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SAMENVATTING

In dit rapport wordt het ontwerp besproken van een
opto-elektronische verwerkingseenheid. Deze moet deel uit
gaan maken van een hoogte inspektiemachine met behulp van
een laserscanner voor de visuele inspektie van 'Surface
Mounted Devices'.

Het type sensoren die voor deze scannende hoogterneter in aan
merking komen zijn:
1) Laterale fotodiodes en
2) Vier-kwadrant cellen, duocellen en andere, op dit
principe gebaseerde fotodiodes.
Vastgesteld is dat, ongeacht het type sensor, het elektronisch
ontwerp moet bestaan uit twee stroomversterkers en een
normalisatieschake~ing.

Lage ruis en drift, snelle responsie en grote nauwkeurigheid
stonden voorop bij het ontwerp.

Voor het ontwerp van de stroomversterkers is een
konfiguratie gekoLen welke het mogelijk maakt zo veel
mogelijk afzonderlijk te voldoen aan de vier kriteria.
Dankzij de ontwerpmethodiek is een kompromisloos ontwerp
gerealiseerd welke in hoge mate aan de eisen voldoet.
Enkele specifikaties zijn:
Effektieve ingangsruisstroom (3MHz): < 0.5 nA (sensortype 2)
Onnauwkeurigheid: < 0.1 %
Drift: < 11 pA/Oe
Stijgtijd: 20 nsec en bandbreedte: 17 MHz.

De normalisatie van de uitgangsstromen wordt gerealiseerd
met een zgn. Gain-cell. Deze berekent het quotient van het
verschil en de som van de uitgangsstromen van de
voorversterkers.
Grondig onderzoek is verricht naar de diverse fouten die op
kunnen treden ten gevolge van het gebruik van niet ideale
transistoren. De meest belangrijke foutenoorzaak blijkt de
bulkweerstand van de transistoren te zijn. Ook is aangetoond
dat de offsetstromen van de stroomversterkers het gedrag van
de Gain-cell ongunstig kunnen beinvloeden.

Komputersimulaties en metingen hebben de theoretische
afleidingen en voorspellingen kunnen bevestigen.
Een aanvullende analyse van de dynamische eigenschappen van
de Gain-cell is aanbevolen om het hoogfrekwentgedrag beter
te karakteriseren. Hierna zullen hoogstwaarschijnlijk met
het voorgestelde ontwerp goede resultaten te behalen zijn
bij de toepassing in de scannende hoogtemeter.
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SUMMARY

This report discusses the electronic realisation of an opto
electronic signal processing unit. This will-be a part of an
height inspection machine by means of a laserscanner for the
visual inspection of Surface Mounted Devices.
The types of sensors which are suitable for this scanning
height gauge are:
1) Lateral photodiodes
2) Four quadrant cells, duocells and other position
sensitive photodiodes based on this priniple.

Regardless which type of sensor is used, the electronics
consists of two current amplifiers and a normalisation
circuit.
Low noise, low drift, fast response and high accuracy are
the objectives during the design.

For the design of the current amplifiers a configuration is
chosen which makes it possible to fullfill these criteria
seperately. As a result of this design procedure an non
compromise amplifier is realised that meets the requirements
to a high degree. Some specifications are:
Effective input noise current (3MHz) < 0.5 nA (sensortype 2).
Gain error: < 0.1 %.
Drift: < 11 pA/oC.
Risetime: 20 nsec and bandwith 17 MHz.

·The normalisation of the amplifier output currents involves
a so called 'Gain-cell'. This circuit calculates the
quotient of the sum and difference of the amplifier output
currents.
A thorough investigatic,n is made of the error sources which
occur as a consequence of using non ideal transistors. The
most important source appeared to be their bulk resistances.
It is also demonstrated that the offset currents at the
amplifier outputs seriously harm the behaviour of the
Gain-cell.

Computer simulations and measurements have confirmed the
theoretical deductions and predictions to a great extend.
An additional study of the dynamic behaviour of the
Gain-cell is recommended for better characterisation of the
high frequency response. After this, good results are most
likely to be obtained with the application of the proposed
design.
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1 INLEIDING

Hoewel het dynamisch bereik van het menselijk oog door geen
sensor geevenaard wordt en de resolutie onder gunstige
omstandigheden zeer hoog kan zijn, wordt 'Human vision' bij
produktfabrikage meer en meer vervangen door 'Machine Vision'.
Dit heeft meerdere oorzaken. Niet aIleen de subjektieve
waarneming maar ook de hoge personeelskosten maken inspektie
met het blote oog steeds minder betrouwbaar en rendabel.
Houden we hierbij ook nog rekening met de toenemende
produktiekosten en afnemende toleranties van produkten dan
wordt deze inpektie vorm welhaast onmogelijk.
Niet verwonderlijk is daarom dat, tegelijkertijd met deze
ontwikkeling meer aandacht wordt besteed aan geavanceerde
Machine Vision systemen ten behoeve van de besturing en
bewaking van fabrikageprocessen.

Een belangrijk toepassingsgebied van Machine Vision betreft
de dikke en dunne filmtechniek. Hierbij worden de miniatuur
komponenten, of 'Surface Mounted Devices' (SMD), gelijrnd op
een drager waarop de bedrading is geetst. Met behulp van een
soldeerpasta of een soldeerbad worden de verbindingen met de
drager gemaakt.
De fabrikage van dikke en dunne filmcircuit is niet geheel
probleemloos. Bij de geautomatiseerde assemblage zijn een
aantal processtappen niet geheel onder kontrole.
Zowel het testen van het beginprodukt (de losse komponenten)
als het eindprodukt (het circuit) vormt geen probleem. Deze
kunnen immers funktioneel getest worden. Ais een circuit
niet (goed) funktioneert valt er echter weinig meer aan te
doen. Een eventuele reparatie, welke dan met de hand
uitgevoerd moet worden, is een moeizame en kostbare
aangelegenheid.
Veel foutoorzaken worden gesignaleerd tijdens de lijmfase
van het fabrikageproces. De meest voorkomende problemen
zijn:
- Onjuist gepositioneerde komponenten, waardoor de
aansluitingen van de komponenten niet hoven de
kontaktvlakken van de drager zitten.
- Slecht aangedrukte komponenten. Ais gevolg hiervan liggen
de aansluitingen te ver hoven de kontaktvlakken zodat het
soldeertin niet voldoende uitvloeit en er geen verbinding
gemaakt wordt.
- Uitlopen van de lijm. Door een slechte lijrndosering kunnen
kontaktvlakken bedekt worden door de lijm.

De behoefte bestaat nu om na het lijmproces een inspektie
uit te voeren om dit soort fouten te detekteren, zodat de
slechte produkten 'gered' kunnen worden van het soldeerbad.
Deze kunnen dan zonder veel moeite gedemonteerd en
'gerecycled' worden.
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De vraag is nu wat verstaan we onder een sleeht produkt? Of
bijvoorbeeld: Hoe ver mag de aansluiting van een komponent
van het kontaktvlak af liggen om verzekerd te zijn van een
goede verbinding? Dit soort vragen is moeilijk te
beantwoorden. De formulering van kriteria waar het
tussenprodukt aan moet voldoen is nog niet geheel rond.
Een riehtlijn die weI gegeven wordt is, dat de afstand tussen
een aansluiting en het kontaktvlak niet meer dan 100~m mag
bedragen om een redelijke zekerheid te hebben dat de
verbinding gemaakt kan worden.
Dit betekent dat het oplossend vermogen van het meetsysteem
in aIle riehtingen minstens SQum moet bedragen.
Eisen we dan ook nog een maximale inspektietijd van 10 sec.
voor een print van 20 bij 30 em dan wordt het duidelijk dat
er zeer hoge eisen gesteld worden aan een dergelijk
inspektie systeem.

Een belangrijk onderdeel van het systeem is de beeldopname
sensor.
Het gebruik van een konventionele TV kamera hiervoor is
praktiseh onmogelijk. Het aantal beeldpunten van een TV
kamera is sleehts 300 X 400 zodat er veel kamera's nodig z~Jn

om een print in zijn geheel te kunnen opnemen. Daarbij komt
nog dat er voor het maken van een hoogtebeeld twee kamera's
per veld nodig zijn. Om uit dit geheel van TV signalen een
samenhangend beeld te maken vereist veel tijdrovende
komputerberekeningen.
Een betere mogelijkheid biedt de laserseanner in kornbinatie
met de juiste optiek voor de hoogtebepaling. Hiermee
verwaehten we, met een groot oplossend vermogen en hoge
snelheid, een hoogte doorsnede van de print te kunnen maken.
We doen dit door de print lijnsgewijs af te tasten met een
laserstraal. Uit de reflekties van de komponenten,
aansluitingen en drager proberen we dan een hoogtebeeld te
vormen, welke we dan aan een komputer aanbieden. Deze zal
uiteindelijk het oordeel moeten yellen over de
geinspekteerde print.

Voordat het eehter zo ver is moeten er een aantal problemen
overwonnen worden. Belangrijke vraagstukken zijn: Hoe
detekteren we een hoogte, welke sensoren gebruiken we
daarbij en hoe ligt de hoogte-informatie besloten in het
elektrisehe signaal van de sensor?

In dit rapport koneentreren we ens op de opto-elektronisehe
verwerkingseenheid die in de laserseanner gebruikt wordt.

Na een beknopte omsehrijving van enkele mogelijke meet
prineipes (hoofdstuk 2) wordt ingegaan op een aantal
gesehikte optisehe sensoren (hoofdstuk 3).
In hoofdstuk 4 worden de ontwerpkriteria besproken en het
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principe van de elektronische realisatie gepresenteerd.
De versterking van de sensorsignalen en de noodzakelijke
normering daarvan komen in hoofdstuk 5 resp. 6 aan de orde.
Hoofdstuk 7 beschrijft de komputersimulaties van, en de
metingen aan de ontworpen schakelingen.
In hoofstuk 8 wordt het rapport besloten met enkele
konklusies en suggesties voor verder onderzoek.
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2 OPTIKA

Er zijn talloze technieken ontwikkeld om afstanden tot, en
verplaatsingen van, objekten te meten. Voor het uitvoeren
van puntmetingen op een grillige oppervlakte struktuur zijn
optische methoden zeer geschikt. Beperken we ons tot de
optische technieken dan blijft het nog steeds ondoenlijk een
volledige opsomming te maken van al deze methodes met elk
hun specifieke eigenschappen (bereik, resolutie, etc.)
In dit hoofdstuk zullen we, na een algemene klassifikatie,
enkele optische methodes toelichten welke in principe
geschikt zijn voor de SMD inspektie. Vervolgens zullen we
uitgaande van het scanprincipe enkele kriteria proberen af
te leiden die een indikatie kunnen geven waaraan de
elektronika moet voldoen.

2.1 OPTISCHE TECHNIEKEN VOOR AFSTANDSBEPALING

Ruwweg komen we tot de volgende klassificering van
optische technieken voor afstandsmeting:

1) Interferometrische technieken. Algemeen wordt bij deze
techniek de afstands inform3tie bepaald uit een
interferentie patroon.
Door twee koherente lichtbundels een verschillende weglengte
te laten doorlopen en weer bij elkaar te brengen zal een
interferentie patroon ontstaan.
De koherente bundels kunnen afkomstig z~Jn van een
monochromatische bran waarvan het licht met behulp van een
deelprisma wordt gesplitst of door gebruik te maken van
de buigingsorden als een lichtbundel door een tralie gaat.
De afstandsbepaling kan dan bijvoorbeeld gedaan worden
door het tellen van interferentielijnen of 'fringes' of door
het meten van het faseverschil van de bundels aan de hand
van de intensiteitsverdeling van een enkele interferentielijn.
Een verwante methode welke niet vaak gezien wordt als een
interferometrische methode is de zgn. 'Time of Flight'
methode. Bij deze techniek treedt de 'interferentie' op na de
detektors. In praktijk wordt gewerkt met twee lichtbundels
welke afkomstig zijn van een gemoduleerde lichtbron. Een tak
is de referentietak en wordt rechtstreeks naar een detektor
geleid. De tweede tak loopt via het objekt. Door het
faseverschil van de detektorsignalen te meten is de tijd te
bepalen die het licht nodig heeft om de weg van bron, via
voorwerp naar de detektor af te leggen. Er is dus
een dUidelijke analogie aanwezig met het verschijnsel van
optische interferentie. Gezien de hoge lichtsnelheid moet
de modulatiefrekwentie zeer hoog zijn om kleine
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hoogteverschillen te kunnen rneten. Ter orientatie:
Bij een 500MHz rnodulatie kan een gevoeligheid bereikt worden
van 0.6 fasegraden per mm hoogteverschil. De resolutie van
dit systeern zal in praktijk begrensd worden door de
faseresolutie van de elektronika (zie bijv: Grabowski,1984
en Nitzan, 1977).
2) Chromatische technieken. Hierbij wordt het licht van een
spektraal breedbandige bron via een chromatisch dispersieve
lens uitgesmeerd over een bepaalde focus lengte achter deze
lens. De golflengte van het gereflekteerde licht van een
voorwerp dat zich in dit fokus gebied bevindt is een maat
voor de afstand.

3) Afbeeldingstechnieken. Bij deze technieken wordt in het
algerneen de afstand bepaald uit de afbeelding van een
lichtspot op het voorwerp.
Een voorbeeld is een opstelling waarbij een diafragrna
achter het objektief geplaats: wordt en de hoeveelheid
doorgelaten licht afkomstig van het reflekterende voorwerp
wordt gemeten. Na normering op de totale hoeveelheid
gereflekteerd licht is de afstand tot het afbeeldingsvlak
van het diafragrna te bepalen.
Een andere bekende afbeeldingstechniek is de triangulatie
of ook weI lichtsnede methode genoernd. Hierbij wordt een
afbeelding gemaakt van de positie van een spot op een
objekt dat door een laserbundel scheef aangestraald wordt
(zie fig. 2.1.1).

LASER
BUNOEL

Fig. 2.1.1 Lichtsnede principe

In deze figuur ligt de spot op het voorwerp in het
afbeeldingsvlak van de positie sensor. Deze meet de positie
van de spotafbeelding welke een maat is voor de hoogte van
het voorwerp.
Het beeld op de positiesensor is altijd gefokusseerd. Zou
dit niet het geval zijn dan ontstaat een 'lichtvlek' op de
sensor. De intensiteitsverdeling van deze vlek, en daarmee de
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responsie van de sensor, wordt dan ook afhankelijk van de
spiegelende eigenschappen van het voorwerp. De hoogte is dan
niet meer eenduidig te bepalen.
Een nadeel van de konfiguratie zoals geschetst in fig. 2.1.1
is de schaduwwerking. De invalshoek van 45 graden maakt het
onmogelijk vlak naast een hoog objekt te meten. Een kleinere
invalshoek met betrekking tot de normaal op het oppervlak
vermindert deze schaduwwerking. In dat geval moet, teneinde
een gefokusseerde afbeelding te verkrijgen, de positie
sensor onder een hoek met de optische as geplaatst worden
(zie fig. 2.1.2a). Omdat het licht op de sensor nu scheef
invalt zal een groot gedeelte reflekteren op het oppervlak
van deze sensor. Dit kan ondervangen worden door gebruik te
maken van een spiegel met een tandvormig profiel, zodat een
loodrechte inval mogelijk wordt (zie fig. 2.1.2b).

LASER
BUNDEL

a)

POSITIE
//1 SENSOR

I I
I

I
I

I

I
I

LASER
BUNDEL

b)

L!::::;:"" ~".
POSITI£
SENSOR

Fig 2.1.2 Vermindering van de schaduwwerking bij de
lichtsnede methode.

Een andere elegante oplossing vormt het gebruik van twee
positie sensoren. Deze sensoren worden op verschillende
afstanden achter het objektief geplaatst, zodat we nu, in
plaats van een detektie vlak, kunnen spreken van een drie
dimensionale detektie ruimte. Uit de responsie van beide
positie sensoren kan de hoogte, onafhankelijk van de
reflekterende en spiegelende eigenschappen van het objekt,
met een eenvoudige bewerking bepaald worden. Voor meer
details van dit geoctrooieerde ontwerp wordt verwezen
naar Kooijman,1985.
Een laatste methode die we hier nog willen behandelen
vertoont overeenkomsten met het fokusseer systeem in een
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compact disc speier.
Het objektief bestaat nu uit een kombinatie van een normale
en een cylindrische lens. Als gevolg hiervan zijn de
fokus afstanden in horizontale en vertikale richting
verschillend. De uit-fokus afbeelding van een spot zal nu
de vorm hebb2n van een ellips (zie fig. 2.1.3).
De excentriciteit van de ellips is nu een maat voor de
afstand tot het voorwerp. Deze excentriciteit kunnen we met
een eenvoudige detektor bepalen. We gebruiken hierbij een
zgn. vier kwadrant cel. Deze bestaat uit een kombinatie van
vier fotodiodes welke dicht aan elkaar grenzen (zie ook
paragraaf 3.1).

4KW-CEL

>

LASER 

BUN DEL

FOKUS
VERT

FOKUS
HOR

Fig. 2.1.3 Afstandsmeting m.b.v. een vier kwadrant
cel.

Als we een homogene lichtverdeling van de ellips mogen
veronderstellen dan is de uitgangsstroom van een cel
evenredig met het gedeelte van het ellips oppervlak dat
over de cel valt. Af te leiden is dat de afstand d te
bepalen is uit:

= f(d) (2.1.1)

11 tim 14 z~Jn de uitgangsstromen van de segmenten 01 tim
04' terwijl f(d) een niet lineaire funktie is in d, de
afstand van het voocwerp tot de lens:

f(d) = (arctan[g(d)] - arctan[1/g(d)])/rr

met g(d) de bilineaire afbeelding gegeven door:

g(d) =
b(d+a)

a(d+b)

-12-
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Hierin ZlJn a en b konstanten, bepaald door de
brandpuntsafstanden in het horizontale en vertikale vlak
en de afstand van de vier kwadrant cel tot de lens.
Het niet lineaire verband dat tot uitdrukking komt in
(2.1.1) en (2.1.2) is een groot nadeel van deze methode.

Met voorgaande beschrijving van enkele optische
meetprincipes hebben we geprobeerd slechts een indruk te
geven van een aantal mogelijkheden op dit gebied. Een
gefundeerde keuze van een methode valt buiten het bestek van
dit rapport. Hiervoor is een kritische analyse van de diverse
principes in relatie met de laserscanner nodig.

2.2 DE LASERSCANNER

Tot nu toe hebben we enkele methodes besproken die de
afstand tot een punt kunnen bepalen. De bedoeling is echter
uiteindelijk dat een kompleet 'hoogteplaatje' van een SMD
drager ontstaat. Dit kan gerealiseerd worden door de print
lijn voor lijn af te scannen overeenkomstig het principe van
een TV-camera. Een gebruikelijke methode is om een vast
opgestelde lijnscanner te gebruiken terwijl de print er met
een eenparige snelheid onderdoor geschoven wordt.
De laserscanner zorgt voor de afbuiging van de laserstraal.
Deze afbuiging wordt veroorzaakt door een ronddraaiend
polygoon (een spiegel met bijv 8 of 16 spiegelvlakken).
Via een stelsel van gebogen spiegels wordt er voor gezorgd
dat de straal loodrecht op het voorwerp aankomt en weI
zodanig dat de weglengte van polygoon tot het grondvlak
konstant blijft.
Uit de Eisen die gesteld zlJn aan het totale systeem kunnen
we nu enkele gegevens bepalen die een rol spelen voor het
elektronisch ontwerp.

De printen hebben afmetingen van 9 bij 12 inch (ongeveer
23 bij 31 cm). De vereiste resolutie bedraagt 50~m in aIle
richtingen. Het aantal beeldpunten in het horizontale vlak
is dan 4600 X 6100 pixels. Bij een minimale inspektietijd
van 9 sec bedraagt de pixelrate ongeveer 3Mp/sec. Voor de
elektronika betekent dit dat een blokgolf van 1.5 MHz nog
herkenbaar verwerkt moet kunnen worden.
Veronderstel nu dat er gescand wordt over de kortste zijde
van de print. Het aantal lijnen op de print is dan gelijk
aan 6100 en de lijntijd bedraagt dan tl = 1.5 msec. De
lijnfrekwentie is fl = 670 Hz en de snelheid waarmee de
laserspot over de print beweegt v = 150 m/sec.
Omdat de laserspot eindige afmetingen bezit is de
stapresponsie ook eindig snel. Deze wordt bepaald uit de
konvolutie van de lichtverdeling van de spot en een
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rechthoekige stap.
De stapresponsi~ van het optisch systeem definieren we als
de genormeerde integraal van de lichtverdeling over het
oppervlak A(t), zie fig. 2.2.1.

1

Set) = R
2
~f(X,Y)dXdY

A(t)

Hierbij is A een funktie van de tijd.

----+ VIlli/sec)

L

Fig 2.2.1 Definiering van de optische
stapresponsie

(2.2.1)

De intensiteitsverdeling van een doorsnede van een
laserbundel is in het algemeen niet rechthoekig maar heeft
een Gauss-vormige verdeling, zodat:

f(x,y) = (2.2.2)

Met een dergelijke intensiteitsverdeling kunnen we feitelijk
niet meer spreken van een spotgrootte, zodat we in dit geval
moeten integreren over het totale halfvlak rechts van de
scheidingslijn in fig. 2.2.1.
Er volgt nu:
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1 00

S(t) = -- J exp( -x2/262]dx
612ff

x(t)

(2.2.3)

Hierin is x(t) de afstand van het centrum van de spot tot de
rand van de stap.
Uit deze uitdrukking bepalen we de 10%-90% stijgtijd t s '
We stellen:

S(tlO) = 0.1 en S(t90) = 0.9 (2.2.4)

Met behulp van statistische tabellen (Neave, 1981) kunnen
we de x(t)-waarden vinden die behoren bij een bepaalde
waarde van S(t) uit vergelijking (2.2.3).

x(tlO) = -1.28 en x(t90) = 1.28 (2.2.5)

Deze waarden geven dus de afstanden tussen de rand en het
centrum waarbij de stapresponsie S(t) 10% resp. 90% van zijn
eindwaarde bereikt heeft. Het tijdsverschil tussen het
optreden van deze twee posities is nu gelijk aan de
stijgtijd t s :

t s = [x(t90) - x(tl0)]/v = 2.566 /v (2.2.6)

Er van uitgaande dat bij een opgegeven 'spotgrootte' de
straal van de spot gelijk is aan 36 (5% waarde van de
Gauss-verdeling) vinden we voor een straal R = 10um = 36:

t s = 2.56R/3v = 57 nsec. (2.2.7)

Met deze gegevens is het tijdskarakter van het optiscr.
ingangssignaal voldoende bepaald.
Een ander belangrijk aspekt is de amplitude van het
ingangssignaal.
Hierbij spelen het laservermogen, de licht efficientie van
het optisch principe en de gevoeligheid van de sensor een
grote rol.
Het laservermogen wordt om veiligheidsredenen niet groter
gekozen dan 20mW. Het nettovermogen op het objekt is ten
gevolge van verliezen in de scanner niet groter dan 10mW.
Van het gereflekteerde licht zal niet alles opgevangen
kunnen worden. De grootte van de invangshoek van de scanner
is bij de meeste optische principes de beperkende faktor.
Indien de detektietak via een polygoonvlak verloopt, zal de
numerieke apertuur van het systeem begrensd worden door de
grootte van een spiegelvlak op het polygoon. Gezien de hoge
omwentelingssnelheid hiervan kunnen de vlakken niet
onbeperkt groot gemaakt worden. De treksterkte van het
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materiaal waarvan het polygoon gemaakt is beperkt de
afmetingen hiervan.
Omdat het gereflekteerde vermogen in de ruimtehoek van
detektie zeer klein is moeten we bij de keuze van een
optisch principe de lichtefficientie een belangrijke rol
laten spelen. De modulatie van het ingangssignaal welke een
maat is voor een gemeten hoogte moet daarom met betrekking
tot de gekozen methode liefst honderd procent zijn.
De lichtsnedemethodes voldoen aan deze eis. Bij het als
laatste beschreven ontwerp is dit aIleen het geval als de
excentriciteitsvariaties van de ellipsvormige afbeelding
maximaal zijn, d.w.z dat in de uiterste standen van het
bereik de ellips ontaardt in een horizontale en een
vertikale streep.

Uit metingen (van Zutphen,1985) is gebleken dat van de
kom0onenten welke gemeten moeten worden ongeveer 0.1% van
het het opvallende vermogen terug verwacht mag worden bij
een apertuurgrootte van f/8, overeenkomend met een totale
openingshoek van 14 graden. In praktijk zal een dergelijke
apertuurgroottte waarschijnlijk niet gerealiseerd kunnen
worden zodat rekening gehouden moet worden met een kleiner
percentage.
Bij deze metingen is het vermogen bepaald in de richting van
de spiegelende komponent.
Hieruit voIgt dat met een lichtvermogen op de komponent van
1QmW het vermogen van het optisch ingangssignaal ongeveer
10uW bedraagt. Bij een 100% rendement van de optische methode
is dit ook het lichtvermogen op de positie sensor.
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3 OPTISCHE POSITIE-SENSOREN

De taak van de optische positie-sensor is het omzetten van
de positie van een lichtspot op de sensor naar een
elektrisch signaal. De omzetting van het licht-signaal naar
het elektrisch signaal is gebaseerd op het foto-elektrisch
effekt. Door een handige geometrie van het fotogevoelige
oppervlak te kiezen kan ook de positie van de spot
gedetekteerd worden.

Het fotoelektrisch effekt treedt op in de junktie van een pn
overgang door de generatie van elektron-gat paren onder
invloed van opvallend licht. Afhankelijk van de aangelegde
spanning over de overgang ontstaat er een transport van de
ladingsdragers welke in het uitwendige circuit gemeten kan
worden.
Een belangrijk beoordelingskriterium van een fotodetektor is
de 'quantum efficiency' ~ . Deze is gedefinieerd als de
verhouding van gegenereerde elektron-gat paren en opvallende
fotonen.

(3.1)

Hierin is Ip de stroom die gegenereerd wordt bij de
absorptie van de stralingsenergie Po met golflengte f..= CN.
De overeenkomende fotonenenergie is h~. Voor een ideale
fotodiode geldt rt. = 1.
Een ander, vaak gehanteerd begrip is de Responsivity.
Hiervoor geldt:

R = Ip/Po =~q/hv (A/W)

met ).= clv volgt:

R = 7qA!hc ~ 'l~ (Mm)/1.24 (A/W)

(3.2)

(3.3)

Een van de belangrijkste faktoren die de quantum efficiency
bepalen is de absorptiekoefficient van het fotogevoelige
materiaal. Deze is sterk afhankelijk van de golflengte.
Licht met een golflengte die groter is dan de golflengte
overeenkomend met de bandgap energie worden praktisch niet
meer geabsorbeerd (Voor silicium is dit 1100 nm, voor
germanium 1700 nm). Licht met een te kleine golflengte
geeft ook aanleiding tot een lage gevoeligheid doordat de
absorbtie vlak onder het oppervlak zeer hoog is en de
rekombinatietijd zeer kort. De intreediepte voor korte
golflengtes is dus zeer klein. Figuur 3.1 geeft een
voorbeeld van de intreediepte van silicium als funk tie
van de golflengte.
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Fig 3.1 Intreediepte van straling voor silicium

Als gevolg van bovengenoemde effekten heeft de quantum
efficiency dus een maximum als funktie van de golflengte.
In figuur 3.2 is de quantum efficiency vocr diverse
fotodetektors samen met enkele gevoeligheidskurven uitgezet
tegen de frekwentie.
(Sze,1981)
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Fig 3.2 Quantum efficiency en responsivity voor
diverse fotodetektors.

Uit de figuur blijkt dat silicium fotodiodes een
quantum efficiency van 100% kunnen halen bij een golflengte
van 800 a 900 nm.
De minimum hoeveelheid straling welke nog gedetekteerd kan
worden door de fotodiode wordt begrensJ door de ruis.
De ruiseigenschappen van een fotodetektor worden vaak
gekarakteriseerd met de term 'noise equivalent power' (NEP).
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NEP wordt gedefinieerd als het optisehe vermogen dat nodig
is voor een signaal/ruisverhouding van 1 in een bandbreedte
van 1 Hz.
De ruis van een fotodiode bestaat voornamelijk uit
hagelruis. Door de hoge junktieweerstand en kleine
serieweerstanden is de daarmee geassoeieerde thermisehe
stroomruis zeer klein. We noemen de totale stroom welke
verantwoordelijk is voor de hagelruis I eq . Deze stroom
bestaat Ult de bijdragen van de fotonenstroom, de
aehtergrondstraling en de lekstroom van de diode. Vaak
worden deze laatste stromen samen de donkerstroom genoemd.
Het stroomruisspektrum kan nu geschreven worden als:

(3.4)

Dit spektrum is afhankelijk van de liehtintensiteit. In de
berekening van NEP komen we daarom vaak tegen dat de
bijdrage van de hagelruis in de fotonenstroom wordt
weggelaten. Dit is verantwoord in situaties waarbij de ruis
voornamelijk bepaald wordt door donkerstroom van de diode.
In dat geval is NEP eenvoudig te berekenen. Deze voIgt uit:

Met (3.2), (3.3) en B=1 Hz voIgt dan:

(3.5)

NEP = "2q(Ieq) /R

= "2(Ieq)/q·hC/'l.}. (W/!HZ) (3.6)

Voorbeeld:
Bij een golflengte van 800 nm (zodat'l=1) vinden we voo'· een
silieium fotodiode met een donkerstroom van 100nA dat:
NEP = 280 fW//HZ.

