hel

ling van 800 mV/nsec hebben (dit kom~ overeen met een stijg

tijd van 1 nsec), komt een verschuiving van het schakelni

veau van 50 mY overeen met een tijdsvertraging van

50/800 ~ 0,06 nsec. Deze vertraging is vele malen kleiner dan

de vertraging van de schakelaar zelf.

In paragraaf 3.6. is aangetoond dat de stroombrontransistor

een hoge afsnijfrequentieWt moet hebben. Uit de gegevens
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van de fabrikant blijkt dat de CA 3049 een maximale u t he eft

bij een collector-emitterspanning van ongeveer 4 V. De mini-

male emitterspanning van T1 - T2 is gelijk aan -2 V. Nu is

Vref • 2 gelijk aan de emitterspanning van de stroombron en

hiervoor geldt:

Vee stroombron -2-4 -6 V

Zoals in paragraaf 3.1. is vermeld, vormt het laddernetwerk

tesamen met paracitaire capaciteiten een laagdoorlaatfilter.

Hierdoor zullen de bitspanningen in het laddernetwerk een

vertraging ondervinden, die evenredig is met het produkt

van de laddernetwerkweerstanden en de paracitaire capacitei-

ten. Daarom is het wenselijk deze weerstanden klein te houden.

Echter als de te schakelen stroom toeneemt, zal de stroom-

schakelaar minder snel worden. Tussen deze twee tegenstrijdige

eisen moet een compromis worden gevonden. Hier is gekozen voor

laddernetwerkweerstanden van 220~en 110!& De maximale uit-

gangsspanning is gelijk aan 1 V, zodat geldt:

Voor de grootte van de stroom vindt men:

De uitgangsimpedantie en de stabiliteit van de stroombron

worden mede bepaald door de emitterweerstand, die groot moet

zijn. iliervoor is een waarde van 1 K51lgekozen.
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Uit paragraaf 3.4. is bekend, dat de diodespanning gelijk moet

zijn aan de basis-emitterspanning van de stroombron. Zijn beide

diode-overgangen gelijk, wat bij integratie het geval is, dan

zal dit alleen bereikt worden als de diodestroom gelijk is aan

de emitterstroom. Dan moet Rb een waarde van 820Jlhebben. Aan

gezien een grate diodestroom-verandering een kleine verandering

van de diodespanning veroorzaakt, heeft de nauwkeurigheid van

Rb nauwelijks invloed op de nauwkeurigheid van de stroombron.

Wel moet Vre f.2 worden verlaagd tot -6,2 V. Tot slot wordt

dan de voedingsspanning gelijk aan:

Aangezien hier het gebruik van een darlington pair in de stroom

bran niet rnogelijk is, zullen aan de nauwkeurigheid van de overige

onderdelen extra zware eisen rnoeten worden gesteld.

Daarom is gewerkt met de volgende onderdelen:

1. Weerstanden van het laddernetwerk.

RO = 109,9311 ~ O,02!l= 109993~ 2.10-4

2. Ernitterweerstanden van de stroombronnen

Re = 1498.ni. O,3Sl= 1498Jl.:t 2.10-4

3. Gepaarde diodes en transistoren in de stroombronnen

+ 10 mV (mexirnaal)

Indien de relatieve spreiding van deo(gelijk is aan 10-3 , dan

is de fout in de stromen gelijk aan (2ie par. 3.7.):
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dI d -' dJ~ _I (Vo-Vbe).... + _"'_. -+ tZI

T =. -;;;c;- o{,. Vto-l.

= = 3,1.\0-
3

In hoofdstuk ,.4. is de volgende uitdrukking afgeleid voor de

fout van de uitgangsspanning:

De fout van de laddernetwerkweerstanden is zo klein, det deze

verwaarloosd kan worden ten opzichte van de fout in de stroorn-

bronnen, zeker als deze fouten kwadratisch opgeteld moeten

worden. Beschouw de stroornbronfout als een normaal verdeelde

fout met een spreiding<r' 9 dan kan de bekende 3 cr-regel als

voIgt worden toegepast:

Bij een relatieve spreiding~ zal de fout van de stroombron

in 9997 ~ van de gevallen kleiner zijn dan]~ 0 Dan is het

gerechtvaardigd de zojuist gevonden "worst-case" fout gelijk

I?
te stellen aan ~.J1A •

Dus:

Dan geldt dat:
( ~) - "'" S&(~) - 10 Sial. ~.IO-31 b 18. 60-"3
..M V"".~ - 'V, vM JC - ,u 31 ~ -.

Volgens de 3 CO" - respektievelijk de 2 ~ - regel is:

in 9997 % van de gevallen: dI \!u~ ~ ~ ~ "1,85 0 iO-~
Vv."~

in 95 ~'; van de gevallen: dVu. .. t
" ~"'\1, ~ "e.

14,-1
Vu..it;

dM..a
Geeist wordt dat V~.~ kleiner dan ~ 2010-3 iS 9 zodat de digi-

taal analoog ornzetter in praktisch alle gevallen aan deze

nauwkeurigheid voldoet.
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Er is gebleken dat door paracitaire effecten de stroombron gaat

oscilleren. Bovendien veroorzaken de schakelaars een doorschie

ten van de uitgangsspanning, wat nadelig is voor de snelheid

en/of de nauwkeurigheid. Voordat een oplossing wordt gegeven,

zal eerst worden getracht deze verschijnselen te verklaren.

De stroombron zal zowel in de collectorleiding als in de ba

sisleiding een paracitaire zelfinductie hebben. Tesamen met

de collector-basis capaciteit zal de schakeling dan als voIgt

kunnen fungeren als een Hartley oscillator:

stroombron

fig. 20

Hartley oscillator

De capaciteit C1 is een ontkoppelcondensator, en is zo groot

dat deze voor de oscillatiefreQuentie als een kortsluiting

kan worden beschouwd.

De zelfinductie LC ziet. ten gevolge van de emitters van de

schakelaar. een spanningshron met een lage inwendige impedan

tie. Er bestaat inderdaad een grote overeenkomst tussen de

stroombron en de Hartley-oscillator. De remedie is even oud
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als eenvoudig. Het bIijkt dat een zogenaamde stopweerstand in

serie met de basis het oscilleren volledig doet verdwijnen.

De spoel Lb zal samen met deze stopweerstand een fasedraaiing

geven die kleiner is dan de fasedraaiing van de spoel aIleen.

Hierdoor zal de oscillatiefrequentie hoger worden. Bij eenbe~

paalde waarde van de weerstand zal deze frequentie zo hoog

worden dat de rondgaande versterking kleiner dan 1 is, waar

door oscillatie niet meer mogelijk is. In dit gevel bleek een

stopweerstand van 560~voldoende te zijn om van de oscillator

een stroombron te maken. Uit de volgende berekeningen zal

blijken dat de collectorstroom~ en dus de nauwkeurigheid,

afhankelijk is van deze stopweerstand.

fig. 21

Er geIdt: Vref • = Vd + (ld + I h ) Rb

Vb = (ld T I b ) Rb T IbR s ~ Vbe + IeR e

of:



Met 1 ...
~b = pIe. = P+~ J:~ A..tI'l Vd t::l Vbe

"R~ )
I./l ("R e + ~~ ~ = 'Ira - V"'et·

geldt dan:
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Voor de collectorstroom geldt:

Vt;> - Vl/'«~.

