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Samenvatting 

De pulsversterker moet kleine stroompulsen versterken tot mak

kelijk meetbare spanningen. 

Het ingangssignaa?. bevat echter ook nog grote "common mode"-sig-

nalen, die onderdrukt moeten worden. Dit is bereikt met een spe

ciaal geconstrueerde transformator. 

Door middel van ruisonderzoek is getracht de signaal/ruis-ver

houding van de versterker te optimaliseren. 
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Voorvoord 

Het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica 

(NIKHEF) is een instituut dat atomair onderzoek verricht met 

behulp van een zelfgebouwde elektronenversneller. 

Voor het onderhoud e.i de bouw van dix onderzoeksinstrument en 

randapparatuur zijn verschillende afdelingen verantwoordelijk. 

Eén hiervan is de digitale- en elektronische afdeling (DIGEL). 

De werkzaamheden bestaan hier voornamelijk uit het onderhouden, 

ontwikkelen, repareren en modificeren van apparatuur, die bij 

de versneller gebruikt wordt. Het ontwikkelen neemt ook een 

belangrijke plaats in, omdat de gewenste apparatuur vaak aan 

zeer speciale eisen moet voldoen, waardoor deze meestal niet 

in de handel verkrijgbaar is. Dit laatste was ook het geval 

met het in dit verslag beschreven apparaat. 
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Inleiding 

De versneller 

De bij het instituut gebruikte elektronenversneller bestaat 

grofweg uit een 200 ra lange versnellerpi jp, waarbij aan he*, 

begin een elektronen emitterende injector staat opgesteld. De 

hier vrijgekomen eleKtronen worden door velen achter elkaar 

geschakelde versnellersecties op een zeer hoge snelheid gebracht. 

De hierdoor ontstane hoge energie aan het eind van de versnel

lerpi jp wordt gebruikt voor het materie-onderzoek. 

Door technische mogelijkheden kan deze energiestroom echter 

niet continu zijn (de versnellersecties worden namelijk omste

beurt "afgevuurd"). Sr onstaat dus een gepulseerde elektronen

bundel, waarbij de energie afhankelijk is van de frequentie 

en de pulsduur van de elektronenstroom. Met de MEA (Medium En

ergie Accelerator) van het instituut is een energie haalbaar 

van zo'n 500 MeV. 

Versnellerbeveiliging 

De versneller is uitgerust met een beveiligingssysteem, dat in

grijpt wanneer de bundel de versnellerpijp zou gaan raken. Hier

voor zijn op regelmatige afstanden (om de ca 7 m) zogenaamde 

comptondetectoren (zie blz.4 ) in de versnellerpijp aangebracht. 

Van deze detectoren is het signaal (mechanisch) in tweeën ge

splitst, waarbij de ene helft voor het beveiligingscircuit ge

bruikt wordt en de andere helft voor de bundellokalisatie ( zie 

blz.2 ). 

Bij het beveiligingssysteem staan alle comptondetectoren paral

lel geschakeld op één hoofdkabel, die leidt naar het circuit 

dat de injector kan uitschakelen. 
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compton-
detectors •si 

"naar injectorcircuit 

nol H>x*t 

figuur 1 

Een nadeel van dit systeem is, dat de versnellersectie, waarin 

de fout optradt, niet bekend is. 

Bundellokalisatie 

Het bundellokalisatiesysteem, dat met de andere helft van het 

comptondetectorsignaal gerealiseerd gaat worden, moet er voor 

gaan zorgen dat een kleine missturing van de bundel al zicht

baar gemaakt kan worden, opdat er nog gecorrigeerd kan worden 

voordat de beveiliging aanspreekt. Hierbij wordt dan gebruik 

gemaakt van het feit, dat de bundelintesiteit van het midden 

naar de rand toe geleidelijk afneemt volpens een norms Ie ver

deling, zie figuur 2. 

bundel-
intensiteit 

o <T* i mm. 

bundelstraal figuur 2 

Indien de bundel uit het midden loopt, zal het detectorsignaal 

geleidelijk toenemen. De grootte van van dit signaal kan dus 

gebruikt worden als indicatie voor de bundelpositie. 

Verder is het de bedoeling dat elk detectorsignaal apart naar 

de meetruimte getransporteerd wordt, waardoor, in tegenstelling 

tot het beveiligingssysteem, het mogelijk is om achter de plaats 

van missturing te komen. 
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Punctie van de pulsversterker 

Van het zojuist beschreven bundellokalisatiesysteem moeten de 

(vierentwintig) kleine coraptondetectorsignalen telken? paars

gewijs versterkt worden tot makkelijk meetbare waarden (zie 

fig. 3). 

comptondetector--

versneller 

2 

J RG58 kabel 

L U 
ca 30 m. 

V 
uitgang 

pulsversterker 

figuur 3 

Nu zijn er echter twee grote problemen: 

- elk detectorsignaal bevat grootte "common-mode"-signalen. 

- het detectorsignaal moet eerst circa 30 m getransporteerd wor

den, alvorens er versterking plaats kan vinden (dit in verband 

met de heersende radioactiviteit bij de versneller, waardoor 

de levensduur van de halfgeleiders sterk wordt bekort). 

De versterker moet er nu voor zorgen dat de stoorsignalen onder

drukt worden, terwijl de pulsvorin van het detectorsignaal niet 

al te veel aangetast mag worden» 
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1 * De comptondeteetor 

Fifmur 4 greeft de principiële opbouw van een comptonbatterij. 

lood-i aluminium versnellerpijp 

elektronenbundel 

comptondeteetor collimator (=koperen ring) 

De elektronenbundel kan per sectie versnelt, gericht en gefo-

cuseerd worden. Na versnelling schiet de bundel, bij normaal 

bedrijf, door de collimator en komt dan in de volgende sectie 

terecht. Bij missturing van de bundel zal de collimator in be

paalde mate beschoten worden met elektronen. De energie die 

op deze wijze op de collimator terecht komt zal weer worden 

omgezet in stralingsenergie (van radiogolven tot in het rönt-

gengebied). Voornamelijk de /-straling zal in het aluminium 

elektronen losslaan, die dan weer door het lood ingevangen wor

den (het lood is zo dik, dat bij volledige missturing vrijwel 

volledige invanging plaats vindt). 

Wat er dus in feite bereikt wordt, is een elektronenstroom tus

sen het lood en het aluminium. Daar beide platen van elkaar ge

ïsoleerd zijn, is de inwendige weerstand van de zo georeerde 

stroombron bijzonder hoog. Wel staat parallel aan deze vrijwel 

ideale stroombron een capaciteit van 100 pPf veroorzaakt door 

beide platen. Het vervangingsschema van de comptondeteetor ziet 

er dus als volgt uiti 

figuur 'j 
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De stroompulsen die de detector kan genereren zijn afhankelijk 

van de mate van missturing» de pulsfrequentie en de duty cycle 

van de elektronenbundeli 

-/h 

I» 4 - 400 ;iA, 
t- 2 - 40 us, 
f«l/T- 10 - 2500 Hz. 

'•:. Het "common mode"—signaal 

figuur 6 

Het "common mode"-signaal, dat aan het eind van de 30 m lange 

RG58U-kabel gemeten werd, zag er als volgt uit: 

5V - | / W ^ 300 kHz 
- j ^ _ 

figuur 7 

Opgemerkt kan nog worden dat deze stoorcomponenten van beide 

samen te voegen kanalen ongelijk zijn aan elkaar, zodat scheiding 

tussen beiden wenselijk is in verband met aardstromen. 
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3. De gestelde eisen 

Het versterkte signaal mag enigszins afwijken van het ideaal 

veronderstelde ingangssignaal. De mate waarin deze afwijkingen 

zijn toegestaan, worden duidelijk gemaakt in onderstaand figuur. 
A 

0,9A" 

0,1A 

figuur 8 

Amplitude A « 8 0 m V - 8 V , b i j een detectorstroom van resp. 4 -

400 uA. 

"Droou" D S 1 % wan de pulshoogte A. 

"rise time" V < 10 # van de pulsbreedte t 

Naast deze pulsvormeisen, moet het uitgangssignaal ook nog aan 

de volgende eigenschappen voldoenx 

- Signaal/ruis-verhouding > 10. 