3.1 DE DUO- OF VIER KWADRANTCEL

Voorafgaande had aIleen betrekking op het fotoelektriseh
effekt; de omzetting van lieht naar een elektriseh signaal.
We gaven reeds aan dat de plaats van de liehtspot op de eel
bepaald kan worden door een handige geometrie van het
oppervlak van de eel te kiezen. We kunnen bijv. twee diodes
vlak naast elkaar plaatsen zodat hun liehtgevoelige
oppervlakken nauw aaneensluiten. Ais de liehtspot zieh
verdeelt over beide oppervlakken dan kan uit het versehil
van de opgewekte stromen de plaats bepaald worden. Omdat de
stromen altijd evenredig zijn met de hoeveelheid lieht
hebben we altijd minstens twee diodes nodig. Met het som
signaal kunnen we dan de totale intensiteit bepalen en het
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verschilsignaal normeren. De bewerking die dan uitgevoerd
moet worden verloopt dan volgens:

f (x) = (3.1.1)

Hierin is f(x) een funktie van x maar niet van de somstroom
van de twee diodes.
Voor de oppervlakte geometrie zijn talloze konfiguraties
denkbaar (en bedacht) die elk hun specifieke
toepassingsgebied hebben (zie fig 3.1.1)

a)

A B

b)

B

o

c)

Fig 3.1.1 Enkele voorbeelden van konfiguraties
voor positie gevoelige fotodioden.

Fig 3.1.1a geeft de oppervlaktekonfiguratie van een duocel.
Hiermee kunnen verplaatsingen in een richting gemeten
worden. Fig. 3.1.1b is een vier kwadrant (4-KW)-cel welke in
staat is om verplaatsingen in zowel x- als y-richtingen te
meten. Fig. 3.1.1c toont een zeer specifieke vorm om de
grootte van een ringvormige lichtverdeling vast te stellen.
Een groot nadeel van al deze cellen is dat het verband tussen
het centrum van de spot (of beter gezegd: het optisch
zwaartepunt) in het algemeen niet evenredig is met het
genormeerde signaal. Bovendien is dit afhankelijk van de
intensiteitsverdeling en vorm van de spot. Is deze
bijvoorbeeld Gaussisch en rond dan is het verband een error
funktie: f(x) = C.erf(x), analoog aan (2.2.3).
Door een slimme konfiguratie te kiezen of een linearisatie
achteraf toe te passen is dit probleem echter wel op te
lossen. Hier gaan we verder niet op in.
Een dergelijke eel zal ook beperkingen kunnen stellen aan de
optika. Bij een rechte grenslijn tussen de twee oppervlakken
kan het plaatsbereik nooit groter zijn dan de spotgrootte
zelf. Dit stelt specifieke eisen aan de de optika van het
systeem, welke op zich zelf (bijv. wat betreft de
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lichtefficiency) al komplex genoeg is.
Een groot voordeel van deze fotodetektoren is hun
frekwentiebereik en lage ruis. Afhankelijk van de instelling
van de diode zijn frekwenties van DC-100MHz haalbaar. Vooral
wanneer de diodes uitgevoerd worden in een p-i-n struktuur
(een intrinsieke laag tussen p en n gebied) kan de fabrikant
de quantum efficiency en de responsietijd optimaliseren door
de dikte van de depletielaag (intrinsieke laag) te vari~ren.

De junktiekapaciteit van deze diodes kan zeer klein zijn.
Afhankelijk van de grootte kan deze enkele tot honderden
picofarads bedragen. Een typische waarde voor een oppervlak
van 1 mm2 is 1 pF.
In het vervolg zullen we slechts de aanduiding 4KW-cel
gebruiken. We bedoelen echter steeds de hele verzameling van
dit type cellen (duocellen, ringdetektors, etc.) welke
dezelfde eigenschappen hebben.

3.2 DE LATERALE FOTODIODE

Een geheel ander type positiesensor is de laterale fotodiode
(LPD), in de literatuur (bijv. Noorlag,1982) beter bekend als
de PSD (Eng: position sensitive detector).
Bij de LPD zijn een of meerdere lagen minder sterk gedoteerd
en voorzien van twee aansluitingen. Zo'n laag gedraagt zich
dan als een weerstandslaag.
We nemen als voorbeeld een diode met twee anode aansluitingen
en belichten deze met een lichtstraal met oneindig kleine
diameter. De kathode aansluiting bevindt zich op een positieve
potentiaal ten opzichte van de beide anodes.
De ladingsdragers die op een bepaalde plaats onder de
anodelaag gegenereerd worden en onder invloed van het
aangelegde veld naar beide lagen begeven, zullen aanleiding
geven tot een stroomverdeling naar beide anodes welke
afhankelijk is van de afstand tot deze kontakten.
Van dit principe is een eenvoudig elektrisch ekwiv3lent op
te stellen door de LPD voor te stellen als een potentiometer
waarbij op de loper de fotonenstroom Ip toegevoerd wordt
(zie fig 3.2.1, Kooijman,1985).

Hieruit volgt eenvoudig het verband tussen de plaats X van
de lichtspot op de LPD (met lengte 2L) en de stromen 11 en
12 uit de anodes.

en

11 = Ip (1 - X/L)/2

12 = Ip (1 + X/L)/2
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Fig 3.2.1 Elektrisch ekwivalent van de LPD

Door nu het verschil van deze stromen te meten en dit te
delen door de som verkrijgen we een signaal dat,
onafhankelijk van de intensiteit, een maat is voor de
positie van de spot op de LPD.

11 - 12 X
=

11 + 12 L
(-L < X < L) (3.2.2)

Een groot voordeel is het lineaire karakter van deze
uitdrukking. Door inhomogeniteiten van de weerstandslaag
kunnen hierin afwijkingen ontstaan. Deze kunnen echter zeer
klein zijn. De positie niet lineariteit van huidige LPD's
is vaak niet veel groter dan 0.1% over 80% van het
detektoroppervlak.
De door ons toegepaste LPD heeft zelfs een niet lineariteit
welke kleiner is dan 0.1% (zie bijlage 4).
De LPD kan ook uitgevoerd worden met twee kathodes op de
n-laag welke haaks staan op de anodes van de p-laag. Op die
manier kan de positie van de spot twee-dimensionaal gemeten
worden.
Voor een lichtspot met bepaalde afmetingen en
intensiteitsverdeling J(x,y) valt eenvoudig aan te tonen dat
X in uitdrukking (3.2.2) vervangen moet worden door:

X =
;/h(x,y)xydxdy

A!fJ(x,y)dxdy
0.2.3)

Hierbij is A het spotoppervlak. Uitdrukking (3.2.3) geeft
aan dat de berekende plaatsresponsie het optisch zwaartepunt
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van de lichtverdeling op het oppervlak betreft.

Een nadeel van de LPD is de beperkte bandbreedte. De junktie
kapaciteit speelt hierbij een grote rol. We kunnen de
dwarsdoorsnede van de LPD namelijk zien als een RC-lijn
waarbij de junktiekapaciteit gedistribueerd is over de totale
doorsnede.
Eerder is afgeleid (Kooijman,1985) dat de overdracht voor
sinusvormige signalen (p =: jW) geschreven kan worden:

Il(P) sinh[~(L+x)/2]

Hl (p) =: ==
Ip(p) sinh[~L]

12(P) sinh[~(L-x)/2]

H2(P) == ==
Ip(p) sinh[)L]

(3.2.4a)

(3.2.4b)

met ~ ==iJwrc', de propagatiekonstante van de RC-lijn en
-r de weer stand per lengte-eenheid,
-c de kapaciteit per lengte-eenheid.

Voor x=:O geldt:

(3.2.5)

met.n =: wrcL 2/4.
De 3-dB bandbreedte voor een sinusvormig gemoduleerd licht
signaal in het midden van de LPD kan nu numeriek bere~end

worden. Uit IH1(P)! == 1/f2 volgt dan Sl=: 2.4324 of

f c =: 1.5485/rcL2 =: 1.5485/RC (3.2.6)

Dit scheelt ongeveer een faktor 10 met de bandbreedte van
een RC laagdoorlaatfilter (f c =: 1/2TTRC =: 0.16/RC).
Vergelijken we deze uitdrukking met fabrikantgegevens
waarbij zowel sheetweerstand (R), junktiekapaciteit (C) en
bandbreedte opgegeven worden dan blijkt deze formule goed te
kloppen. Voorbeeld: de toegepaste LPD heeft een
sheetweerstand van 50Kohm en een junktiekapaciteit van 5 pF.
Uit (3.2.6) volgt f c =: 6.2 MHz. De fabrikant vermeldt een
bandbreedte van 7 MHz.
Met (3.2.6) hebben we dus een formule gevonden die de
bandbreedte van een LPD relateert aan de sheetweerstand en
junktiekapaciteit. We moeten wel bedenken dat de uitdrukking
alleen geldig is voor een gemoduleerde lichtstraal op het
midden van de LPD.

Vaak zijn we ook geinteresseerd in de stapresponsie of
stijgtijd van de detektor. Om deze uit (3.2.4) of (3.2.5) af
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te leiden is echter tot nu toe ondoenlijk gebleken.
We maken daarom een benadering door de RC-lijn op te splitsen
in een kas~ade van diskrete RC filters en laten het programma
PHILPAC de stapresponsie numeriek berekenen.
De starvormige exitatie bestaat uit een stroombron welke
precies in het midden van de lijn de stroom injekteert. Het
aantal weerstanden is n (=even) (zie fig 3.2.2).

-----Fl,~
I~ ~

Fig 3.2.2 Diskretisatie van de RC-lijn.

Als we nu de berekende responsietijd als funktie van het aantal
aftakkingen bekijken, dan zien we deze montoon afnemen, zie
tabel 3.2.1. In dit voorbeeld is R=50k en C=5pF, verdeeld in
n resp. n-1 gelijke delen.

n t(90%)

2 144nsec
4 88nsec
6 80nsec

10 72nsec

20 68nsec
22 68nsec

Tabel 3.2.1 Responsietijd als funktie van de
verdeling van de RC-lijn.

Een verdere verfijning van de RC-lijn geeft bij n > 20 zeer
weinig afname meer van de responsietijd, zodat we
voorzichtig mogen konkluderen dat de werkelijke
responsietijd van de kontinue RC-lijn in de buurt ligt van
(maar kleiner is dan) 68nsec. De stijgtijd voor n = 22 is
gelijk aan 53nsec, zie het PHILPAC resultaat in fig 3.2.3.

Veralgemeniseren we dit resultaat dan vinden we:

t(10%-90%) = 0.23RC (3.2.7)

Dit scheelt weer ongeveer een faktor 10 met de stijgtijd van
een enkelvoudig RC filter. Hiervoor geldt namelijk
ts=RC(ln 0.9 - In 0.1) = 2.2RC.
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Een vergelijking met fabrikantgegevens laat zien dat de
gevonden 'formule' voor uiteenlopende waarden van R en C
opgaat. Bijvoorbeeld: Voor de LPD met R=50k en C=5pF wordt
een stijgtijd van 50nsec opgegeven.

LPD N=22

TIME

0.000
2.000.
'.000 •
6.000 •
8.000 •

10.000 •
12 .000 If
,. .000 •
16.000 •
18.000.
20.000 •
22.000 •
24..000 If
26.000 •
28.000 •
30.000 •
32.000.
H.OOO N
36.000 •
38.000 •
'0.000 •
<2.000 •
".000 If
46.000 •
'8.000.
50.000 •
52.000 •
5'.000 •
56.000 •
58.000 •
60.000 •
62.000.
6<.000 •
66.000 N
68.000 •
70.000 •
72.000 •
14.000 •
76.000.
78.000 •
80.000 •
82.000 •
8' .000 •
86.000 •
88.000 •
90.000 •
92.000 •
9'.000 •
96.000 •
98.000.

100.000 •

GRAPH OP !(R1) VERSUS TIME

0.000 0.'00 0.800
0.200 0.600 , .000

.. -------+------ -+-- --- --+ ------ -+----- --+-- ----

0.000
285.6'8 U RISETIME(I (R1) ;0, 100.) 53.000.

9.959 NL •
41.083 NL : •
88.003 HL ,

14.2.212 ML ;
198.203 ML :
253.090 ML :
305.545 ML :
355.034 ML :
401.386 HL :
4044.602 ML :
4.84.182 ML :
522.086 HL :
556.706 ML :
588.827 ML :
618.626 NL :
646.267 ML :
671.905 HL :
695,685 ML :
111.7.' ML :
738.199 NL :
757.114 ML :
7H.17. ML :
791.098 ML :
806.239 HL :
820.283 HL ,
833.308 HL :
845.390 NL :
856.596 HL :
866.990 HL :
876.630 HL :
885.512 ML :
893.866 HL ,
901.558 NL :
908.693 HL :
915.3" ML :
921."9 ML :
927.142 ML :
932.4.23 ML :
937.321 ML :
94' .864 ML :
946.078 NL :
949.986 ML :
953.611 HL :
956.973 ML :
960.092 HL ,
962.984 ML :
965.667 ML :
968.155 ML :
970.'63 HL :

+------ -+ -------+----- - -+ -- -----+-------+------

Fig 3.2.3 Stapresponsie volgens PHILPAC van de
benadering van een RC-lijn met 22 R's en 21 C's.

De ruis van de LPD is groter dan van de duo- of 4KW-cel. De
sheetweerstand geeft nu een extra thermische ruisbijdrage
aan de ingang van de versterker.
Het ruisstroomspektrum aan de ingang van de versterker is nu
gelijk aan:

S(i) = 4kT/R + ql eq (3.2.8)

De fotonen hagelruis is weer buiten beschouwing gelaten.
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Deze is nu zowel intensiteits- als plaatsafhankelijk.
De donkerstroom kan gezien worden als een homogene stroom
dichtheid over het totale oppervlak van de LPD. Om
symmetrie-redenen verdeelt deze zich gelijk over beide
anodes, zodat de ruisstroom t.g.v de lekstroom een faktor
{2 kleiner is geworden. Vergeleken met een normale

fotodiode zal in de meeste praktische ~evallen deze
reduktie van de bijdrage van de lekstroom niet opwegen
tegen de extra thermische ruis van de weerstand. Onder
dezelfde kondities als bij de berekening van NEP aan het
begin van dit hoofdstuk en met R=50k voIgt nu:
NEP = 900 fWI/Hz. Bij deze berekening is overduidelijk dat
de weerstandsruis van de LPD de belangrijkste bijdrage
vormt. We kunnen deze verminderen door een LPD te kiezen met
een zeer hoge sheetweerstand. Dit gaat echter weI ten koste
van het hoogfrekwent gedrag van de sensor.
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de 4KW-cel en LPD elk
zijn specifieke eigenschappen heeft.
De LPD is relatief eenvoudig in het gebruik en stelt door
zijn zwaartepuntsbepaling weinig eisen aan de optika.
4KW-cellen bezitten daarentegen een uitstekend hoogfrekwent
gedrag. Het grote nadeel van de 4KW-cellen, de niet
lineariteit, is bij de LPD volkomen geelimineerd. In ruil
daarvoor moeten we het stellen met een minder goed
hoogfrekwent- en ruisgedrag van de LPD.
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4 ONTWERPOVERWEGINGEN EN PRINCIPEBESCHRIJVING

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 verkeert de optische opstelling nog
in een zeer experimentele fase. De bedoeling is de optische
eigenschappen van de meetprincipes te onderzoeken en te testen
op bruikbaarheid.
Hiervoor is ,liefst universele, meet-elektronika nodig.
Een belangrijk gegeven voor het elektronisch ontwerp is het
toegepaste sensortype. Zodoende kan een optimale aanpassing
gerealiseerd worden tussen sensor en versterker.
In hoofdstuk 3 is ingegaan op bepaalde type sensoren welke
in principe geschikt zijn. Een voorlopige voorkeur gaat uit
naar de laterale fotodiode vanwege zijn lineaire gedrag en
optisch eenvoudige inzetbaarheid. Het zou echter voorbarig
zijn het ontwerp hier volledig op te baseren. Zoals later
zal blijken wordt in dat geval de keuze van de ingangskomponent
voor wat betreft de ruis minder kritisch.

Ongeacht de keuze van de sensor moet bij de signaalbewerking
een deling uitgevoerd worden van de vorm (a-b)/(a+b).
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

1) Digitaal. Het eerste probleem hierbij is de analoog
digitaal omzetting. Om de vereiste resolutie te kunnen halen
moeten de woorden minimaal 16 bit groot zijn. Tot op heden
is het echter niet mogelijk een dergelijke konversie uit te
voeren bij een informatiesnelheid van 3 MHz. Het tweede
probleem is de deling zelf; in software duurt een deling op
een zeer snelle mikroprocessor al gauw enkele mikrosekonden,
terwijl onze eis op 330 nanosekonden ligt. Een alternatief
is een digitale deling in hardware. Met behulp van zeer
snelle ECL schakelingen zou dit net haalbaar zijn. Een
andere mogelijkheid zou het gebruik van zgn. 'look up-tables'
zijn. Deze moeten dan uiteraard weer zeer groat zijn om de
gewenste resolutie te kunnen berei~en. In ieder geval dwingt
ons het eerste probleem, de snelle AD-konversie, naar een
andere oplossing te zoeken.

2) Via een terugkoppeling. Aangezien de noemer van de uit
te voeren deling recht evenredig is met het laservermogen
kunnen we deze noemer konstant houden door het vermogen te
regelen. De totaal gereflekteerde intensiteit wordt dan,
onafhankelijk van de reflekterende eigenschappen van het
objekt, tot een konstante waarde teruggebracht. Een deling
wordt hierdoor overbodig. Een groat nadeel is dat het
ingangssignaal-niveau altijd ligt op de laagst voorkomend
waarde. Dit heeft een ernstige verslechtering van de
signaal-ruis verhouding tot gevolg.

3) Analoog. Een analoge deling wordt in de meeste gevallen
uitgevoerd door gebruik te maken van de exponentiele
karakteristiek van diodes of transistoren. Er bestaan vele
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konfiguraties om met deze bouwstenen een snelle en
nauwkeurige deling met een redelijke dynamiekomvang te
realisecen. Een bepaalde konfiguratie is de zog. 'Gain-cell'
(Gilbert,1968). Deze leent zich bij uitstek voor de funktie
bewerking welke uitgevoerd moet worden, e.g. bepaling van
het quotient van verschil en som van twee stromen. Een groot
voordeel hierbij is het overbodig worden van een aparte
opteller en aftrekker. Mede door zijn hoge snelheid ligt het
dan ook voor de hand om de Gain-cell in eerste instantie in
aanmerking te laten komen.

Met het vastleggen van het delertype kunnen nu enkele
konklusies getrokken worden ten aanzien van de rest van het
elektronisch ontwerp.

1) Omdat de Gain-cell niet direkt in staat is de
detektorstromen te verwerken, moeten deze eerst versterkt
worden. Gebaseerd op de cijfers van hoofdstuk 2 voIgt een
schatting voor de stroomversterkingsfaktor van ongeveer 1000
maal. De ingangsstromen van de Gain-cell liggen dan in de
orde van een milliampere.

2) De ingangsignalen van de Gain-cell moeten een goed
gedefinieerd nul-niveau bezitten om een nauwkeurige deling
te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de stroomversterker
signalen vanaf DC moet versterken met een zeer lage drift.
Een alternatief hiervoor is het toepassen van de
'DC-restorage'-techniek. Dit houdt in dat op gezette tijden
het DC-niveau van de schakeling gekontroleerd en desnoods
gewijzigd wordt. Deze techniek is goed bruikbaar bij
systemen waarbij op bepaalde tijden het ingangssignaal een
vaste referentiewaarde, bijv. nul, aanneemt. Het grote
voordeel is dan dat aIle driftkomponenten in het systeem
geelimineerd worden. In ons geval kunnen dus ook de
temperatuurafhankelijke lekstromen van de LPD of vier
kwadrantcel onderscheiden worden van het informatiesignaal.
In onze opstelling wordt aan het begin van elke scanlijn
de lichtgang naar het voorwerp onderbroken en een lijnpuls
gegenereerd. Op dat moment wordt de uitgang van de
stroomversterkers naar nul geregeld. De aldus gewijzigde DC
instelling wordt met behulp van een sample-hold schakeling
gehandhaafd tot de volgende lijnpuls.

3) De Gain-cell maakt het gebruik van hoogfrekwente opteren
aftrekschakelingen overbodig. Hiermee verdwijnt weer een
potentiele kans op onnauwkeurigheden.

Figuur 4.1 geeft de voorlopige opzet van het elektronisch
ontwerp blokschematisch weer. Volledigheidshalve zijn hier
ook de AD omzetters weergegeven. We koncentreren ons echter
op het zuiver ana loge gedeelte, welke een eerste en
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voorlopig oak voldoende voorwaarde is om de optische en
elektronische eigenschappen van het ontwerp van de
scannende hoogtemeter te bestuderen.
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~ I18UFFER : AOC

,
VERST, 1

1s1 11 ~
11 + 12
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I-~ '--

DETEKTOR GAIN
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Fig 4.1 Blokschema

We besluiten dit hoofdstuk met enkele specifieke
ontwerpoverwegingen die betrekking hebben op de
stroomversterkers. Bij het ontwerp hebben we een methodiek
gevolgd zoals beschreven door Nordholt,1980.
Dat er strenge eisen gesteld worden aan de versterkers mag
duidelijk zijn. Hun taak is het informatiedragende signaal
van de detektor met minimaal kwaliteitsverlies over te
dragen aan de Gain-cell.

De drie belangrijkste ontwerpkriteria die bij de
stroomversterker een rol spelen zijn:
- Lage ruis.
- Hoge nauwkeurigheid en lineariteit.
- Snelle responsie.
- Lage drift.

Het optimaal ontwerpen van een schakeling zal vaak inhouden
dat er een kompromis gesloten moet worden tussen deze drie
kriteria. In sommige gevallen kunnen er zelfs tegenstrijdige
eisen worden gesteld. Een grote bandbreedte bijv. zal een
grote ekwivalente ruisstroam of -spanning met zich meebrengen
Hoe deze kompromissen gesloten moeten worden is in het
beginstadium van een ontwerp lang niet altijd even
duidelijk. Met name de paradoK snelle responsie-Iage ruis
vormt een probleem. Voldoende uitsluitsel is pas te geven
als de eigenschappen van de AD om~etter welke het signaal
moet digitaliseren voldoende bekend zijn. Men kan zich nl.
afvragen welke rol ten aanzien van herkenbaarheid en/of
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rekonstruktie de ruis of de stijgtijd van het signaal voor de
AD konversie speelt. Dit in aanmerking genomen lijkt het
zinvol de responsietijd en daarmee de bandbreedte enigszins
te kunnen beperken of afregelbaar te maken om zodoende een
optimale balans te vinden tussen snelle responsie en lage
ruis.

Bij het ontwerp streven we er naar zo veel mogelijk
vrijheden over te laten. zo hopen we zo veel mogelijk te
voldoen aan de vier afzonderlijke eisen zonder dat deze
elkaar in de weg staan.
Gebaseerd op deze overweging zoeken we nu naar een principe
konfiguratie voor een van de twee stroomversterkers (De
andere versterker is identiek).

Voor een nauwkeurige overdracht moet de ingangsimpedantie
van de schakeling erg laag zijn. We willen immers de
informatiedragende kortsluitstroom van de sensor meten.
Een aantal principekonfiguraties die hiervoor in aanmerking
komen zijn:

1) Afsluiten met een kleine parallelimpedantie Zp en
versterken van de spanning hierover (zie fig. 4.2).

Vo
RUISVRI.J£ 1
VERSTERKER

[ITEKTOR
r---------------,
I I

I
I
I,
I
I

I
IL --~

Fig. 4.2 Meten van de kortsluitstroom met behulp
van een parallelimpedantie.

Deze methode levert een (te) slechte signaal-ruisverhouding.
Ook in het geval dat Zp een verliesvrije impedantie is en
zelf dus geen ruis produceert.
De ruisstroom aan de ingang veroorzaakt door de versterker
wordt gegeven door:

iverst = in + un (1/Zp + 1/Zs ) (4.1)

In het geval dat in en un ongekorreleerde bronnen zijn,
geldt voor het ruisspektrum aan de ingang:

(4.2)

Het is dUidelijk dat bij een kleine parallelimpedantie de
spanningsruis van de versterker een grote rol kan gaan
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spelen.
Bij deze konfiguratie moet er naar een kompromis gezocht
worden tussen lineariteit (kleine parallelimpedantie) en
lage ruis (hoge parallelimpedantie) en is om die reden
ongeschikt voor ons ontwerp.

2) Terugkoppeling op de ingang.
Een algemeen bekende methode om een lage ingangsimpedantie
te maken is geschetst in fig. 4.3.

DETEKTOR
r------ - - ------.,

I

r-----~~-------,
: ( ar :
I I

Fig. 4.3 Terugkoppeling op de ingang.

Het aktieve deel is een spanningsversterker met hoge
versterking A en hoge ingangsimpedantie.
De overdracht van de versterker voldoet aan:

(4.3)

De ingangsimpedantie is nu ongeveer gelijk aan Zt!A. Omdat A
zeer groot kan zijn kan ondanks een grote waarde van Zt de
ingangsimpedantie laag gehouden worden. Een grote waarde
voor Zt is gunstig voor het ruisgedrag van deze
schake ling .
Bij deze konfiguratie treedt echter weer een ander probleem
op. Indien we voor Zt een weerstand nemen zal bij hoge
frekwenties de onvermijdelijke parallelkapaciteit een
belangrijke rol gaan spelen. Deze kapaciteit is afhankelijk
van de bedrading en lay-out al gauw ongeveer 0.5 pF.
Willen we tot 10MHz versterken dan mag de weerstand niet
groter zijn dan 30Kohm. (Vaak wordt dit probleem opgelost
door de schakeling te laten volgen door een frekwentie
korrigerend netwerk. Uit ruisoverwegingen is dit echter
niet aan te raden.
Deze konfiguratie biedt al meer mogelijkheden dan de vorige.
De parallelimpedantie aan de ingang kan nu veel groter zijn.
Er moet echter nu weer een kompromis gesloten worden tussen
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grote bandbreedte (kleine Rt) en lage ruis (grote Rt).
Konfiguratie 3 biedt een meer elegante oplossing.
3) Als 2) maar nu met frekwentieonafhankelijke terugkoppeling.

OCTEKTOR
r-----------l
I '
I
I

I
I

I
I

I
I

I '
~- - -- ----------'

G

Fig 4.4 Frekwentieonafhankelijke terugkoppeling
op de ingang.

Het aktieve deel bestaat nu uit een transkonduktantie
versterker met steilheid G en een hoge ingangsimpedantie.
De versterker heeft twee zwevende uitgangsklemmen. Af te
leiden is dat voar oneindig grote steilheid geldt:

10
Ii =

Z,
+Zo

(4.4)

Indien Z, bestaat uit de parallelschakeling van een
weerstand R, en parasitaire kapaciteit C" dan kan de
overdracht frekwentieonafhankelijk gemaakt worden door voor
Zo hetzelfde impedantietype te kie7en (RoIICo) en te eisen
dat R,C, = ROCO.

Hiermee blijkt nu ook waarom we een extra uitgang nodig
hebben. De terugkoppelaktie is nu frekwentieonafhankelijk
geworden, de spanning over Zo daarentegen niet. Bovendien
hebben we i.t.t voarafgaande methodes de uitgangsstroam
direkt tot onze beschikking.
Bij deze konfiguratie zijn we voor een groat deel vrij in de
keuze van R, en RO' De enige beperking die hierbij opgelegd
wordt is de maximale uitsturing van de versterker. Deze
konfiguratie is daarom een goed voorbeeld van een ontwerp
waarbij in de komponenter'1.{euze weinig konfliktsituaties
ontstaan ten aanzien van de vier kriteria.
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5 THEORETISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE VERSTERKERS

In het vorige hoofdstuk is de principe konfiguratie van de
versterker vastgesteld (fig. 4.4) en de overdrachtsfunktie
gegeven bij een oneindig grote transkonduktantie en
ingangs- en uitgangsimpedantie van het aktieve deel. Een
praktische versterker voldoet niet aan deze eigenschappen.
WeI zijn er enkele benaderingen mogelijk die het rekenwerk
vereenvoudigen. zo is de uitgangsimpedantie van het aktieve
deel veel groter dan Zo en speelt dus geen rol. Bovendien is
de belasting van Z, aan de uitgang zeer klein, zodat we in
plaats van (4.4) mogen schrijven:

10 Z,
= (5.1)

Ii Zo

De invloed van de ingangsimpedantie Zi van het aktieve dee1
kan echter niet verwaarloosd worden. Deze ingangsimpedantie
is als gevolg van een FET ingang kapacitief.
Een meer exakte uitdrukking voor de overdracht kan nu
berekend worden. Noemen we de parallelschakeling van Zs en
de ingangskapaciteit van het aktieve deel uit fig. 4.4 Zp
dan voIgt:

(5.2)

Substitutie van Vi = Io/G levert dan:

met:

H =

A

=
Zl A

Zo l+A
(5.3)

(5.4)

Hierrnee is de overdracht 10 /1 5 geschreven als een produkt
van de gewenste overdracht Zl/Z0 en een term die de
afwijking daarop weergeeft: A/(l+A).
De ingangsimpedantie van de schakeling is nu eenvoudig te
berekenen. We passen nu ideale stroomsturing toe zodat Zp
aIleen bestaat uit de ingangskapaciteit van de schakeling.