=

1K5nen (3 = 100 vind t men voor de

fout in de stroombron:

dlX(S:;:: 560 o~.Go>~a {;;.no-$
X e 1J.~.w?J<>${;,o ~ u

Deze fout is veel kleiner dan de overige fouten, en kan worden

verwaarloosd.

De "overshoot" van de uitgangsspanning is te wijten aan dezelf-

de paracitaire effecten. De remedie blijft gelijk. Aan beide

zijden van de schakelaar wordt in de basisleiding een weer stand

van 100~opgenomen.

Het schema van de gehele omzetter is getekend in figuur 22.

De sturing van de schakelaar geschiedt via de stopweerstand in

de basisleiding. Deze stuurpulsen moeten op MEC1-niveau liggen.

In verband met de hoge snelheid waarop de omzetter moet werken,

is een dubbelzijdige print ontworpen, waarbij een zijde fungeert

als aardvlak. In de bijlagen is een print lay-out opgenomen.

De drie voedingsspanningen zijn door middel van drie voltage-

regulators (1M 304) op de print zelf gemaakt, waardoor de in-

vloeden van langp voedingslijnen £f~ezig zijn.
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~.9 Meetresultaten

In de eerste plaats zijn de besis-emitterspanningen van de 8

gebruikte stroombronnen gemeten. Deze moeten bekend zijn, om

bij de stroombronnen gepaarde diodes te kunnen zoeken. Voor

de spanningen zijn de volgende waarden gemeten, waarbij Vbei

de basis-emitterspanning is die behoort bij de stroombron van

bit i.

Vbe1 873 mV Vbe5 866 mV

Vbe2 = 876,5 mV Vbe 6 = 871 ,7 mV

Vbe3 882,9 mV Vbe7 869,7 mV

V 873,9 mV V '" 8639 1 mV
be4 be8

Dus Vbe 873 + 10 mY.

Alle basis-emitterspanningen zijn zonder diodes binnen de

geeiste 10 mV aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een tempera

tuurverandering dezelfde stroomverandering in alle stroombronnen

teweeg brengt. Deze omzetter is slechts gebouwd om de lineari

teit en de snelheid te meten. Een gelijke stroomverandering in

alle bits heeft hierop geen invloed, zodat het niet erg zinvol

is 8 bijpassende diodes te zoeken.

Vervolgens is de uitgangsspanning gemeten, waarbij steeds een

bit gelijk aen 1 is. Dit zijn dus de bitspanningen, zoals ze

op het einde van het laddernetwerk verschijnen.

Hiervoor is het volgende gemeten, waarbij Vbit i staat voer de

uitgangsspanning als alleen bit i gelijk aan 1 is.
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Vbit8 3,8 mV + 0,2 mV Vbit4 c 59,9 mV ± 0,32 mV

Vbit7 7,5 mV + 0,22 mV Vbit3 c 119,5 mV + 0,44 mV

Vbit6 = 15,0 mV + 0,23 mV Vbit2 c 239,3 mV + 0,68 mV

Vbit5 = 30,0 mV + 0,26 mV Vbit1 479,1 mV + 1 ,16 mV

Er moet gelden dat Vbit n= tVbit (n-1) • Men kan, uitgaande

van Vbit1 = 479,1 mY, berekenen hoe groot de andere bitspan-

ningen moeten zijn.

Vbit1 479,1 mV Vbit5 29,95 mV

Vbit2 239,55 mV Vbit 6 = 14,98 mV

Vbit3 = 119, 78 mV Vbit7 = 7,49 mV

Vbit4 59,89 mV Vbit8 3,745 mV

Vergelijkt men de onderste, berekende, tabel met de bovenste,

gemeten, tabel, dan blijkt dat alle bitspanningen ruim binnen

de aangegeven meetnauwkeurigheid gelijk zijn aan de berekende

spanningen. Het is echter te voorbarig hieruit conclusies te

trekken ten BRnzien van de nauwkeurigheid. Het is interessan

ter om te kijken naar het spanningsverschil wat optreedt als

bit n tim bit 8 overgaan van 1 naar 0, terwijl tevens bit (n-1)

van ° naar 1 gaat. De grootste fouten treden tijdens de volgen-

de overgangen op: b1b2b3 b8 00111111-e:.01000000 en

b1b2b3 be 01111111 -C> 10000000

Er geldt: Vu (00111111) 235,0 mV + 0,86 mV

en: Vu (01111111) = 473,8 mV + 1,16 mV
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Voor de verschilspanningen vindt men~

!JI Vu ( 01000000 - 00111111) =

= 239~3 - 2359 0 = 4,3 mV + 1,36 mV

~ Vu ( 10000000 - 01111111) =

= 479,1 - 473,8 = 5,3 mV + 2,32 mV

Dit verschil moet gelijk zijn aan het laatste bit = 3,8 mV,

terwijl voor de fout een waarde van + i.3,8 = 1,9 mV toege

staan is. Deze verschilspanningen zijn binnen de meetnauw

keurigheid gelijk aan het laatste bit. Hieruit kan worden

geconcludeerd dat de digitaal analoog omzetter statisch aan

de geeiste nauwkeurigheid voldoeto

Dynamisch kan men de omzetter op de volgende wijze testen op

nauwkeurigheid en snelheid. Met behulp van een 8 bit binaire

teller kan een reeks digitale woorden worden gegenereerd die

achtereenvolgens alle 256 mogelijkheden van 00000000 tot

11111111 doorlopeno Worden deze woorden aan de digitaal analoog

omzetter aangaboden, dan zal hiervan de uitgangsspanning in

stapjes van ongeveer 4 mV (het laatste bit) oplopen van 0

tot -1 V. De tijdsduur van ieder stapje wordt bepaald door een

externe klokgeneratoro Hierdoor lijkt de uitgangsspanning op

een zaagtandspanning en \7ordt daarom "digitate zaagtandspan

ning" genoemd. Een dergelijke digitale zaagtand is met behul~

van de omzetter opgenomen op een x-t-schrijver, en is te zien

in figuur 23.
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De lineariteit bepaald de rechtheid van deze lijn 9 en asngezien

figuur 23 een mooie rechte toont, is de Iineariteit goed te

noemen. WeI is in daze figuur te zien dst de overgang ven

01111111 near 10000000 te groot iS 9 echter zorgvuldige controle

van figuur 23 Ieert dat deze fout binnen de geeiste neuwkeurig

heid ligt.

De digitale zaegtandspanning van figuur 23 is opgenomen met

een vrij lage klokfrequentie. Op dezelfde wijze is een zaag

tandspanning geschreven op een oscilloscoop, echter nu met

een klokfrequentie van maximaal 20 MHz. Ook nu was ven een

niet-lineariteit niets te bespeuren.