- Signaal/stoor-verhouding > 10. 

- Drift < 10 $> vani A, bij een omgevingstemperatuur van 0 - 70 °C, 

- Het gelijkspanningsniveau van de puls moet bekend zijn. 

- De schakeling moet een 50 ohm coaxiale kabel kunnen sturen. 

4* De ontwerpeisen 

Met behulp van de zojuist beschreven voorwaarden kunnen de pri

maire ontwerpeisen berekend worden. 

4.1 Het laagfrequent kantelpunt 

De top van de puls kam eigenlijk gezien worden als een gelijk

spanning, die aanwezig is gedurende de pulsbreedte t. Omdat deze 

topspanning met 1 % mag dalen tijdens de pulsduur, hoeft de scha

keling niet persé voor gelijkspanningsversterking geschikt te zijn. 
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Het maximale verval van deze spanning treedt op bij de breedste 

puls, zodati 

Hierbij wordt de kromming van de 

top veroorzaakt door de tijdcon

stante T van het laagfrequent 

kantelpunt, ofwelt 

01A 

t*40 us 

figuur 9 

- t 

-t/r, 

A(1 - e X)=D waarbij l/z^-2""^ 

Beide formules tesanen geven de volgende vergelijking! 
fl * ln(1 - D/A)/(2fft) 

ingevuld levert dit een kantelpunt van 40 Hz op. 

4.2 Het hoogfrequent kantelpunt 

De stijgtijd van de puls bepaald in feite het hoogfrequent kan

telpunt. Indien er weer van wordt uitgegaan dat deze stijgtijd 

t wordt veroorzaakt door één tijdconstante T., 'lan kan daarmee 

het kantelpunt berekend worden. 

-t 

-t 

figuur 10 

1(1 -

A(1 -

*2 " V*r 

i/rv 

2/r-

l)-0,1A 

h)-0,9A 
i/rh-2,rfh 

Door samenvoeging van deze vier vergelijkingen ontstaat de for
mule f.-ln9/(27fi )*0,35/t • 

n r r 

Bij een stijgtijd t van 200 ns geeft dit een hoogfrequent kan

telpunt van 1,75 MHz. 

4.3 "Common mode rejection" 

De "common mode rejection ratio" (CKRR) is de factor, die aan 

geeft hoeveel stoorsignaal ten gevolge van het fasesignaal U 

nog aanwezig is in de verschilspanning U , zie figuur 11. 
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ü -A.U 
o v 

f iguur 11 

CMRR= / 

v° Ü - 0 
«|A| 

*- -* v 
U of in dB's» 

U =0 
u J v 

CMRR= 201og |A| • 201og 

L°J ü -0 
v 

Hordt het bovenstaande toegepast op de voor de versterker gel

dende situatie, dan krijgen wet 

1-4-
400 uA fë~F RG58U-kabel 

30 m 
figuur 12 

Hierbij is Uf 5 ?" en ü^» I»R=4-10 50-0,2 mV. 

Dit zou betekenen, dat voor een minimale signaal/stoor-verhou

ding van 10, de CMRR 108 dB zou moeten zijnr, bij een frequentie 

van 300 kHz! Dit soort extreme waarden zijn praktisch gezien 

vrijwel niet haalbaar. 

Sr is echter waarschijnlijk nog winst te behalen uit het feit, 

dat de grootste "comnon mode"-componenten niet gelijktijdig met 

het detectorsignaal optreden, waardoor een ca 20 dB minder stren

ge CMRR (al) zou voldoen. Door namelijk de versterker alleen te 

laten werken op het moment dat de detectorpuls verwacht wordt, 

kan dit bereikt worden. 
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5. Het principe schema 

De belangrijkste eigenschap die de versterker moet bezitten, 

is een goede CKR. De tvee meest voor de hand liggende oplossing

en voor dit probleem zullen hieronder behandeld worden. 

5.1 De verschilversterker 

Indien een goede CMR nodig is, denkt men al gauv aan een verschil-

versterker. Dit soort versterkers hebben deze eigenschap vooral 

te danken aan de hoge inwendige veerstand van de stroombron, die 

zij bezitten (zie figuur 13). 

—^—v 
Figuur 13t simplistische weergave van een verschilversterker 

Het gevolg van zo'n hoge bronveerstand is echter, dat door een 

geringe (parasitaire) capaciteit, de CMR al bij lagere frequen

ties snel afneemt. Het is hierdoor erg lastig om met een verschil-

versterker een goede CMRR te halen bij hogere frequenties. 

5.2 Transformatorkoppeling 

Ben transformator onderdrukt passief de"common mode"-signalenf 

immers aleen bij een visselspanningsverschil tussen beide pri

maire aansluitdraden ontstaat een aan de secundaire kant over

eenkomstig signaal. Alhoevel ook hier allerlei capaciteiten roet 

in het eten kunnen gocien, zijn deze effecten sterk te reduceren 

door de transformator juist te construeren. De zo behaalde CMR 

is in het algemeen velen malen beter dan die van een verschil-

versterker (vooral bij de hoge frequenties). 
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Worden de in hoofdstuk 3 gestelde eisen in het principe schema 

opgenomen, dan ziet het er als volgt uitt 

O coax 
r 
«HÖ 

'timer"-signaal $. 

0 
I 

kanaal 2 

compton 
detectors 

trans- ver— 
foraa- ster
tor ker 

t> 'uitgang 

—* I 
gelijk-
span-
nings-
herstel 

•jO ohm 

"driver" 

figuur 14 

- 10 -



6. Theoriebehandeling 

Omdat in de loop van het verslag op niet algemene theoretische 

kennis wordt teruggegrepen, is het misschien goed om deze theo

rie eerst te behandelen. 

6.1 Tweede orde systemen 

Bij een tweede orde systeem kunnen onregelmatigheden in de over

dracht skarakteristiek aanwezig zijn. Indien echter een juiste 

dimensionering van het systeem plaats vindt, kunnen deze afwij

kingen volledig teniet gedaan worden. 

6.1.1 Het laagdoorlaatsysteem 

De algemene overdrachtsvergelijking van het tweede orde laagdoor-

laatcircuit luidtJ 
2 

H(s) V° 
2 2 
s +2/>V*w0 

Hierbij is s de Laplace variabele, die voor sinusvormige signa

len vervangen mag worden door jw. >s stelt de relatieve demping 

voor, dat wil zeggen de verhouding van de werkelijke demping 

ten opzichte van de kritische demping. Als /3-0 oscilleert het 

systeem met de natuurlijke hoekfrequentie w . 

De absolute overdracht voor sinusvormige signalen volgt uits 

2 2^4 w +w o o 
Door deze vorm te differentiëren, vinden we de frequentie waar-

voor het maximum optreedt. 

Deze formule krijgt pas betekenis als/i$v£/2| buiten dit gebied 
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treedt er dus geen maximum op. 

Indien /3 op het grensgebied gekozen wordt, dus ̂ «V2~/2, dan spreekt 

men van een Butterworth—instelling. 

In figuur 15 is de absolute overdracht voor verschillende waar

den van Jb uitgezet, waarmee het voorgaande nog eens in beeld 

wordt gebracht. Ook hieruit blijkt dat de Butterworth-karakteris-

tiek het verst doorloopt, zonder opslingerverschijnselen. 

201og|H(w)| 

i 

7.0 

to 

10 

-20 

-30 

*0 

o,t 

* 

' ' A - A t 

-'>S5^ 

v j . H i » 

0.1 Ut <M qs q; 5 7 10 
w 

figuur 15 

Verder kan nog opgemerkt worden dat het -3 dB punt van de But-

terworth-karakteristiek optreedt bij de natuurlijke frequentie 

van het systeem, 

6.1.2 Het hoogdoorlaatsysteem 

De overdracht van het hoogdoorlaatsysteem wordt gegeven doort 

7. 
H(s). 2 2 

s +2/Jw +w 
o o 

Se absolute overdracht voor sinusvorraige signalen wordt dans 

M-̂  
r4+2(2/>2-lW V + w * 
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Door middel van differentiatie kan weer het maximum gevonden 

worden: 

v w°Vi-s 
Ook hier geldt veer dat de maximaal vlakke amplitudekarakteris

tiek verkregen wordt als/3-/2/2. 