V'1

I'1

= =
H

(5.5)

In de volgende paragrafen houden we ens bezig met de uit-
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voering van het aktieve deel met transkonduktantie G. We
zullen zien dat het optimaliseren naar de diverse ontwerp
kriteria veelal betrekking heeft op een beperkt stuk van
het aktieve g~deelte.

5.1 RUIS

Naast de onvermijdelijke sensorruis en kwantumruis in de
fotonenstroom, welke in hoofdstuk 3 aan de orde gekomen
zijn, zal ook de versterker een ruisbijdrage leveren.
Deze bijdrage zal in de meeste gevallen vrijwel geheel
bepaald worden door de ingangstrap van de schakeling. Met
name de keuze van de ingangskomponent (Transistor of FET)
speelt hierbij ee~ rol. Een voorwaarde voor het
minimaliseren van de ruis van de volgende trappen is dat de
spannings/stroom versterking van de ingangstrap zo groot
mogelijk moet zijn. om deze reden komen aIleen de
gemeenschappelijke emitter of source schakeling als
ingangstrap in aanmerking.

De ruisbijdrage van de versterker kan beschreven worden met
behulp van een ruisspannings- en ruisstroombron aan de ingang
van de versterker (zie fig. 5.1.1).

DETEKTOR
r-------l
I
I
I
I

I

1
Fig. 5.1.1 Ruisspannings- en ruisstroombron aan de ingang

van een versterker.

Omdat de ingangsstroom de informatiedrager is, kunnen we het
beste de ruiseigenschappen van deze konfiguratie
karakteriseren door middel van een ekwivalente
ruisstroombron (it) aan de ingang.

Indien is' in en un ongekorreleerde bronnen zijn geldt voor
het ruisspektrum:
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(5.1.2)

Zoals verwacht is deze uitdrukking afhankelijk van de
bronimpedantie en dus ook van het gekozen sensortype.
Ais Zd zeer groot is (bijv. in het geval van een 4 KW-cel),
dan zal S(un ) weinig invioed hebben. We moeten dan een
ingangskomponent kiezen met een zo laag mogelijke
ruisstroomdichtheid. Een junktie-fet is dan d~ beste keuze.
Het ruisstroomspektrum hiervan is namelijk geiijk aan 2qIg ,
waarbij I g de gate-Iekstroom is. Deze is over het algemeen
veel kleiner dan de ruis in de basisstroom (2q1b) van een
bipolaire transistor. Een MOSFET als ingangskomponent is
ongeschikt omdat de 1/f ruisbijdrage in het kanaal zeer
groot is waardoor de bijdrage van S(un)' ondanks de
hoge Zs' te groot wordt.
Indien een LPD gebruikt wordt, dan is Zct in eerste
benadering een reele weerstand met ruisspektrum:

S(i s ) = 4kT/Rs (5.1.3)

In dit geval kunnen we gaan zoeken naar een komponent
waarbij zowel de bijdrage S(in ) ais S(Un )/Rs

2 minimaal z1Jn.
Hiertoe optimaliseren we het ruisgetal van de versterker.
Het ruisgetal is gedefinieerd als:

F 1 +
4kT/RS

(5.1.4)

Deze uitdrukking is minimaal ais geldt:

(5.1.5)

Voor het minimum geldt dan:

(5.1.6)

In ons geval is Rs echter gegeven. Impedantieaanpassing met
behuip van een trafo is om bandbreedte-technische redenen
niet toepasbaar. Een optimum kunnen we daarom aIleen
bereiken als we een komponent vinden waarvan de ruisbronnen
voldoen aan de gestelde relatie (5.1.5) en waarbij het
produkt un.in minimaal is.
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Een numerieke afschatting toont aan dat dit voor ons ontwerp
niet nodig is. We vergelijken hiertoe de ruispanning van de
LPD met die van de FET.

De ruisspanningsdichtheid van een LPD met een sheetweerstand
van 50 KOhm bedraagt:

4kTRS = 28 nV/IHz

De ruisspanningsdichtheid van de FET vinden we door de
drainruis terug te transformeren naar een gatespanning. Deze
drainruis bedraagt:

S(id) = 4kTcg (5.1.7)

Hierin is g de transkonduktantie (of steilheid) van de FET
en c een konstante. De theoretische waarde van c is
afhankelijk van de instelling van de FET en varieert van
2/3 (in het verzadigingsgebied) tot 1 (in het ohmse gebied).
Zie bijv. Kleinpenning, 1984.
In werkelijkheid blijkt een waarde van c=1.5 de praktijk
beter te beschrijven (Nordholt,1980).
Als we nu veronderstellen dat de steilheid van de FET 5 rnA/V
bedraagt dan vinden we:

De bijdrage van de FET is dus verwaarloosbaar ten opzichte
van de weerstand.
Hiermee is dus aangetoond dat de FET als ingangskomponent
voor beide sensoren een verantwoorde keuze is.

In het voorafgaande is aangenomen dat aIle ruisbronnen wit
zijn en frekwentieafhankelijke komponenten geen rol spelen.
Feitelijk moeten ook het 1/f spektrum van de FET en de
totale ingangskapaciteit van de versterker bij de berekening
bttrokken worden.
De volgende paragrafen geven voor beide situaties een meer
gedetailleerde berekening van de versterkerruis. Hieruit zal
blijken dat de getrokken konklusie, zeker voor niet al te
hoge frekwenties, gerechtvaardigd is.

5.1.1 RUISGEDRAG MET EEN 4KW-CEL

Fig. 5.1.2 geeft het schema van het ingangscircuit met de
bijbehorende ruisbronnen.
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I1 -

RUISVRIJE FET

Fig. 5.1.Z Ingangscircuit met ruisbronnen

De aard van de ruis met bijbehorend spektrum van de
ruisbronnen in deze figuur wordt gegeven door:

S(i s ) =
S(i1) =

S(ig) =
S(id) =

S(iZ) =

Zqlph' Hagelruis in de fotonenstroom.
4kT/R1' Thermische ruis van de terugkoppel
impedantie Z1=R1/(1+pR1C1)'
ZqIg . Hagelruis in de gate-lekstroom.
4kTcg(1+f c /f). Kanaalruis en 1/f ruis,
f c = 'corner frequency'.
4kT/RZ' Ekwivalente thermische ruis van de
drainweerstand en tweede trap. (5.1.8)

We transformeren nu de bronnen id en iZ naar de ingang van
de FET. We verkrijgen dan het volgende vervdngingsschema
(fig.5.1.3):

FET
r--------------,

i i, r~(lid i 1'2 Ti2
I 'L J

Fig. 5.1.3. Ingangscircuit met ruisbronnen aan de
ingang.

Hierin worden un en in gegeven door:

Un = (id + i2)/g
in (id + iZ)pCf/g waarbij Cf = Cgs + Cgd (5.1.9)

De ruisbronnen un en in zijn gekorreleerd. Derhalve is hun
polariteit in fig. 5.1.3 weergegeven.
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De totale ruisstroom aan de ingang bedraagt nu:

(5.1.10)

Substitutie van (5.1.8) leidt uiteindelijk tot:

(5.1.11)
De hagelruis van de fotonenstroom laten we nu verder buiten
beschouwing. Dit is irnrners geen bijdrage van de versterker
en afhankelijk van het signaalniveau.
Gemakshalve definieren we:

en:

1/Rf ::
cg(1+fc/f) + 1/R2

R1 2g2
(5.1.12)

(5.1.13)

De bijdrage van de versterker kan nu geschreven worden als:

(5.1.14)

Om een indruk te krijgen van de grootte van de ruis bepalen
we eerst de waarden van de diverse komponenten en de FET
parameters.
Voor de FET kiezen we een ruisarme junktie-FET met een hoge
steilheid en kleine ingangskapaciteit, bijv de BF 4100.
Hiervan is o.a. gegeven:

Cgs :: 5 pF
Cgd :: 0.3 pF

g :: 5 rnA/V

Deze steilheid wordt bereikt bij een drainstroom-instelling
van 5rnA. Hieruit voIgt een drainweerstand van 1 Kohrn (Vds is
dan 10 V bij een voedingsspanning van 15V).
I g ligt in de orde van enkele nano-Arnperes.
Weerstand R1 wordt zo groot rnogelijk gekozen. Bij een waarde
van 1 Mohrn kunnen stromen tot ongeveer 15 ~A nog verwerkt
worden zonder dat de versterker vastloopt.
Voor een laag hoogfrekwent ruisgedrag moet C1 zo klein
mogelijk zijn. In deze kapaciteit zit ook de (onbekende)
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parasitaire kapaciteit. am desondanks een vlakke overdracht
te realiseren wordt voor Cl een trimmer gebruikt. In
praktijk zal de totale parallelkapaciteit over Rl ongeveer
2.2 pF bedragen.

Teneinde de waarde van R2 te bepalen lopen we even vooruit
op de behandeling van de tweede trap. Deze zal bestaan uit
een verschilversterker. De ruisspanning aan de ingang wordt
gegeven door:

(5.1.15)

Deze bestaat uit een bijdrage van de thermische ruis van de
basisweerstanden (2.4kTrb) en de hagelruis in de
kollektorstromen (2.2qIc = 4kT/r e ), getransformeerd naar de
ingang (Erdi,1981).
De ruisstroom van de verschilversterker is gelijk aan:

(5.1.16)

Bij beide bronnen is de invloed van de ingangskapaciteit en
de l/f ruis verwaarloosd. Over het geheel is hun bijdrage
zeer gering.
Berekenen we nu de totale bijdrage van de drainweerstand en
tweede trap aan de ruis in de drainstroom dan vinden we
voor de ekwivalente ruisweerstand aan de drain van de FET:

Met r e = 1.25 ohm, rb = 10 ohm, Rd = lKohm en hFE = 100 volgt
ui teindeli jk:

1/R2 = 200 ohm

Opgemerkt moet worden dat de invloed van de tweede trap niet
geheel verwaarloosd kan worden ( 1/R2 = 0.005 en cg = 0.0075).

De witte ruis komponent van Rf bedraagt:

Rf(wit) =
cg + 1/R2

= 2 Gohm

Met de gevonden waarden kunnen we nu de bijdrage van de
versterker bereken en in een grafiek als funktie van de
frekwentie uitzetten. Voor lage frekwenties zal de totale
witte ruis voornamelijk bepaald worden door Rl (130 fA/1Hz).
Immers:

4kT/Rl » 2qI g > 4kT/Rf(wit)
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De frekwentie fe' waarbij de 1/f ruis geiijk is aan de
witte ruis voigt uit de geiijksteiiing:

(5.1.18)

Indien f e = 100 kHz voigt hieruit: fe' = 30 Hz. De invioed
van de 1/f ruis wordt praktiseh geheei gemaskeerd door de
totaie witte ruis.
~enzeifde berekening kunnen we toepassen om het kanteipunt
te bereken waarbij de FET-ruis even groot is ais de totaie
witte ruis. Deze geiijksteiiing iuidt:

(5.1.19)

Met f n = 20 KHz voigt hieruit: f n '= 870 kHz.

Fig. 5.1.4 geeft de beiangrijkste ruiskomponenten ais funktie
van de frekwentie.

IokTlR
1

WE!l!rstand - ruis

/ I

2ql
l}iItl!- ruis / ,

------ - - -- - -r9 ..... , /
...... /....

/..... draio- ruis/;liT IR
f -- - --')--- -- - -(

I I
I I

f( fn fn, 4 LCli f

Fig. 5.1.4 Ruisbijdragen van de versterker.

Om de totaie effektieve ruisstrooc~ van de versterker in een
bandbreedte (f1 .•. f2) te vinden moeten we uitdrukking
(5.1.14) integreren.
Voor een breedbandversterker waarbij f2 » f1 vinden we:

4kT[1/Rf + 1/R1 +

GJ 22

--]f2
3RfOn2

Voor een 3Mhz bandbreedte voigt hieruit:

ieff = 0.5 nAeff
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Bij een (ruisvrije) fotonenstroom van 0.5 pA betekent dit
een signaal/ruisverhouding van 60dB. De kwantumruis in de
fotonenstroom is echter vZqIg.f2 = 0.7 nAeff, zodat de
maKimaal haalbare SiN verhouding slechts

201og[II J(0.5n)2 + (0.7n)2 'J = 55 dB

bedraagt.

5.1.2 RUISGEDRAG MET EEN LPD

Bij het gebruik van een LPD wordt de situatie iets
gekompliceerder. Via de sheetweerstand van de LPD (50 Kohm)
'ziet' een verst0rker de spanningsfIuktuaties op de andere
versterkeringang (un'). Het vervangingschema ziet er nu uit
zoals geschetst in fig. 5.1.5.

RUISVRIJE FET

Fig. 5.1.5 Verva~gingsschema van het ingangscircuit

De invioed van de fotonenhagelruis (is) is afhankeIijk van de
plaats x van de spot op de LPD. De 'worst-case' situatie
treed op ais x = -1.
De totale ruisstroom aan de ingang voldoet dan aan:

(5.1.21)

Evenals in uitdrukking (5.1.9) kunnen we un' Un' en in
uitdrukken in de ruisbronnen id en i2 aan de drainzijde van
de FET.
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Substitutie in (5.1.21) levert:

(5. 1 .22)

waarbij

Voor het spektrum volgt dan met wn

S(i tot ) =

4kT[cg'(1+fc '/f)+1/R2']
2qlph+2qIg+4kT!R1+4kT/Rs+---------------------

g,2Rs 2
+

(5.1.23)

Deze uitdrukking bevat weer enkele termen die
verwaarloosbaar zijn.
Allereerst geldt (R s = 50 Kohm, R1 = 1 Mohm):

4kT/R S » 4kT/R1 > 2qIg

dus ook:

Bovendien is de ruis van de tweede versterker en de
witte ruiskomponent van de PET (resp. 5e en 6e term in 5.1.23)
verwaarloosbaar klein. Laten we nu de fotonen hagelruis weer
buiten beschouwing dan vinden we voor het ruisspektrum van
de versterker na voorafgaande benaderingen:

Analoog aan (5.1.12) is Rf weer gedefinieerd als:

(5.1.24)

1/Rf =
cg(1+f c/f) + 1/R2

Rp
2g2

-42-

(5.1.25)



Na invulling van de gegevens vinden we:

Rf(wit) = 5 Mohm

en:

f n = 425 kHz

Het witte ruisspektrum (hoofdzakelijk bepaald door de
sheetweerstand van de LPD) ligt nu bij 570 fA/1Hz.

De frekwentie fe' waarbij de l/f ruis gelijk is aan de
totale witte ruis volgt weer uit:

l/RS = l/Rf (5.1.26)

Hieruit volgt met f e = 100 KHz: fe' = 600Hz.
De frekwentie waarbij de ruisbijdrage van de FET gelijk is
aan de witte ruis volgt uit:

(5.1.27)

Hieruit volgt f n ' = 4.25 MHz.

Voor de totale effektieve ruisstroorn aan de ingang vinden
we, na integratie van (5.1.24) over een bandbreedte (fl ... f2)
(f2»fl):

W 2
2

--]f2
3R f Wn

2
(5.1.28)

Bij een bandbreedte van 3MHz volgt dan:

ieff = 1nAeff

Bij een signaalstroom van 0.5 ~A (hagelruisstroom =
0.7 nAeff) vinden we nu een SiN verhouding van 52 dB.

Vergelijken we nu de resultaten van deze en vorige paragraaf
dan kunnen we konkluderen dat het ruisged~ag bij gebruik van
een 4KW-eel voor lage frekwenties beduidend beter is. Voor
hoge frekwenties is de FET-ruis bepalend, of, beter gezegd,
de totale ingangskapaeiteit ervan.
Wordt de integratiegrens bij een hoge frekwentie gekozen
(>10Mhz) dan maakt het weinig versehil of we een LPD of
4KW-eel gebruiken. Het laagfrekwent spektrurn weegt dankzij
de lineaire integratie immers minder zwaar dan op het eerste
gezieht (op log-log basis) verwaeht wordt. Ter illustratie:
In een 10MHz bandbreedte vinden we voor de effektieve
ruisstroorn bij gebruik van een 4KW-eel: ieff = 2.6 nAeff
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(SIN = 45.4 dB),terwijl we bij gebruik van een LPD een waarde
vinden van 3.0 nAeff (SIN = 44.2 dB). In dit geval vinden we
dus een minder groot verschil.

5.2 LINEARITEIT

Onder de lineariteit van de versterker verstaan we het
vermogen het ingangssignaal te versterken met een faktor die
onafhankelijk is van de grootte van het ingangssignaal.
Zoals bekend wordt de gewenste versterking in ons geval
bepaald door de impedantieverhouding z,/ZO' De feitelijke
versterking wordt echter gegeven door:

10 Z, A
H= =(1+-).-

Ii Zo '+A
(5.2.

(Hierbij is de belasting die Z, vormt voor Zo niet verwaar
zoals in uitdrukking 5.3)
Er van uitgaande dat de verhouding z,/ZO lineair en
frekwentieonafhankelijk is, wordt de niet lineariteit geheel
bepaald door de term A/('+A). In praktijk zal A
frekwentieafhankelijk en niet lineair zijn.
Frekwentieafhankelijke effekten zullen verderop ter sprake
komen. In dit verband zijn we slechts geinteresseerd in de
eindfout van de versterker bij een stapvormige exitatie.
De niet lineariteit van A wordt veroorzaakt door de niet
lineaire parameters van gebruikte halfgeleiderkomponenten.
Deze niet lineariteiten zullen het grootst zijn in de
trappen waarin de grootste spannings- of stroom excursies
optreden, c.q. de uitgangstrap.
Een gebruikelijke werkwijze is de lusversterking te berekenen
met de parameters van de komponenten zoals die geldig zijn
bij de rustinstelling van de versterker (d.w.z. geen
signaal). Bij grote uitsturing kunnen deze echter
aanzienlijk afwijken. We kunnen oak zeggen dat het
instelpunt is veranderd. Met deze gedachtengang kunnen we
de openlusversterking A als een funktie zien van het
instelpunt Q. Hierdoor wordt de overdracht H=Io/Ii oak een
funktie van Q.
Voor niet al te grote relatieve afwijkingen in de overdracht
mogen we schrijven:

dH dH dQ Z1 dA dQ dA
= = (1+--) =

H dQ H Zo ('+A)2 dQ H '+A A
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Omdat de relatieve fout in de openlusversterking voor de
totale overdracht met een faktor 1+A verkleind wordt streven
we er dus naar A zo groot mogelijk te maken. De beperkingen
die aan A gesteld worden volgen uit een stabiliteits
kriterium. Hier komen we later op terug.
Veronderstel nu dat A 30% kan varieren (een hoge waarde voor
de stroomversterkingsvariaties van een transistor in de
uitgangstrap), terwijl we een nauwkeurigheid eisen van 0.1%.
Uit (5.2.2) voIgt nu dat A minimaal 300 moet zijn.
Aangenomen dat een lusversterking van 2000 eenvoudig haalbaar
is, zullen niet lineariteiten binnen de Ius dus nauwelijks
invloed hebben.

In het ontwerp zitten echter ook een aantal komponenten die
zich niet binnen de Ius bevinden. Dit is een gevolg van het
feit dat de versterker twee uitgangen heeft.

Ii

Fig. 5.2.1 Uitgangstrap van de versterker.

De uitgangstrap bestaat uit een konventionele
verschilversterker met kaskode. Transistoren T4 ... T7 zlJn
normale LF transistoren met een stroomversterkingsfaktor die
rond de 400 ligt (BC 560C)
Door de terugkoppelaktie wordt de kollektorstroom van T7
zoals we aangetoond hebben nauwkeurig vastgelegd. We
berekenen nu de verhouding 102/101 en bekijken de afwijkingen
die ontstaan als gevolg van een gewijzigd instelpunt. We
vinden:

= (5.2.3)

Hierin zijn hFE4 .. hF27 de gelijkstroomversterkingsfaktoren
van resp. T4 ... T7. Het Early effekt is buiten beschouwing
gelaten. Tijdens de rustinstelling van de versterker zijn de
kollektorstromen gelijk aan 15 IT~. Gaan we uit van de
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'typical' waarden, zoals deze worden opgegeven door de
fabrikant, dan zijn hFE4 .. hFE7 gelijk aan 420. I02 is in
dit geval exakt gelijk aan Iol. Bij volledige uitsturing
(10 rnA) bedraagt de kollektorstroom van T5 en T7 5rnA en die
van T4 en T6 25 rnA .De stroomversterkingsfaktor is bij deze
waarden resp. 450 en 370.
Invullen in (5.2.3) levert:

I02/IOl = 0.99904

Er treedt dus een fout op van 0.1%. Bij een kleinere
uitsturing verminderd deze fout; de versterkingsfaktoren
komen dichter bij elkaar.

5.3 BANDBREEDTE/STAPRESPONSIE

In de vorige paragrafen zijn ingangs- en uitgangstrap van de
schakeling besproken. Deze trappen zijn ontworpen op resp.
minimale ruis en maximale nauwkeurigheid. Ten aanzien van de
bandbreedte zal blijken dat we nog voldoende vrijheden over
hebben voor de verdere invulling van het aktieve dee1 en de
terugkoppelaktie. Dit is een gevolg van de gekozen principe
konfiguratie (fig. 4.4).

5.3.1 POSITIES VAN POLEN EN PHANTOM ZEROS

In deze paragraaE proberen we, gegeven de reeds vaststaande
gedeelten, de hoogfrekwente eigenschappen van het geheel te
bepalen. We bepalen hiertoe de polen van het aktieve dee1
en het terugkoppelcircuit en proberen deze bij
terugkoppeling in de gewenste posities te manoevreren, zodat
een stapresponsie zonder uitslingeringen ontstaat.

De eerste stap betreft het bepalen van de polen die we tot
nu toe geintroduceerd hebben.
We beperken ons hierbij tot het geval dat de versterker
gestuurd wordt door ecn LPD.
De eerste pool wordt veroorzaakt door de terugkoppeling en
het ingangscircuit met de FET.
Dit voIgt eenvoudig uit vergeIijking (5.3) en (5.4).

met:

=
Z1 A

Zo 1+A
(5.3)
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(S.4)

Zoals bekend z~Jn Z1 en Zo parallelsehakelingen van een
weerstand en kondensator (R111C1 resp. RoIICo), waarbij
geldt: R1C1 = ROCO.
De impedantie Z~ is de parallelsehakeling van de
ingangskapaeite~t van de versterker Ci en de sheetweerstand
Rs van de LPD.
Substitueren we deze impedanties in (S.4) dan verkrijgen we:

A =

met:

P1 =

(S.3.1)

Met Ci+C1=7.5 pF en Rs=50 Kohm voIgt: 2~P1=SOO KHz.

De tweede pool wordt veroorzaakt door de uitg2~gstrap.

Zie fig. S.2.1. We nemen aan dat de versehilversterker
gestuurd wordt door een stroombron Ii en berekenen de
overdraeht Io1/Ii.
Transistor T4 kan gezien worden als een gemeensehappelijke
kollektor sehakeling. De impedantie op de emitter van T6 is
nameIijk zeer Iaag. Dit vermindert sterk het MiIIer-effekt.
Ook de emitter van T4 is Iaagohmig afgesioten, zodat we
enkel rekening hoeven te houden met het hoogfrekwent gedrag
van de stroomversterking a(p) van T4. We kunnen sehrijven:

(S.3.2)

met a(p) = ao/(1+p.ao/Wt ), waarbij voor de
transit-frekwentie Wt ook weI wordt gesehreven:

(S.3.3)

Hierin zijn:
1/re = qIe/kT: de steilheid van de transistor,
Cbe: de basis-emitter kapaeiteit en
Cbe: de kollektor-basis kapaeiteit.

(5.3.4)

Voor de gemeensehappeIijke basissehakelingen TS en T7 geIdt:
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(5.3.5)

Bij identieke transistoren wordt de overdracht gegeven door:

met ao » 1 vereenvoudigt dit tot:

I01/Ii = (5.3.7)
1+p.ao/~t 1+p/~

Opvallend is de pool/nulpunts-opheffing van T4 en T5.
(Dit maakt de toepassing van verschilversterkers uitermate
geschiKt voor hoogfrekwent toepassingen. Ze gedragen zich
als het ware als een komponent met een enkele pool bij
~t/ao)

De pool bij de transit-frekwentie is afkomstig van de
kaskode T7. Deze ligt bij ongeveer 200 MHz en laten we
voorlopig buiten beschouwing. De pool bij ~t/ao is een
dominante pool, deze ligt ongeveer bij 750kHz.

Als tweede stap proberen we nu de laagfrekwent
lusversterking te bepalen welke nodig is om de vereiste
bandbreedte te kunnen halen.
De lusversterking kan nu alvast geschreven worden als:

met:

A(p) = (5.3.8a)

(5.3.8b)

De polen van de teruggekoppelde versterker worden gegeven
door de wortels van de vergelijking:

of:

(5.3.9)
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We noemen de wortels van (5.3.9) Pl' en P2'. Het produkt van
deze polen is dan volgens (5.3.9) gelijk aan P1P2(Ao+1).
De maximaal haalbare bandbreedte We is gelijk aan:

(5.3.10)

Voor dit geval moeten de polen in Butterworth posities liggen
(op een eirkel met straal~e en onder 45 graden met de
negatief reele as).
Voor hogere orde systemen met meer polen en nulpunten geldt
een soortgelijke uitdrukking als (5.3.10). De maximaal
haalbare bandbreedte is bij n polen gelijk aan de n-de
maehts wortel uit het produkt van de polen en de openlus
versterking.
Voor de snelst mogelijke stapresponsie zonder uitslingeringen
moeten Pl' en PZ' reeel en even groot zijn. De 6-dB
bandbreedte is weer gelijk aanWe, de 3-dB bandbreedte is
eehter 0.644Je.

Veronderstel dat we twee reele polen wensen bij 25MHz dan
volgt met zrrp1=500 KHz en 2TIpZ=750KHz dat Ao minimaal gelijk
moet zijn aan 1700, vooropgesteld dat we de polen naar die
gewenste posities kunnen dwingen.

Dit brengt ons bij stap drie; het manoevreren van de polen
in de gewenste posities.
Zonder extra maatregelen zullen de polen van de
teruggekoppelde versterker bij grote Ao komplex worden (zie
fig. 5.3.1).Hierdoor zal de stapresponsie uitslingeringen
vertonen. Bovendien zal de demping (de reeiproke van het
reele deel van de polen) begrensd blijven en bij toenemende
Ao zelfs kleiner wor,'en a.g.v extra HF polen.

1m p

p 0
1

Fig. 5.3.1 Poolbanen bij toenemende Ao

R!p

Omdat dit niet gewenst is zullen we er voor moeten zorgen
dat de polen weer reeel worden en zo ver mogelijk links op de
reele as tereehtkomen.
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Dit kan bereikt worden met de zogenaamde 'Phantom-zero'
techniek. Hoe dit in zijn werk gaat illustreren we m.b.v.
het volgende voorbeeld.

Veronderstel het hypothetische geval dat de lusversterking
naast de twee polen ook nog een nulpunt bezit.

A(p) =
(1+p/Pl)(1+p/P2)

(5.3.11)

Deze ingreep zal de poolbanen drastisch wijzigen (zie fig.
5.3.2)

1m p

p. 0 Re p
1

Fig. 5.3.2 Poolbanen na toevoeging van een nulpunt

Omdat de poolbanen eindigen in de nulpunten (of het
oneindige) zullen de polen voor grote Ao weer reeel moeten
worden. Op deze manier ,ontstaat voor onze toepassing een
ideale situatie; twee reele polen met kleine demping.
In de praktijk zal er zich links van het nulpunt vaak nog
een of meerder HF-polen bevinden. Hierdoor zal de poolbaan
de reele as niet kunnen bereiken en op de duur weer een
vertikale asymptoot gaan volgen. Vergeleken met fig. 5.3.1
kan deze as verder links in het vlak liggen. Het snijpunt
van deze asymptoot met de reele as wordt gegeven door:

(5.3.12)

Zie fig. 5.3.3.
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Re P

Fig. 5.3.3 Poolbanen bij drie polen en een nulpunt.

Deze situatie maakt een tweede orde Butterworth laagdoorlaat
overdracht mogelijk. Een juiste ligging van het nulpunt kan
bij een bepaalde Ao de polen op de posities van de
vierkantjes brengen.

De toevoeging van een tweede nulpunt in A(p) brengt ons
uiteindelijk in de situatie waarbij, in grote mate
onafhankelijk van niet dominante HF polen, de stapresponsie
bepaald wordt door twee reele polen (zie fig. 5.3.4).

1m p

p. 0
1

Re p

Fig. 5.3.4 Poolbanen bij drie polen en twee
nulpunten.