Tot slot is de tijd gemeten die de omzetter nodig heeft am een

nieuwe uitgangsspenning te genereren. In paragraaf 3.1. is

gezegd dat het laddernetwerk als een laegdoorlaat filter

fungeert en vooral de laatste bits extra zal vertregen.

Deze tijd is nu als voIgt gemeten. Het 8
e

bit ~ordt met een

hoge frequentie aan en uit geschakeld, terwijl elle andere bits

nul blijven. Nu wordt de tij~svertraging tussen de binnenkomende

schakelpuls en de uitgaande bitspanning gemeten. De resulteten

zijn in figuur 24 grafisch weergegeven.
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'h

Sc:.hakelpuls

ua
sC'ha ke loar

l.li.iqa 1"\9s

Spa n"'in~

1: ~ nsec.

De spanning op het laddernetwerk bij bit 8 9 dus juist na de

schakelaar 9 is 1! nsec. vertraagd ten opzichte van de binnen

komende puIs en heeft een stijgtijd van 1t nseco Het ladder-

netwerk vertraagt deze puIs met ongeveer 2t nsec. en vermin-

dert de stijgtijd tot ongeveer 4 nsec. Hierdoor is de uitgangs

spanning na 6 tot 6t nseco konstant gewordeno Geeist wordt

(zie hoofdstuk 1) dat de totale cyclustijd gelijY is san

60 nseco Aaangezien de 8 bits na elkaar worden bepaald 9 be

tekent dit dat van ieder bit 7t nsec. beschikbaar is. Als de

digitaal analoog omzetter hiervan 6 nseco gebruikt 9 moet de

beslissing en de terugmelding van de comparator in 1t nsec.

plaats vindeno
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4. BEN TUNNBLDIODB COMPARATOR.

4.1. Inleiding.

De comparator moet in slechts enkelenanoseconden beslissen

of een bepaald bit weI of niet te groot is. Bovendien moet

deze beslissing genomen worden met een nauwkeurigheid welke

kleiner is dan de nauwkeurigheid van de digitaal analoog om-

zetter. In dit geval moet de comparator een "oplossend ver-

mogen" hebben dat kleiner is dan + 2 mV. Een schakelelement

dat in staat is zeer snel en nauwkeurig te beslissen over de

grootte van het verschil van twee spanningen, maakt gebruik

van het quantum mechanisch tunneleffect en wordt daarom

tunneldiode genoemd. In dit verslag zal niet worden ingegaan

op de vrij moeilijke theorie, die het quantum mechenisch tun-

nellen beschrijft. Geinteresseerden verwijs ik naar de litera-

4.2. De tunneldiode.

Het schakelgedrag van de tunneldiade kan worden afgeleid

uit de spanning-stroam karakteristiek. De vorm hiervan is

voor aIle tunneldiodes gelijk. In fig. 25 is een dergelijke

karakteristiek getekend.

In deze karakteristiek zijn de volgende markante punten aan-

gegeven:

1. V , I .Het "peak"-punt. De tunneldiodekarakteristiek
p p

vertoont een maximum.
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- - - - -1- - - - - - - - - -

I
I

V~cl

fig. 25

2. \,9 IV· Het zogenarmde "valley"-punt. In dit gebied ver

toont de tunneldiodekarekteristiek een relatief minimum.

3. I ,V . In dit punt is de diodestroom gelijk aan de
p pp

11 pAak"-stroom, terwijl de spanning groter is. Dit punt

wordt daarom weI "forward"-punt genoemd.

Indien de tunneldiode gestuurd wordt met een stroombron, waar-

van de stroom vanef 0 rnA lengzaam toeneemt 9 den zal de diode-

spanning in eerste instantie ook langzaam toenemen. Wordt de

diodestroom echter iets groter dan 1 , dan zal ce diodesp~n
p

ning anel moeten veranderen ven V naar V 9 waarna de tunnel-
p pp

diodespanning nog maar weinig toeneemt. Om de tunneldiode

hierne weer in de"lage" toestand te dwingen, moet men de

stroom kleiner maken dan I • Men kan het verschil tUBsen de
v

beide ingangsspanningen omzetten in een stroom, waarbij dan
I

V. 0 volt overeenkomt met I = I • Als een van beide spanningen
1 p

iets groter wordt, dan zal ook de diodestroom groter dan I
p
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worden, en slaat de tunneldiode om.

De snelheid waarmee dit omklappen gebeurt 9 is bepalend voor

de vertraging van de comparator. Om deze snelheid te kunnen

berekenen, zal men moe ten zoeken neer een goede analytische

beschrijving van de tunneldiodekarakteristiek. Hiervoor

blijkt in het algemeen te gelden~

I td :. A V.hi it-§( V~6 'flo 'B (tl~V4.d -~)

Het eerste deel van deze uitdrukking beschrijft de kerakteris-

tiek tot aan het valley-punt. In het 2e deel herkent men de

normale diodekarakteristiek. De constanten A,~, B en ~ worden

bepaald door de grootte van I 9 V . I 9 V ; en I 9 V
P p9 V V P pp

In de comparator zal de tunneldiode 40572 van RCA gebruikt ~orden.

Voar deze diode geldt:

440 mVv
P

I
P

80 mV

10 mA

V
v

I
v

330 mV

2 mA

v
pp

I pp == I p
10 mA

Aangezien voor kleine diodespanningen geldt:

A V t d ~ - Cl! V~ccl

geldt voar A en ~ :

Deze

Dus:

d ::X:{cll

dVtd

afgeleide is nul vaor (I td9 Vtd ) = (I p9 Vp )

_<l.V~(
(0 ~ fR\ ~ 11 - Iii VI?) -C' ~ Vp = 1.

Nu geldt oak:

Met V
P

BOmV geeft dit:
1\.

ti!= v'f'= lla)5/NcA.~= o)o'"s/~v
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De heide andere constanten kan men vinden door invullenvan de

in de vergelijking:

_0011.5 Vtd
r!d :. 0,)4 Vid ~ ,

Na enig rekenwerk wordt dan gevonden:

'B(.t~~o(ll_'i) ~ 0,0865

"lit (nl.('40~_"'l ~~o~ l-Q
p "" ~ 1.::13...(2 :'QI3)08b ~

'- _b
~:: 4,tq 10.10

r::. ta,o 3 b

Voor de tunneldiode geldt dan:

~o,OI~SV~d L - 6{ _.(~\O ~6 VteA 1
Itd = 0,3"'4 V{'d..e + n,~ D. 10 !~ -1.

Ter controlp is deze functie in figuur 26 grafisch uitgezet.