De absolute overdrachtskarakteristiek voor verschillende vaarden 

van /J kan eenvoudig uit figuur 15 gehaald worden» door de gra

fiek to spiegelen om de lijn w/w =1. 

6.1.3 Het banddoorlaatsysteem 

De algemene overdrachtsverhouding van een tveede orde banddoor— 

laatnetverk kan geschreven worden als: 

sw. 
H(s} = 

2 2 
s +2Bw s+v * o o 

Voor de aplitudekarakteristiek vinden we dan: 

|HU)| 
w v 

o 
W 4

+ 2 ( 2 / > 2 - 1 ) W
 2 v 2 +v 4 

o o 

Deze funk+ie heeft een maximum voor w«w , onafhankelijk van . 

De amplitude daar ter plaatse bedraagt: 

I-M-IJ 
Vordt de absolute overdracht uitgezet voor verschillende vaarden 

van;3, dan ontstaat het volgende beeld: 

0,<H QOl oer 9' « t ft» o* q ; 

» 

to 

'0 

0 

•10 

-w 

ft ' V 

— 

uur '4 

_ - j 

t } 

- J 1 ... 

' 

• - 1 

/$*•,•! 

v 

l 
. • * 

^ l ' 

" -̂ a.7 

.. — 

•Ui të) * c 

1 

X * 7 * te yo se n> >at> 
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Uit figuur 16 blijkt dat bet netverk selectiever wordt naarmate 

j& afneemt. Ben veel gebruikte maatstaf voor de steilheid van de 

grafiek is de kwaliteitsfactor Q. 

w_ 
1 
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6.2 Rui& in operationele versterkers 

Ruis kan gedefineerd worden als ieder (ongewenst) signaal aan 

de uitgang van een opamp, dat geen enkel verband heeft met het 

ingangssignaal (offset, drift, vervorming e.d. uitgesloten). 

Figuur 17 toont een frequentiespectrum, waarin verschillende 

soorten ruis zijn uitgezet. Hieruit valt af te leiden dat elke 

ruissoort sich in een bepaald frequentiegebied manifesteert. 

Bandbreedten van diverse ruisfenoaenen overlappen elkaar, waar

door ruis in bepaalde frequentiebanden een samengesteld karakter 

kar. hebben. 

tHt 
rwöarpuh itmtitkngthmtu*** 

VOORAL r/r/tuis ei**WÏ ams 

iHÊClfnnch» rrHlingtn 

popcom-ntts 

ennlttm 1»n 
wfMkaud 

\ 1 

» 0 * M J 

VOOHAL WITTE HUIS (JOHMSOU f% SCuOTTKY) 

1 

MÜVr)M"I 
nmr*i tcommon mot 

1 

• 
1 } fo*xnp««*i 

1 Itss» 

flVBkWlvf0iv9 

I — _ -, _ I .. ï I I I—'- « • • • • I I I 1 l_l 

0.001 0.01 ftl 1 W W W f t 10» lODItSSM r « ICM 

fipuur 17 

In dit hoofdstuk zullen alleen de belangrijkste interne ruisoor

zaken van de opamp aan de orde komen. 

6.2.1 Benamingen van ruis 

Figuur 18 -toont een grafiek waarin het ruisspectrum van een op

amp is weergegeven. In deze grafiek onderscheiden we zowel span

ning»- als stroomruis. Zoals blijkt, nemen beiden toe bij lage 

frequenties, tewijl bij hogere frequenties de curve vlak loopt. 

In dit vlakke gebied spreekt men van witte ruis of Johnson-ruis 
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of thermische ruis. In bet oplopende gebied overheerst de l/f-

ruis of flikker ruis of roze ruis. 

Het snijpunt van de raaklijnen van beide ruistypen wordt de 1/f-

hoek genoemd. In het algemeen ligt deze hoek voor spanningsruis 

velen malen lager dan voor stroomruis* 

figuur 18 

Spotruis, shotnoise of scbottky-ruis is een witte stroomruis, 

die zijn oorsprong vindt in het feit dat een stroom bestaat uit 

een beweging van afzonderlijke geladen deeltjes (elektronen). 

De ze ruis is direct afhankelijk van de biasstroom van de opamp. 

Ishotnoise* V 2 q Ibias (V fl ) 

waarin 

Shotnoise" d e MS~**ar«U in ampère» 

q* de lading van een elektron- 1,6-10 'C| 

fh* de bovenste grensfrequentie (Hz) f 

fj- de onderste grensfrequentie (Hz). 

De spotruisstromen vloeien ook in de dynamische emitterveerstan-

den van de ingangstransistoren van de opamp. De spanningsruis 

die hierdoor ontstaat vormt samen met de thermische ruis een 

belangrijke bijdrage voor de witte ruis. 
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Popcomruis is een verschijnsel dat voorkomt uit een moment al e 

verandering van de biasstroom bij een bipolaire ingangstrap, 

of een spanningsruis indien een FST-ingangstrap wordt beschouwd. 

De se ruis komt meestal voor onder de 100 Hz, en wordt veroorzaakt 

door kleine verontreinigingen in het chipoppervlak. 

Bit ruistype kan sterk vermindert vorden door bepaalde fabricage

technieken toe te passen. 

Thermische ruis is een verschijnsel dat zich ook manifesteert 

bij weerstanden. 

Be ruisbijdrage van de in de opamp-schakeling gebruikte weerstan

den domineert vaak de opamp spanningsruis en is afhankelijk van 

de weerstandswaarde, de bandbreedte en de temperatuur. De ruis 

die in een veerstand wordt ontwikkeld, kan berekend worden mett 

Eth.r»iSch-V
41tTH(fh-fl' 

waarbij 

E*v —.• i." d c RMS-waarde In volt» thermisch -. 

k« de constante van Boltzman= 1,38'10~" J/Kj 

T= de veerstandstemperatuur in keivin» 

R« de weerstandswaarde in ohm (of het reële deel van een impe

dantie) . 

6.2.2 Het bepalen van de ruis 

Indien van een opamp de grafieken van de stroom- en spannings

ruis bekend zijn, kan men de effectieve waarden van de ingangs-

ruisbronnen berekenen met onderstaande formules» 

V «n\/ f« ln (V'l'*V fl 
•n 

V inV fci lB(V fl>*Vl 
waarin 
e - vitte spanningsruis in een frequentieband van 1 Hz breed» 

i = witte stroomruis in een 1 Hz brede frequentieband» 
n 
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f * 1/f-hoek frequentie voor spanningsruisi 

f .« l/f-hoek frequentie voor stroomruisf ex 

De so berekende ruisbronnen moeten dus aan de ingang van een 

ideale opamp gedacht worden (figuur 19)* 

fiTuur 19 

6.2.3 Ruisberekeningen 

Stel dat de uitgangsruis van een versterkerschakeling berekend 

moet worden, zoals die afgebeeld is in figuur 20. 
21 Z2 

ü 
o 

figuur 20 

Deze schakeling kan nu herleid vorden tot een ruisaodelx 

I Z E 
n tot tot t n (ŝ  

O O O > — U = -DI-
o — 

figuur 21 

waarbij 

lZtot|- V l 8 / ^ 
\ -\Z4kT(R3*reële deel van ( Z ^ / Z ^ M f ^ ) 

(voor S en I • zie één blz. terug) 
n n 

De totaalwaarde van deze onafhankelijke ruisbronnen kan berekend 

worden met de formulet 
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De hiermee gevonden vaarde is effectieve ruisspanning aan de 

ingang van de oparap» het vermenigvuldigen van de RMS-waarde met 

een factor zes resulteert in een piek/piek-vaarde, die niet over

schreden zal worden gedurende 99f73 % van de tijd 'volgens CSauss). 

Om de rui suit gangsspanning te kunnen bepalen, moet ruisver

sterking A bekend zijn. 