Deze figuur schetst een voorbeeld van een openlusoverdracht
waarbij de polen P1 en P2 eindigen in de nulpunten n1 en n2
voor oneindig grote Ao ' Een numeriek voorbeeld zal later
aantonen dat dit niet altijd zo hoeft te zijn; ook P3 en P4
kunnen eindigen in n, en n2 terwijl Pi en P2 op
den duur een vertikale asymptoot gaan volgen.
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In deze figuur is duidelijk dat de polen P1 en P2 bepalend
zijn voor de bandbreedte of stapresponsie. De polen P3 en P4
blijven ver weg liggen en zullen daarom nauwelijks invloed
hebben. Indien er echter meerder HF polen aanwezig zijn
zullen er ook takken in de richting van het rechterhalfvlak
gaan lopeno Bijvoorbeeld een extra pool P5 geeft aanleiding
tot drie asymptoten met richtingen -60, 60 en -180 graden
met de reele as. Bij een grote waarde van Ao kan dit leiden
tot instabiliteit van de versterker.

Voorafgaande liet zien dat het mogelijk is de polen van een
teruggekoppeld systeem in bepaalde gewenste posities te
manoevreren door nulpunten in de overdracht aan te brengen.
De vraag is nu echter of het mogelijk is bepaalde nulpunten te
realiseren zonder het aktieve deel drastisch te wijzigen.
Voor de oplossing moeten we een wijziging aanbrengen in de
terugkoppelaktie, gevorrnd door Z1 en Z00
We keren weer terug naar uitdrukkingen (5.3) en (5.4):

met:

=
Z1 A

Zo 1+A
(5.3)

(5.4)

Omdat A evenredig is met Zo zal een nulpunt in deze
impedantie een nulpunt opleveren in A. In de totale
overdracht zal dit uiteindelijk alleen een wijziging
opleveren in de noemer (1+A) van (5.3). Het resultaat is dat
de poolposities van de systeemoverdracht worden gewijzigd
zonder dat het systeem er nulpunten bijkrijgt.
Dit verklaart de benaming 'Phantom zeros'.

De gekozen principe konfiguratie leent zich uitstekend voor
het aanbrengen van 'phantom zeros'. Twee nulpunten in Zo
zijn eenvoudig te realiseren.
De parallelschakeling van een weerstand RO en de kondensator
Co voor Zo wordt nu vervangen door de impedantie uit figuur
5.3.5.

Fig. 5.3.5 Impedantie Zo met twee extra nulpunten.
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Af te leiden valt dat voor Zo geldt:

Zo =
1 + pROCO(1+R'/RO)

=
RO(1+p/ li1)(1+p/nz)

(1+p/P1)
(5.3.13)

Tndien R' « RO blijft de pool in Zo ongewijzigd zodat
P1 = 1/ROCO = 1/R1 C1' Als bovendien LO/RO « R'CO, kortom
als:

LO/ROCO « R' « RO (5.3.14)

dan liggen de nulpunten bij variatie van R' op een halve
cirkel met straal 1/{LOCO of op de reele as. Fig. 5.3.6
geeft een schets van deze nulpuntsbanen.

1m p

Re p

Fig. 5.3.6 Nulpuntsbanen bij variatie van R'

Voor twee reele nulpunten geldt: R' = J4LO/CO en voor
nulpunten in Butterworth posities: R' = J 2LO/CO'
Daar deze nulpunten de eindpunten zijn van de poolbanen is
met ~' de ligging van de polen voor een belangrijk deel te
beinvloeden.
Als de nulpunten zich op de reele as bevinden zullen
hiertussen twee pooltakken aankomen. De weerstand R' wordt
bij een bepaalde Ao dan zo ingesteld dat de stapresponsie
net geen overshoot vertoont. De polen zijn dan juist reeel
en even groot.
De dirnensionering is nu eenvoudig. Met RO=1Kohrn, CO=2nZ en
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twee nulpunten bij 25MHz voIgt LO=20nH en R'=6 Ohm. Met deze
waarden blijkt ongelijkheid (5.3.14) inderdaad geldig te
zijn.
Afhankelijk van de lusversterking Ao moet R' iets groter
zijn om er voor te zorgen dat de poolbanen samen bij 25MHz
aankomen.

5.3.2 HET AKTIEVE DEEL VAN DE VERSTERKER

Tot nu toe hebben we aangenomen dat de versterker twee
dominante polen bezit bij 500 en 750 KHz. We hebben echter
ook gezien dat de openlusversterking minimaal 1700 moet
bedragen om de poolbanen m.b.v. de phantom zero techniek te
laten eindigen bij 25 MHz.
De transkonduktantie G die we tot dusver behaald hebben is
gelijk aan 2 A/V (De steilheid van de FET t.w. 5 rnA/V
vermenigvuldigd met de stroomversterking van de
uitgangstrap, t.w. 400). Hierbij is verondersteld dat beide
trappen volledig gekoppeld kunnen worden. Volgens (5.3.8b)
voIgt nu een lusversterking Ao = 100. Dit is te weinig. We
moeten dus een extra trap inlassen met een versterking van
minimaal 17. Hierbij moeten we er weI voor zorgen dat er
geen extra dominante polen aan de overdracht toegevoegd
worden, zodat (5.3.10) geldig blijft.
We proberen daarom een versterkertrap bestaande uit een
kwasi-komplementaire verschilversterker met lokale
terugkoppeling (zie fig. 5.3.7).

Fig. 5.3.7 AC vervangingsschema van de versterker.

Voor een snelle berekening van de openlus-versterking
stellen we het volgende:
- De wisselstroom versterking = a + 1 ~ a voor aIle

-54-



transistors.
- Basisweerstanden van aIle transistors worden verwaarloosd.
- De uigangsimpedantie van T1 en T3 is zeer hoog t.o.v de

belastingen aan de drain resp. kollektor.
Voor de transkonduktantie van het aktieve deel geldt nu:

a2Rct
Go = g1' .a4

Rct+a2 CRe+r e2)
C5.3.15)

Met Re kunnen we de versterking van de tweede trap instellen
deze moet ongeveer 20 maal bedragen.
Om de extra geintroduceerde pool t.g.v. TZ te bepalen
brengen we de kapaciteiten Cbe en Cbc aan en berekenen de
overdracht IeZ/Id' Na enig rekenwerk vinden we:

IeZ AZ
=:

Id 1+P/P3

met:

aRct
AZ =

Rct+aCRe+r e )

en:

P3 =

C5.3.16a)

C5.3.16b)

C5.3.16c)

Bij deze berekening is aIleen de meest belangrijke, de
kleinste, pool meegenomen. Zonder verwaarlozingen zou
C5.3.16) een onoverzichtelijke, weinig informatieve
uitdrukking opleveren. WeI kan opgemerkt worden dat deze
overdracht in ieder geval nog een nulpunt en pool bevat in
de ordegrootte van~t = 1/reCCbe+Cbc)'
Voor C5.3.16c) kunnen we nog schrijven:

P3 =

Dit illustreert dat de feitelijke bandbreedte van deze trap
een faktor 1+WtReCbc kleiner is dan, op grond van het vaak
gebruikte begrip: 'Gain-Bandwith product', verwacht mag
worden.
De waarde van P3 is afhankelijk van Re en Cbc' Als deze pool
maar hoog genoeg ligt en daarom buiten de bandbreedte
bepalende groep valt, is het niet nodig om de exakte waarde
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te kennen.
Het effekt van deze 2001 heeft voornamelijk betrekking op de
stabiliteit van de versterker. In het ergste geval ligt deze
pool bijwt/a (Re = 0). Kiezen we een HF transistor met een
CJt van 2IT.5 GHz en een versterking van ongeveer 100
(bijvoorbeeld de BFR 91A), dan ligt de pool bij 2IT.50 Mhz.
Voor de kaskode transistor passen we een komplementair type
toe, welke dezelfde transitfrekwentie heeft; de BFQ 23. Deze
heeft een stroomversterkingsfaktor van 40.
Hiermee is het aktieve deel, op het instelcircuit na,
volledig vastgelegd.

Resumerend: Voor de transkonduktantie G van het aktieve deel
kunnen we nu noteren:

G(p) = (5.3.17)

waarbij Go gegeven wordt door (5.3.15), en zijn grootte
ongeveer gelijk is aan 5.20.400rnA/V = 40A/V.

Voor A voIgt nu:

A(p) = (5.3.18)

AO voldoet weer aan (5.3.8b) en is dan gelijk aan 2000.

Als gevolg van het instelcircuit en parasitaire kapaciteiten
in de lay-out zullen er nog enkele extra hoogfrekwent polen
geintroduceerd worden, waarvan de exakte ligging moeilijk te
bepalen is. In de volgende paragraaf zullen we het effekt
van niet dominante HF polen onderzoeken.

5.3.2 NU~:ERIEKE VOORBEELDEN VAN POOLBANEN

Voor systemen met meer dan twee polen wordt het al gauw zeer
lastig analytische uitdrukkingen te bepalen voor de ligging
van de polen van het teruggekoppelde systemen. om toch een
indruk te krijgen van deze posities is een FORTRAN-programma
geschreven die deze berekent uitgaande van de polen en de
nulpunten van het open systeem:

A(p) =
Ao(1+p/n1)(1+p/n2)·····(1+p/nm)

(1+p/P1)(1+p/P2)·······(1+p/Pq)
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Dit programma (zie bijlage 5) berekent de wortels van:

(1+p/P1) ... (1+p/Pq) + Ao (1+p/n1) ... (1+p/nm) = 0
(5.3.20)

We behandelen hier enkele voorbeelden welke ons systeem
zouden kunnen beschrijven.

De ligging van de polen en nulpunten van het open systeem
zijn vermeld in tabel 5.1. Om snel een indruk te krijgen van
de bereikte bandbreedte zijn de eenheden in ~egahertz

gekozen.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

VB 1

0.1

0.75

50

150

200

VB 2

0.1

0.75

50

150

200

200

VB 3

0.1

0.75

50

100

150

200

VB 4

0.1

0.75

50

150

200

VB 5

0.1

0.75

50

150

200

Fig:

13

44

5.3.8

13

44

5.3.9

13

44

5.3.10

11.5 11

50 52

5.3.11 5.3.12

Tabel 5.3.1 Enkele voorbeelden met de begin posities
van polen en phantom zeros.

De poolbanen voor deze voorbeelden zijn op schaal geschetst
in de figuren 5.3.8 tim 5.3.12.
Na terugkoppeling liggen de polen in de posities zoals
vermeld in tabel 5.3.2. De openlusversterking bedraagt
Ao=2000.
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VB 1 VB 2 VB 3 VB 4 VB 5

P1 22+j10 26+j6 18+j~O 18 40+j38

P2 22-j10 26-j6 18-j40 43+j36 40-j38

P3 54+j39 32+j42 37 50 16

P4 54-j39 32-j42 22 43-j36 59

P5 248 242+j77 200+j58 250 250

P6 242-j77 200-j58

Fig: 5.3.8 5.3.9 5.3.10 5.3.11 5.3.12

Tabel 5.3.2 Eindposities van de polen

RE

1M

40

40

RE

1M

"0

Fig. 5.3.8 Poolbanen VB 1
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RE

1M

RE

a
40

- j

i
J

Fig. 5.3.10 Poolbanen VB 3 Fig. 5.3.11 Poolbanen VB 4

RE 40

1M

40

40

Fig. 5.3.12 Poolbanen VB 5
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Bij de eerste drie voorbeelden bekijken we de invloed van
niet dominante polen op de ligging van de bandbreedte
bepalende polen. De vierkantjes in de figuren geven de
posities aan bij een openlusversterking van 2000.
Het eerste voorbeeld bevat drie niet dominante polen P3' P4
en P5' De asymptoten staan onder hoeken van 60 graden met
de reele as en de grootste pool volgt de negatieve reele as
naar oneindig. Het tweede voorbeeld heeft daarentegen een
pool meer bij 200MHz waardoor de vier asymptoten nu onder
hoeken van 45 graden staan. Deze asymptoten zijn niet
geschetst (ze snijden de im-as pas bij ,36MHz). De invloed
van de HF-polen is t.o.v. voorbeeld , wel een stuk groter.
In voorbeeld 3 is een HF-pool een stuk lager gekozen.
In deze situatie zijn het de pooltakken van P3 en P4 die
eindigen in n, en n2'
De mate waarin een pool tot uitdrukking komt in de
tijdresponsie wordt gegeven door het residu van die
betreffende pool. Dit residu is gelijk aan het quotient
van het produkt van de vektoren van alle nulpunten naar
de pool en het produkt van de vektoren van alle overige
polen naar die pool.
Omdat in ons geval alle nulpunten phantom zeros z~Jn en dus
niet in de overdracht voorkomen, moeten we bij de
residuberekening een ',' in de teller plaatsen.
In de drie gegeven voorbeelden zijn de vektoren tussen de
polen bij 25 MHz zeer klein. Het residu is derhalve zeer
groot, zodat we mogen konkluderen dat de polen P3 en P4 in
voorbeelden , en 2 en polen p, en P2 in voorbeeld 3 nauwelijks
invloed hebben op de stapresponsie. Voor de stapresponsie
maakt het dan ook weinig verschil welk voorbeeld van
toepassing is op ons systeem. Slechts een subtiel verschil
in overshoot zal merkbaar zijni alleen in voorbeeld drie is
de stapresponsie precies kritisch gedempt. Voorbeeld , en 2
zullen een kleine overshoot vertonen. Deze kan geelimineerd
worden door de versterking en/of de ligging van de
nulpunten een weinig te veranderen.

Een ander interessant verschijnsel treedt op in de situatie
van een 'schijnbare' pool-nulpunts opheffing. In feite is
dit geen opheffing omdat er geen nulpunten in de overdracht
zitten. De pool wordt feitelijk gefiKeerd door het nulpunti
bij varierende versterking blijft deze op zijn plaats. Een
dergelijke situatie is niet erg praktischi een kleine
verschuiving van de pool kan een grote verandering teweeg
brengen in het poolbanenverloop.
De stapresponsie voor voorbeeld 4 wordt door de uiteenlopende
ligging bepaald door alle polen; voor onze situatie dus
ongewenst.
In voorbeeld 5 ligt het tweede nulpunt voorbij P3' In dit
geval komen de pooltakken van p, en P2 niet meer aan op de
reele as zoals het geval was in voorbeeld 4. De
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uiteindelijke posities van de polen lijkt erg op die uit het
vorige voorbeeld en is ook ongeschikt.

5.4 DC-INSTELLING

Het gebruik van een Gain-cell vereist een nauwkeurig DC
niveau van de gehele schakeling. Nu heeft de gekozen
ingangstrap niet bepaald de meest stabiele DC instelling
Een verschiltrap met twee driftarme, identieke FET's of
transistoren zou een beter keus zijn. Uit ruisoverwegingen
moeten we hier echter vanaf zien. Immers de ruisbijdrage
van de ingangstrap wordt in dat geval een faktor {2 groter.
Er zijn echter meer methodes om de drift van de schakeling
grotendeels te elimineren. In ons ontwerp worden er twee
toegepast.

5.4.1 DC-STABILITEIT

Zoals in paragraaf 5.1.2 al vermeld is, zullen bij gebruik
van een LPD de spanningsfluktuaties op de ingangsklem van
een versterker versterkt worden door de andere versterker
en vice versa. Dit betekent een twee maal zo grote offset
en offsetdrift.
De hier toegepaste kompensatie techniek is het Goldberg
principe. Hierbij wordt naast de hoogfrekwent versterker
een extra versterker gebruikt met een kleine bandbreedte
en zeer lage offset en drift. Vaak is dit een chopper
versterker. Deze versterker wordt zodanig aangesloten dat
in de totale schakeling de 'goede' eigenschappen van beide
versterkers verenigd worden. Fig. 5.4.1 laat zien hoe dit
gerealiseerd wordt.

Fig. 5.4.1 Driftkompensatie m.b.v. het
Goldbergprincipe
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Het blok G1 en A vormen het hoogfrekwente deel van de
versterker. De driEtbron wordt voorgesteld door V,.
Het blok GO is de chopper versterker met de zeer lage offset
en offset drift Vo en zeer hoge steilheid GO. Er geldt:

i, = (Vi V1)G1 (5.4.1a)

i2 = (Vi VO)GO (5.4.1b)

II = ( i, + i2)A (5.4.1c)

Vi = -Il·RsRO/(Rs +R1) + I s ·RsR1/(Rs+R1) (5.4.1d)

Oplossen van het stelsel vergelijkingen (5.4.1) levert:

(5.4.2\

Zonder ingangssignaal en voor een zeer grote versterking
van de chopper versterker mogen we schrijven:

RS + R1 G1
II = .(V1·- + VO)

RsRO GO
(5.4.3)

We zien dat de drift van de schakeling vocr grote GO geheel
bepaald wordt door de drift van de chopperversterker. De
offset op de ingang welke gezien wordt door de andere
versterker is nu gelijk aan VO. Bij een chopperversterker is
deze zeer laag. Het gebruikte type, de LTC1052, heeft een
gegarandeerde offset van minder dan 5 pV en een drift van
minder dan 50 nV/oC.
Een geschikte keuze om het korrektie signaal van de
chopperversterker in te koppelen is de basis van T3 (zie
fig. 5.3.7). Het sommatiepunt is dan de basis van T4 zodat

hFE3
i1 = I e2· ~ I e2 (5.4.4a)

1+hFE3

i2 = Ic3 (5.4.4b)

II = I c6 = -Ic7~ -Ic 4 (5.4.4c)

Fig. 5.4.2 geeft het komplete schema van de voorversterker
inklusief het instelcircuit (Transistor T8 is een HF
transistor om de shuntkapaciteit aan de ingang van T4 zo
laag mogelijk te houden). De belasting van de kollektor van
T6 komt in de volgende paragraaf aan de orde.
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Fig. 5.4.2 Het schema van de voorversterker

De chopperversterker is geschakeld als een aktieve
integrator met een enkele pool in de oorsprong.
De berekening van Gl en GO is eenvoudig. Rekening houdende
met de lokale DC-terugkoppeling op de source van T1 en een
stroomversterking van de tweede trap van 20, vinden we:

Gl = gl/(1+g1Rso) .A2 ~ 40mA/V (5.4.5)

(Rso = 270 ohm, 9 = 5mA/V)
De spanningsversterking van de gebruikte chopperversterker,
de LTC 1052, bedraagt 106 . De stroomversterking van T3
bedraagt ongeveer 40. Een grove benadering voor Go vinden we
dan door de ingangsimpedantie van T3 laag te
veronderstellen. We vinden:

Go = 106 .40/5Kl = 8 KA/V (5.4.6)

Met Rs = 50K, Rl=lM en RO=lK voIgt met (5.4.3):
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(5.4.7)

De drift in 11 zal geheel bepaald worden door de
chopperversterker. Met Vo = 50 nV/oC vinden we een drift in
11 van 1 nA/oC. De driftspanning V1 moet kleiner zijn dan
10mV/oC om hier niet bovenuit te komen. Hieraan is ruim voldaan.

5.4.2 DC-RE5TORAGE

De voorgaande beschreven methode voorziet niet in het
kompenseren van de temperatuurgevoelige lekstroom van de
sensor. Ook deze veroorzaakt natuurlijk een fout in het DC
niveau. In hoofdstuk 4 hebben we al vermeld dat we dit
effekt kunnen kompenseren door gebruik te maken van de
DC-restorage techniek. Daartoe wordt aan de uitgangsstroom
van de versterker een offsetstroom toegevoegd die tijdens
elke lijnpuls van de scanner wordt bijgeregeld zodanig dat
de netto-uitgangstroom aan het einde van deze puls gelijk
aan nul is. We brengen deze regeling buiten de versterkerlus
aan om ervoor te zorgen dat, door een wijziging van de
ingangsspanning, de versterkers elkaar tijdens de regeling
beinvloed.en.
Zie fig. 5.4.3.

-15

-15
'-- --'-_-olijnplts

11(1

Vu' .....----------------------Ir~-,

Fig. 5.4.3 DC-restorage

Tijdens de lijnpuls worden 51 en S2 gesloten. Hierdoor is de

-64-



lus gesloten en wordt de spanning over Ro naar nul geregeld
m.b.v. de integrator rond A2 en de transkonduktantie
versterker rond T1 en T2' De offsetspanningen in de lus
kunnen worden gekompenseerd door de offsetregeling van A1.
Na het openen van S1 en S2 blijft de lading op Co nagenoeg
behouden, waardoor de uitgangsspanning van A2 en daarmee
de kollektorstroom van T2 blijft staan.
De transkonduktantie van de schakeling rond T1 en T2 is
gelijk aan:

(5.4.8)

Uit fig. 5.4.2 kunnen we afleiden dat:

De belastingsimpedantie bestaat hier uit de ingangsdiode van
de Gain-cell. Bij normaal bedrijf zal na een aantal
lijnpulsen de spanning over deze diode aan het begin van de
volgende lijnpuls zeer klein zijn, waardoor we zijn
differentiele weerstand t.o.v Ro kunnen verwaarlozen. We
mogen dan schrijven:

vu1 (Iu1 - I c2)Ro

Ic2 = G.vo

Vo = vu1
pRoCo

zodat:

Ro
Vu1 = .Iu1

1+G/pCo

(5.4.9)

(5.4.10)

(5.4.11)

(5.4.12)

Indien op t=O de lijnpuls start en de offsetstroom op dat
moment gelijk is aan Io dan vinden we via een inverse
Laplace transformatie:

Met de aangegeven dimensionering (zie fig. 5.4.3) is na
12 ~sec de offsetstroom tot 1 % van zijn waarde
teruggebracht. (G=4.6rnA/V, Co=12nF)

Een ander belangrijk aspekt is dat de sample/hold-schakeling
de opgeslagen informatie lang genoeg moet behouden. In ons
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geval minimaal een lijntijd van 1.5 msec. Door de
ingangslekstroom van AZ zal Co langzaam opgeladen worden.
Voor AZ kiezen we daarom een opamp met MOSFET ingangen. De
lekstroom hiervan wordt voornamelijk bepaald door de
beschermingsdioden aan de ingang. We kunnen deze nog wat
verminderen door de sperspanning over deze dioden zo laag
mogelijk te houden. Dit is het geval als de spanning op de
ingangen in de buurt liggen van de min-klem van het IC. De
ingangen mogen tot 0.5 V onder de negatieve voedingsspanning
aangestuurd worden. We kunnen het IC dus aansluiten tussen 0
en 15 volt. Hierdoor verminderd bovendien de dissipatie en
daarmee weer de lekstroom van het IC.
Voor de 'droop-rate' van de sample/hold schakeling kunnen we
schrijven:

(5.4.14)

Bij een lekstroom van 5 pA vinden we een droop-rate aan de
uitgang van 2 ~A/sec. In een lijntijd is Ic2 dus met slechts
3 nA gestegen.

Men zou kunnen opmerken dat met de DC-restorage techniek de
toepassing van een DC stabilisatie zoals beschreven in de
vorige paragraaf overbodig wordt. De drift van de gehele
schakeling wordt immers gekompenseerd. In praktijk blijkt
echter dat in sommige gevallen de offset en -drift tamelijk
groot kan zijn. Bij gebruik van LPD's met een kleine
sheetweerstand wordt de versterking van de ingangs-offset
erg groot, waardoor de DC-instelling ver af kan wijken van
de bedoelde waarde. De extra stabilisering, welke beslist
niet duur hoeft te zijn, is dan ook geen overbodige luxe.
Bovendien is de schake ling nu ook bruikbaar in een omgeving
waar de DC-restorage techniek niet toegepast kan worden. In
zo'n geval leggen we Ic2 vast op een konstante, stabiele
waarde.
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6 DE GAIN-CELL

De taak van de gain-cell is het bepalen van de
plaatsinformatie uit de intensiteitsafhankelijke
uitgangsstromen van de stroomversterkers. In hoofdstuk 3
vergelijking (3.2.2) hebben we gezien dat dit gerealiseerd
kan worden met de bewerking:

= x (6.1)

(We werken hier in het vervolg met het op de LPD breedte
genormeerde plaatssignaal x)

B. Gilbert presenteerde reeds in 1968 het principe van een
nieuwe breedbandige versterker; de Gain-cell. In dit
hoofdstuk zal blijken dat het ontwerp, dankzij zijn
uitstekende eigenschappen, nog steeds goede diensten kan
bewijzen voor onze toepassing.
De benaming 'Gain-cell' voor het versterkerontwerp is wat
bescheiden gekozen. Het principe leent zich voor legio
toepassingen, zoals: vermenigvuldigen, delen, (de)moduleren,
en natuurlijk: versterken. Het basisschema van de cell is
geschetst in fig. 6.1.

[
o

Fig 6.1 De Gain-cell

Allereerst zullen we de werking beschrijven voor het ideale
geval dat alle transistoren T1 tot en met T4 identiek en
ideaal zijn (oneindige stroomversterking, geen Early effekt,
etc.).
Voor de basis emitter spanning van elke transistor geldt dan:

n=1,2,3,4V = kT/q.ln(In/lo )
ben n

waarbij In de emitterstroom en Ion de
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basis-emitter sperstroom van transistor Tn is.
Sommeren we aIle basis emitterspanningen in de kring Tl ..T4,
dan levert dat:

kT/q.ln(Il/ IO) - kT/q.ln(I2/ Io) 

kT/q.ln(I3/Io) + kT/q.ln(I4/Io) = a

Dit vereenvoudigt tot:

(6.3)

(6.4)

Uit de figuur blijkt dat 13 + 14 = 10' Als we nu oak
veronderstellen dat 11 + 12 = Is met Is is konstant dan
kunnen we voor beide stroomparen een modulatie index
definieren als enige onafhankelijke variabele. Dus:

11 = I s (1 + x)/2 (6.5a)

12 = I s (1 x)/2 (6.5b)

13 = 10(1 + y)/2 (6.5c)

14 = 10(1 y)/2 (6.5d)

met -1 < x < 1 en -1 < Y<1.

De reden waarom we de modulatie indices x en y invoeren is
misschien op dit moment nog niet duidelijk. Later zal
blijken dat bij diverse berekeningen de uitdrukkingen
overzichtelijk blijven en snel een indruk geven van het al
dan niet lineaire verband tussen x en y.
Substitueren we het stelsel (6.5) in (6.3) dan verkrijgen
we:

(1 +x) (1-y)
=

(1-x)(1+y)

Deze uitdrukking is ekwivalent met:

y = x

(6.6)

(6.7)

Uitdrukkingen (6.5) en (6.6) tonen aan dat met dit circuit
een versterker gerealiseerd is met een versterkingsfaktor
gelijk aan la/Is. De overdracht is in dit ideale geval
perfekt lineair.
In ens geval is Is de onbekende lichtintensiteit, zodat we
feitelijk niet meer kunnen spreken van een versterker. Het
alternatieve gebruik van de Gain-cell komt tot uitdrukking
als we (6.1), (6.5) en (6.7) herschrijven als:
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11 - 12
I) - 14 = y.IO = x.IO = .10

11 + 12
(6.8)

Deze expressie geeft precies aan wat we zochten; de
verschilstroom aan de uitgang van de Gain-cell is het
quotient van verschil en som van de ingangsstromen, zodat de
totale lichtintensiteit niet meer in het uitgangssignaal
voorkomt . De stroom 10 wordt uiteraard konstant
gehouden.

In de volgende paragrafen zullen we afzonderlijk de effekten
bestuderen als gevolg van het niet ideaal en identiek zijn
van de transistorparameters. In de meeste gevallen komt dit
tot uiting in het verband tussen x en y dat in het algemeen
niet lineair meer zal zijn.