Duidelijk zijn ook hier de drie markante punten in de karak-

teristiek te herkenneno

Met de uitdrukking voor de tunneldiodestroom kan men de schakel-

tijd uitrekeneno Voor de tunneldiode geldt het volgende

fysische vervangingsschema:

fig. 21

In dit schema zijn Ls en Rs de zelfinductie en de weerstand van

de aansluitdraden. C is de parallelcapaciteit (diffusiecapaci-

teit)9 terwijl de tunneldiode zelf is aangegeven door een black

box met een bepaalde stroorn-spanningsafhankelijkheid. Bij de

berekening van de schakelsnelheid zal de invloed van Ls en Rs

worden verwaarloosd en zal bovendien de capaciteit C konstant

worden verondersteld.
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De tunneldiode wordt gestuurd met een stroombron die op het

tijdstip t = 0 wordt ingeschakeld 9 zoals in figuur 28 is aan-

gegeven.

of:

Voor t) 0 geldt:

fig. 28

cl V~c:I.riO := X ~~ ~ J: <I:. ~ J:~&? C. ell ~

dV~=!
( ~ ::. Je o - Jey (V~&)

Aangezien de funrtie ltd (Vtd) vrij komplex iS 9 is het niet een-

voudig daze differentiaalvergelijking analytisch op te lassen.

Het i3 zelfs de vraag of een dergelijke oplossing weI bestaat.

Daarom is de differentiaalvergelijking als voIgt numeriek op-

gelost:

Met i'A "t. en ~l).- i1l. klein 9 geldt:

of:

Men kan steeds uit een oude waarde van de tunneldiodespanning

een nieuwe waarde berekenen. De uitgangsspanning als funtie

van de tijd is berekend met t2 - t1 = 10 psec. en C = 0,006 nF.
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Het resultaat is te zien in figuur 29, waar de uitgangsspanning

getekend is voor verschillende waarden van 10. Hierbij is ij de

mate van overaturing waarvoor geldt:

Uit figuur 29 blijkt dat de tunneldiode reeds bij een kleine

overdrive zeer snel schakelt.

4.3. De tunneldiode comparator

Om de tunneldiode comparator compleet te maken is een schake~

ling nodig die het verschil tussen de analoge en "digitale"

spanning omzet in een stroom o De aangewezen schakeling hiervoor

is de verschiltrapo Immers de verschiltrap is een snelle scha-

keling. Deze heeft bovandien een stroombegrenzende werking 9

zodat de stroom door de tunneldiode nooit te groot kan worden.

De schakeling is getekend in figuur 300

fig. 30
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Nu geldt:

Verder is:

en:

Het oplossen van ltd I geeft dan:
C'll

It.d = I o Ie

_ltnp \ - O~ib ~ ~ {o c.e~ p. ~Vd - "'a. \~-e-
I 0.016Als V V

d geld t:a

dan zal p

~
:I.. ,

I - · Iicdl ~c!ll: V(llI ~ 11 ~ ~~ - 2r '"

(de peak~stroom van de tunneldiode)Is nu I
o

21
p

als V
d

groter (meer negatief) wordt dan Vap de tunneldiodestroom

groter worden dan I en de tunneldiode klapt om. De steilheid
p

van de verschiltrap, dus de mate waarin de stroom verandert bij

een bepaalde spanningsverandering, is bepalend voor het op-

lossend vermogen van de comparator.

Er geldt:

dX~~ ~ = Xc
d V~ ~V. : 0 1.;1. 0, 0 ~ ~

•
Voor de tunneldiode 40572 geldt 10 mA. Dan is

aan 10 rnA, en de

gelijk aan 200 mA/v == 0 9 2 mA/mV •

V is de tunneldiode-stroom gelijk
a

nog steeds I
p

20 mAo Rond het omslagpunt is de steilheid van de verschil_I
o

Dus:

trap dan

Bij Vd ==



tunneldiode zal niet schakelen. Als Vd - Va -2 mV dan is

ltd = 10 + 2Y.0f "" 10 7 4 mA

Dit betekent een overdrive van 4 %, waardoor de tunneldiode

in minder dan een nanoseconde om zal schakelen. Met deze com

parator kan men dus een oplossend vermogen bereiken van min

der dan 2 mY.

De gehele schakeling van de comparator is getekend in figuur 31 •

Duidelijk is de verschiltrap te zien met in de collectorleiding

de tunneldiode. De uitgangsspanning van deze diode wordt met

T5 en P2 op het MEC1-niveau gebracht. De stroombron die ge

vormd wordt door TS is met behulp van T6 - ~omschakelbaar.

Als de comparator een beslissing heeft genomen 9 verschijnt

op de ingang van P1 een resetpuls 9 ~aar0oor de bovenste ver

schiltrap stroomloos wordt.
---------- --_. __ . __..- ..-

~====iJ=====6========='''>====O=~ ~V,

T., t/~ T~ =Nf~T 3qbo R

T~ ~~bey ~©
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Hierdoor zal de tunneldiode snel naar zijn "lage" toestand

terugkeren. De gewone diode parallel aan de tunneldiode heeft

tot gevolg dat de stroom in het valley punt (1 ) groter wordt.
v

Hierdoor zal het terugkeren sneller gaan. Ook hier zijn de

schakelaars en de stroombron gedempt door middel van stopweer-

standen in de basisleidingen.

In eerste instantie zijn voor de beide verschiltrappen met

stroombron twee CA 3049 gebruikt. Echter gebleken is dat dit

I-Co niet in staat is am de stroom van 20 rnA snel genoeg om

te schakeleno Daarom zal de schakeling worden opgebouwd met

losse, zeer hoogfrequente transistoren van het type MMT 3960 A.

Op dit moment zijn hiervan echter nag geen meetresultaten be-

kend. WeI is gemnten aan een comparator met T
1

- T2 = BFY909

T3 - T4 - T
5

= BSx28 en T6 - T
7

- T8 ~ CA 3049 waarbij de stroom

van de stroombron is teruggebracht tot 10 rnA. Nu moet eehter

ook de tunneldiode vervangen worden door een 5mA-type.

Hierdoor zal de tunneldiode langzamer schakeleno

Hat is nu de bedoeling dat de comparator pas door de reset-

puis vrijgegeven wordt als de digitale spanning V
d

zijn nieuwe

waarde heeft aangenomen. Hierdoor wordt bereikt dat een over-

shoot van V
d

geen invloed heeft op de nauwkeurigheid. De ver

traeingstijd is gemeten met een constante V en V , waarbij het
d a

verschil tussen deze beide spanningen ongeveer 2 mV is. Hier-

door zal de tunneldiode vrij langzaam schakelen en vindt men
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de maximale vertraging.

1<e~etpuLs

n<;l pd:. 1'1.