De versterking van een opampschakeling is afhankelijk van de 

mate van terugkoppeling, die wordt aangegeven met de terugkop-

pelfactort 

B- ZjAz^Zg) 0SB<1 

De signaal versterking A , voor de schakeling van figuur 20, is 
s 

daa gelijk aan (1-1/B), terwijl de ruisversterking A (l/B) groot 

is! Voor lage versterkingen (B2T0,l) kan men dus, vanuit ruis-

technisch oogpunt gezien, beter een niet-inverterende schakeling 

gebruiken, waarvan de signaalversterking ook l/3 is. 

6.2.4 Ruisbandbreedte 

Uit het voorgaande bleek al dat de ruisspanning evenredig is 

met de wortel uit de beschouwde bandbreedte. Taak wordt voor 

de bandgrenzen de -3 dB frequenties genomen. Hierbij wordt dan 

echter wel een fout gemaakt, doordat de buiten deze band vallen

de frequenties ook nog bijdragen tot de ruis. Met behulp van 

een correctiefactor kan deze fout weggewerkt wordeni 

A 
A no 
V 1+j(f/f , ~ ) 

20 dB/dec. J 

A 
A *»-

' - 3 dB *h ' n | 1 - < ' / ' - 3 d n > 2 

f iguur 22 

De ruis die de geïdealiseerde en de werkelijke bandbreedte op-' 

leveren, moeten aan elkaar gelijk zijn, zodatt 

2 /*° 2 2 
(ruisspanning) ttj IA I &t**-n0 *n 
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f h - £ r ^ — s «- w r < ! t a B ( f / r-> dB» "• ^ u 
0 1+Wf-3 dB> 

6.2.5 Ruisvermindering 

De conclusie die uit het voorgaande getrokken kan vorden, ten 

behoeve van ruisvermindering, is als volgtt 

- verklein de ruisversterking (deze hoeft namelijk niet gelijk 

te zijn aan de signaalversterking) | 

- Beperk de ruisbandbreedtef 

• Houdt de impedanties en/of weerstanden rondom de opamp laag— 

ohmigf 

- Gebruik opamps met een lage 1/f-hoek indien ook lage frequen

ties versterkt wordenf 

- Als de impedanties rondom de opamp toch hoogohmig zijn, dan 

is vooral een lage stroomruis (i ) van de opamp van belang. 

Opmerking! de spanningsruis van een transistor is omgekeerd 

evenredig met de wortel uit de collectorstroom, terwijl de 

stroomruis rechtevenredig is met de vortel uit diezelfde stroom. 

Dit betekent dat altijd een compromis moet worden gezocht tus

sen beide ruisfenomenen. 

- Door middel van temperatuursverlaging kan de thermische ruis 

nog gereduceerd worden* 
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6.3 Pulstransformator 

Ben transformator die een frequentiegebied moet doorlaten van 

een aantal decaden, zonder dat daarbij daadwerkelijke verzwakking 

optreedt, wordt een puls— of breedbandtransformator genoemd. 

Hierbij dient nog wel opgemerkt te worden dat de grootte van 

dit doorlaatgebied niet alleen afhankelijk is van de transfor

mator, maar ook van de stuurbron en de belasting. 

6.3.1 Het vervangingsschema 

In onderstaand figuur is het vervangingsschema van een werkelijke 

of niet-ideale transformator te zien. 
(l/n)(l/n-l)C 

ps 

figuur 23 

waarbijt 

n= wikkelverhouding» N /N ( = Ü /ü a 1^1 )* 

U - primaire spanning) 

U » secundaire spanning! 

I • primaire stroom» 

I = secundaire stroomt 

L « primaire zelfinductie bij lage frequenties gemeten (secun

daire zijde open)f 

(t-k)L * primaire spreidings- of lek-zelfinductie» 
P 

k« koppelcoSfficiënt* M/VLL , hierin is M de wederzijdse induc-
P s 

tie en I» de secundaire zelfinductiej 
G - primaire ahunt-capaciteitj 
C * secundaire shunt-capaciteitf 

C - capaciteit tussen de primaire en de secundaire kant, bij 
ps 
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kortgesloten wikkelingen) 

- R • primaire "koper"—veerstand) 

— H = secundaire "koper"-veerstand) 

— H = veerstand die de kernverliezen veergeeft) 

- H.a belastingsweerstand. 

Het afleiden en interpreteren van de overdrachtsvergelijking 

van een dergelijk netwerk is bijzonder lastig. Om de zaak te 

vereenvoudigen kan het frequentiespectrum opgesplitst worden 

in twee of meer bijna onafhankelijke frequentiegebieden. Een 

veel gebruikte indeling is laag-, midden- en hoogfrequent ver-

vangingsschema. 

6.3»1»1 Het laagfrequent vervangingsschema 

•o 

figuur 24 

Se componenten die het laagfrequent gedrag van de transformator 

aan zouden kunnen tasten staan in bovenstaand figuur. Het sche

ma is dus nu verandert in een eerste orde systeem, zodat de be

rekening geen moeilijkheden meer op hoeft te leveren. 

6.3*1«2 Het middenfrequent vervangingsschema 

Onder de middenfrequentie wordt verstaan het gebied rondom de 

frequentie waarvoor geldt» 

f • f. f,, waarbij f.« hoogfrequent kant el punt) 
m n ï n 

f.» laagfrequent kantelpunt. 

Indien de kernverliezen verwaarloosbaar zijn (R »°«), wordt de 
c 

overdracht praktisch volledig bepaald door de wikkelverhouding. 
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figuur 25 

6«3«1«3 Het hoogfrequent vervangingsschema 

Het vervangingsschema van de transformator om het hoogfrequent 

gedrag te onderzoeken is eigenlijk de minst gemakkelijke (zie 

figuur 26). 

C 

figuur 26 

Voor de eenvoud is er van uitgegaan dat de vikkelverhouding ge

lijk aan één is. 

Aan de hand van het schema kan zo al gezegd worden dat het hoog-
frequent kantelpunt hoger komt te liggen naarmate de capacitei
ten C en ö en/of de zelfinductie 2(l-k)L kleiner zijn. 

P B P 

Methoden om de lek-zelfinductie te verminderent 

- minimaliseren van het aantal windingen, door kernmateriaal 

te gebruiken met een hoge permeabiliteitf 

- De afmetingen van de transformator verkleinen» 

- Vergroten van de wikkeldiameteri 

- Sen goede koppeling realiseren door de afstand tussen de hei

de wikkelingen klein te houden (getwist draad of coaxiale ka

bel gebruiken)} 

- De spoelwaarde L , bepaald door het laagfrequent kantelpunt, 

so laag mogelijk houden. 
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Methoden om de wikkelcapaciteiten te reducerent 

- Vergroten van de isolatielaag tussen de wikkelingen, de win

dingen en tussen de wikkelingen en het kernmateriaal; 

- Verkleinen van de wikkeldiameter; 

- Vergroten van het aantal wikke Hagen; 

- De wikke1spoed groter maken. 

Uit het voorgaande blijkt wel dat de vereisten voor het vermin

deren van de lek—zelfinductie en de vikkelcapaciteiten elkaar 

grotendeels tegenwerken. Daarom moet vaak gezocht worden naar 

de beste tussenweg. Het verminderen van het aantal wikkelingen, 

door een kernmateriaal met een hoge permeabiliteit te nemen, is 

het enige punt waarmee beiden gediend zijn. 

6.3.2 Het kernmateriaal 

De kern van de transformator moet er voor zorgen dat de door de 

primaire stroom opgewekte flux zonder al te veel verlies de se

cundaire wikkeling doorloopt. Om enig inzicht te krijgen in het 

ontwerpen van componenten met magnetisch materiaal, zullen de 

belangrijkste parameters behandeld worden. 

6.3.2.1 De hysteresislus 

De curve die gevormd wordt door de verandering van de magneti

sche fluxdichtheid (B) als gevolg van de varriatie van de magne

tische veldsterkte (H) wordt de hysteresislus van het magnetische 

materiaal genoemd (zie figuur 27) # 

I R. 

figuur 27 
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Hierbij kunnen enkele belangrijke punten onderscheiden worden: 

B : dit is de maximale waarde van de fluxdichtheid veroorzaakt 
m 

door het magnetische piekveld H (bij verzadiging spreken 
11 

we over B en H ). 
s s 

B • de restfluxdichtheid, dit is de fluxdichtheid die in het 

materiaal achterblijft als het magnetische veld wordt ver

laagd tot nul. 
H t de coërcitiefkracht is het magnetische veld dat nodig is 
c 

om de flux te doen dalen tot nul (voor magnetisch harde ma

terialen is deze vaarde groter dan voor magnetisch zachte 

materialen). 