6.1 VERSCHIL IN SPERSTROMEN

Veronderstel dat alle transistors een van elkaar
verschillende sperstroom bezitten, bijvoorbeeld als gevolg
van verschillende groottes in emitteroppervlak.
Vergelijking (6.4) wordt nu:

=

of met k = 101104/102/10) en met behulp van (6.5):

(1+x)( 1-y)
= k

(1-x)(1+y)

Hieruit volgt:

x + (1-k)/(1+k)
y =

1 + x.(1-k)/(1+k)

(6.1.1)

(6.1.2)

(6.1.3)

Uiteraard geldt voor k=1 dat y = x. In principe is een
verschil in sperstromen dus toelaatbaar mits:

= (6.1.4)

Dit houdt in dat de transistoren T1/T2 en T)/T4 onderling
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gepaard moeten zijn.
Voor kleine afwijkingen en met:

1-k
= m

1+k

mogen we schrijven:

y = (x + m)/(1 + rnx) ~ x + m(1-x2) (6.1.5)

Het lineaire verband tussen y en x is dus nu verloren
gegaan. Voor x = +/-1 is de fout gelijk aan nul. Voor x=O is
deze maximaal en gelijk aan m. We eisen nu dat deze fout
kleiner meet zijn dan 1% van het totale bereik (=2). Hieruit
volgt dus dat Iml kleiner moet zijn dan 0.02 dus:

1 - k

of:

-0.02 <
1 + k

0.96 < k < 1.04

< 0.02

(6.1.6)

Voor een absolute fout kleiner dan 1% van het totale bereik
meet dus gelden:

(6.1.7)

6.2 THERMISCHE VERSCHILLEN TUSSEN DE TRANSISTORS

Orndat T1/T2 en T3/T4 gepaard zijn zullen de grootste
temperatuursverschillen alleen optreden tussen de paartjes
onderling.
De temperatuur van T1/T2 noemen we TL en die van T3/T4 TH'
In plaats van (6.4) moeten we nu schrijven:

(6.2.1)

Stellen we nu k = TL/TH dan vinden we met behulp van (6.5):

( 1 - y)

(~r= (6.2.2)
( 1 + y) 1 + x
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Omwerken levert:

Y =
(1+x)k - (1-x)k

(1+x)k + (1+x)k
(6.2.3)

We proberen nu een indruk te krijgen van de rnaximale
absolute fout e = Iy-zi. Er moet dan eerst gezocht worden
naar die waarde van x waarbij deze fout maximaal wordt. Uit
(6.2.3) is eenvoudig in te zien dat voor x = -1,0,1 de
absolute fout gelijk aan nul is. De maximale fout moet dus
ergens in de intervallen -1 < x < 0 en 0 < x < 1 optreden.
Om die waarden te vinden proberen we de afgeleide van de
fout naar x nul te stellen, dus:

de
= 0

dx

Na enig rekenwerk volgt hieruit:

(6.2.4)

Orndat het omwerken naar een expliciete uitdrukking van x in
k niet lukt, bepalen we de x-waarde numeriek voor
verschillende k-waarden. Met deze waarden berekenen we dan
de fout e = Iy-xj.
De resultaten staan vermeld in tabel 6.2.1

T

2
-2

5
-5
10

-10
13

-13
15

-15

k

300/298
298/300
303/298
298/303
308/298
298/308
311/298
298/311
313/298
298/313

x

+/-0.6464
+/-0.6494
+/-0.6442
+/-0.6516
+/-0.6405
+/-0.6553
+/-0.6383
+/-0.6574
+/-0.6369
+/-0.6589

3.0
-3.0
7.5

-7.5
14.8

-14.8
19.1

-19.1
22.0

-22.0

Tabel 6.2.1 Maximale fout e en x-waarde waarbij
deze fout optreed t.g.v. temperatuurverschil ~T

Uit de eis dat de absolute fout niet meer mag bedragen dan
1% van het totale bereik, volgt dat lei niet groter mag zijn
dan 0.02. Dit betekent dat temperatuursverschillen van 13
graden tussen T1/T2 en T3/T4 nog getolereerd kunnen worden.
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6.3 EFFEKTEN VAN DE BULKWEERSTANDEN

Het logaritmische verband tussen de emitterstroom en de
basis-emitterspanning van een transistor zal eI'nstig
verstoord worden door serieweerstanden in de basis en
emitter leidingen. Deze weerstanden zijn het gevolg van de
ohmse bulkweerstanden in de basis- en emitterdiffusies, de
gernetalliseerde verbindingen op de chip en de aansluit
kontakten binnen en buiten de transistorbehuizing. We
kunnen al deze weerstanden rnodelleren door een weerstand in
de emitterleiding op te nernen. De bijdrage van de weerstanden
in en voor de basis wordt hierbij verkleind met de stroorn
versterkingsfaktor van de transistor. We veronderstellen dat
deze ekwivalente weerstand in T1 en T2 dezelfde waarde heeft
(ze zijn gepaard) en noemen deze RL' Evenzo voor T3 en T4
(weerstand RH)'

Het somrneren van aIle spanningen in de kring T1 •.•T4
inclusief emitterweerstanden levert nu:

kT 11.14
In(----) + RL(I1 - 12) - RH(I3 - 14) = 0 (6.3.1)

q 12. 13

zodat:

kT (1+x)(1-y)
In

q (1-x)(1+y)
(6.3.2)

Indien het rechterlid gelijk is aan nul geldt weer x=y. In
dat geval is:

(6.3.3)

Omdat we verwachten dat x~y benaderen we (6.3.3) door:

(6.3.4)

Ais we er dus voor zorgen dat de verhouding van de
ekwivalente bulkweerstanden gelijk is aan de verhouding van
de staartstrornen van T1/T2 en T3/T4 dan blijft het verband
tussen x en y lineair.
Nu is de stroom Is in principe onbekend, zodat aan (6.3.4)
moeilijk te voldoen is. WeI kunnen we er naar streven (met
een bepaalde verwachting orntrent de intensiteit Is deze
relatie zoveel mogelijk te handhaven door 10 te veranderen
of door het toevoegen van twee extra emitterweerstanden. Op
deze rnanier houden we het rechterlid van (6.3.2) zo klein
mogelijk. We mogen dan schrijven:
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(1+x)(1-y)

(1-x)(1+y)

met:

Deze uitdrukking kunnen we nu ook anders schrijven:

(1-y) (1-x)
= --. (1 +2mx)

(1+y) (1+x)

of:

x [1 - m( 1-x) ]
y =

1 + mx (1-x)

(6.3.5)

(6.3.6)

(6.3.7)

Voor zeer kleine m mogen we dit weer benaderen door:

y ~ x [1 - m( 1-x) ][ 1 - mx ( 1-x) ]

~x[1 + m(x2-1)]

De fout is nu:

Deze is maximaal bij een x-waarde waarvoor geldt:

de/dx = 0

Hieruit voIgt:

x = +/- {3/3

De absolute fout is nu gelijk aan 2mh/9 ~ 0.385m.
Met de eis dat e < 0.02 voIgt nu:

Iml < 0.052

(6.3.8)

(6.3.9)

(6.3.10)

(6.3.11)

(6.3.12)

Voor zeer goede transistoren kan de totale bulkweerstand
kl8iner zijn dan 0.5 ohm. Met (6.3.5), (6.3.12) en
q/2kT=20 (1/V) vinden we uiteindelijk:

110 - 151 < 5.2 rnA (6.3.13)

Dit stelt een grens aan het maximale staartstroom verschil
tussen beide transistorparen.
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6.4 EFFEKTEN VAN VERSCHILLENDE STROOMVERSTERKINGSFAKTORE~

Tot nu toe is steeds aangenomen dat de stroomversterking van
de transistoren oneindig groot was, zodat kollektor- en
emitterstromen aan elkaar gelijk waren. Dit is uiteraard
niet het gev~l. In deze paragraaf zullen we daarom de
effekten van de eindige stroomversterking a1, aZ' a3 en a4
aan een nader onderzoek onderwerpen.
We mogen nu niet meer de somstroom 13 + 14 van de kollektors
van T3 en T4 konstant veronderstellen. Wel mag dit voor de
somstroom van de emitters van T3 en T4:

I e3 + I e 4 = 10 (6.4.1)

We voeren daarom voor de emitterstromen een nieuwe modulatie
index z in.

I e3 = 10(1 + z)/2

I e 4 = 10(1 z)/2

Bovendien geldt:

I e1 = 11 Ib3 = 15 (1 + x)/2 Ie3/(a3+ 1)

I e2 = 12 Ib4 = 15 (1 x)/2 I e4/(a4+1)

Uit I e1· I e4 = I e2· I e3 volgt:

1+x 10 1-x 10
=

1-z I s (a3+ 1) 1+z I s (a4+1)

(6.4.Za)

(6.4.2b)

(6.4.Zc)

(6.4.2c)

(6.4.3)

met A=IO/I s1 de 'versterking' van de Gain-cell, kunnen we dit
herschrijven als:

(x-z)
= m

met:

A 1
m = - (-

Z a3+1
(6.4.4)

We zien dat indien a3 = a4 het verband tussen x en z lineair
en onaEhankelijk is van de versterkingsfaktoren van de
transistoren. Dit is een verbazingwekkende eigenschap. We
moeten ens hierbij wel realiseren dat de uitdrukking alleen
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geidig is voor de modulatie index in het emittercircuit en
dat Is groot genoeg moet zijn om de basisstromen van T3 en
T4 te kunnen Ieveren.
Uit (6.4.4) voIgt:

(6.4.5)

Liever zouden we z in x uitgedrukt zien dan andersom. Dit
kunnen we oplossen door te realiseren dat z~x; het maakt
daarom weinig uit of we de voorwaartse dan weI achterwaartse
fout berekenen. Uitdrukking (6.4.5) kan dus bij benadering
vervangen worden door:

(6.4.6)

Ais gevoig van een verschil in versterkingsfaktoren is de
modulatie index z niet lineair in x. Om de lineariteit van
de modulatie index in het koliektorcircuit te onderzoeken
moet we feiteIijk eerst nog y in z uitdrukken. Hierbij
merken we echter op dat de uitgangsstroom 13 - 14 van de
Gain-cell lineair afhankelijk is van het verschil in
emitterstromen, mits de versterkingsfaktoren over het
uitsturingsbereik konstant blijven. Om deze reden zal y
dus lineair afh2~kelijk zijn van z. Fouten in de
versterking en/of offset in de overdracht tussen y en z
kunnen, zolang deze konstant zijn, door bijv. ijking
geelimineerd worden.
Ais de versterkingsfaktoren niet konstant blijven zijn de
variaties in y een faktor a3 of a4 kleiner dan de variaties
in resp a3 en a4 en derhalve verwaarioosbaar.
Voor een absolute fout van 1% over het totale bereik moet m
weer kleiner zijn dan 0.02. Bij goed gepaarde transistoren
bedraagt de 'current gain match' slechts enkele procenten,
terwijl de versterking zelf zeer hoog kan zijn.
Bijvoorbeeld: Voor gepaarde transistoren met een gemiddelde
stroomversterking van a = 400 en een match van 5% is m gelijk
aan:

Im\ = A/2.(1/a - 1/(a+6a»~ A/2.~a/a2 = 6.25.10-5 .A

(6.4.7)

met Iml < 0.02 voIgt dan dat de versterking van de Gain-cell
niet hoger mag zijn dan 330, bijna gelijk aan de
stroomversterking van de transistoren!
Voorafgaande beschouwing kan een grens stellen aan de
minimaal te verwerken lichtintensiteit voor een bepaalde
vereiste nauwkeurigheid. In praktijk zal de ruis of
bandbreedte echter de begrenzende faktor vormen.
Hoewel de effekten van een verschil in versterking minimaal
zijn kunnen we nog wat winnen door basisstroom kompensatie
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toe te passen. Dit heeft nog een extra voordeel. Zonder
basisstroom kompensatie dreigen T1 en TZ bij grote
ingangsstromen in verzadiging te raken, zodat ze zieh niet
meer korrekt als een diode gedragen. Dit speelt vooral een
grote rol bij transistoren met een hoge kollektorweerstand.
Door nu transistoren TS en T6 aan te brengen (zie fig.
6.4.1) worden de kollektors op een hogere spanning (0.7 Volt)
gehouden, waardoor het gevaar verdwijnt.

Fig. 6.4.1 Gain-cell met basisstroom kompensatie

We zullen nu aantonen dat de effekten van versehillende
stroomversterkingsfaktoren een verwaarloosbare rol spelen.
Uit fig 6.4.1 voIgt:

Ie 1 =: 11 - (6.4.8)
as + 1

zodat:

a1(as+1) + 1

en:

11·(1 + ) - I e3.-------
a1(aS+1)+1 (a3+ 1)(aS+1)a1+1

Een ana loge berekening is van toepassing voor IeZ:
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I e2 : (a2+1)Ib2 :

(a2+1)
12·(1 + ) - Ie4'---~---

a2(a6+ 1)+1 (a4+1)(a6+1)a2+1
(6.4.11)

Met deze uitdrukkingen kunnen we door substitutie in
Ie1.1e4: Ie2.Ie3 proberen x in z uit te drukken. Handiger
is echter om vooraf in te zien dat de versterkingsfaktoren
van T3 en T4 in de tweede term van resp. (6.4.10) en
(6.4.11) een zeer Kleine invloed hebben. Hun bijdrage is
slechts een tweede orde effekt. In uitdrukking (6.4.3) was
dit nog een eerste orde effekt.
Hiermee is eigenlijk al aangetoond dat als gevolg van de
basisstroom kompensatie de fout, zoals deze in uitdrukking
(6.4.4) en (6.4.6) tot uiting kwam, geelimineerd is.
Er is wel een extra effekt geintroduceerd als gevolg van TS
en T6' Dit komt tot uitdrukking in de koefficienten van 11
en 12 in vergelijking (6.4.10) en (6.4.11). Het effekt zal
echter zeer klein zijn.
Substitutie van (6.4.10) en (6.4.11) in Ie 1· Ie4 : Ie2.Ie3
onder verwaarlozing van de tweede orde termen levert met
(6.4.2):

(Hx) (1-z)
-----: k
(1-x) ( Hz)

met:

k
+ a6/[a2(a6+ 1)+1]

+ as/[a1(aS+1)+1]
(6.4.3)

Deze uitdrukking zijn we vaker tegengekomen (6.1.2). Ook
hier moet weer gelden voor een absolute fout van 1% van het
totale bereik: k : 1 +/- 4%. Hieraan wordt ruimschoots
voldaan. In eerste orde benadering is k gelijk aan 1.
Bovendien is de gevoeligheid van k met betrekking tot
a1,a2,aS en a6 zeer laag. Dit kunnen we bijv inzien door de
partiele afgeleides te bepalen naar a1,a2,aS en a6' Deze
zijn resp. 1/a1 2,-1/a22,0 en 0 (benaderd), zodat variaties
in k als gevolg van l.a1 en l.a2 een faktor a1 resp. -a2
verzwakt worden. Variaties in k als gevolg van l.aS en 6a6
komen als eerste orde effekt in het geheel niet voor.
De 'worst case' situatie ontstaat als a2 toeneemt en a1
afneemt (of andersom). Bijvoorbeeld: met a1 : a2 : 400 en
~a1/21 : -Aa2/a2 : S% volgt l.k/k : 0.02S%.
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6.5 FOUTEN IN DE AANSTURING VAN DE GAIN-CELL

In de voorafgaande paragrafen is steeds aangenomen dat de
ingangsstromen van de Gain-cell voldeden aan:

(6.5.1a)

(6.5.1b)

Door de niet lineaire bewerking van deze signalen zal een
foutieve aansturing (oak al is dit op zich een lineaire
afwijking) op een specifieke wijze doorwerken in het
uitgangssignaal van de Gain-cell.
De belangrijkste fouten in de aansturing kunnen ontstaan
doordat:
a) De voorversterkers onder ling afwijkende versterking
hebben,
b) De uitgangssignalen een offsetstroom bevatten.

ad a) Veronderstel dat de absolute grootte van de
versterkingsfaktoren van de voorversterkers gelijk z~Jn aan
H1 en H2 met een versterkingsverhouding van k = H2/H1.
De intensiteitsinformatie in de stroom 12 is nu t.o.v. I1
een faktor k groter geworden. In plaats van (6.3) moeten we
nu schrijven:

I1 .14
= k

I2· I 3

of, analoog met (6.6):

(1 +x) (1-y)
= k

(1-x) (1+y)

(6.5.2)

(6.5.3)

Zie ook (6.1.2).
Zoals bekend luidt de eis: k = 1 +/- 4%. Met andere woorden:
de versterkers mogen versterkingsfaktoren hebben die 4% van
elkaar verschillen.
Omdat (6.5.4) en (6.1.2) overeenkomen kunnen we eventueel
nog fouten van dit type kompenseren. Dit geldt zeker voor
het geval dat k in het totale bereik konstant blijft. zo
vertonen de versterkers zeer weinig niet-lineariteit«O.1%).
Ook het verschil in sperstromen van de transistoren is
grotendeels onafhankelijk van de uitsturing. Een eventuele
fout als gevolg van een sperstroomverschil kunnen we dus
kompenseren door te eisen dat:

= (6.5.4)
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Eenvoudig is aan te tonen dat ook indien rechter- en
linker lid ongelijk aan nul zijn het verband tussen x en y
lineair zal zijn.

ad b) Een meer serieuze fout ontstaat als de versterkers
niet geheel offset-vrij zijn. Om dit te onderzoeken voegen
we aan (6.5.1a) en (6.5.1b) de offsetstromen i1 en i2 toe.

(6.5.5a)

x)/2 + i2 (6.5.5b)

De modulatie index y vinden we weer via een simpele
berekening:

11
y = = (6.5.6)

We kunnen dit omwerken tot:

y = x + (6.5.7)

Zoals te verwachten was verdwijnt de invloed van de
offsetstromen naarmate de intensiteit Is groter wordt. Als
i 1/I s « 1 en i2/Is « 1 valt bovendien op dat de invloed
van i1 verdwijnt als x in de buurt van 1 komt. Evenzo
verdwijnt de invloed van i2 voor x in de buurt van -1
(zie fig. 6.5.1).

In deze figuur is y getekend door gebruik te maken van de
benadering:

(6.5.8)

Omdat de foutgevoeligheden voor de offsetstromen veranderen
over het bereik kunnen we op een betrekkelijk eenvoudige .
manier deze offsetstromen minimaliseren. Hiertoe moduleren
we de intensiteit en regelen het uitgangssignaal af op
minimale modulatie. Voor de offsetstroom i, doen we dit bij
x = -1 en voor i2 bij x = ,. Een andere procedure zal vaak
betekenen dat Ii, - i21 of li1 + i21 geminimaliseerd wordt.
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Fig. 6.5.1. Invloed van de offsetstromen op de
overdracht y = x.

6.6 OVERZICHT VAN DE FOUTENBRONNEN

In deze paragraaf geven we voor de duidelijkheid een
samenvatting van de belangrijkste foutenbronnen. Een paar
opmerkingen willen we hierbij nog maken.
Allereerst voIgt uit de eis, dat de nauwkeurigheid beter
moet zijn dan 1%, niet, dat de kriteria, die afJeleid zijn
om aan deze eis te voldoen, streng genoeg zijn. Elke fout
oorzaak zal een bijdrage leveren aan de totale
onn~uwkeurigheid, zodat deze ongetwijfeld zal toenemen.
De kriteria zijn dan ook slechts bedoeld om een indruk
te geven van de gevoeligheid van de Gain-cell voor diverse
foutenbronnen. Om in te schatten hoe de kriteria voor het
geheel gesteld moeten worden voor de individuele
foutenbronnen is moeilijk te overzien. De gestelde eisen
moeten dan ook gezien worden als minimale voorwaarden
waaraan de transistor-eigenschappen, stroominstellingen,
etc. r·oeten voldoen voor het geval er geen andere
foutoorzaken zijn. In de praktijk zal het er op neerkomen
dat dankzij de analyse we deze fouten kunnen herkennen en
bestrijden.

Vervolgens kunnen we op dit moment al met enige zekerheid
stellen dat we, middels een paar eenvoudige ingrepen, een
aantal foutoorzaken direkt of indirekt buiten beschouwing
kunnen laten:
- Door toepassing van basisstroomkompensatie kunnen de
fouten als gevolg van een verschillende stroomversterking van
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de transistors vermeden worden.
- Door een goede thermische koppeling van de twee
transistorparen worden de temperatuurverschillen tussen deze
twee zo klein dat ze geen signifikante bijdrage aan de fout
leveren.
- 20 nodig kunnen afwijkingen in de sperstroom gekompenseerd
worden door de versterking van een van de twee
voorversterkers te wijzigen.
In principe blijven er twee foutoorzaken over waar aandacht
aan besteed kan worden; het effekt van de bulkweerstanden en
de offsetstromen van de voorversterkers.

Een ander aspekt waar tot nu toe nog geen rekening mee is
gehouden is het dynamisch gedrag van de Gain-cell. Gilbert
(1968) vermeld in zijn publikatie dat het klein signaal
gedrag van het ontwerp beschreven kan worden door een enkel
pool-systeem bij ft/A, waarbij A de versterking van de cell
is. In ons geval is deze gelijk aan IO/I s en in het algemeen
dus niet konstant. Op grond hiervan verwachten we een beter
hoogfrekwent gedrag naarmate de intensiteit groter is. In
ons ontwerp streven we er naar om IO niet meer dan 5 mA te
laten verschillen van Is om het effekt van de bulk
weerstanden te minimaliseren. Indien IO/I s niet groter mag
zijn dan 10 (bij transistoren met een ft van 200Mhz en een
gewenste bandbreedte van 20MHz) kunnen we bijvoorbeeld IO
instellen op 0.5 mA, zodat Is mag liggen tussen de grenzen
50 ~A (bandbreedte eis) en 5 mA (nauwkeurigheid). De
dynamiekomvang voldoet dan aan de gesteld eis (1:100).
Problemen kunnen optreden bij de uiterste waarden in het
bereik (x= +/-1). Hierbij is de basisstroom van twee
transistoren zeer klein, waardoor de ladingsopbouw of
-afname in de basis zeer traag verloopt. Het transport is
dan namelijk grotendeels gebaseerd op drift. Voor deze
verschijnselen is een nadere analyse met behulp van groot
signaal modellen, zoals wordt toegepast in de
schakeltechniek (Poorter,1976), noodzakelijk.
We volstaan hier met op te merken dat, gedwongen door de
beperkte nauwkeurigheid over het LPD oppervlak, niet het
volledige bereik gebruikt kan worden. Hierdoor zullen de
transistoren, mits de intensiteit hoog genoeg is, altijd
ingesteld blijven staan. Na een lijnpuls, wanneer de
stromen naar nul geregeld zijn, moeten we er steeds weI
voor zorgen dat de Gain-cell gelegenheid krijgt zich in
te stellen.
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Aard Maximale treedt Eis voor 1%
van de fout op bij: absolute fout
fout

Sper- 1-k 101104
stroom x = 0 k = = 1 +/-4%
verschil 1+k 102103

Temp f(llT)? xZ'~.65 /:,T < 13° (Tref = 2s)
verschil

Bulk- q
weerstand 0.385£0 x = +/-.577 m ::: -.Rllo-Isl < .052
R 2kT

/:,a ~aIO
2.04a Is

a3 - a4 x = 0 lla <
I 2a 2 10s

Verschil 1-k H2
voor- x ::: 0 k ::: = 1 +/-4%
verst. 1+k H1

Offset 2i1/Is x = -1 i1/I s < 1%
stroorn of resp. en
i1' i2 . 2i2/Is x = 1 i2/I s < 1%

6.7 HET KOMPLETE SCHEMA VAN DE GAIN-CELL MET BUFFERS

Figuur 6.7.1 toont het schema van de Gain-cell. We zien dat
de emitters van T1 en T2 niet aan aarde liggen rnalr gevoerd
worden naar buffer I. Deze heeft een virtueel geaarde ingang
zodat de sornstroom 11 + 12 vastgesteld kan worden.
Transistoren T3 en T4 zijn gekaskodeerd met behulp van T7 en
T8' Hiermee bereiken we een laagohmige afsluiting van deze
kollektors zodat de invloed van de terugwerkingskapaciteit
en de paracitaire kollektor-kollektorkapaciteit van T3 en T4
rninirnaal is. Bevendien is op deze rnanier de dissipatie in
T3 en T4 beide laag.
De verschilstroorn 13 - 14 wordt bepaald met behulp van de
stroomspiegel rond Tg, T10, en T11' Transistor Tg is
toegevoegd om een betere volgfaktor van de spiegel te
krijgen en een hogere uitgangsimpedantie te realiseren. De
uitgangstroom wordt toegevoerd aan buffer x, welke weer een
virtueel geaarde ingang heeft.
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Door de verhouding van de weerstanden R5 en R6 te wijzigen,
welke de instelstromen voer T7 en T8 leveren, kan de
nulinstelling veranderd worden.
Met de emitterweerstand R7 van de stroombron rond T12 kan de
de stroom 10 en daarmee de uitgangsamplitude ingesteld
worden.

BUfffR I

Fig. 6.7.1 Praktische realisatie van de Gain-cell

Wat betreft de bufferversterkers willen we het kort houden.
Hierbij hebben we globaal dezelfde ontwerpmethodiek
aangehouden als bij de stroomversterkers, zodat we naar de
desbetreffende paragrafen verwijzen. Enkele korte
opmerkingen hierover kunnen we weI maken. Beide buffers
bestaan uit een systeem met twee polen. Om een goede
stapresponsie te maken werden zelfindukties in de
kollektorleidingen aangebracht. Deze veroarzaken een
phantom zero waardoor de poolbanen globaal verlopen als
geschetst in fig. 5.3.2. Het ontwerp is zodanig
gedimensioneerd dat de stijgtijd van deze buffers ongeveer
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in x

1

30 nsec. bedraagt. Beide bufferversterkers hebben een
uitgangsimpedantie van 75 ohm en kunnen karakteristiek
afgesloten worden met een 75 ohm belasting.
Voor het overige verwijzen we naar figuur 6.7.2; het schema
en de dimensionering van de buffers.

in I

1

Fig. 6.7.2. Schema van de bufferversterkers.
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7 SIMULATIE EN PRAKTISCHE REALISATIE

In dit hoofdstuk proberen we de theoretische achtergronden
van voorafgaande hoofdstukken te toetsen op twee
verschillende manieren. Allereerst zullen we het
programma PHILPAC een aantal simulaties laten uitvoeren. Een
studie van de output zal een eerste bevestiging van de
theorie opleveren. Hierna zullen de voorspellingen van
theorie en simulatie vergeleken worden met een praktische
realisatie van de schakelingen.

7.1. HET SIMULATIEPROGRAMMA PHILPAC

Uit de gekozen strategie blijkt dat we het
simulatieprogramma gebruiken ter bevestiging/ondersteuning
van de theorie en niet direkt als gereedschap bij het
on twerp en dimensionering van de schakeling. De
mogelijkheden en beperkingen van PHILPAC in dit verband
willen we hierom kort toelichten.
PHILPAC (Philips Package for Analysis of Circuits) is een
programma pakket voor de analyse van elektronische circuits
door een komputer. Het behoort echter ook tot de
mogelijkheden analyses te doen van problemen uit andere
disciplines door equivalente elektronische modellen op te
stellen. Voorbeelden hiervan zijn problemen op het gebied
van warmte-, lading- en flux-transport maar ook fenomenen
van mechanische of dynamische aard vertonen analogien met
elektronische schakelingen en lenen zich dus voor een
analyse met behulp van PHILPAC.
De informatie die PHIL PAC nodig heeft alvorens de analyse
van een elektronisch circuit uit te voeren is:
- beschrijving van het circuit,
- de soort analyse die uitgevoerd moet worden en
- in welke vorm de output gepresenteerd moet worden.
De beschrijving van het circuit geschiedt door middel van
het benoemen van de knooppunten en het aangeven van het type
en de waarde van de komponenten die daarmee verbonden zijn.
PHILPAC kent in principe drie analyse mogelijkheden:

1) DC-analyse. Hierbij kunnen we drie analyse vormen
onderscheiden:
- Het berekenen van de DC-instelling van het circuit.

Het bepalen van de gevoeligheid van DC-stromen of
spanningen voor een aantal gespecificeerde komponenten- of
parameter waarden.
Het bepalen van de statistische eigenschappen van het
circuit met als uitgangspunt de statistische verdeling van
de waarden van komponenten of parameters.
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2) AC-analyse. Tijdens deze analyse kent PHILPAC de volgende
opties:
- Bepalen van het klein-signaal gedrag van het circuit

(Amplitude en faseverloop, ingangs- en uitgangsimpedanties,
tweepoort parameters, polaire figuren, etc.)
Berekenen van de statistische eigenschappen van het klein
signaal model.
Optimalisatie van komponentwaarden, gegeven een output
funktie of tabel

3) Transient-analyse. Deze tijddomein analyse berekent de
responsie op een gespecificeerde tijdfunktie aan de ingang.

Met name de optimalisatie tijdens de AC-analyse is een zeer
krachtig hulpmiddel bij het bereken van de komponenten. 20
kan PHILPAC al snel in he~ ontwerpproces een rol gaan spelen
zonder dat we genoodzaakt zijn te vervallen in allerlei
'Trial & Error' technieken.
Hoewel we feitelijk slechts aIleen geinteresseerd zijn in de
transient responsie van de schakeling zullen we desondanks
een demonstratie geven van zo'n optimalisatie in het
frekwentiedomein.
Ook de statistische eigenschappen van het circuit spelen een
minder grote rol. Een dergelijke analyse wordt zinvol indien
de schakeling in grote aantallen gereproduceerd meet worden.

7.1.1 SIMULATIE VAN DE VOORVERSTERKERS

We beginnen het PHILPAC programma met de beschrijving van
het circuit. Hiertoe worden de knooppunten van het circuit
genummerd (zie fig. 7.1.1) en aangegeven hoe de komponenten
met hun bijbehorende waardes verbonden worden.
Voor de invoer van deze gegevens zie bijlage 1.1. We zien
dat de gebruikte transistoren alleen het type hoeft worden
opgegeven. PHILPAC kent namelijk een grate bilbliotheek met
veel modellen van de belangrijkste Philips halfgeleiders. De
junktie FET BF 4100 zit echter niet in deze bibliotheek.
Door een aantal parameters van de BFW 10 te wijzigen kunnen
we de benodigde FET toch op een eenvoudige manier
modelleren.
De DC-analyse.
Om de kans op numerieke overflow en/of konvergentieproblemen
tijdens het (Newton-Raphson) iteratie proces te vermijden
geven we voordat de DC analyse begint enkele startwaarden
op in de buurt van de verwachte eindoplossing.
De belangrijkste knooppuntspanningen en takstromen worden
gegeven op bijlage 1.2. We merken op dat de offset spanning
op de ingang door de opamp regeling nagenoeg nul is.
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Fig. 7.1.1 Benoeming van de knooppunten van
de voorversterker.