Stroom

SpQ\'lnin~

Tu nnt<>ld ~ode ~===============!/

fi.~·31

Uit figuur 32 blijkt dat de vertraging ongeveer 2 9 5 nsec. be-

dr8agto Echter de comparator wordt pas vrijgegeven op het moment

dat er door T T
1 - 2 stroom begint te lopeno Hiermee rekening

houdend, vindt men voor de eigenlijke vertraging van de tunnel-

diodecomnarator slechts 1 tot 1t nsec. Hierbij moet men de

vertraeing van poort P2 optellen 9 waardoor de totale vertraging

gelijk wordt aan 2 tot 2t nseco Ret is echter waarschijnlijk

dat 9 door het gebruik van de snellere N~T 3960 A9 de vertra-

ging van de uiteindelijke comparator kleiner zal zijn.
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5. DE BESTURING

5.1. Inleiding

De besturing vormt het derde deel van de aneloog digitaal con-

verter, en heaft tot taak op commando van een triggerpuls bit 1

tot en met bit 8 na elkaar te setten en, afhankelijk van de be-

slissing van de comparator, eventneel weer te resetten. Het voor-

beeld in hoofdstuk 2.1., figuur 3 kan deze omschrijving van de

taak verduidelijken. De hele besturing wordt opgebouwd met

logicabouwstenen. Het is andoenlijk in dit verband de gehele

werking van deze bauwstenen te beschrijven. Daarom zal ik ervan

uitgaan dat de lezer op de haogte is van deze, voar de moderne

electronica, vrij elementaire zaken.

De besturing kan men in twee delen splitsen, zoals is aangegeven

in figuur 33.
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Het generatorgedeelte wekt op commando van de triggerpuls aller

eerF.t 9 pulsen (0 tim 8) opp die in tijdsvolgorde na elks8r

aan het geheugen aangeboden worden. Bovendien wekt de genera

tor een puIs op, die de comparator ne iedere vergelijking reset.

Met de 9 aangeboden pulsen wordt in het geheugen eerst bit 1

geset ( wordt dus nul) en afhankelijk van de beslissing in

de comparator weer gereset, waarna met bit 2 tot en met bit 8

hetzelfde gedaan wordt. Deze twee delen zullen in de volgende

paragrafen afzonderlijk behandeld worden.

5.2. Generator

De generator kan weer in twee delen gesplitst worden. Het

eerste deel is een getriggerde klokpulsgenerator. Deze zal,

op de achterflank van de triggerpuls p een aantal klokpulsen

genereren. De klokpulsen worden gebruikt om p via een geschikte

vertraging p de comparator te reset ten

Verder stuurt de klokpulsgenerator een ringteller p die zo

danig is teruggekoppeld dat slechts een flipflop van de teller

1 kan zijn. Bij iedere nieuwe klokpuls schuift deze 1 op naar

de volgende flipflop.

De uitgangen van deze teller vormen dan de pulsen 0 tot en

met 8.

In figuur 34 is het gehele schema getekend. \:

Hierin vormen de poorten 1660a, 1662a, 1662b en 1662c de

klokpuls generator. De werking hiervan kan het beste aan de

hand van het tijdsvolgor~e-diagram, zie figuur 35, beschreven

worden.
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De poorten 1662a zijn gesehakeld als een monostabiele vibrator.

Deze zal op de aehterflank van de triggerpuls A een puIs C afge

ven, waarvan de breedte bepaald wordt door de vertraging van A

naar B. De puls C triggert een tweede monostabiele vibrator, ge

vormd door de poorten 1660a en 1662e. Puls D op de uitgang van

deze vibrator wordt als klokpuls gebruikt. Deze puIs zal door

de poorten 1662b en 1662d vertraagd worden. De vertraagde puIs

F neemt de functie van puIs C over en triggert opnieuw de mono

stabiele vibrator. Is G eehter gelijk aan "1", dan blijft

F = 0 en de klokpulsgenerator stopt. De herhalingstijd is in

te stellen door veriatie van de vertraging in de poorten 1662b.

Met behulp van sehakelaar X ken men de interne klokpulsgenerator

uitschakelen en vervangen door een externe generator. De reset

puIs voor de comparator wordt via de poorten 1664 verkregen uit

de klokpuls D. Met eapaciteit C3 kan de breedte van de reset~

puIs worden geregeld.

De ringteller wordt gevormd door de D-flipfloppen 9528. Bij het

begin van de cyelus (zie fig. 36) zijn alle flipfloppen = O.

Dan is uitgang 1 = 1. Bij de eerate klokpuls zal deze 1 inge

klokt worden in de eerste flipflop. Hierdoor wordt I = O. Bij

de nu volgende klokpulsen wordt de 1 van de eerate flipflop

doorgeschoven, zodat uitgang 1 tim uitgang 8 na elkaar even nul

worden. Op het moment dat uitgang 8 nul wo~qt, zal uitgang J =

worden. Daar I nog steeds nul is, zal G : 0 worden. Nu zal de

generator nog een klokpuls afgeven, waardoor uitgang 8 = 1 en

G = 0 wordt. Na een volgende triggerpuls wordt de hele eye Ius

opnieuw doorlopen.
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5.3. Geheugen

De werking van het geheugendeel zal beschreven worden aan de

hand van het schema en het tijdsvolgorde-diagram op de volgende

bladzijden. PuIs 0 set bij het begin van de conversiecyclus

flipflop 1? en reset flipflop 2 tot en met 8. De uitgangsspan

ning van de digitaal analoog omzetter wordt vergeleken met de

analoge spanning. Het resultaat hiervan verschijnt op de D

ingangen van de flipfloppen. Is Vd Va? dan wordt D = O.

Puls 1 zal deze D inklokken 9 waardoor flipflop 1 gereset

wordt. TegeliJk zal puls
l

1 flipflop2 setten. Nu ?lordt opnieuw

vergeleken en de beslissing wordt door puIs 3 in flipflop 2

ingeklokt. Op deze manier worden aIle bits bepaald. Op het

moment dat een bit ingeklokt wordt mag de setpuls op de flip

flop niet meer aanwezig zijn. Daarom zijn in serie met de

pulsen 1 tot en met 8 een aantal poorten opgenomen. Voordat

een flipflop geset 'Wordt 9 zal de uitgang gelijk aan "0" zijn.

Na het setten zal de uitgang "1" worden? waardoor 8utomatisch

de setingang weer "0" wordt. Ala aIle bits bepaald zijn 9 zul

len deze worden opgeslagen in een zogenaamd buffergeheugen.

Dit buffergeheugen is opgebouwd met een aantal D-flipflops

en is in figuur 37 niet getekend. Het heeft tot taak de bits

gedurende 80 nsee. te onthouden ter verdere ~ewerking in de

parallel-serie omzetter.
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6. DE ANALOOG DIGITAAL OMZETTER

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de interaktie tus-

sen de besturing, digitaal analoog omzetter en de comparator. De

omzetter is getekend in figuur 39.