Bij wisselstroom zal de hysteresislus per periodetijd telkens 

doorlopen moeten worden. Figuur 26 geeft een verzameling van 

hysteresislussen, elk bij een andere vaarde van de topstroom* 

Wat hierbij opvalt, is dat de toppen van de hysteresislussen 

een bepaalde kromme vormen. De curve die hiermee beschreven 

wordt, staat bekend als de magnetisatiecurve. 

Magne» c | 

figuur 28 

6.3.2.2 De magnetische veldsterkte 

De magnetische veldsterkte in de kern is te berekenen met de 
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formulet 
H- Nl / l (A/m) waarbij 

6 

!?= aantal vindingen, 

Is stroom door de wikkeling (A), 

1 * de effectieve kernlengte (m). 

Opmerking: praktische kemvormen hebben selden afmetingen waar

bij het magnetische veld uniform verdeeld is over het kernmate

riaal. Dit betekent dat de magnetische doorsnede en weglengte 

niet hetzelfde zijn als de doorsnede en de gemiddelde weglengte 

van het materiaal. Voor de berekeningen wordt daarom uitgegaan 

van de door de fabrikant opgegeven effectieve afmetingen. 

6.3.2.3 De magnetische inductie 

Het aantal fluxlijnen per kernoppervlakte wordt de magnetische 

fluzdichtheid of inductie genoemd. 

B= 0/A (T) waarin 
e 

0* flux in webers (Wb), 
o 

A • effectieve kerndoorsnede (m ). 
e 

6.3.2.4 Pertneabiliteit 

De permeabiliteit is de verhouding van B en H in een bepaald 

punt op de magnetisatiecurve (zie figuur 28 en 29) en wordt aan 

geduid met het symbool u. 

Mognetic t.eiö H f i g t t u r 29 
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In feite is het dus een maat voor het gemak waarmee het materi

aal te magnetiseren is. 

Zoals uit de figuur blijkt, is dese verhouding niet constant, 

maar afhankelijk van de plaats op de magnetisatiecurve. Daarom 

defineert men verschillende soorten permeabiliteiten, iraarmee 

de magnetisatiecurve beschreven kan vordens 

De amplitudepermeabiliteit wordt opgegeven bij een vermelde var» 

riatie in B of H op elk denkbaar punt van de magnetisatiecurve. 

B en H «ijn meestal de piek/piek-vaarden. De maximale permeabi-

liteit is een speciaal soort amplitudepeimaabi1iteit («ie figuur 

29). 

De beginpermeabiliteit is de peroeabiliteitsvaarde van de curve 

bij een kleine magnetische veldsterkte. 

n.« lim (B/H) 
1 H—0 

De differentiële permeabiliteit is de verhouding van verande

ringen in B en H bij aanwezigheid van een statisch magnetisch 

veld. Deze conditie geldt bijvoorbeeld vanneer er een gelijk

stroom door de spoel vloeit. 

u^.AB^H 

Sen andere permeabiliteitsvorm is de differentiale permeabili

teit, die de verhouding van de fluxdichtheidsverandering als 

gevolg van een oneindig kleine verandering in veldsterkte op 

elk willekeurig punt op de curve aangeeft (« raaklijn aan de 

curve op elk willekeurig punt). 

udif- dB/dH 

Al de gedefineerde permeabiliteiten hebben ook relatieve perme

abiliteiten. De relatieve permeabiliteit is de verhouding tus

sen de permeabiliteiten van het materiaal en van vacuüm. 

u «n/u met u «4 • 10 H/m 
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6.3.2,5 Kernverliezen 

De belangrijkste verliezen, die in kernmateriaal op kunnen tre

den, zijn de hysteresis— en de vervelstroomverliezen. 

De hysteresisverliezen ontstaan vanwege het feit dat de magneti

sche dipol«*n periodiek van richting omkeren, al naar gelang de 

frequentie. 

De vervelstrooiHverliezen vorden veroorzaakt door in de kern op

gewekte vervelstromen? deze stromen lopen in cirkelvormige vlak

ken van de dvarsdoorsnede van het transformatorlichaaBi en geven 

aanleiding tot warmteverlies. 

figuur 30 

Deze verliezen zijn rechtevenredig met de freauentie in het kwa

draat. 

Indien de totale kernverliezen gemeten vorden en de hysteresis

verliezen plus de vervelstroomverliezen vorden er van afgetrok

ken, dan zullen nog restverliezen overblijven (deze verliezen 

zijn niet goed te defineren). 

Door middel van experimenteel onderzoek heeft Legg de volgende 

uitdrukking gevonden: 

Rv 2 
— f - * aBf+ef +cf 
ur L 

waarbij R « totale equivalente kernverliesweerstand (tl) 

u * relatieve perroeabiliteit, meestal u. 

L - zelfinductie (H) 

B » piekwaarde van de inductie (T) 

a - hysteresisverliescoëfficieht (T~ ) 

e * wervelstroomverliescoëfficiënt (s) 

c - restverliescoëfficiënt 
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Taak worden de verliezen opgegeven door middel van de verlies— 

hoek 6 . 

Omdat tané =R/2*f L , kan de uitdrukking van Legg herschreven 

«orden als: 

tanf 
— « ̂ T(aB*ef*c) 

n 2n 
'T 

Opgemerkt dient nog te worden, dat deze uitdrukking alleen gel

dig id bij lage fluxdichtheden. 

6.3.2.6 De temperatuurscoëfficiênt 

De temperatuurscoëfficiênt oc voor een kern zonder luchtpleet 

ia per definities 

Hierin ist 

n de permeabiliteit bij temperatuur T (°C)j 

u„ de permeabiliteit bij temperatuur T- (°C). 

De factor oc/n wordt wel de temperatuurfactor genoemdt O L . 

De temperatuur waarbij de magnetische eigenschappen plotseling 

sterk afnemen heet de Curie-temperatuur. Deze ligt voor de meeste 

materialen boven de 120 °C. 

6.3.2.7 De desaccommodatjefactor 

De permeabiliteit van het kernmateriaal zal na verloop san tijd 

afnemen. Dit effect wordt desacconodatie genoemd, en wordt aan

geduid met de desaccomnodatiefactor D_. 

P u/logtyt^ 2 1 

Hierin isi v***? d e P«rmeal:,iliteit *en *iJde v a n *«ap» *1 «« t?, 
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7. Mogelijke schakelingen 

Aan de hand van het principeschema (figuur 14 hoofdstuk 5.2) 

en de voorgaande theorie kunnen nu verschillende schakelingen 

opgezet en onderzocht worden. 

Voor een goede CXRR is het nodig dat de transformatorcapaciteit 

C (zie hoofdstuk 6.3) zo klein mogelijk is. Dit betekent dus 
ps 

dat de transformatorafmetingen zo klein mogelijk gehouden moe

ten worden, terwijl de volledige bandbreedte (40 Hz!- 1,75 MHz) 

onver zwakt doorgelaten moet worden. 

Zoals in hoofstuk 6.3 al werd gezien, worden de kantelpunten 

van de transformator mede bepaald door z'n belastingsweerstand} 

hoe lager deze weerstand, hoe groter de bandbreedte. Met deze 

gedachte in het achterhoofd zijn de volgende schakelingen opge

zet. 

7.1 Schakeling 1 

Omdat de schakeling een lage ingangsimpedantie moet hebben en 

de ingangs stroom, afkomstig van de comptondetector, omgezet moet 

worden in een uitgangsspanning, is gebruik gemaakt van een trans-

impedantieversterker (zie figuur 31). 