De Transient analyse.
In paragraaf 5.3.1 hebben we afgeleid dat voor twee reele
polen bij 25MHz voor LO (= L1 in PHILPAC) en R' (= R8) moet
gelden: LO = 20nH en R' > 6 Ohm.
In de transient analyse proberen we nu te achterhalen of
dit inderdaad het geval is, d.w.z. dat er een waarde voor
R8 > 6 bestaat waarbij een stapresponsie zonder overshoot
optreedt. Uit de stapresonsie kunnen we immers afleiden dat
indien de overshoot juist verdwijnt bij toename van R8, de
polen op dat moment reeel en even groot zijn. In bijlage
1.3 tim 1.7 worden de stapresponsies volgens PHILPAC
weergegeven voor enkele waarden van R8 (7, 7.5, 8, 8.5 en 9
Ohm) .
We zien dat voor R8 = 8.5 Ohm deze situatie inderdaad
optreedt.
Uit de 90% responsietijd of de stijgtijd kunnen we een
redelijke schatting maken voor de ligging van dit pool-paar.
De genormeerde stapresponsie van een dergelijk tweede orde
systeem wordt gegeven door:

R( t) = 1 - (1 + ~ t) exp (-At) (7.1.1)

De 90% responsietijd wordt hieruit numeriek berekend. Het
resultaat is:
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t(90%) = 3.89/}. (7.1.2)

Uit bijlage 1.6 en met R8 = 8.5 Ohm voIgt t(90%) = 28 nsec
dus met (7.1.2) geldt: A= 140.106, overeenkomend met
22.3 MHz. Deze waarde komt goed overeen met met onze
voorspelde waarde.
Een soortgelijke berekening kunnen we maken met behulp van
de stijgtijd welke door PHILPAC bepaald is.
PHILPAC maakt gebruik van een methode met variabele
stapgrootte om het overgangsverschijnsel te bepalen. In de
grafieken wordt echter maar op een aantal tijdstippen het
resultaat van de responsie weergegeven. We mogen daarom de
aannemen dat de nauwkeurigheid van de door PHILPAC berekende
waarde van de stijgtijd groter is dan we uit de grafiek
kunnen afleiden. PHILPAC vindt voor de stijgtijd een waarde
van 20nsec. Uit de genormeerde stapresponsie voIgt na een
numerieke berekening:

t s = t(90%) - t(10%) = 3.89 - 0.532)/~ = 3.36/~

(7.1.3)
Met t s = 20.271 nsec voIgt hieruit }.= 166.106 overeenkomend
met 26 MHz.

Uit de waarden voor Ll(=20nH) en R8(=8.50hm) kunnen we met
behulp van uitdrukking (5.3.13) de posities van de phantom
zeros berekenen. Deze liggen nu bij 58 MHz en 10 MHz. Dit
zou kunnen suggereren dat de poolbanen zouden moeten
verlopen als geschetst in figuur 5.3.12, voorbeeld 5. Een
van de twee nulpunten ligt immers voorbij de pool P3 welke
afkomstig was van de tweede trap van de versterker. Deze
pool ligt dus nu tussen de beide nulpunten. Hierdoor bestaat
er geen garantie meer dat er pooltakken tussen de nulpunten
aankomen. In voorbeeld 5 gebeurt dit ook nieti de polen Pl
en P2 blijven komplex. Het geheel resulteert dus in een
stapresonsie welke zowel door de reele pool P3 als door de
komplexe polen Pl en P2 bepaald wordt (en in mindere mate
door P4)' We hebben echter al aangetoond dat de responsie
bepaald werd door twee reele sarnenvallende polen. Deze
diskrepantie is niet moeilijk te verklaren. De schatting van
pool P3 is te pessirnistisch geweest. Door de lokale
terugkoppeling in de tweede trap meet deze pool feitelijk
een stuk hoger, en daarorn niet tussen de twee nulpunten
liggen. Hierdoor lijken de wortelkrommen meer op die uit de
voorbeelden 1, 2 of 3, resp. fig. 5.3.8, 5.3.9 en 5.3.10.
Het enige verschil is dat pool P3 en nulpunt n2 een stuk
verder naar links liggen.

De AC-analyse.
Bijlage 1.8 en 1.9 vertonen het arnplitude- en fasev~rloop van
de voorversterker met de gevonden waarden van Ll en R8. In
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deze diagrammen zien we ook de invloed van de polen welke
niet dominant waren voor de stapresponsie. De fasedraaiing
bij 27 MHz is al ongeveer 180 graden. De dubbele reele pool
levert hieraan een bijdrage van 90 graden zodat de
resterende fasedraaiing veroorzaakt moet worden door twee
extra polen. Bovendien bedraagt de afval in het amplitude
diagram hoven de kantelfrekwentie meer dan 12 db/oktaaf.

Zoals vermeld bezit PHILPAC ook de mogelijkheid om tijdens
de AC-analyse een optimalisatie uit te voeren. Hierbij moet
een funktie (of tabel) in het frekwentiedomein opgegeven
worden. Als voorbeeld bekijken we de optimalisatie van
PHILPAC voor een Butterworth overdracht van ons systeern.
Deze overdracht is zeer eenvoudig te specificeren (een
maximaal vlakke amplituderesponsie). Als variabelen kiezen
we hierbij de posities van de phantom zeros, welke geheel
vastgelegd worden door Ll en R8 (La en R' in vgl. 5.3.13).
De waarde van Co is al eerder vastgelegd (2.2nF).
Bijlage 1.10 en 1.11 tonen het resultaat van deze
optimalisatie. PHILPAC vindt Ll=13nH en R8=7.4 Ohm.
Met behulp van deze waarden worden de Bode-diagrammen weer
bepaald, zie bijlage 1.12 en 1.13. We zien inderdaad een
Butterworth-achtige overdrachtkarakteristiek; een vlakke
frekwentieresponsie met een scherp knikpunt bij 25 MHz. De
fasedraaiing bij het knikpunt bedraagt 180 graden zodat het
systeem zich gedraagt als een vierde orde laagdoorlaat
overdracht.

7.1.2 SIMULATIE VAN DE GAIN-CELL

In deze paragraaf bekijken we het gedrag van de Gain-cell aan
de hand van de absolute fout e = y - x. We zijn hierbij
vooral geinteresseerd in de effekten van:
- de bulkweerstanden,
- de stroomversterkingsfaktoren bij lage ingangsstromen en
- het verschil in temperatuur tussen de transistoren.
De overige foutenbronnen zoals beschreven in hoofdstuk 6
resulteren in het algemeen in eenvoudige uitdrukking voor
de absolute fout zodat we het niet nodig achten deze te
simuleren.
Bijlagen 1.14 en 1.15 geven weer de circuitbeschrijving
en fig. 7.1.2 het ciruit met de knooppunten. De toegepaste
dual transistor is een MAT 02 (zie bijlage 6).

De modellering hiervan bestaat uit een wijziging van de
parameters van een standaard transistor (Be 548). Dit type
is een van de weinige waarvan een 'extended model' in de
bibliotheek is opgenomen. Dit model geeft een betere
beschrijving van de fysische transistor dan de normale
modellen in PHILPAC. In dit model zijn namelijk ook de
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effekten opgenomen van:
gener~tie/rekombinatiein de emitter depletielaag,

- lage injektie, waardoor hFE en ft afnernen,
- het Early-effekt,
- dynarnische kollektorweerstand, etc.
In dit model is in tegenstelling tot de andere rnodellen ook
de junktietemperatuur onafhankelijk van andere transistors
in het circuit te kiezen.
De aansturing van de Gain-cell wordt gevormd door twee ideale
stroombronnen. De ingangsvariabelen zijn JP (=I s ' de
lichtintensiteit) en X (de plaats of modulatie index).
Omdat in PHILPAC expressies in output statements niet zijn
toegestaan en daarin aIleen elektrische variabelen mogen
voorkomen worden de modulatie index y en de absolute fout e
met behulp van een extern circuit met een gestuurde
stroombron omgezet in een elektrische stroom.

®+
Es

Fig. 7.1.2 Benoeming van de knooppunten van de
Gain-cell.

Er worden vier plots gemaakt (bijlagen 1.16 tim 1.19) , elk
met een verschillende waarde van JP (5pA, 50pA, 500nA,
0.5mA).
In elke plot wordt de absolute fout uitgezet als funktie
van x. Een waarde van 20ML op de horizontale schaal
betekent een fout van 1% op het totale x-bereik.
Om ook het gedrag bij temperatuurverschillen te kunnen
bestuderen wordt in elke plot ook de fout uitgezet voor het
geval dat de transistoren een temperatuurverschil bezitten
van 5 graden. Hierdoor is een tweede circuit nodig met
dezelfde ingangsgrootheden maar met een gewijzigde junktie
temperatuur van een transistorpaar.

We bekijken nu eerst het geval waarbij er geen
ternperatuurverschil is. (de met '1' genummerde plots)
Bij de meeste plots treedt er een fout op, welke afkomstig
is van de bulkweerstanden (zie ?aragraaf 6.3). In bijlage
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1.18 is deze gelijk aan nul. In deze situatie z~Jn de
staartstromen van Tl/T2 en T3/T4 gelijk, zodat in
overeenstemming met (6.3.2) x en y ook aan elkaar gelijk
zijn. Een eventuele andere fout valt binnen de resolutie
van de grafieken (=0.83ML) en is derhalve niet
waarneembaar.
Zowel een verhoging als verlaging van de stroom JP doet de
fout aanzienlijk toenemen. In bijlage 1.19 is het verschil
van de staartstromen gelijk aan 4.SmA. We zien dat de
absolute fout optreed bij x = +-.6 en dat deze bijna gelijk
is aan .02. Dit is in overeenstemming met het kriterium dat
we in paragraaf 6.3 afgeleid hebben; voor een fout e < 0.02
moest gelden dat IIo - Isl = IJP - J51 < 5.2 mAo
Ook voor lage waarden van JP is het effekt van de
bulkweerstanden waarn€~mbaar.

In bijlage 1.16 (JP = SpA) treedt nog een ander effekt op.
In analogie met fouten veroorzaakt door offsetstromen,
treedt de grootste fout op bij x = +-1. Dit duidt op een
effekt veroorzaakt door de basisstromen. De generatie
rekombinatiestroom in de emitter depletie laag wordt
relatief groot. Deze draagt niet bij tot de kollektorstroom,
Zoddt de stroomversterking van de transistor snel afneemt.
Er treed dus als het ware een 'offset' effekt op.
In principe hoeven we ens niet druk te maken over dit
verschijnsel. De ondergrens waaraan JP moet voldoen is op
grond van de bandbreedte immers al vastgesteld op SOuA.

Zoals uit de bijlagen blijkt is de fout als gevolg var een
temperatuurverschil (de met een '2' genummerde plots)
gesuperponeerd op de andere foutbijdragen. In bijlage 1.18,
waar dit effekt de enige bijdrage levert, zien we dat een
maximum bereikt wordt voor een x-waarde van 0.6 a 0.7. In
tabel 6.2.1 hebben we berekend dat de maximale fout b~j een
temperatuurverschil van S graden gelijk is aan 7.5*10 .
Dit wordt bevestigd door het PHILPAC resultaat.

7.2 PRAKTISCHE REALISATIE

Na de toetsing van de theorie met behulp van de simulatie is
de praktijk aan de beurt. Vooral bij hoogfrekwente
schakelingen als deze worden in de praktijk vaak effekten
geintroduceerd welke een aanzienlijke invloed hebben op het
gedrag van de schakeling. Het is ondoenlijk al deze
effekten vooraf in te schatten of te berekenen. zou dit
mogelijk zijn dan zou dit betekenen dat de lay-out van de
schakeling grotendeels al in een beginstadium van het
ontwerp vast moet staan. Dit is vaak niet mogelijk.
Dit wil niet zeggen dat we er dan maar geen rekening mee
moeten houden en fOp goed geluk' een schakeling ontwerpen en
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opbouwen. Onder een goed ontwerp verstaan we dan ook dat
ontwerp waarbij de problematiek van de praktische realisatie
bij het ontwerp-proces een rol heeft gespeeld. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat we ons moeten realiseren dat een
fysische weer stand nooit een weer stand is in theoretische
zin, of zelfs dat een verbinding een komplexe impedantie is
(de zelfinduktie van een vrijliggende draad bedraagt
ongeveer 1nH/mm).
Het spreekt vanzelf dat naarmate de schakeling
hoogfrekwenter is, meer met dit soort effekten rekening
gehouden moet worden. Een aantal overwegingen die bij ons
on twerp een rol hebben gespeeld willen we daarom in het kort
toelichten.

- Het vermijden van parasitaire kapaciteiten tussen signaal
leidingen. Deze kapaciteiten kunnen voor bijzonder
hinderlijke verschijnselen zorgen. Dit leidt tot een
onvoorspelbaar hoogfrekwent gedrag. Elke kapaciteit tussen
onderlinge signaalleidingen is namelijk een vorm van terug
koppeling.
Een effektieve bestrijding vormt het gebruik van een print
met een aardvlak. Hierdoor zijn de kapaciteiten naar aarde
aanzienlijk groter dan tussen onderlinge signaalleidingen,
waardoor deze laatstgenoemden een minder grote rol spelen.

- Het vermijden van hoogohmige ingangen van
versterkertrappen. Dit is een noodzakelijk gevolg van de
voorafgaande maatregel. Ais de shuntkapaciteiten van de
signaalleidingen groot zijn, moeten de ingangsimpedanties van
de versterkertrappen laag zijn om geen extra polen of
poolverschuivingen te introduceren.

- Een ander aspekt wat hier nauw mee samenhangt is de
'designability' van een versterkertrap (Nordholt,1981).

We zouden deze uitdrukking kunnen vertalen met de term
'ontwerp-vriendelijkheid'. Naarmate een versterkertrap
in zijn theoretische beschrijving minder afhankelijk is van
zijn bron- en belastingsimpedanties des te eenvoudiger is
deze in te zetten in het totale ontwerp. Vaak bevatten bron
en belastingsimpedanties weI een of meerdere tijdkonstanten,
zodat deze de overdrachtsvergelijkingen van een ontwerp
onvriendelijke trap vaak nodeloos gekompliceerd kunnen maken.
Een eenvoudig voorbeeld van het verhogen van de
designability bij een gemeenschappelijke emitterschakeling
is de toevoeging van een kaskode-transistor. Zonder deze
toevoeg'.ng kan de overdracht bij komplexe bron- en
belastingsimpedanties erg ingewikkeld worden. De toevoeging
van een kaskode resulteert nagenoeg in de eliminatie van
het Miller effekt en een verhoging van de uitgangsimpedantie.
De volgende trap kan dan weer beschouwd worden als ideaal
stroomgestuurd, terwijl de eerste trap zelf beschreven kan
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worden door een enkel pool systeem met een pool bij ft/a
(mits deze op zijn beurt weer stroomgestuurd is). De pool
bij ft van de kaskode is vaak verwaarloosbaar en zo niet, in
ieder geval bekend. Dit kunnen we niet vaak zeggen van een
ontwerp-onvriendelijke versterkertrap; hierbij zijn
benaderingen en afschattingen eerder regel als uitzondering.
Dit wordt ook nog in de hand gewerkt door het feit dat niet
altijd aIle parameters van gebruikte halfgeleiders door de
fabrikant verstrekt worden, of dat deze onder andere
omstandigheden zijn gemeten. Wat betreft de designability
loont het dan ook de moeite om deze omstandigheden in een
praktische situatie zo veel mogelijk na te streven.
In praktijk komt dit er meestal op neer dat een ideale
stroomsturing en een lage belastingsimpedantie het aantal
parameters in de overdrachtsvergelijkingen kan reduceren.
Deze overdrachten kunnen dan nauwkeuriger beschreven worden.
Op die manier resulteert dit in een ontwerp-vriendelijke
versterkertrap.
In ons ontwerp hebben we ten aanzien de designability een
enkele keer gezondigd. De tweede trap rond TZ is namelijk
niet zuiver stroomgestuurd. De ingangsimpedantie hiervan is
namelijk van dezelfde ordegrootte als de uitgangsimpedantie
van de eerste trap (FET en drainweerstand). Dit komt dan ook
zoals gebleken is tot uiting in de onzekerheid omtrent de
ligging van de pool P3 van deze trap. In principe zijn er
twee mogelijkheden om dit te ondervangen. Allereerst kunnen
we de FET kaskoderen en de de drainweerstand vervangen door
een stroombron. Uit ruisoverwegingen is dit echter niet aan
te raden; de kaskode transistor en de stroombron dragen
niet bij tot de versterking maar weI tot de ruis. Ais tweede
mogelijkheid kunnen we, in plaats van de lokale
terugkoppeling in het emittercircuit, terugkoppeling op de
basis van TZ toepassen. Hiertoe moeten we een kollektor
weer stand en een kollektor-basis weer stand aanbrengen. De
ingangsimpedantie van deze trap wordt dan lager zodat de
stroomsturing vanuit de drain van de FET beter benaderd
wordt en de pool beter te berekenen is.
Achteraf bezien was dit wellicht een betere mogelijkheid
geweest, vooral omdat tijdens de simulaties is gebleken
dat de positie van de pool P3 weI degelijk een rol speelt.
De positie ten opzichte van het tweede nulpunt is immers
van doorslaggevende betekenis voor het poolbanen verloop.

- Bij een hoogfrekwent ontwerp als dit is het belangrijk
vooral bij lage impedantie niveaus de verbindingen kort te
houden om parasitaire indukties te vermijden. Een kritisch
pad in de schakeling is bijvoorbeeld het pad: kollektor T7,
La, Co' R' en aarde. Een te lange verbinding zal de
zelfinduktie van dit pad vergroten. Induktie LO is eigenlijk
al niet meer dan een korte verbinding; een luchtspoel van
2.5 wikkeling met een diameter van 3 rom.
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Om deze reden worden de voedingsleidingen zo veel mogelijk
betrokken uit een sterpunt, waarbij aan het eind een
keramische ontkoppelkondensator wordt aangebracht.

7.2.1 METINGEN AAN DE VOORVERSTERKERS

De metingen die aan de voorversterkers verricht zijn
omvatten:
- Meting van het ruisniveau,
- metingen aan het DC-restorage circuit en
- metingen van de stapresponsie.

Het ruisniveau van de versterker.
Omdat afhankelijk van de bronimpedantie (4KW-cel of LPD)
signifikante verschillen verwacht worden in het ruisspektrum
van de versterker, zijn de metingen onder beide
omstandigheden uitgevoerd.
Bij het gebruik van de LPD is de bronimpedantie
vergelijkbaar met een weerstand van 50K. om niet afhankelijk
te zijn van de ruiseigenschappen van de LPD, worden de
metingen gedaan met een metaalfilmweerstand van 50K.
Bij het gebruik van een 4KW-cel is de bronimpedantie
kapacitief. Deze kar~citeit staat parallel met de ingang
van de schakeling. In de berekeningen van hoofdstuk 5 is
deze kapac;teit niet meegenomen. om een vergelijking te
kunnen maken met deze resultaten is het ruisniveau van de
versterker gemeten bij een open ingang.

De frekwentieschaal is bij de metingen in tweeen gedeeld.
Het laagfrekwent gedeelte « 10KHz) werd met een speciaal
voor dit gebied geschikte spektrum analyser gemeten. De hoog
frekwent analyser had in dit gebied te vee1 eigen ruis.
Speciaal voor deze ruismetingen werd een versterker
ontwikkeld welke de uitgangsstroom van de voorversterker nog
eens ea. 70 maal versterkte en gesehikt was om de belasting,
welke gevormd werd door de analyser (75 Ohm), te sturen.
Het ruisniveau van de versterker komt hiermee ruim boven de
eigen ruis van de spektrum analysers te liggen.
Na ijking werd de transimpedantieversterking van het geheel
nauwkeurig vastgesteld op T = 5.33.10 6 ViA (100-10MHz).
De metingen resulteerden in een serie plots welke in bijlage
2 weergegeven zijn. Telkens is bij elke plot vermeld:
- Het referentieniveau. Dit is de waarde van de bovenste
lijn in de plots en wordt uitgedrukt in dBV (LF-analyser) of
DBpV (HF-analyser).
- De vertikale sehaalgrootte uitgedrukt in dB/div = dB/em.
- De begin en eindfrekwentie op de horizontale sehaal. Deze
is lineair.
- De resolutiebandbreedte (RBW) van het filter. Dit filter
is zodanig gekozen dat de filterbandbreedte overeenkomt met
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de ruisbandbreedte.
Het bovenste spoor in een plot geeft steeds het ruisspektrum
van de versterker weer met een 50k bronweerstand. Bij het
tweede spoor is de ingang opengelaten. Indien er nog een
derde spoor aanwezig is, betreft dit het ruisniveau van de
spektrurnanalyser. In de andere gevallen is dit
verwaarloosbaar klein.

De totale ruisstroorndichtheid aan de ingang van de
versterker kan nu berekend worden met behulp van:

iverst(A/IHz) = un(V)/(T./RBW) (7.2.1)

Hierbij is un de voor de eigen ruis van de analyser
gekorrigeerde meetwaarde. Noemen we de gemeten waarde ug en
de eigen ruis Uo dan kan un berekend worden uit:

(7.2.2)

Deze korrektie is vooral nodig bij de HF-analyser in het
gebied: 10KHz-100KHz.

Voor de dUidelijkheid z~]n de meetwaarden nog eens uitgezet
op een logaritmische frekwentie as (zie fig. 7.2.1)

-- -,

i
,

/

Fig 7.2.1 Ruisspektrum van de voorversterker bij
afgesloten (SOK) en open ingang.

De stippellijnen in deze figuur is het gestyleerde
frekwentiespektrum zoals berekend in paragraaf 5.1.
Het horizontale niveau ligt bij 580 fA/1Hz (Zs = 50K) en
130 fA/ Hz (Zs =00 ). Het witte rUisspektrum zoals di t
gemeten is, komt zeer goed overeen met de berekende niveaus.
Een kleine afwijking treedt op tussen 10 en 100KHz bij een
open ingang. In dit gebied is de analyser-ruis erg groot
(zie plot 4 bijlage 2.1). Dit leidt ook na korrektie tot een
onnauwkeurig resultaat.
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Het gemeten hoogfrekwent spektrum ligt iets boven de
berekende assymptoot. Dit is te wijten aan een parasitaire
kapaciteit aan de ingang, bijvoorbeeld als gevolg van te
lange bedrading. Bij een open ingang is deze iets kleiner.
Uit de relatieve verschuiving van het snijpunt van een
rechte door de meetpunten met het witte ruisniveau kunnen
we de totale ingangskapaciteit bepalen. Hieruit voIgt dat
deze ongeveer 9pF bedraagt (theoretisch was afgeleid:
Cin = 7.5pF).

Het oplopen van het spektrum bij lage frekwenties wordt
vermoedelijk door meerdere bronnen veroorzaakt. Een van de
bijdragen wordt gevormd door de 1ff ruis van de FET. Zoals we
in paragraaf 5.1.2 hebben is deze aIleen belangrijk bij de
afgesloten ingang (LPD). De frekwentie waarbij de witte ruis
en de 1ff ruis aan elkaar gelijk zijn ligt bij f c ' = 600 Hz.
(zie fig. 7.2.1) Bij een open ingang is dit 30 Hz.
We zien dat het spektrum bij lage frekwenties ook toeneemt.
Dit is O.a. het gevolg van het ruisspektrum van de
chopperversterker. De exakte invloed hiervan is moeilijk te
bere':enen, vooral omdat de chopper twee toestanden kent met
elk hun specifieke ruisinvloed.
Het ruisspektrum van de chopperversterker is allesbehalve wit.
Boven de chopfrekwentie is in ieder geval een 1ff spektrum
aanwezig. Bovendien heeft deze ruisbron op twee manieren
invloed op de schakeling. In eerste instantie zullen de
spanningsfluktuaties op de ingangen 'gezien' worden door de
FET hetgeen resulteert in een verhoogde ruisbijdrage. Ook
zal de invloed van de chopperruis aan de uitgang zichtbaar
zijn en via T3 binnendringen in de schakeling. Dit laatste
wordt zo veel mogelijk vermeden door het RC filter aan de
basis van T3'
In een iets andere konfiguratie van de schakeling rond de
chopperversterker werd de invloed van spanningsfluktuaties
op de ingang zeer duidelijk. Een beschrijving hiervan valt
echter niet duidelijk in het verband met het gepresenteerde
ontwerp. Hiervoor verwijzen we naar appendix A.
Het verdient aanbeveling het ruisspektrum van de
chopperversterker nog eens nader te bestuderen. Vooral het
genoemde effekt, dat de ruis aan de ingangsklemmen afwijkt
van hetgeen op grond van het uitgangssignaal mag worden
verwacht, verdient nog aandacht. Met name in konfiguraties
waarbij de chopper gebruikt wordt als DC-stabilisatie van
een ontwerp spelen dit soort verschijnselen een belangrijke
rol.
Wat het praktische gebruik van ons ontwerp betreft is het
verschijnsel een bijzaak. Door het regelmatig 'nullen' van
het DC-restorage circuit worden frekwenties lager dan de
lijnfrekwentie van de scanner onderdrukt.
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Het DC-restorage circuit.
Het doel van deze metingen is dat we willen weten hoeveel
procent van de lijntijd we moeten reserveren om de
schakeling te 'nullen'. Bovendien willen we bekijken of de
drooprate klein genoeg is om geen offset fouten te
introduceren.
Om de snelheid van het DC restorage circuit te meten brengen
we een blokspanning van 10KHz aan op de ingang van de
versterker. De MOSFET schakelaars houden we gesloten. Na
elke verandering van het ingangssignaal heeft de
DC-restorage een bepaalde tijd nodig om het uitgangssignaal
naar nul te regelen. Als belasting wordt een weerstand van
1KOhm genomen. Het oscilloskoopbeeld laat nu een responsie
zien, dat veel overeenkomsten vertoont met de responsie van
een eerste orde hoogdoorlaat filter. Dit is geheel in
overeenstemming met uitdrukkingen (5.4.11) en(5.4.12).
Uit het snijpunt van de raaklijn in t=O met het niveau Vu=O
is de tijdkonstante af te lezen. Deze bedraagt 3psec. De
tijd waarin het uitgangssignaal tot 1% van zijn beginwaarde
is teruggebracht bedraagt 14~sec. Voor aIle zekerheid
stellen we nu dat de tijd waarin beide schakelaars gesloten
moeten zijn gelijk moet zijn aan 20~sec.

De lijnpuls van de scanner duurt echter maar O.5~sec. Deze
moet dus worden verlengd. Hiervoor is een eenvoudige
one-shot schakeling ontworpen welke tevens dienst doet als
'power up' bij het aanzetten van de schakeling (zie bijlage
7) •

4

/
1 1/

v

/
V

/

/
/

/

I!mAl 11

0,8

0.6

0,4

0.2

o 4 8 10 tlmirj
~

Fig. 7.2.2. Droop-rate van het DC-restorage
circuit.

De 'droop-rate' van het restorage circuit is gemeten door na
het openen van de schakelaars de uitgangsstroom als funktie
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van de tijd uit te zetten (zie fig.7.2.2).
Uit de helling van de grafiek voIgt de droop-rate. Deze
bedraagt 920~A/9.5min = 1.61pA/sec; kleiner dan we in
paragraaf 5.4.2 geschat hadden.
In het overzicht van de foutenbronnen welke een fout kunnen
veroorzaken in de bewerking van de Gain-cell is vermeld dat
moet gelden i1/Is < 1% en i2/Is < 1% waarbij i1 en i2 de
totale offset fout is van het restorage circuit. Bij een
minimale intensiteit Is = 50~A moet i1 en i2 dus kleiner
zijn dan SOOnA. Bij een lijntijd van 1.5msec is hieraan
ruimschoots voldaan.

De stapresponsie.
De stapresponsie van de voorversterkers is gerneten onder de
volgende kondities:
- De uitgangsspanning van de funktiegenerator wordt
aangeboden via een serieschakeling van S 10K weerstanden.
Hiermee wordt de totale parallelkapaciteit van de
serieweerstand verminderd (zie fig. 7.2.3).

100

10

STROOM 
VERSTERKER

........~---"o:------I- - - - - - +---1

FUNKTIE 
GENERATOR

Fig. 7.2.3 Meetopstelling.

- De uitgangsstroom wordt gemeten door deze via een '00 Ohm
weerstand naar een spanning om te zetten en met een 1:10
probe op een oscilloskoop zichtbaar te maken.
Om een optimale stapresponsie te verkrijgen moeten er eerst
een aantal afregelingen plaatsvinden. De eerste afregeling
betreft trimmer C1' Deze regelen we zodanig af dat bij een
relatief lage frekwentie (100kHz) de horizontale gedeeltes
van een responsie op een blokgolf recht lopeno Na deze
afregeling is voldaan aan de relatie R,C1 = ROCO'
In de praktijk zal de emitterweerstand van T3 als een vaste
weerstand uitgevoerd worden. Nu dit in de proefopstelling
nog niet het geval is wordt deze zo afgeregeld dat met een
ruime marge oscilleren niet kan optreden. De afregeling van
de lusversterking is wat betreft de stapresponsie niet
kritisch. De eindligging van de polen is niet aIleen
afhankelijk van de lusversterking (zoals bij veel andere
ontwerpen), maar in ons geval ook van de posities van de
twee phantom zeros. De enige eis die gesteld wordt is dat de
lusversterking ongeveer 2000 moet bedragen.
Als laatste afregeling wordt R' zo ingesteld dat de gewenste
stapresponsie optre~dt.
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Na voorafgaande afregel~rocedure vinden we een keurige
stapresponsie zoals foto 1 in bijlage 3.1 laat zien. De
responsietijd is kleiner dan 50nsec, terwijl de stijgtijd
ongeveer 20nsec bedraagt.
Om vast te kunnen stellen waar de phantom zeros liggen, wordt
R' opgemeten. Er van uitgaande dat LO als gevolg van
parasitaire indukties niet groter is geworden, dan voIgt met
(5.3.13): n1 = BMHz en n2 = 71 MHz. Vergelijken we dit met
de simulatie (n1 = 10MHz en n2 = 58MHz) dan konstateren we
dat de nulpunten wat verGer uit elkaar liggen. Dit duidt op
een te kleine lusversterking. Deze is nog eens opgemeten
door de uitgangsstroom en ingangsspanning te vergelijken.
Bij een frekwentie van 100KHz en een uitgangsstroom van 10mA
blijkt de ingangsspanning ongeveer 300~V te zijn. Hieruit
voIgt dat de transkonduktantie van het aktieve deel gelijk
is aan 30A/V. Met (5.4) voIgt dan Ao = 1650. Dit is
inderdaad kleiner.