"Rc "Pb
~as{c uv-\nq

-=- _____ o:s-.-=-_ -
~

~16~t. ~i\; 1 bLA f {er-a b~~ Q
v

\'!'.~ :P Q

<:l ~ h~\Oc:Jern
0

~ehe~CJ<3rn0

bd. Q

fOl'i'lpa I"CltOt"
~~h b~~c9
~ ~- ~ ~

.... ~ 0=::> _ o::::::J

. ,

Vd 8b4~
lC"l

1Dti~. - Ui'\. oM'2.e4 !~fr

l.f\

Va

Met behulp van de reeds gebouwde digitaal analoog omzetter, de

comparator en de besturing, is een proefmode~ gebouwd. Daar de

drie genoemde delen aIle op een aparte print zijn gebou~d, mag

men ni~ verwachten dat deze omzetter aar. all~ eisen zal voldoen.
I

De resultaten hiervan geven echter een indicatie van de manier

waarop uiteindelijk de omzetter zal moeten worden gebouwd. De

maximale conversiesnelheid die met de proefopstelling haalbaar

bleek, was gelijk aan 300 nsec, wat overeenkomt met een sample-

frequentie van maximaal 3 MHz.
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Naar aanleiding van de meetresultaten kan men de volgende op-

merkingen makeng

1. De cyclus A bit geheugen - digitaal analoog omzetter -

comparator - 8 bit geheugen is bepalend voor de conversie-

snelheid. Men moet trachten de vertragingen in deze cyclus

zo klein mogelijk te houden. Fig. 40 laat zien waardoor

deze vertraging bepaald wordt. Hierbij is slechts een

bit g~ t_eken_d •

?11!"e~

:D AC

o 6 10 12 1'1

puls 1.. Ib=~~=~=~~

PAC- ud:

i 16-1__----"

_~ d L _
, r-.....I .....;at
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Rekening houdend met de gemeten en opgegeven vertragings

tijden van de diverse elementen vindt men de volgende

cyclustijd. Op het tijdstip 0 arriveert puIs 1. Hierdoor

wordt na een vertraging van 3 naec. ~ = 1 (Q = 0). Nu

begint pas de eigenlijke cyclus. Na totaal 9 nse~ is de

uitgangsspanning van de DAC. konstant geworden. Ongeveer

1 nsec daarvoor wordt de comparator vrijgegeven. Dit

betekent dat de bovenste verschiltrap van de comparator

stroom ga8t voeren op het moment dat de "digitale" span

ning konstant geworden is. De beelissing van de comparator

zal dan minimaal 1 nse~ later op de uitgang verschijnen.

Daar de D-lijn ongeveer 10 em lang iS 9 zal de beslissing

pas 1 nsee. daarna bij de laatste flipflop aankomen, waar

daze dan door puIs 2 wordt ingeklokt. De totale eyclus

tijd wordt bepaald door de moment en waarop Q verandert

(kan veranderen). Met de gebruikte bouwstenen wordt een

minimale theoretisehe eyclustijd van 10 nsec. gevonden,

waarvan 6 nsec. veroorzaakt worden door de vertraging in

de digitaal analoog omzetter.

2. Vit het voorgaande is duidelijk geworden, dat de conver

siesnelheid aIleen bepaald wordt door de cyclustijd, en

dat de vertraging die optreedt in ce besturing niet be

langrijk is. WeI moet men ervoor zorgen dat de vertraging

voor aIle stuurpulsen gelijk is, zodat het tijdverschil

tussen het optreden van twee opeenvolgende pulsen steeds

gelijk blijft.
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3. Het is erg belangrijk dat de resetpuls van de comparator

op het juiste tijdstip arriveert. Uit fig. 40 is te zien

dat een grotere vertraging de cyclustijd onnodig langer

maakt, terwijl bij een kleinere vertraging van de puIs de

kans groter wordt dat de comparator gaat beslissen op ~en

overshoot in Yd.

4. Alhoewel het effect niet erg groot zal zijn, kan men nog

gebruik maken van een printplaat waarvan de E kleiner is.
r

De tot nu toe gebruikte printplaat heeft een E ~ 11. Hier
r

door wordt bij gebruik van "sttj..p-line" technieken de

gelijk aan:

").10 g;,C;;v/
\,--0 ~ 9,::iL f~.
Vii

voortplantingssnelheid
@

<1JJ> c:ll ~ c:t

<=> ~ <=>

Hierdoor wordt de puIs op de D-lijn maximaal 1nsec. ver-

traagd. Gebruikt men echter een pr~nt met £17'~ J.,5 , dan

geldt:

De snelheid wordt hierdoor verdubbeld, zodat de maxima Ie

vertraging van de D-puls "slechts" een ! nsec. wordt. De

winst die hiermee behaald wordt is een t nsec., wat op een

totale cyclustijd van 10 nsec niet veel iso Echter de ca-

paciteiten van de overige leidingen ten opzichte van aarde

zullen ook verminderen 9 waardoor de winst aan tijd groter

zal worden.

i
Op dit moment wordt de analoog digitaal omzetter in zijn

geheel opnieuw gebou~d, waarbij zoveel mogelijk rekening

is gehouden met bovenstaande punten. Het generatordeel is

op een aparte print ondergebracht, omdat de grootte van

de vertraging hier toch geen rol speelt.
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Nu kunnen de digitaal analoog omzetter, de comparator en

het geheugendeel ap een print ondergebracht worden, waardoor

lange leidingen 9 en dus extra vertragingen 9 vermeden kunnen

worden. Bovendien zal het laddernetwerk worden uitgevoerd

met minder volumineuze weerstanden p "a8rdoor-de paracitaire

capaciteiten zullen verminderen. Tevens zullen de "bitstro-

men" grater gemaakt worden. Door deze be-i,jde maetregelen zal

de vertraging van het laddernetwerk zeker afnemen. Ten derde

zal de comparator worden uitgevoerd met snellere trensisto-

ren en een snellere 10mA tunneldiode. Na hat nemen van deze

mbatregelen ken men slechts hopen dat de vereiste conversie-

snelheid gehaald wardt. Resultaten zijn helaas op dit moment

nag niet bekend.

Macht blijken dat de omzetter nag te langzaem iS 9 den is het

magelijk door een uitbreiding van het systeem de be~chikbare

conversietijd te verdubbelen. Het nieuwe systeem is getekend

in fig. 41.

vel" rrog\.I1\Q
~l 80 lI\S(!.(!

VQ

.~ ~~

n~ Ihs~u "~11\9 ,c~ :Bli! dur~l/\~

Vd.

1 a J C4

_~11
113'4 s it)

l;\ b ~It
9b~~

1> !A e :PRC
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Het systeem bestaat uit twee analoog digitaal omzetters,

de eerste voor 4 bits en de tweede voor 8 bits.

De 4 bit analoog digitaal omzetter bepaalt in 80 nsec. de

eerste 4 bits van het aangeboden sample. Deze bits worden

daarna in de t~eede omzetter in een geheugen opgeslagen.

Daar het sample bovendien 80 nsec. vertraagd aan de tweede

omzetter wordt aangeboden, kan deze nu de laatste 4 bits

van het dig~tale woord bepalen, terwijl de eerste omzetter

alweer de eerate 4 bits van een nieuw sample kan bepalen.

Hierdoor wordt de vereiste conversietijd gelijk ~an 120 nsec.,

en heert men 15 nsec. de tijd om een bit te bepalen.