X X figuur 31 

Voor de laagfrequent overdracht van deze schakeling (bij idea

le opamp) kan geschreven wordent 

ü 
o « s 

Ï ; - - * , I*JÏB 
Het laagfrequent kantelpunt wordt dus volledig bepaald door de 
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secundaire koperweerstand (R ) en de secundaire zelfinductie 

<Ls>-

Praktisch is een dergelijke schakeling echter niet aan te beve

len, omdat de aan de ingang van de opamp aanwezige offset-span

ning versterkt wordt roet de factor R«/R +1, waarbij R«*:R.. 
ï s s i 

Hierdoor zou de uitgangsspanning U al snel tegen de voedings

spanning aan zitten. Hoewel deze offset met behulp van een off

set-regeling weggeregeld kan worden, blijven toch nog driftver— 

schijnselen de zaak beheersen* 

7.2 Schakeling 2 

Het probleem van de vorige schakeling was te wijten aan de grote 

offset-versterking. Ben dergelijk probleem is eenvoudigweg op 

te lossen door AC—koppeling toe te passen, zie figuur 32. 

I. 

figuur 32 

De overdracht VOOT laagfrequente signalen luidtt 

U 2 

5 T - - R 1 s2+s(Rs/Ls)+l/(LgC) 

Dit is een bekende uitdrukking voor een tweede-orde hoogdoorlaat-

systeem (zie hoofdstuk 6.1.2), waarbijx 

V L s = 2 ^ o e n \>2-1/(LsC) 

Voor de condensator C kan beter geen (bipolaire) elektrolytische 

condensator gebruikt worden in verband met bepaalde nare eigen

schappen, zoalsx grootte lekstroom, sterke vervorming, slecht 

hoogfrequent gedrag en diSlektrische absorbtie. Hierdoor moeten 

folie-condensatoren toegepast worden, die verkrijgbaar zijn tot 

een waarde van circa 10 uP, 
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Met een /s van V2/2 en een kantelpunt op 40 Hs (w «2*40 rad/s) 

zou een secundaire zelf induct ie van 1,6 H en een koperweer stand 

van 568 Jl nodig zijn! Dit zou betekenen dat een vrij grote trans

formator in de schakeling opgenomen moet worden, waarmee dan 

het hoogfrequent gedrag en de CMRR moeilijk goed te krijgen zijn» 

7,3 Schakeling- 3 

Deze derde schakeling heeft twee tegenkoppellussen, een gelijk-

spanningstegenkoppeling via R„ en een visselspanningstegenkop-

peling via R. en C (zie figuur 33). 

figuur 33 

De overdracht voor de lage frequenties is nut 

ü R„R„ 2 
o 1 2 s R.+R r K 2 • ' • • ( R | / L i • l/((H1*R2)C))*(R1*BB)/((R l*2)CLB) 

waarint 2 / * o - *J\+ l/((R1+R2)c)ar R ^ 

Wo
2- (R1*R8)/((R1+R2)CLs)flf H^CRgCL )̂ a l s R , * ^ en 

RocR„ 
s 1 

Vergelijken we bovenstaande formule met die van schakeling 2, 

dan valt hierin op dat de kantelpunt frequent ie met een factor 

V R V R . vermenigvuldigd is, vaardoor een evenredig kleinere trans

formator nodig is. 

Opmerkingt het kantelpunt van de transformator zelf hoeft bij 

deze schakeling te liggen op 40tf? Hz, terwijl het kantelpunt 

van de hele schakeling dan toch op 40 Hz ligt! Hierdoor kan de 
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transformator een factor V2 kleiner gehouden worden. 

Met een erpres fout gedimensioneerde schakeling is het bovenstaan

de nog eens gecontroleerd (zie bijlage 1, blz. 5^). 

Bij een juiste dimensionering van de componenten was geen reso

nant iever schijnsel meer waarneembaar} de afgeleide formule komt 

dus overeen met de praktijk. 

•lat nu echter wel opviel, was dat de signaal/ruis—verhouding 

bij het kleinste ingangssignaal (l1*4 uA) bijzonder slecht was 

(ongeveer 6 dB)» Deze ruis bestond voornamelijk uit l/f-ruis, 

dus laagfrequente ruis. Waarschijnlijk zorgt de impedantietoe-

name van de condensator C bij de lage frequenties, in combina

tie met de stroomruis van de opamp, voor een aanzienlijke bij

drage van deze ruis} daarom is nog een schakeling onder de loep 

genomen. 

7.4 Schakeling 4 

Bij deze schakeling vindt de gelijkstroomterugkoppeling via e«n 

integrator plaats, op de "+"-ingang van de opamp. 

D 
b^-C 

figuur 34 

Be irapedanties rondom opamp 1 kunnen nu over het hele frequen

tiegebied laagohmig gehouden worden* waardoor de stroomruis ver

waarloosbaar is. 
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Voor de laagfrequent overdracht geldtt 
u„ 2 

__o B _ R s 

*1 1 a2+s(RB/La + 1/((1+R 3/R 4)CR 2))+(R 1+R S)/((1+R 3/R 4)R 2CL S) 

hierin is: 2£W Q= R g A B
+
 I A O + R - J / R J C R )s R /L 

\>2= (R1
+R
B)/^

1+R3/R4)
R2CLsar V ^ ^ V V W 

Ten opzichte van de vorige schakeling kan hier het laagfrequent 

kantelpunt gemakkelijk laag gehouden worden* zonder daarbij in 

extreme weerstandswaarden terecht te konen (denk bijvoorbeeld 

aan R^). 

Bij de beproeving van de schakeling werd geconstateerd dat de 

signaal/ruie-verhouding niet beter was dan die van schakeling 

drie. De stroomruis heeft dus blijkbaar nauwelijks bijdrage tot 

de totale ruis* Om de oorzaak te achterhalen, is daaroa ruison-

derzoek verricht. 
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8. Ruisonderzoek 

Omdat de signa?l/ruis—verhouding van de derde en de vierde scha

keling van hoofdstuk zeven nauwelijks van elkaar verschillen» 

is, vanwege de eenvoud van eerstgenoemde schakeling, alleen deze 

aan het ruisonderzoek onderworpen. 

8.1 De ruisversterking 

Bij de ruisversterking vordt er van uitgegaan dat de ruisbron 

zich bevindt in serie met één van de opamp-ingangen (zie figuur 

35). o 

figuur 35 

De berekende ruisversterking van deze schakeling luidtt 

A 
n 

U 

E 1 + 
^v^yyy 

nT 8 +S ( R ^ + ̂ ((R^R^C)) + (H^JAO^+RgJCL^) 

De polen van dit banddoorlaatsysteem (zie 6.1.3) zijn dus gelijk 

aan de ooien van de overdracht U /l„ (zie 7»3). Deze polen va-
o i 

ren zo ingesteld, dat een Butterworth-karakteristiek (£• 0,707) 

ontstond, zodat de frequentiekarakteristiek van A^ er als volgt 

uit zal gaan zien (zie figuur 36). 

Door middel van een meting is bovenstaande theorie gecontroleerd 

(zie bijlage 2, blz. 57). 

De vorm van de frequentiekarakteristiek verklaart meteen de gro

te laagfrequent inhoud van de ruis aan de uitgang. 
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8.2 Ruisbepaling 

Indien de theorie van de effectieve ruisbandbreedte (zie 6.2.4) 

op de ruisversterking wordt toegepast, dan ziet het er als volgt 

uit: 

3 1,57f3 

figuur 37 

Opmerking: bij sommige oparaps moet de versterking in het hoog

frequente gebied boven de 5 maal blijven in verband met de sta

biliteit. Als dit het geval is, dan kan in de schakeling veer

stand R opgenomen worden, die parallel aan de secundaire kant 

van de transformator staat. 

Wanneer er van uitgegaan mag vorden dat de 1/f-hoeken (zie 6.2.1) 

van de opamp veel lager liggen dan f , dan kan geschreven worden: 

En1- enVRBV(l'57-°'636)fo 
En2- %VV l )V1'57V (V /R

5
) fo /Rs 

VVEni2+En2
2- ̂ A^^^^^I^'S-^V^^V 8. 