Bij de metingen in de proefopstelling met de Gain-cell bleek
de totale versterkingsfaktor (1000X) enigszins te klein te
zijn. De versterking is echter eenvoudig te wijzigen door
weerstand RO te verkleinen. De theoretische afleidingen
blijven ook in dit geval geldig, mits de transkonduktantie
van het aktieve deel evenredig vergroot en C1 evenredig
verkleind wordt. Ondanks enkele poolverschuivingen in de Ius
zijn dezelfde resultaten te behalen als voor de 1000-X
versie. Foto 2 bijlage 3.1 toont de stapresponsie van de
2000X variant van de versterker.

Tot op dit moment is het niet mogelijk geweest het gedrag
van de versterker te onderzoeken onder 4KW-cel kondities;
d.w.z. een kapacitieve bronimpedantie. Het probleem is dat
een ideale stroomsturing niet eenvoudig te realiseren is.
Een aktieve spanningsgestuurde stroombron voegt al gauw te
veel ruis toe. Zouden we deze proberen te benaderen door een
zeer grote weerstand in serie met de funktiegenerator dan
zal de onvermijdelijke parallelkapaciteit een nulpunt in de
totale overdracht veroorzaken, waardoor een vertekend beeld
van de frekwentie (en stap) respc~sie optreedt.
De beste oplossing is om een snelle fotodiode te gebruiken
en deze met een gemoduleerde lichtbron te belichten. De
bandbreedte van een fotodiode kan namelijk veel groter zijn
dan die van de versterker, zodat we aIleen de overdracht van
deze laatste meten. Met een LPD is dit zeer zeker niet het
geval (bandbreedte B-10MHz). Een dergelijke proefopstelling
is op dit moment nog niet aanwezig.
De verwachting is dat het gedrag van de versterker onder
deze kondities niet veel verschilt met de huidige
opstelling. Immers de pool P1 zal een faktor 20 kleiner
worden (Rp = 1M i.p.v. 50K) maar in ruil daarvoor zal de
lusversterking een faktor 20 toenemen, zodat het produkt van
de polen en de lusversterking (vergelijking 5.3.10) niet
verandert.
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7.2.2 METINGEN AAN DE GAIN-CELL

Het gedrag van de Gain-cell wordt bestudeerd onder
omstandigheden overeenkomstig met de PHILPAC
simulaties. Hierbij werd bij verschillende licht
intensiteiten het totale x-bereik afgetast en bekeken
hoe daarbij het verband tussen x en y was.
We moeten bij een dergelijke analyse wel zorgen voor een
nauwkeurige aansturing van de Gain-cell. Tijdens de
simulaties kon dit met een eenvoudige algebraische expressie
gerealiseerd worden. zo eenvoudig ligt dit in de praktijk
niet. We zouden hierbij over een aanstuurschakeling moeten
beschikken welke een orde beter is dan de Gain-cell. We
kiezen daarom voor een andere oplossing.
Afgaande op de uitstekende eigenschappen van de LPD en
versterkers wat betreft lineariteit en offset(drift) lijkt
het ons haalbaar de modulatie van de ingangsstromen met
behulp van een optische methode te reali52ren.
Overeenkomstig de simulaties willen we het x-bereik
doorlopen zodat we een lichtstraal met met eenparige
snelheid ov€r het LPD oppervlak moeten bewegen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de reeds ontwikkelde laserscanner.
Deze scanner heeft een scanlijn van 40cm. Hiervan wordt 5mm
via een lenzenstelsel (1:1) afgebeeld op de 5mm lange LPD.
In de stralengang is een polaroid filter opgenomen om de
lichtintensiteit op de LPD te kunnen varieren (zie fig.
7.2.3).

IN SPIEGE L 2xLENS 1=100

Fig. 7.2.3 Optische opstelling voor de metingen
van de Gain-cell.

De uitgangsspanningen zoals die gemeten zijn aan de
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uitgangen van de buffers z1Jn zichtbaar gernaakt op de foto's
3 tim 6 bijlage 3.1 en 3.2. Bij de metingen is gebruik
gemaakt van de 2000X-versie van de versterker. De
ingangsstroom welke bij de foto's vermeld is, moet dan met
2000 vermenigvuldigd worden om de som van de ingangsstromen
van de Gain-cell te vinden.
Omdat slechts een zeer klein stukje van de scanlijn
afgebeeld wordt op de LPD bevindt deze zich de meeste tijd
in het donker. Het plaatssignaal is dan uiteraard niet
gedefinieerd en staat als gevolg van de ruis wild te
fluktueren. Op elke foto is dit aan het begin en het eind
duidelijk te zien.
Het middelste stuk op de foto is het moment waarbij de LPD
licht ontvangt van de spiegel. Bij de meeste foto's is voor
en na dit moment nog een kleine piek te zien, die
veroorzaakt wordt doordat het licht aan de 'verkeerde' kant
van de anodekontakten de junktie binnendringt.
Bij foto 3 (ingangsstroom 100nA) zien we dat het
plaatssignaal onnauwkeurig wordt als gevolg van de
ruisachtige ingangsstromen. Bovendien zien we linksonder
(x=-1) een 'aanloopeffekt. Dit wordt veroorzaakt door het
langzaam opbouwen (drift!) van de lading in de basis van
transistors T1 en T3 (zie ook de opmerking in paragraaf
6.6).
Dit effekt verdwijnt snel als we opzettelijk wat
offsetstroom toevoegen. Op dat moment gaat de helling van
het plaatssignaal echter wat kantelen (zie ook fig. 6.5.1).
Bij grotere ingangsstromen zoals in foto's 4 en 5, is dit
effekt ook verdwenen. Hier zien we een keurig lineair
verband tussen de positie van de lichtspot op de LPD (x) en
het uitgangssignaal (y).
Bij zeer hoge ingangsstromen wordt hiervan weer afgeweken.
Dit wordt veroorzaakt door de bulkweerstanden. Het effekt is
duidelijk te zien in foto 6 waarbij de lijn al enigszins
'kromgetrokken' is. Dit is niet verwonderlijk; de som van
de ingangsstromen van de Gain-cell bedraagt al 20mA. Voor een
fout van 1% mag deze stroom niet groter zijn dan 5mA indien
de bulkweerstanden niet kleiner zijn dan O.S Ohm.
Het is jammer dat we in dit stadium de absolute fout in de
foto's niet konden kwantificeren. Binnenkort zal, met de
komst van een digitale oscilloskoop, dit echter geen
problemen opleveren.
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8 KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het is voorbarig om in dit ontwikkelstadium konklusies te
trekken omtrent het funktioneren van de scannende
hoogterneter. We hebben ens voornamelijk gekoncentreerd op
het ontwerp en uitvoering va~ de betreffende elektronika.
Hieruit is gebleken dat met de gekozen konfiguratie goede
resultaten behaald kunnen worden.
Het ontwerp valt uiteen in twee delen; de voorversterkers en
de bewerkingseenheid; de Gain-cell.

8.1 DE VOORVERSTER~ERS

De keuze van de principiele opzet van de voorversterkers
werd gebaseerd op de wens de afzonderlijke eigenschappen
van de versterker zoveel mogelijk los van elkaar te
optimaliseren. Dit bleek goed mogelijk te zijn. De eisen die
we vooraf stelden betroffen de ruis, lineaciteit en
stapresponsie van de voorversterker. Na het kiezen van een
geschikte ingangstrap (wat betreft de ruis) en een geschikte
uitgangstrap (wat betreft lineariteit) bleef er voldoende
vrijheid over om de hoogfrekwent eigenschappen van het
geheel vast te leggen. Hierbij werd dankbaar gebruik gernaakt
van de 'phantom zero' techniek.

De resuitaten die met de versterker behaald z~Jn komen,
dankzij de gevolgde ontwerpmethodiek, zeer goed overeen met de
verwachtingen vanuit de theorie en de simulaties met behulp
van PHILPAC.
Of de behaalde resultaten voldoende zijn voor het
uiteindelijke ontwerp is nog maar de vraag.
De effektieve ruisstroom van de voorversterker bedraagt in
een bandbreedte van 3 MHz bij gebruik van de LPD slechts
1nAeff. Bij gebruik van een 4KW-cel halveert dit zelfs.
De signaal-ruisverhouding, welke de resolutie van het
meetsysteem begrenst, is echter pas te berekenen als we de
sterkte van het ingangssignaal goed kennen. De verwachting
op grond van voorbereidend onderzoek (v.Zutphen,1985) is
echter in ieder geval gunstig.
Verbeteringen van het hoogfrekwent ruisgedrag van de
proefopstelling kunnen nog verkregen worden door de
verbindingen aan de ingang van de versterker zo kort
mogelijk te houden, waardoor de totale ingangskapaciteit
afneernt.
De snelheid van de schakeling is hoog genoeg om de
informatiestroom van de sensoren nauwkeurig te versterken.
De snelheid van het totale ontwerp zal niet begrensd worden
door de versterker. Beperkende faktoren hierbij zijn de
eindig kleine afmetingen van de spot, resulterend in een
optische stijgtijd van 57nsec, en de stijgtijd van de LPD
(50nsec).
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Het DC-niveau van de schakeling wordt met behulp van een
DC-restorage circuit tijdens de lijnpuls van de laserscanner
bijgeregeld. Dit resulteert in een zeer kleine offsetstroom
aan de uitgang van minder dan 3nA.
Ook de niet-lineariteit van de versterker zal geen problemen
opleveren. Deze ligt in de dezelfde grootte orde als die van
de LPD's.

Er zijn nog enkele opmerkingen te maken die kunnen leiden
tot verbetering van de voorversterkers. Deze zijn echter
van theoretische aard.
Voor een betere positiebepaling van de pool van de tweede
trap lijkt het zinvol een andere konfiguratie voor deze
trap te kiezen. Een trap met lokale terugkoppeling op de
basis in plaats van op de emitter leidt waarschijnlijk tot
een overdracht welke geen reduktie oplevert van het
'Gain-bandwith' produkt, zodat de ligging van deze pool
eenvoudig(er) te bepalen is.
Voor een beter begrip van het laagfrekwent ruisgedrag
« 1KHz) is het noodzakelijk het ruisspektrum van de chopper
gestabiliseerde versterker nader te onderzoeken, zodat de
ruis in dit gebied uiteindelijk te verminderen is.
Voor beide opmerkingen geldt dat een eventuele verbetering
niet noodzakelijk leidt tot een praktische verbetering in
het toepassingsgebied van de schakeling.

8.2 DE GAIN-CELL

Voor een intensiteitsonafhankelijke hoogtebepaling is het
noodzakelijk de versterkte stromen van de sensoren te
normeren. Hiervoor werd een Gain-cell gekozen, omdat deze
dit op een betrekkelijk eenvoudige manier kan realiseren.

Uit een uitvoerige analyse van diverse foutenbronnen is naar
voren gekomen dat de effekten van de bulkweerstanden en de
offsetstromen de belangrijkste rol spelen.
Effekten van temperatuursverschillen, stroomversterkings
faktoren en sperstromen van de transistoren zijn onder
normale omstandigheden verwaarloosbaar klein. In enkele
gevallen zijn fouten te kompenseren door de versterkings
verhouding van de voorversterkers te wijzigen.

In praktijk zal het dynamiekbereik begrensd worden door
enerzijds de ruis en anderzijds de bulkweerstanden.
De metingen die verricht zijn bestrijken een dynamiekbereik
van 1:100. In de uitersten van het bereik werden
signifikante fouten als gevolg van voornoemde effekten
waarneembaar. Kwantitatieve metingen van de lineariteit
van de Gain-cell konden tot op dit moment nog niet
uitgevoerd worden.
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De dynamische eigenschappen van de Gain-cell komen slechts
impliciet tot uitdrukking in de metingen. Ze zijn niet
rechtstreeks gemeten.
Afgaande op de publikatie van Gilbert,1968 verwachten we
geen problemen indien de som van de ingangsstromen niet
kleiner wordt dan 50 ~A.

De snelheid waarmee het bereik doorlopen werd bedroeg 8~sec.

Alleen bij zeer lage ingangsstromen werd een effekt
waargenomen dat veroorzaakt werd door de trage
ladingsopbouw in de transistors van de Gain-cell. Dit trad
op als de cel vanuit een niet ingestelde toestand
aangestuurd werd. In praktijk hoeft dit niet op te treden
als we er vcor zorgen dat na elke lijnpuls de Gain-cell
gelegenheid krijgt zich in te stellen (enkele
mikrosekonden).

Een nadere analyse van het hoogfrekwent gedrag van de
Gain-cell is hoe dan ook aan te bevelen.
Allereerst zal met behulp van een klein-signaal model de
eigenschappen van de ingestelde Gain-cell onderzocht moeten
worden. Hierbij moet hoogstwaarschijnlijk onder scheid
gemaakt worden tussen intensiteit- en plaatsmodulatie (De
analyse van Gilbert betrof alleen de plaats (x) modulatie).
Vervolgens moet geprobeerd worden het 'inschakel' gedrag
te karakteriseren met behulp van een groot-signaal model om
een kriterium af te kunnen leiden voor de minimale
ingangsstromen.
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SLOT

Dit rapport vormt de aEsluiting van een afstudeerprojekt.
Het geheel waarvan het onderzoek deel uitmaakte is echter
nog niet afgesloten. Er kan en moet nog veel onderzocht
worden op optisch maar ook op elektronisch gebied.
Ondanks de lijvigheid van het rapport vormt het geen
volledige beschrijving van aIle aktiviteiten. Toch hoop ik
hiermee een beeld gegeven te hebben van belangrijke
overwegingen, analyses en een aantal praktische aktiviteiten
die betrekking hebben op het projekt. Bovendien hoop ik
duidelijk gemaakt te hebben dat we met het gepresenteerde
ontwerp een stap in de goede richting hebben gernaakt.

lk word door rnijn aankomende aanstelling bij het CFT in de
gelegenheid gesteld dit karwei af te rnaken.
lk zou dan ook graag de rnensen willen bedanken die dit
mogelij~ hebben gemaakt, in het bijzonder: ir. A.C.M.
Gieles (voor zijn uitnodiging) en mijn hoogleraar,
prof.dr.ir. W.M.G. van Bokhoven (voor zijn toestemrning).
Laatstgenoernde en ir. G.G. Perscon wil ik ook bedanken voor
de bijstand die ik vanuit de Technische Hogeschool heb
gekregen.
Wat betreEt de dagelijkse begel~iding gaat mijn dank uit
naar ir. R.J. Asjes voor zijn kennis en praktisch inzicht.
De regelmatige en vruchtbare ideeenuitwisseling hebben zeer
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lng. A. Blom wil ik graag bedanken voor het overnemen van
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Bijlage PHILPAC 1.1

PHILPAC 7D V033 COPYRIGHT 1985
NV PHILIPS EINDHOVEN NETHERLANDS

DATE: 25-SEP-86
STORAGE LIMIT:
USER: IMT STAG
JOB TIME LIMIT:

TIME: 14 : 27 : 14
2598 KBYTES

0.0 SEC.

270$
270$
1MG$

10MG$

R30,0)
R6(25,8)
R9(1,14)
R12(19,0)

1K$
150$

7$
1MG$
6K8$

R2(25,2)
R5(13,0)
R8(14,15)
R11(17,18)
R14(25,6)

50K$
30$
1K$

10MG$
5K1$

CPTIME: 100$
TITLE:CURRENT AMPLIFIER 3$
C:CIRCUITGEGEVENSS
CT$
R1(1,0)
R4(4,S)
R7(14,35)
R10(1,17)
R13(20,6)

C1 0,0) 47U$ C2(6,0) 10U$ (3(16,0) 2N2$
C4(17,0) 1N$ C5(20,19) 1N$ C6(1,14) 2P2$

L1(15,16) 20N$

J1(1,O)=PUL5E(0,-1U,0,1N,100N,1N)$

51(21,0)$ 11 (51)$

E1(25,0) 15$ E205,0) -15$ E3(11,0) 6$
E4(12,0) 3$

OPAMP1(18,19,20,O) 100MG,.1,100MG,1MG$
TYPE: 'BC560C' = 'BC560B' ,BF=400$

JFNP1(2,1,3)
TNP2(25,2,4)
TPPAC3 (7 , 6,5)
TPPAC4(9,7,8)
TPPACS ( 10, 11 ,8)
TNP6(7,12,13)
TPPAC7(21,12,9)
TPPAC8(14,12,10)

'BFW10' ,
'BFR91A'
'BFQ51 '
'BC560C'
'BC560C'
'BF494B'
'SC560C'
'BC560C'

GMR=8E-3,
$
$
$
$
$
$
$

VPDR=3, VPSR=3, APS=.7

END$
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Bijlage PHILPAC 1.2

C:BEREKENING VAN DE DC-INSTELLING$

DC$
DCAi?PROX$

IC(TNO.TNPACO)=10MLS
IC(TNO.TPPACO)=10ML$

END$
PRINT:VN(1),VN(2),VN(20),VN(6),
VN(14),VN(7),ID(JFNP1),IC(TNP2),
IC(TNP6),IC(TPPAC4),IC(TPPAC5)$
SAVES

END$
RUN$

CURRENT AMPLIFIER 3

DC ANALYSIS

VN( 1) •

VN(20)
VN( 14)
I(JFNP1iD)
I (TNP6 iC) •

I(TPPAC5iC)

-0.006 U
-518.244 ML

-0.586 U
4.832 ML

14.735 ML
-15.036 ML

VN(2)
VN(6)
VN(7)
I(TNP2iC)
I(TPPAC4iC)

10.012
7.937
5.999

15.161 ML
-15.582 ML

CURRENT AMPLIFIER 3

C: BEREKENING VAN DE STAPRESPONSIE$

CT$
R8=7$
END$

TR$
DCAPPROX$

RESTORE$
END$
T=AN(0,80N,40)$
PRPLOT:I1$
FIND:RISETIME(I1iO,50N)$

END$
RUN$
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Bijlage PHILPAC 1.3

CURRENT AMPLIFIER 3 TRANSIENT ANALYSIS

RISETIME(I1;0,50N) 19.930 N R8=7

GRAPH OF I1 VERSUS TIME

15.40 ML 15.80 ML 16.20 ML 16.60 ML
15.60 ML 16.00 ML 16.40 ML

TIME
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

0.000 15.545 ML *
2.000 N 15.544 ML *
4.000 N 15.552 ML *
6.000 N 15.573 ML *
8.000 N 15.611 ML *

10.000 N 15.670 ML *
12.000 N 15.748 ML *
14.000 N 15.843 ML *
16.000 N 15.949 ML *
18.000 N 16.062 ML *
20.000 N 16.175 ML *
22.000 N 16.285 ML *
24.000 N 16.385 ML *
26.000 N 16.476 ML *
28.000 N 16.553 ML *
30.000 N 16.614 ML *
32.000 N 16.661 ML *
34.000 N 16.694 ML *
36.000 N 16.713 ML *
38.000 N 16.721 ML *
40.000 N 16.719 ML *
42.000 N 16.709 ML *
44.000 N 16.694 ML *
46.000 N 16.675 ML *
48.000 N 16.654 ML *
50.000 N 16.633 ML *
52.000 N 16.613 ML *
54.000 N 16.593 ML *
56.000 N 16.577 ML *
58.000 N 16.563 ML *
60.000 N 16.551 ML *
62.000 N 16.544 ML *
64.000 N 16.538 ML *
66.000 N 16.535 ML *
68.000 N 16.534 ML *
70.000 N 16.535 ML *
72 .000 N 16.537 ML *
74 .000 N 16.540 ML *
76.000 N 16.544 ML *
78.000 N 16.547 ML *
80.000 N 16.551 ML *

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
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Bijlage PHILPAC 1.4

CURRENT AMPLIFIER 3 TRANSIENT ANALYSIS

RISETIME(IliO,50N) 20.454 N R8=7.5

GRAPH OF 11 VERSUS TIME

15.40 ML 15.80 ML 16.20 ML 16.60 ML
15.60 ML 16.00 ML 16.40 ML

TIME

0.000 15.545 ML
2.000 N 15.544 ML
4.000 N 15.552 ML
6.000 N 15.575 ML
8.000 N 15.623 ML

10.000 N 15.685 ML
12.000 N 15.762 ML
14.000 N 15.852 ML
16.000 N 15.951 ML
18.000 N 16.055 ML
20.000 N 16.160 ML
22.000 N 16.261 ML
24.000 N 16.354 ML
26.000 N 16.436 ML
28.000 N 16.505 ML
30.000 N 16.562 ML
32.000 N 16.604 ML
34.000 N 16.633 ML
36.000 N 16.651 ML
38.000 N 16.660 ML
40.000 N 16.660 ML
42.000 N 16.654 ML
44.000 N 16.643 ML
46.000 N 16.630 ML
48.000 N 16.618 ML
50.000 N 16.603 ML
52.000 N 16.589 ML
54.000 N 16.579 ML
56.000 N 16.569 ML
58.000 N 16.561 ML
60.000 N 16.557 ML
62.000 N 16.552 ML
64.000 N 16.550 ML
66.000 N 16.551 ML
68.000 N 16.550 ML
70.000 N 16.551 ML
72.000 N 16.554 ML
74.000 N 16.555 ML
76.000 N 16.557 ML
78.000 N 16.560 ML
80.000 N 16.561 ML

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+_.
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Bijlage PHILPAC 1.5

CURRENT AMPLIFIER 3 TRANSIENT ANALYSIS

RISETIME(I1;0,50N) 19.611 N R8=8

GRAPH OF 11 VERSUS TIME

15.40 ML 15.80 ML 16.20 ML 16.60 ML
15.60 ML 16.00 ML 16.40 ML

TIME
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

0.000 15.545 ML *
2.000 N 15.544 ML *
4.000 N 15.552 ML *
6.000 N 15.573 ML *
8.000 N 15.611 ML *

10.000 N 15.669 ML *
12.000 N 15.745 ML *
14.000 N 15.838 ML *
16.000 N 15.940 ML *
18.000 N 16.047 ML *
20.000 N 16.153 ML *
22.000 N 16.254 ML *
24.000 N 16.344 ML *
26.000 N 16.424 ML *
28.000 N 16.490 ML *
30.000 N 16.541 ML *
32.000 N 16.579 ML *
34.000 N 16.604 ML *
36.000 N 16.618 ML *
38.000 N 16.624 ML *
40.000 N 16.623 ML *
42.000 N 16.616 ML *
44.000 N 16.608 ML *
46.000 N 16.598 ML *
48.000 N 16.5·37 i-fL *
50.000 N 16.578 ML *
52.000 N 16.570 ML *
54.000 N 16.562 ML *
56.000 N 16.558 ML *
58.000 N 16.555 ML *
60.000 N 16.552 ML *
62.000 N 16.552 ML *
64.000 N 16.553 ML *
66.000 N 16.554 ML *
68.000 N 16.556 ML *
70.000 N 16.558 ML *
72.000 N 16.559 ML *
74.000 N 16.562 ML *
76.000 N 16.563 ML *
78.000 N 16.564 ML *
80.000 N 16.566 ML *

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
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Bijlage PHILPAC 1.6

CURRENT AMPLIFIER 3 TRANSIENT ANALYSIS

RISETIME(I1iO,50N) 20.271 N R8=8.5

GRAPH OF I1 VERSUS TIME

15.40 ML 15.80 ML 16.20 ML 16.60 ML
15.60 ML 16.00 ML 16.40 ML

TIME
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--

0.000 15.545 ML *
2.000 N 15.544 ML *
4.000 N 15.552 ML *
6.000 N 15.575 ML *
8.000 N 15.622 ML *

10.000 N 15.683 ML *
12.000 N 15.758 ML *
14.000 N 15.845 ML *
16.000 N 15.940 ML *
18.000 N 16.039 ML *
20.000 N 16.131 ML *
22.000 N 16.230 ML *
24.000 N 16.314 ML *
26.000 N 16.387 ML *
28.000 N 16.446 ML *
30.000 N 16.494 ML *
32.000 N 16.528 ML *
34.000 N 16.551 ML *
36.000 N 16.567 ML *
38.000 N 16.574 ML *
40.000 N 16.575 ML *
42.000 N 16.574 ML *
44.000 N 16.570 ML *
46.000 N 16.564 ML *
48.000 N 16.560 ML *
50.000 N 16.556 ML *
52.000 N 16.552 ML *
54.000 N 16.552 ML *
56.000 N 16.551 ML *
58.000 N 16.551 ML *
60.000 N 16.553 ML *
62.000 N 16.554 ML *
64.000 N 16.556 ML *
66.000 N 16.559 ML *
68.000 N 16.561 ML *
70.000 N 16.562 ML *
72 .000 N 16.564 ML *
74.000 N 16.565 ML *
76.000 N 16.566 ML *
78.000 N 16.567 ML *
80.000 N 16.566 ML *

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--
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Bijlage PHILPAC 1.7

CURRENT AMPLIFIER 3 TRANSIENT ANALYSIS

RISETIME(I1iO,50N) 22.909 N R8=9

GRAPH OF 11 VERSUS TIME

15.40 ML
15.60 ML

TIME

15.80 ML 16.20 ML
16.00 ML 16.40 ML

+-------+-------+-------+-------+-------+------
0.000 15.545 ML *
2.000 N 15.545 ML *
4.000 N 15.553 ML *
6.000 N 15.576 ML *
8.000 N 15.624 ML *

10.000 N 15.684 ML *
12.000 N 15.763 ML *
14 .000 N 15.850 ML *
16.000 N 15.941 ML *
18.000 N 16.032 ML *
20.000 N 16.117 ML *
22.000 N 16.194 ML *
24.000 N 16.263 ML *
26.000 N 16.323 ML *
28.000 N 16.373 ML *
30.000 N 16.412 ML *
32.000 N 16.445 ML *
34.000 N 16.470 ML *
36.000 N 16.489 ML *
38.000 N 16.502 ML *
40.000 N 16.513 ML *
42.000 N 16.521 ML *
44.000 N 16.526 ML *
46.000 N 16.530 ML *
48.000 N 16.534 ML *
50.000 N 16.537 ML *
52.000 N 16.539 ML *
54.000 N 16.541 ML *
56.000 N 16.544 ML *
58.000 N 16.547 ML *
60.000 N 16.549 ML *
62.000 N 16.550 ML *
64.000 N 16.553 ML *
66.000 N 16.555 ML *
68.000 N 16.556 ML *
70.000 N 16.557 ML *
72.000 N 16.559 ML *
74.000 N 16.560 ML *
76.000 N 16.561 ML *
78.000 N 16.561 ML *
80.000 N 16.562 ML *

+-------+-------+-------+-------+-------+------
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Bij12ge PHILPAC 1.8

CURRENT AMPLIFIER 3

C:BEREKENING VAN AMPLITUOE- EN FASE-KARAKTERISTIEK$

AC$
F=EN(lMG,100MG,12)$
PRPLOT:OBPHA(Il)$

ENO$
RUN$

CURRENT AMPLIFIER 3

AC ANALYSIS

GRAPH OF OB(Il)

1ERSUS FREQUENCY

10.00
20.00

30.00 50.00
40.00 60.00

FREQUENCY

1.000 MG
1.200 MG
1.500 MG
1.800 MG
2.200 MG
2.700 MG
3.300 MG
3.900 MG
4.700 MG
5.600 MG
6.800 MG
8.200 MG

10.000 MG
12.000 MG
15.000 MG
18.000 MG
22.000 MG
27.000 MG
33.000 MG
39.000 MG
47.000 MG
56.000 MG
68.000 MG
82.000 MG

100.000 MG

60.160
60.155
60.146
60.135
60.118
60.092
60.054
60.009
59.940
59.850
59.712
59.531
59.272
58.956
58.420
57.748
56.434
53.831
49.691
45.396
40.206
35.228
29.715
24.408
18.751

+-------+-------+-------+-------+-------+----
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

+-------+-------+-------+-------+-------+----
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Bijlage PHILPAC 1.9

GRAPH OF PHA(Il)

VERSUS FREQUENCY

-150.0 -50.0 50.0 150.0
-100.0 0.0 100.0

FREQUENCY
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

1.000 MG
1.200 MG
1.500 MG
1.800 MG
2.200 MG
2.700 MG
3.300 MG
3.900 MG
4.700 MG
5.600 MG
6.800 MG
8.200 MG

10.000 MG
12.000 MG
15.000 MG
18.000 MG
22.000 MG
27.000 MG
33.000 MG
39.000 MG
47.000 MG
56.000 MG
68.000 MG
82.000 MG

100.000 MG

173.422
172.092
170.101
168.115
165.473
162.179
158.240
154.316
149.112
143.297
135.608
126.723
115.392
102.838