In principe ken men de conversie uitsplitsen over nog meer

analoog digitaal omzetters, waardoor de conversiesnelheid

nag lager kan worden. Echter een verdere uitbreiding heeft

als nadeel, dat de voordelen van deze schakeling grotendeels

weer tenietgedaan ~orden. In de eerste plaats is het gebruik

van meerdere, moeilijk te integreren tunneldiode comparatore

onvermijdelijk. De digitaal analoog omzetters zullen allen

nauwkeurig op elkaar afgeregeld moeten worden, terwijl juist het

voordeel van deze schakeling is, dat voor een vormgetrouwe

weergave nauwelijks een afregeling nodig is.

Bovendien moet het mogelijk zijn met de hier beschreven scha

keling een conversietijd van 120 nsec. te realiseren.
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7. SLOT

In dit verslag is de bouw van een analoog digitaal omzetter

besproken. De resultaten, zoals beschreven in hoofdstuk 6,

zijn niet erg hoopgevend. Met name blijkt dat de conversie

snelheid lager is dan geeist. Een oplossing hiervoor is

ook in hoofdstuk 6 gegeven. Echter bij integratie zullen

bepaalde paracitaire effecten achterwege blijveno Hierdoor

lijkt het waarschijnlijk dat de basisweerstanden in de

schakelaar kleiner kunnen worden. waardoor de schakelaar

zelf sneller sneller zal zijn. Verder is het niet onwaar

schijnlijk dat de paracitaire capaciteiten van het laddernetwerk

verminderd kunnen worden. Slaagt men erin de omzetter

trapsgewijs te integreren ( dus een stroombron en de scha

kelaar met de daarbij behorende logica op een chip) en deze

door middel van hybride technieken met het laddernetwerk

te verbinden. dan zal het niet bezwaarlijk meerzijn de

omzetter op te bouwen zoals in hoofdstuk 6 fig. 41 is ge

tekend.

Tot slot kan men uit dit verslag concluderen. dat voor de

bouw van een zeer snelle analoog digitaal omzetter de snel

heid van de component en geen bottle-neck meer is. maar dat

nu vooral de invloed van paracitaire effecten de ontwerper

voor grote problemen plaatsto
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Append ix 1.

In deze appendix zal een beschrijving worden gegeven van het

programma dat gebruikt is bij de bepaling ven de nauwkeurig-

heid van het laddernetwerk o In het programma is aan iader

van de laddernetwerkweerstanden een bepealde statistische

fout toegekend. Hierna wordt op de volgende manier de maxi-

male uitgangsspanning berekend.
-----

Ieder knooppunt wordt gekenmerkt door tpee vervangingsweer-

standen RH. en RT. 9 wearbij RH. de tleerstand is die bit i
l 1 1

ziet in de richting van bit 8 9 en RT. de weerst&nd in de
1

richting van bit 1 0 Hiervoor geldt:

"fl ~Q ~ ~ ~GJ

~ M~ 8 ~ qg .f;/[(Joq"",) !/C@,a£

it ~~ If5 ('f1M~ {>~a'U)Ui~DQ

~ M~ g (~~6 {>'ll.D@~g§~~

.(Ufu :

1tT% ~ ~a ~~J)

~,.~ ~ ~';1 ~1'l:1~!!~JJ)

1(. l\{j ~ ""'6 +('RIa U'Rs)

~~~ ~tw.~~ ~~0)U4%~

~ ~J1l!1 l'i.%~~ .f? 1l~H#~$

~M~~ ('aMl] <?~~}!#~':fJ

~ ~'\l~ ('in~£',? 4??~~§!"''iJ

~ 1$ ~ ~ ~ -eo C1tr'1f!~i)

~'" ~ 'it D@ 0} (~Y~Ii"R,)

~T'{} g 11 n~ «] ~~7~ !d~u)

~T6 ;.i"a,OoJ ... ('RT1J1lll3)



Veor de uitgangsspanning
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8r geldt veer de 8 bitspanningen:

'1l~v
\11:> ~ ~A 'Ij]

'a'1~ ~ ~t4a

12C!l~

1/,ML
~~ ~ ~~.~t'I.~~.~~.~[g ~'i~oil'D.~~ X'~

~n~

1?!,&j
~~'§'<===~~

"Uii'D ¢ ~&l ;

~!:1> "flG~

~ ~~ g ~i1~\l'~S\ D ~@ ~ ~"i'lh{>~oO

geldt:

Deze uitgangsspanning is in het prograama 500 keer berekend 9

wanrbij steeds de weerstF.ndswaarden van het laddernetwerk

worden veranderd. Hieruit ~sn men de spreiding en het gemid-

deldeherekenen volgens: ~

V~~{., ~®1N:. ~ t f VMa ,
I

'\l ?~ 'A
\Qf'% g{b'i)a.1.\~f lV~~ -Vw:~ 'Q~.)

De programmatekst is afgedrukt op de volgende pagina's. Vermeld

moet nag worden dat in dit programma oek een fout aan de sWoom-

bronn8n is toegekend. Dit deel kan echter zender meer weggelaten

worden.
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rrwa.{\. ~ IS @ .Q,~ (j g :i1 •

!?'>~~~~~ ~ ~u~~~~

t& ~f,~~t:o. gCSM~ ~ bL~ V\

~ ~~~ ~

~~ 06195051 van Weert
E~~ rea]; rhl,rh2,rh5,rh4,rh5,rh6,rh7,rh8,rt2,rtj,rt4,rt5,rt6,rt7,rt8,vb1,vb2,vb5,vb4,vb5,vb6,vb7,vb8,

ra,rb,rc,rd,re,som,vg,ks,s,frandp
inte~ l,j,k,n,m,t~

boolean bnormal;
11bran: SETRANDOM, RANDOMo
~_~ arra~ r[1:15], ro[1:15], 1[1:8]0
~ ;procedu~ NORMAL.i)

~g1Q ~~ yrand.i)
if bnorma1~ NORMAL:=yrand~
~~ u,v,cp
START: u:=2XRANDOt+-10 v:==2XRANDOM -I); c:=uXu + vXv;

1£ c>l~ f!.oto START~ c:= sqrt(-2X 1n(c)/c).:;
NORMAL:= UXcp yrand:= v'XcE

end; bnormal:= lbnonna1.i)
end NORMAL;

!2r k:;I ~teg 1~ 15 9£ ro[k]:= read~
n:=readj som:=Op

SETRANDOM(41248),; bnormal:= Lalse ,9
~~~v[l:n];
!2!. 1 :::;1 steI2, 1 until n~

begin 1'2£ j :==1 steg 1 until 15 £2 r[j]:=ro[j] +(ro[j]XNORMAL)/(1000)
for t:=l it~ 1 until 8 do l[t]:= 1 + NORMAL/(lOOO);
rh~:=r[15 D rh7:~15]+ rL14])xr[15])/(r[15]+r[14]+r[15]);
rh6:=«rh7+ r[12])Xr[11])/(rh7+r[12]+r[11])p

rh5:c(!rh6+ r[lO])xr[9])/( rh1+r [lO]+r[9])p
rh4:= (rh5+r[8])xr[7])/(rh5+r[8]+r[7]),9
rhj:= (rh4+r[6])xr[5])/(rh4+r[6]+r[5]);