Worden de strooraruis en de thermische ruis even buiten beschou

wing gelaten (wat wel toelaatbaar is in verband met de laagoh-

mib'e impedanties rondom de opamp), dan kan een formule voor de 

signaal/ruis-verhouding afgeleid vorden: 

ü 

" " En " e n\/(l/R s)V
1' 5 7 ( l / R5* l / Rl ) 2 f3" ( l /V l / R1 ) fo / Rs 

Bij gebruik van een zeer ruisarme opamp (OP 37), is en 3 nV/ Hz 

en dient &JK gelijk aan vier te zijni de formule verandert 
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dan int 

1 211 _ . . 
— = . x A aist I,« 4 uA 

o 
f = 2 MHz 

Omdat R "**=RJI mag nog een kleine vereenvoudiging plaats vinden» 

S 211 
N " ( r r r Vl/R^+CUOO/R^ 

De signaal/ruisverhouding valt dus te verbeteren door R en/of 
s 

R4 te vergroten. De waarde van R kan echter niet al te groot 
l S 

genomen worden, omdat daarmee de transformatorafmetingen ook 

toenemen, wat weer slecht is voor de CMRR. Tevens heeft het vrij

wel geen zin om R. velen malen groter te nemen dan 1400R f stel 

R * 140O0R . 
1 8 

Daar in feite de piek/piek-waarde van de ruis van belang is, 

moet bovenstaande formule nog gedeeld worden door zes. Verder 

is een minimale signaal/ruis-verhouding geëist van tien (zie 

boofdtuk 3), zodat: 
#.* , « 1 V 6 A ^ I O — R>0,28JL 
N* NA/R Z*1/(10R f 
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9» DC-restauratie 

Aan de uitgang van de schakeling moet de absolute pulshoogte 

van het signaal ten opzichte van aarde bekend zijn volgens de 

gestelde eisen (zie hoofdstuk 3)• Door de transformatorkoppeling 

is het gelijkstroomniveau van de puls echter verloren gegaan» 

zodat herstel hiervan noodzakelijk is. 

9.1 Niveauvarriatie 

Een puls kan met behulp van de Fourier-theorie ontbonden worden 

in een gelijkspanning met een oneindig aantal sinusvormige span

ningen. 

A 

U. 
DC— 

• / / -

aDCm T A 

figuur 38 

Bij varriatie van» de pulsfrequentie en/of pulsduur, zal het ge

lijkspanningsniveau een verandering ondervinden van» 

Sc" ̂DC - ü. 
DC i? 

Q.1Q-6 2^0[f 
2500 T777T A- u,i A 1/10 

max rain 

De ingevulde waarden komen uit figuur 6. 

Er kan dus als het ware een pulsverschuiving optreden van 10% van 

de pulshoogte. Deze waarde is te groot en zal daarom met de DC-

restauratie verkleind moeten worden. 

9.2 Het principe 

Bij de restauratie wordt gebruik gemaakt van een timer-signaal, 

dat aangeeft wanneer een detectorpuls verwacht kan worden (zie 

figuur 39). 
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5 V 

0 V 

ft 5 H&* 

60 us 

t imer-s ignaal 

/ / 
ff 

detector—signaal 

T 

figuur 39 

Het timer-signaal bedient nu een schakelaar, die er voor zorgt 

dat de detectorpuls, die het DC-niveau veroorzaakt, niet de ge-

lijkspanningstegenkoppellus doorloopt. Hierdoor zal de uitgangs-

spanning van de schakeling, tijdens afwezigheid van de detector-

puls, altijd nul volt zijn* 

9.3 Uitvoering 

Op vrij eenvoudige wijze kan bovenstaand principe toegepast wor

den, door weerstand R?, roet behulp van het timer-signaal, wel 

of niet met de uitgang van de opamp te verbinden (zie figuur 

33 en 34). 

Beide uitvoeringen hebben echter vat nadelen t 

- De achterliggende versterkertrap moet DG-gekoppeld worden, 

waardoor de statische fouten van de eerste versterkertrap 

aan de uitgang verschijnen. 

- Ze onderdrukken de laagfrequente ruis niet, wat wel het geval 

is met de in figuur 40 afgebeelde oplossing. 

1e trap R6 C1 2e trap 

transfor
mator 

timer-signaal ï > -
uitgang 

figuur 40 
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Indien het timer-signaal "laag" is, zal de schakelaar zich in 

gesloten toestand bevinden en de uitgangssoanning in het ideale 

geval nul volt *ijn, vat een vereiste is bij de DC-restauratie. 

Over de condensator C zal in die situatie de offsetscanning 

en voornamelijk de laagfrequente ruiscomponenten van de eerste 

versterkertrap komen te staan. Op het moment dat de schakelaar 

opent, zal de momentele vaarde van de ruis, die over de conden

sator C staat, van de op dat ogenblik heersende ruisvaarde aan 

de uitgang van de eerste versterkertrap, afgetrokken worden, 

waardoor de ruis, die aan de tweede versterkertrap aangeboden 

wordt, sterk verminderd is. 

Omdat de schakelaar 60 us open staat, kunnen in principe ruis

componenten tot ca 4000 Hz onderdrukt worden (zie figuur 41)• 

timer-signaal 

ruiscomponent met f=40O0 Hz 

figuur 41 

Bovenstaande vraagt om herziening van de in hoofdstuk 8.2 afge

leide ruisformule. 

9»4 Ruisonderdrukking 

Zetten we de mate van ruisonderdrukking u i t tegen de frequentie, 

dan ontstaat het volgende beeld: 

ft CU+%- *it 

ZO cLS/efc^ 
jhjefjjCef A ?e°e *k 

to 

IQ 

10 
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Be grafiek is verkregen net de formulet 

onderdrukking» -20log(sin(2Tf60-10)) met f5 4000 Hz. 

Hoewel dit geen zuiver logaritmische functie is, kan hier toch 

vel van uitgegaan worden (zie figuur 42). Se benaderde ruisver-

sterkingsgrafiek van figuur 37 verandert dan in die van figuur 

43. 

f «3000 Hz (z ie figuur 42) 
4 

R1 fo / ( HsV 

V ( R1 / / R5 ) f</Rs 

1,57f3 

figuur 43 

Wordt veer net als in hoofdstuk 8.2 een formule opgesteld voor 

de signaal/ruis-verhouding, dan wordt deze: 

N "Vi/^teToo/fc,)2 alst I • 4 nA 

f - 40 Hz 
o 
f - 2 MHz 

R <*«„ 
s 1 

Als n\= 3*9700 R en S/K >10, dan moet R >44 mA. 
I s s 

Vergelijken we het zojuist verkregen resultaat met dat van hoofd

stuk 8.2, dan blijkt daaruit dat de transformator een factor zes 

kleiner gehouden kan worden door het toepassen van de ruisonder

drukking. 

Bovenstaande klopte ook heel aardig met de praktijk» voorheen 

was een spoelwaarde van ca 2 mH nodig voor een redelijke signaal/ 

ruisverhouding, terwijl bij gebruik van de ruisonderdrukking 

een waarde van ca 300 uH al voldoende bleek te zijn (factor 7). 

Omdat in de uiteindelijke schakeling twee van dergelijke kana

len bij elkaar opgeteld worden (zie figuur 14), moeten de weer

standen R en R1 nog vergroot worden met een factor \^f voor 

deselfde signaal/ruis-verhouding, dusi RB>62 HUL en RJfX2k5. 
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10. De transformator 

De transformator is het element dat de CM—signelen moet onder

drukken, maar tevens de detectorpuls moet doorgeven. Voor een 

goede CKRR is het nodig dat de transformator zo klein mogelijk 

gehouden wordt f de maximaal gestelde pulsafwijkingen er. de sig

naal/ruis-verhouding zorgen echter voor een onderste limietwaar

de van dese afmetingent 

R/h =2J5w met /3=V2/2 en w =2*f =2*40 (zie 7.3) 
Sr S ' O ' O O 

en R > 6 2 rast. (z ie 9.4) 
s 

De combinatie van beiden geeft: L =>180 uH. 
s 

10.1 De constructie 

De CKRR hangt voornamelijk af van der:capaciteit tussen de pri

maire en de secundaire wikkeling (C ). Met behulp van een ver-
ps 

eenvoudigd schema voor de CKRR kan de maximale vaarde van deze 

capaciteit berekend worden» 

C 

•ff 
cm i 

R= 20 k 

ocm 

U 
ocm 
U 
cm 

wRC 
ps 

figuur 44 

Voor w=2«300 kHz en ü • 5 Y:(zie hoofdstuk 2) en Ü «cl/lO ü 
cm ocm ° m 4 -

n u (U =80 mT) mag C maximaal 0,13 p? z i jn! 
min ps 

Deze waarde is, door de diëlektrische eigenschappen van het kern

materiaal, niet haalbaar met een normaal bewikkelde transforma

tor* er is daarom een speciale constructie toegepastt 
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figuur 45 

Tussen de beide wikkelingen en het kernmateriaal sijn zogeni 

de koperen schildjes aangebracht. Beide schildjes sijn «et de 

"koude" aansluitingen van de secundaire en de primaire kant ver

bonden. 