83.780
64.100
36.947

4.285
-27.216
-49.506
-69.777
-85.466

-100.417
-113.223
-124.993

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

CURRENT AMPLIFIER 3

TOTAL DATA PROCESSING TIME =
ANALYSIS TIME = 22.45 SECS

116 KBYTES DYN~~IC STORAGE USED
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Bijlage PHILPAC 1.10

C:OPTIMALISATIE VAN L1 EN R8 VOOR EEN MAXIMAAL VLAKKE
AMPLITUDE-OVERDRACHT (BUTTERWORTH KARAKTERISTIEK)$

ACOPT$
SPEC :DB(I 1)$
UPPER:60.5$
LOWER: 59.5$
F=2MG,5MG,10MG,15MG,20MG$

END$
VARY:L1(>10N,<100N),R8(>4,<10)$

END$
RUN$

CURRENT AMPLIFIER 3

ACOPT ANALYSIS

INITIAL VALUES
L1 20.000 N
R8 8.500

FREQUENCY DB(I1)
(---------) (----------------------)

VALUE ERROR

2.000 MG
5.000 MG

10.000 MG
15.000 MG
20.000 MG

60.127
59.911
59.272
58.420
57.166

0.255
0.177
1.456
3.160
5.667

INTERMEDIATE VALUES 1
L1 12.281 N
R8 . . .. 7.454

FREQUENCY
(---------)

DB (I 1)
(----------------------)

VALUE ERROR

2.000 MG
5.000 MG

10.000 MG
15.000 MG
20.000 MG

60.152
60.110
60.078
60.191
59.794

0.304
0.220
0.156
0.383
0.411
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FINAL VALUES
L1
R8

FREQUENCY
(---------)

Bijlage PHILPAC 1.11

1
12.876 N
7.410

D8 (I 1)
(----------------------)

VALUE ERROR

2.000 MG
5.000 MG

10.000 MG
15.000 MG
20.000 MG

60.156
60.132
60.144
60.259
59.742

0.311
0.264
0.287
0.518
0.516

SELECTED VALUES
L1 12.876 N
R8 . . .. 7.410

FREQUENCY
(---------)

DB(I1)
(----------------------)

VALUE ERROR

2.000 MG
5.000 MG

10.000 MG
15.000 MG
20.000 MG

60.156
60.132
60.144
60.259
59.742

0.311
0.264
0.287
0.518
0.516

CURRENT AMPLIFIER 3

INSPEKTIE VAN AMPLITUDE- EN FASE-VERLOOP MET DE
GEOPTIMALISEERDE WAARDEN VOOR R8 EN L1$

CT$
R8=7.4$
L1=13N$

END$

AC$
F=EN(1MG,100MG,12)$
PRPLOT:DBPHA(I1)$

ENDS
RUN$
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Bijlage PHILPAC 1.12

CURRENT AMPLIFIER 3

AC ANALYSIS

GRAPH OF DB (I 1)

VERSUS FREQUENCY

10.00 30.00
20.00 40.00

50.00
60.00

FREQUENCY

1.000 MG
1.200 MG
1.500 MG
1.800 MG
2.200 MG
2.700 MG
3.300 MG
3.900 MG
4.700 MG
5.600 MG
6.800 MG
8.200 MG

10.000 MG
12.000 MG
15.000 MG
18.000 MG
22.000 MG
27.000 MG
33.000 MG
39.000 MG
47.000 MG
56.000 MG
68.000 MG
82.000 MG

100.000 MG

60.160
60.159
60.158
60.157
60.155
60.152
60.149
60.144
60.139
60.134
60.131
60.136
60.158
60.206
60.275
60.138
58.934
55.322
50.017
45.218
39.852
34.890
29.466
24.251
18.675

+-------+-------+-------+-------+-------+----
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
+-------+-------+-------+-------+-------+----
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Bijlage PHILPAC 1.13

GRAPH OF PHA( I 1)

VERSUS FREQUENCY

-150.0 -50.0 50.0 150.0
-100.0 0.0 100.0

FREQUENCY

1.000 MG
1.200 MG
1.500 MG
1.800 MG
2.200 MG
2.700 MG
3.300 MG
3.900 MG
4.700 MG
5.600 MG
6.800 MG
8.200 MG

10.000 MG
12.000 MG
15.000 MG
18.000 MG
22.000 MG
27.000 MG
33.000 MG
39.000 MG
47.000 MG
56.000 MG
68.000 MG
82.000 MG

100.000 MG

17 4.280
173.122
171.388
169.656
167.349
164.467
161.010
157.551
152.938
147.739
140.779
132.580
121.815
109.349

88.945
65.545
30.516
-8.673

-39.355
-58.470
-75.452
-88.952

-102.406
-114.430
-125.799

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

CURRENT AMPLIFIER 3
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Bijlage PHILPAC 1.14

PHILPAC 7D V033 COPYRIGHT 1985

NV PHILIPS EINDHOVEN NETHERLANDS

DATE: 14-AUG-86
STORAGE LIMIT:
USER: IMT STAG

TIME: 14: 59: 33
2784 KBYTES

JOB TIME LIMIT: 0.0 SEC.

CPTIME: 100$
TITLE: GAIN-CEL $
CT$

J1(0,1) JP*(1+X)/2$
J2(0,2) JP*(1-X)/2$
J5(5,0) 15$

TYPE: 'MAT02' = 'BC548-E',
RE=REQ,RBC=O,
IKF=0,IKR=0,ILF=1US

REQ=.5$
IS=.5ML$
BETAA=500$
BETAB=500$

TNEPAC1(1,1,0) 'MAT02',BF=BETAA$
TNEPAC3 (3, 1,5) 'MAT02', BF=BETAB$
TNEPAC4(4,2,5) 'MAT02',BF=BETAB$
TNEPAC2(2,2,0) 'MAT02' ,BF=BETAA$

53(6,3)$ 54(6,4)$

E5(6,0) 5$

C:BEPAAL IC3-IC4 = 110 MBV TUSSENSTAP; EEN STROOMBRO:
GESTUURD DOOR DEZE VERSCHILSTROOM (BELASTING = R10)$

13(53)$
14(54)$
JC10(10,0)I3-I4$
R10(10,0) 1$
I10(R10)$

C: IDEM VOOR DE SOMSTROOM 13 + 14 = 120 $
JC20(20,0) 13+14$
R20 (20, 0) 1$
I20(R20)$

C: IDEM VOOR DE ABSOLUTE FOUT 130$
JC30(30,0) I10/I20-X$
R30C30,0) 1$
IJO(R30) $
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Bijlage PHILPAC 1.15

C: IDENTIEK CIRCUIT MAAR NU MET TEMP-VER5CHIL TU55EN
BINNEN5TE EN BUITEN5TE TRAN515TOREN$
J11(O,11) JP*(1+X)/2$
J12(O,12) JP*(1-X)/2$
J15(15,O) I5$
TYPE: 'MAT02DT' = 'BC548-E',DTEMP=DT,

RE=REQ,RBC=O,
IKF=O,IKR=O,ILF=1U$

DT=5$
JP=50U$
X=.5$
TNEPAC11 ( 11,11,0) 'MAT02', BF=BET.~.A$
TNEPAC13(13,11,15) 'MAT02DT',BF=BETAB$
TNEPAC14(14,12,15) 'MAT02DT',BF=BETAB$
TNEPAC12(12,12,O) 'MAT02' ,BF=BETAA$

513(16,13)$ 514(16,14)$

E15(16,O) 5$

I13(513)$
I14(514)$
JC110(110,O)I13-I14$
R110(110,O) 1$
I110(R110)$

JC120(120,O) I13+I14$
R120(120,O) 1$
I120(R120)$

JC130(130,O) I110/I120-X$
R130(130,O) 1$
I130(R130)$

END$

OC$
OCAPPROX$

IC(TNO.TNEPACO)=.5ML$
END$

X=AN(-1,1,20)$
DT=5$
JP=SU,SOU,500U,5ML$
MPLOT:I30,I130i(YLABEL=
('AB5 ERROR Y-X AT DT=O','AB5 ERROR Y-X AT DT=5'»$

END$
RUN$
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Bijlage PHILPAC 1.16

GAIN-CEL

DC ANALYSIS

JP
DT

5.000 U
5.000

1 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=O
2 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=5

VERSUS X

-20.00 ML -10.00 ML 0.00 ML 10.00 ML 20.00 ML
-15.00 ML -5.00 ML 5.00 ML 15.00 ML 25.00 ML

X
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

-1.000
-900.000 ML
-800.000 ML
-700.000 ML
-600.000 ML
-500.000 ML
-400.000 ML
-300.000 ML
-200.000 ML
-100.000 ML

17.347 A
100.000 ML
200.000 ML
300.000 ML
400.000 ML
500.000 ML
600.000 ML
700.000 ML
800.000 ML
900.000 ML

1.000

21
2 1
2 1
2 1

2 1
2 1

2 1
2 1

2 1
2 1

1
1 2
1 2

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

1 2
1 2

12
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
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Bijlage PHILPAC 1.17

DC ANALYSIS

JP
DT

50.000 U
5.000

1 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=O
2 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=5

VERSUS X

-20.00 ML -10.00 ML 0.00 ML 10.00 ML 20.00 ML
-15.00 ML -5.00 ML 5.00 ML 15.00 ML 25.00 ML

X
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

-1.000 1
-900.000 ML 2 1
-800.000 ML 2 1
-700.000 ML 2 1
-600.000 ML 2 1
-500.000 ML 2 1
-400.000 ML 2 1
-300.000 ML 2 1
-200.000 ML 2 1
-100.000 ML 2 1

17.347 A 1
100.000 ML 1 2
200.000 ML 1 2
300.000 ML 1 2
400.000 ML 1 2
500.000 ML 1 2
600.000 ML 1 2
700.000 ML 1 2
800.000 ML 1 2
900.000 ML 1 2

1.000 1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
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Bijlage PHILPAC 1.18

DC ANALYSIS

JP
DT

SOO.OOO U
S.OOO

1 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=O
2 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=S

VERSUS X

-20.00 ML -10.00 ML 0.00 ML 10.00 ML 20.00 ML
-1S.00 ML -S.OO ML S.OO ML 1S.00 ML 2S.00 ML

X
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

-1.000
-900.000 ML
-800.000 ML
-700.000 ML
-600.000 ML
-SOO.OOO ML
-400.000 ML
-300.000 ML
-200.000 ML
-100.000 ML

17.347 A
100.000 ML
200.000 ML
300.000 ML
400.000 ML
SOO.OOO ML
600.000 ML
700.000 ML
800.000 ML
900.000 ML

1.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
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Bijlage PHILPAC 1.19

DC ANALYSIS

JP
DT

5.000 ML
5.000

1 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=O
2 = GRAPH OF ABS ERROR Y-X AT DT=5

VERSUS X

-20.00 ML -10.00 ML 0.00 ML 10.00 ML 20.00 ML
-15.00 ML -5.00 ML 5.00 ML 15.00 ML 25.00 ML

X
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

2

2 1
2 1

2
2 1
2 1

2
2 1

2- 1
2 1

21
1 2

2
2

2
2

2
2

1

-1.000
-900.000 ML
-800.000 ML
-700.000 ML
-600.000 ML
-500.000 ML
-400.000 ML
-300.000 ML
-200.000 ML
-100.000 ML

17.347 A
100.000 ML
200.000 ML
300.000 ML
400.000 ML
500.000 ML 1
600.000 ML 1
700.000 ML
800.000 ML
900.000 ML

1.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

GAIN-CEL

TOTAL DATA PROCESSING TIME =
ANALYSIS TIME = 101.83 SECS

4.25 SECS ,

159 KBYTES DYNAMIC STORAGE USED
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BI~LAGE 2 Ruisplots
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BIJLAGE 3.~ OscilloskoopEoto's

FOTO 1
A = 1000 X
Horizontaal: 50nsec/div
Vertikaal: 0.2V/div
Boven: ingang
Onder: uitgang

FOTO 2
A = 2000 X
Horizontaal:50nsec/div
Vertikaal:0.2V/div
Boven: ingang
Onder: uitgang

FOTO 3
Ingangsstroom: 100 nA
Horizontaal: 2usec/div
Vertikaal: 100mV/div
Boven: Somstroom
Onder: Plaats
(niet gekalibreerd)
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BIJLAGE 3.2 Oscilloskoopfoto's

FOTO 4
Ingangsstroom: 1 uA
Horizontaal: 2usec/div
Vertikaal: 1V/div
Boven: Somstroom
Onder: Plaats
(niet gekalibreerd)

FOTO 5
Ingangsstroom: 5 uA
Horizontaal: 2usec/div
Vertikaal: 5V/div
Boven: Somstroom
Onder: Plaats
(niet gekalibreerd)

FOTO 6
Ingangsstroom: 10 uA
Horizontaal: 2usec/div
Vertikaal: 10V/div
Boven: Somstroom
Onder: Plaats
(niet gekalibreerd)
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BIJLAGE 4.1 LINEARITEITSMETING VAN DE LPD

Specifikaties van de SiTek LPD type 1L5:

(Temperature - 23°C Bias Voltage - 15 V Wavelength = 940 nm)- -

! Type ILSI

I
Active Area 5x I mrn2

I

Chip Size 7.2x2 mm2

Data Min Typ Max
Position nonlinearity ±O.I ±0.2 %
Detector resIStance 40 50 80 kohm
Dark current 75 200 ! nA

Noise current 0.6 1.0 pA/sqr(Hz)
NEP 7x 10-13 I X 10- 12 W/sqr(Hz)
Responsivity 0.7 0.8 A/W
Capacitance 5 6 pF
Risetime (10-90%) 0.05 0.08 us
Bandwidth 4000 7000 1 kHz
Bias voltage 5 15 20 V
Max bias voltage 30 V
Thermal drift of

I
I
I

position signal 100
I
: ppml"C{23-70"C)

Operating temp. -50 70 LStorage temp. -55 100 °C
----

Position nonlinearity al1d temperature drift are measured within 80% of detector length

Metingen:

De metingen zlJn uitgevoerd door de LPD welke op een x-y
tafel is gemonteerd te beliehten met een halfgeleiderlaser.
Deze is opgesteld vlak aehter een diafgragma van 1mm
doorsnede op ca. 10 em van het LPD oppervlak.
Met behulp van een vermogensreseling van de laser werd de
somstroom van de LPD-anodes konstant gehouden.
Na lineaire regressie is de gemeten x-waarde vergeleken met
de berekende. De lineariteitsfout is gerelateerd aan een
bereik van 4mm (=80% van de detektorlengte).

Regressiereehte:

x(mm) = 4.014.V(mV) - 1.4167.10_3

fout = (xber. - xgem .)·100/4
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BIJLAGE 4.2 LINEARITEITSMETING VAN DE LPD

Positie Uitgangsspanning Berekende Fout
x-y tafel [mV] x-waarde na in

lineaire regressie promille

-2.5 -481 -1.9293 + 190
-2.25 -554 -2.2252 + 6.2
-2.0 -496 -1.9924 + 3.8
-1 .75 -436 -1.7515 - 0.38
-1.5 -374 -1.5026 - 0.66
-1.0 -249 -1.0009 - 0.22
-0.75 -187 -0.7520 - 0.5
-0.5 -125 -0.5032 - 0.8
-0.25 - 62 -0.2503 - 0.07
0.0 0 -0.0014 - 0.35
0.25 62 0.2475 - 0.64
0.5 125 0.5003 + 0.08
0.75 187 0.7492 - 0.2
1.0 250 1 .0021 + 0.52
1.25 313 1.2550 + 1.24
1.5 375 1.5038 + 0.96
1 .75 437 1.7527 + 0.67
2.0 497 1.9935 - 1.61
2.25 557 2.2344 - 3.90
2.5 540 2.1661 - 77.0
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BIJLAGE 5.1 Programwa ROOTS

C +---------------+
C I PROGRA.'1 ROOTS I
C +---------------+
C Dit programma berekent de polen van een teruggekoppeld
C systeem gegeven de polen,nulpunten en lusversterking van
C het open systeem.
C

INTEGER I,N,M,IFAIL
REAL*8 A(101),B(101),C(101),REZ(100),IMZ(100),

2 RE,IM,DCLG
COMPLEX*8 R(100),Z(100),CK

C
TOL=O.
WRITE: (6, *) 'INPUT FHE FOROO 1. OAT I

READ(l,*) N
WRITE(6,*) 'AANTAL POLEN =',N
WRITEI,6, *) 'POLEN (RE 1M):'
DO 10 I=l,N

READ(l,*) RE,IM
WRITE(6,990) RE,IM

10 R(I)=CMPLX(RE,IM)
C

READ(l,*) M
WRITE I6, *) 'AANTAL NULPUNTEN =',M
WRITE(6,*) 'NUL.PUNTEN (RE 1M):'
DO 20 I=l,M

READ(l,*) RE,IM
WRITi(6,990) RE,IM

20 Z(I)=CMPLX(RE,IM)
C

READ(l,*) DCLG
WRITE(6,*) 'DC LOOP GAIN =' ,DCLG
CK = DCLG
DO 30 I=l,N

30 CK=CK*R(I)
DO 40 I=l,M

40 CK=CK/Z(I)
K=ABS(CK)
WRITE( 6, *) 'K=',K

C
CALL MPOL(N,A,R)
CALL MPOL(M,B,Z)
DO 50 I=l,N-M

50 C(I)=A(I)
DO 60 I=N-M+l,N+l,l

60 C(I)=A(I)+K*B(I-N+M)
J=N+l
CALL C02AEF(C,J,REZ,IMZ,TOL,IFAIL)
WRITE(6,*) 'DE WORTELS ZIJN (RE 1M):'
DO 70 I=l,N

70 WRITE(6,990) REZ(I),IMZ(I)
STOP

990 FOR."1A.T (lH , 2(El0.3, 3X»
END
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BIJLAGE 5.2 Programma ROOTS

C
SUBROUTINE MPOL(N,C,Z)

C
C De subroutine berekent de koefficienten van een
C polynoom, gegeven de (komplexe) wortels daarvan.
C

INTEGER N,I
REAL*8 C(N+1)
COMPLEX*8 Z(N),CC(101)

C
CC ( 1) =(1 . , 0 . )
DO 100 I=2,N+1

100 CC ( 1) =(0. ,0. )
DO 200 K=2,N+1

DO 200 I=K,2,-1
200 CC(I)=CC(I)-CC(I-1)*Z(K-1)

DO 300 1=1,N+1
300 C(I)=CC(I)

RETUR~

END
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BIJLAGE 6 Dual Transistor MAT 02

PMI - MAT·02 LOW NOISE, MATCHED DUAL MONOLITHIC TRANSISTOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS al Vce = 1SV, ' c = 101'A, TA = 2S"C, unless otherwise noted.

MAT-42A1E MAT-428/F
PARAMETER SYIIBOL CONDITIONS IIIN TYP IIAX IIIN TYP IIAll UNITS

Ie'" lmA Note 1 SOO 605 400 605

Current GaIn
le= 100""A SOO 590 400 590

n" Ie = IO""A 400 550 300 550

Ie'" 1""A 300 485 200 485

Current Ga,n Matcn .1h~E 10""A";: le.$ 1mA, 'Note 2 0.5 0.5 ..
Offset Voltage Vos

Vee = 0
10 50 80 150 .v

1.&<A'5" Ic SlmA

Offset Voltage
.1\10sl.1\1CB

o$. VCB .$ ""'AX. Note 7
10 25 10 50 .V

Cheng. vs VCB 1.&lA5I c $lmA

Offset Voltage Change
.1Vos/.1IC

VCB = 0\1
25 50 .V

'IS Collector Current 1""A51c 51mA

Offset Current
30 70

Change vs \IC8
.1 Iosl.1VCB 0.$ 'Ice 5 V......x 30 70 pIVV

Average OHset
TeVos

10""A 51C .$ 1mA, 0 5 "ce.$ "IotAX, Nole", 0.08 03 008
""W-CVoltage Dnlt 'los Trimmed to Zero ,Note 3 0.03 0' 0.03 0.3

Bulk ReSIstance 'BE '.&lA.$ Ie SlOmA 0.3 05 0.3 0.5 n
Collector-Sue

25 400
Leakage Current 'eBO VCB "" "IotAX 25 200 pA

Collector-Collector
35 400

Leakage Current 'ee Vee = "'..,.,1' Noles", 6, 35 200 pA

Collector-Emtner VCE = V..... 1t Noles 4. 6,
ICES 35 200 35 400 pA

Leakage Current VeE =°
Ie'" 1mA, Vce '" 0, Note 5,

'0'" 10Hz '6 1.6
NOise Voltage DensIty eo '0'" 100Hz 09 0.9 nw,fH<

fo "'lkHz OllS O.llS

'0'" 10kHz 0.85 , O.llS

Collector Saturaiion IC = 'mA
0.0!:i 0.1

Voltage VCE S...T
Ie'" 1oo""A

0.05 0.2

Input Bles Current 'B Ic = 'O""A 25 34 nA

Input Offset Current 'os Ic '" lO""A 0.6 13 nA

Input Offset
TClos Ic = 10""A, Note 4, 40 90 40 150 pIV·C

Current Onf1

Breakdown Voltage BVCEO 40 40

Gam-Bandwidth PrOducT 'T IC = lOmA. VCE = 10V 200 200 MHz

Output Capacitance COB VCE '" 15V, IE = a 23 23 pF

Collector·Collector
C ee pF

CaPlCltance
VCc '" a 35 35

NOTES' 3 The Imtlalzero oHset 'toltage II established by adjulting the nltio 01 IC1 to
1 Currenl gain IS measured with Collector-Base Voltage Vce sweptlrom a 'C2 ilt T... '" 25°C Thll nltio mUll be held 10 O.Q03IJIlj over the enlire

to V.....x at the Indicated collector currents temperature range Mealurements are taken at lhe tempenllure ell:tremel
2 Current Gain Match l'}'h~EI IS defined as and 25°C

'00 ,.},I e , ,h FE mIn I
GUlranleed by design.

'}'hFE =
'e

Sample lested.
ICC and ICES are venfied by meesurement of leBO
ThIS IS the mall:lmUm change In Vos" Vce II lwept from OV to 40V
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BIJLAGE 7.2 Totaalschema

Onderdelenlijst:

RO,R3,R14,R15,R17,R42 = lK CO = 2N2
Rl , R6 = 1M Cl = 5P
R2,R7 = 10M C2,C16,C18,C20,C23 = 22N
R4,R38,R47 = 270 C3,C5,C13,C17,C19,C21 = 47U
R5 = 47 C4,C9 = lOOP
R9 = 6K8 C6 = lOU
Rl0 = 5Kl C7,C8,C25 = lOON
Rll,R24,R25 = 150 Cl0,Cll,C14,C15,C22 = 2U2
R12 = 330 C12 = 12N
R13 = 2K7 C24 4P7
R16 = 120 C26 = 560P
R18,R20,R28 = lK8
R19 = 560 LO 20N
R21,R22 = 1K1 L1 = 1U
R23,R26,R31 = 10K L2 = 330N
R27,R29,R35,R36,R39 2K2
R30 18K T1 = BF4100
R32 = 22K T2 = BFR91A
R33,R34 2K T3 = BFQ23
R37,R45,R48 = 470 T4,T5,T6,T7,T8,T10,T16
R40,R43 820 T19,T20,T21,T22,T25 = BC560C
R41,R44 = 82 T9,T17 ,T18,T24 = BC550C
R46 = 3K9 T11,T12,T14,T15 = MAT02
R49 39 T13 = BFX36
R50 = 75 T23 BFW16A

P1 10K IN5TEL 51,52 = B50214
P2 1K IN5TEL Z1,Z2 = 4,7V
R' = 50 IN5TEL A1,A2 = CA3140
R8 50 IN5TEL 01,02,03,04 = BAW62

-136-



APPENDIX INGANGSRUIS VAN DE LTC1052

Aanvankelijk werd bij de metingen van het ruisspektrum een
'bult' waargenomen rond de 400KHz (zie fig. A.l).

1
Sli verst)

Zs=50K

Zs =<X>

lK 10K 'KlOK 1M 10M

~
f

Fig. A.l Ruisspektrum met 'bult'.

Aangezien de versterking van de schakeling in dit gebied
frekwentie onafhankelijk is moest de oorzaak gezocht worden
in een frekwentieafhankelijke impedantie of een gekleurde
ruisbron aan de ingang van de versterker.
Na verwijdering van de chopper gestabiliseerde versterker
(LTC1052) verdween de bult. Dit leek in eerste instantie
zeer verwonderlijk omdat de chopper in dit frekwentie
gebied niet meer werkzaam kon zijn. Kennelijk is het
spektrum van de bron aan de ingangsklemmen van de versterker
afwijkend van wat op grond van de specifikaties verw2~ht

mag worden.
De remedie was eenvoudig; een RC filter aan de ingang van de
chopperversterker verhindert dat de spanningsfluktuaties op de
ingangsklemmen via de serieweerstand op de gate van de FET
verschijnen.

In het algemeen worden de ekwiva~ente ruisspannings- en
-stroombron aan de ingang berekend aan de hand van het aan
de uitgang gemeten spektrum. Dat dit geen werkelijk fysische
bronnen zijn wordt door het waargenomen verschijnsel
duidelijk geillustreerd.
Het ontbreken van specifikaties met betrekking tot deze
spannings- en stroomfluktuaties aan de ingangsklernrien zal
in de meeste gevallen geen problemen opleveren.
In ons geval waarbij twee versterkers, de FET en de LTC1052
aangesloten zijn op dezelfde bron speelt dit echter weI een
rol.

Om een idee te krijgen van het spektrum van deze fluktuaties
werd deze gemeten door een testschakeling op te bouwen als
geschetst in figuur A.2.
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Fig. A.2 Testschakeling voor het meten van het
ruisspektrum van de chopperversterker.

Figuur A.3a geeft de plot van het frekwentiespektrum weer
tussen 100KHz en 1MHz gemeten met een resolutiebandbreedte
van 3KHz. Het maximum bij 400KHz is hier duidelijk te zien.

PLOT: 8
REF. LEVEL: 60dBuV _
SENS: SdB/div
START: 350KHz

- ----- STOP: 360KHz

RBW: 30Hz
HP ANALYSER

---------~--~-----~-----__1

PLOT: 7
--- ------ ------~--_-REF. LEVEL: 7OdBuV

SENS: SdB/div
__________-__ START: 100KHz

STOP: 1MHz
RBW: 3KHz

--------c--- HF ANALYSER

a) b)

Fig A.3 Ruisspektrum gemeten met een resolutie
bandbreedte van a) 3KHz en b) 30Hz.

De regelmatige karteling op het spektrum doet vermoeden dat
het spektrum minder stochastisch is dan in eerste instantie
gedacht werd. Een betere detaillering kan worden verkregen
door een kleinere resolutiebandbreedte te kiezen (zie fig.
A.3b)
We zien dat naast de ruis van de meetversterker een groot
aantal diskrete lijnen zichtbaar zij~ met een onderlinge
afstand van 300Hz. Bovendien heeft elke tiende spektraal
lijn een grotere amplitude. Hieruit is af te leiden dat de
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spanningsfluktuaties op de ingang bestaan uit pulstreinen
van 300 en 3KHz.
Op zich is dit nog geen verklaring voor de 'bult' bij 400KHz.
Bestudering van het tijdkontinue signaal biedt in dit geval
meer uitkomst. In figuur A.4 is dit signaal zeer stylistisch
weergegeven.

0.3 msec

3.3msec

Fig. A.4 Tijdkontinue signaal op de ingang van de
chopperversterker.

De pulstreinen van 300 en 3Khz zijn duidelijk te
onderseheiden. Waarsehijnlijk wordt intern een
clockfrekwentie opgewekt van 3KHz (met een duty-cycle van
30%) waaruit met behulp van een 10-deler de 300Hz
chopfrekwentie wordt afgeleid.
Na uitvergroting van een enkele puIs valt op dat deze
een uitslingering vertoont met een periodetijd van 2.5psee.
Deze komponent komt dus ook in het spektrum ve,Jr. Dat deze
zieh manifesteert als een bult kunnen we als voIgt
analytiseh aantonen.
Veronderstel dat het signaal bestaat uit een eenvoudige
pulstrein met periode To waarbij elke puIs bestaat uit een
uitslingering met frekwentie w s ' De demping bedraagt A .

f(t) = exp[-hJ.sinwst

f(t-TO) = f(t)

o <= t < To

We berekenen nu de spektraalkoeffieienten en van dit
periodieke signaal waarbij cn wordt gegeven door:
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Dlt kunnen we herschrijven als:

WsWo
cn

( j n(,Jo/CJc) 22nLJe + 2 j n(,Jok/c.Je + 1

met:

We == Vw 2 + ). 2' en k =). /We5

In de omhullende van het lijnenspektrum herkennen we een
tweede orde laagdoorlaatkarakterisiek. In het amplitude
diagram treedt 'peaking' 0t rond~c indien k < 1.
Met Ws ~ 21\. 400KHz == 2.5.10 rad/ sec en "':t. 460.10 3 voigt
k = 0.2. Er treedt dus inderdaad peaking op rondWsX(,Jc.
We hadden dit ook direkt in kunnen zien als we het
tijdssignaal beschouwen als de impulsresponsie van een
tweede orde systeem waarbij uitslingeringen optreden.
Door de komplexe polen van dit systeem treedt er peaking
op in d~ amplitude~arak:eristiek.

Hiermee is het versehijnsel van de 'bult' verklaard.
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