rh2:=«rhj+r[4])xr[5])/(rhj+r[4]+r[5]);
rhl:=«rh2+r[2])xr[1])/(rh2+r[2]+r[1])p

•:D
'"•



rt2 :=r[l ]+r [2]; rt3: c (rt2Xr L5 ] )L (rt2+r[.5]) +r [4 ]E V('M,~~~~~~,.t~~-I.h , CJeu!~
rt4 :=(rt3Xr[5])/(rt3+r[5]) +r[6L~ rt5 := (rt4xr [7])!(rt4+r[7] )+r[8]~ (IJl~ ~~~ ~ t-o~~ ,o}~<~ :;
1~6:=(rt5xr[9])/(rt5+r[9])+r[10]E rt7:=(rt6xr[11])/(rt6+r[ll])+r[12]s
rt8:=( rt7Xr [lj])/( rt7+r [13])+r[14]E
ra:=(r[1]xr[j])/(rt2+r[3])o rb:=r[5]/(rt3+r[5]); rc:=r[71/(rt4+r[7]);

rd:=r(9]/(rt5+r[9])~ re :=r[lllL(rt6+r[ll] h ~~:-~~.. '1lA V..."'ke
vbl :=rhlXi [l]~ vb2 :=(rh2Xr[l] )/(rh2+rt2)Xi [2],9 vb3 :=(raXrh3 )/(rt3+rh5 )Xi[3],
vb4:=(raXrbXrh4 )/(rt4+rh4 )xi[4]p vb5 :=(raXrbXrcXrh5 )/(rt5+rh5 )xi[5h 1S~~~ "CA." c:U. 8
vb6 :=(raXrbXrcXrdXrh6 )/(rt6+rh6 )xi [6]0 vb7 :=(raXrbXrcXrdXreXrh1 )/(rt7+rh7)xi [7].9. .
v'b8:=(ra><rbxrcXrdXreXrh&<r[13] )/( (rt7+r[13] )x (rt8+rh8 })xi [8]0 ~\l,J!l\3f~'A~fJ"'.
vel] :=vbl+vb2+vb3+vb4+vb5+vb6+vb7+vb8p • • •
print(v[l] h som:=som + v[l];; ~4A. (\,)~~ (!;ild1 ~c(,)~ h~J~r'#b~71i;~)'1U.~~-1

endD
progend

end·==/)

vg :=som/n,9 ks :=0;;
f£!: m:=l~ luntil n.9E, ks:=ks + (v[m]- vg)x(v[m] - vg);;
S:=(ks/(n-l))~(I721T NLCR;NLCR;; print(vg);; print(s)o
end"
~--=p

~. Q,j)~ k4.~ ~~~~.

~4"Q.. 1Io~ ~ \'5~~~.

l
n
.&,
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Appendix II

In deze appendix zullen enkele problemen worden genoemd die

tijdens het ont~erp van de analoog digiteal omzetter near

voren zijn gekomen, maar waarvoor echter nog geen oplossingen

zijn gevonden.

1. De vertraging van het laddernetwerk.

De maximale vertraging van de d igi taal anal oog ornzetter

is gelijk aan 6 nsec. Hiervan wordt 4t nsec. veroorzaakt

door de vertraging in het laddernetwerk. Daarom is het inter-

resant dit laddernetwerk aan een nader onderzoek te onder-

werren. Het moet mogelijk zijn bij gebruik van bepaalde

weerstandswaarden deze vertragingstijd te voorspellen. Men

Met zeer veel verwaarlozingen kan men als voIgt de overdrechts-

functie berekenen.

Voor een

of:

Als de

sectie geldt: ~~

~ El '!~/(~<>'i1,?~~) ~ ==-=== =
\11. ,![lh~{J~~'CIIS)<>'l'1 'i'~Q"&( Co<oab"'~~~ =

~ ~ 2!'JI ~~ "t ~ !:."1%~
\?t "1. -0> ~ ~ ~

verschillende secties elkaar niet belasten en boven-

dien met een spanningsbron wordt geexiteerd, dan geldt:
S '1. & "t cS)

, ~) - ~l ) =s('!') 1 - ~ ,-\
~'1i, -lo~'. t 3 Cp"t .. .t)it \3., (p+~)&
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"'C 9 -l '::.

'V~

Hieruit kan men de stapresponsie

1- 'il. \~ - ~i - i')
»{~ J ~ ~

@

berekenen volgens:

Het resultaat is te zien in fig. A3.

Met 2R~220~ en C~ 10 pF vind t men voor i!, :

'i1 % 0 nc
1;;g "5 1:1 ~ ~ 11 ~ '\l ~. n@ ~ @&~ ~~.

De op deze manier verkregen resultaten zijn niet erg betrouw-

baar. Betere resultaten kan men verwachten als men gebruik

maakt van een numerieke oplossingsmethode met behulp yen

ECAP ( Electronic Circuit Analysis Program ). Met dit

programma is het ondermeer mogelijk stapresponsies te berekenen

van netwerken met meximaal 21 knooppunten en 60 takken.

2. De snelheid van de strooIDschakelaars.

Bij de bou. van de comparator is gebleken dat de CA 3049

grotere stromen minder snel zal schakelen. Bovendien ken

~en zich afvragen of de huidige schekeling in verhand met

de snelheid ~pl optimaal is. Dearom is het interressnt te weten

waardoor de schalelsnelheid wordt bepaald. Voor een verschil-

trap met ideale stroombron geldt het volgende vervangings-

schema. Hierbij is de collector- basiscapaciteit veruaar-

loosd o
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:\e stapspanning V. zal een basisstroom teweegbrengen,
1

die

-A,lJ-

('
v.

L

laedt met een tijdsconstante

i"'M~. Ir'~l@t ~ e:'@
fi'l>~1 -e- rrb'~

Tegeltj~ertijd ondlaadt de condensator van de andere basis

zich met dezelfde tijdsconstante. Dear de collectorstroom

8fhanLelijk is van de basis- emittersranning. zal deze toe-

np.men met rlezelfde t:jdsconstante

1.. 0;:: C @l r .. t>o . Ii'"tJl~

G"'bb' <> 1'J'b'~

'. ~ 0 V: nt. z i j n deres u 1 t P. ten ',0; e in i g bet r 0 uwba' r. A11eel eTen ten

in het vervan~ingsschema zijn hij frote veranderingen niet

meer canS~3nt. Voar een goed resultaat moet tijdens het scha~elen

de wearcen van de component en voordurend worden gewijzigd.

Hierdaor is het prcbleem aIleen numeriek or te lOEsen.

voar het verv2ngingsschema geldt:

en dus:

3. Ontimalisering.

Eeeft men de br:ide vorip-e problemen opgelost, can is men cck

in st2at ce omzetter te optimpliseren. Het k~n jmmers zijn

dAt cen digitaal enaloog omzetter met ~leinere weerstands-

wn~'rden van he1. 1.addprnetv-er~ en grotere hitst.rorrlen snell€T

~s den ~e hier beschreven omzetter.
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