Het eerste schildje (aansluiting 3) zorgt er voor dat de trans

formatorcapaciteiten van de "hete" aansluiting door middel van 

het "bootstrap"—principe worden geëlimineerd. Dese capaciteiten 

zouden namelijk een spanningsverschil tussen beide primaire aan

sluitingen kunnen veroorzaken, waardoor het CM-signaal getrans

formeerd sou worden naar de secundaire kant. 

Het tweede schildje laat de CM-signalen, die door de capacitie— 

ve koppeling (C ) aan de secundaire kant terecht zouden komen, 

naar aarde afvloeien. 

10.2 Het kernmateriaal 

Voor het kernmateriaal is ferriet genomen vanvege de hoge soor

telijke elektrische veerstand (om de wervelstroomverliezen laag 

te houden) en de vrij hoge permeabiliteit, waardoor de transfor

mator klein gehouden kan worden. 

Philips fabriceert verschillende soorten ferriet onder hun merk

naam Perroxcube. Het is een keramisch materiaal, dat gemaakt 

wordt met een grote variëteit in vorm en permeabiliteit. 
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Het kernmateriaal met de hoogste permeabiliteit zou de voorkeur 

verdienen, als niet de wervelstroomverliezen so sterk stegen 

bij een frequentie van ca 100 kHz. De keu* is daarom gevallen 

op het materiaal 3E2, waarbij deze verliezen nog net klein ge

noeg zijn in het benodigde frequentiegebied. 

Verder zijn de hysteresisverliezen te verwaarlozen door de lage 

fluxdichtheid. 

10.3 De berekening 

Uit het oogpunt van de verzadiging van het kernmateriaal, zou 

men toe kunnen met de kleinste "toroid"-kern van het assortiment, 

De windingen zullen dan echter zo dicht op elkaar komen, dat 

een goede CNR niet meer haalbaar is. Er is daarom een wat gro

tere kern toegepast, aet de volgende eigenschappent 

buitendiameter* 9 nm» binnendiameter* 6 mm, hoogte - 3 mm. 

relatieve beginpermeabiliteit* 5000 (van 25 - 70 °C). 
—6 2 

inductiviteitsfactor A.« 1,2*10 (H/N ) waarmee de spoelwaarde 
2 

te berekenen is: L- N >A. (H). 

temperatuurscoefficiênt • +3»7-10 (zie 6.3.2.6}• 

De secundaire spoel moet minstens een zelfinductie hebben van 

180 pH, zodatt 

n£i/S 3 2 — . 12,2 — 13 
10 

Ook kan de draaddiameter berekent worden* 

Hl f 
H . *? B' «* * 62 mjL waarini 
8 Adraad 

1 - de gemiddelde wikkellengte per vinding* de omtrek van de 
gem. 

kern, 

$ - soortelijke veerstand van koper- 0,0175*10 -am, 
cu 2 

A. ̂ .« het oppervlakte van de draad- ̂ /(4d ). 
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De ingevulde formule levert een draaddiameter op van 0,21 mm. 

Omdat de aansluitdraden ook nog enige veerstand hebben, is een 

diameter genomen van 0,3 mm. 

Doordat de temperatuurscoefficient van het kernmateriaal vrij 

laag is, zal de zelfinductie L maximaal met 20$ stijgen, bij 
3 

een teraperatuursverhoging van 50 °C (van 20 naar 70 °C). Hieiv 

door zakt het laagfrequent kantelpunt slechts van 40 Hz naar 

36,5 Hz. Ook de relatieve dempingsfactor 73 (=R /fF) zou iets 
* SB 

veranderen, maar doordat de temperatuurscoefficient van koper 

ongeveer gelijk is aan die van het kernmateriaal, namelijk 

4*10 / C, is deze fout vrijvel te verwaarlozen. 
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11. Opamp keuze 

Met behulp van het voorgaande kunnen een aantal eisen opgesteld 

worden, vaaraan de opamp moet voldoen: 

11.1 De laagfrequent versterking 

De lusversterking van de opampschakeling moet tenminste groter 

zijn dan tien, of met andere voorden» de versterking van de scha

keling moet duidelijk binnen de frequentiekarakteristiek van 

de opamp blijven. In feite is de versterking van de schakeling 

gelijk aan de ruisversterking ofvel gelijk aan figuur 36 van 

bladzijde 36 (zie ook 6.2.3). Uit de grafiek blijkt dat de ver

sterking bij f (=40 Hz) gelijk is aan R /(V2R ) B1B/3»0,707. 

Omdat R = 2k5 en R * 62 mJL, moet de versterking van de opamp 

bij die frequentie tenminste zijns 

w»*2 1*/»*.» W«OH^11°° 

11.2 De hoogfrequent versterking 

Het vereenvoudigde vervangingsschema voor het hoogfrequent sig-

naaltransport ziet er als volgt uit» 
R, 

=,!§ -Q d?i 
RG58U-
kabel 

figuur 46 

In feite zou de versterking bij de hogere frequenties door de 

stroomsturing niet zo veel problemen op hoeven te leveren, de 

terugkoppeling is daar namelijk 1005t (zie figuur 36). Echter» 

doordat het signaal via een 30 m lange kabel aan de schakeling 

aangeboden vordt, moet de ingangsimpedantie van de schakeling 
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over het hele frequentiegebied (40 Hz-1,75MHz) gelijk zijn aan 

de karakteristieke impedantie van de kabel (=50Jï_), om een goed 

signaaltransport te garanderen. De ingangsimpedantie bij de ho

ge frequenties kan geschreven worden als: 

Zi- 50 + jw2(l-k)Lp + jR^lAI 

Omdat de ingangsimpedantie met behulp van een condensatortje 

parallel aan de 50 weerstand nog verlaagd kan worden bij een 

bepaalde frequentie, is het voldoende dat het kantelpunt van 

bovenstaande formule op 1 MHz li^t, zodat1 

50= 2ïTl06*2(l-0,996)l80«10"6+2k5/|A|1 ^ — ^ |A| 1 „^£35 dB 

Hierbij is voor de koppelfactor k de waarde 0,996 genomen, om

dat dit de gemiddelde waarde is van een aantal gemeten transfor

mators. 

11.3 Ruis 

De ruis aam de uitgang van de schakeling wordt voornamelijk be

paald door de spanningsruis van de opampj het is daarom van groot 

belang dat üe spanningsruis e laag is ( 5 nV/VHz) «n de l/f-
n 

hoek onder de 40 Hz ligt. 
Omdat de ruisimpedantie Z. . (zie 6.2,3} vrijwel over het hele 

tot 

frequentiegebied kleiner is dan IL, mag de Btroomruis een waar

de hebben van: 

i < e /R, stel: i < e /(3RC) (met een factor 3 is de invloed 
n n 5 n n 5 
van de stroomruis ca 1/10 van de spanningsruis, door de kwadra
tische optelling van beiden). 
Met IL-R /4- 2k5/4, krijgen we: i n < 2 ' 5 P * / ^ 
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11.4 De keuze 

Een opamp die ruim aan alle bovenstaande eisen voldoet, kon niet 

gevonden vorden, vel varen er een paar die dicht in de buurt 

kvamen: 

IAI. (dB) IALM (dB) e (nV/ Hz) i (pA/ He) 
4*J •• n n 

eisen >110 »35 <5 <2,5 
LP357N 105 30 12 0,01 
0p3TGJ 120 30 3 0,4 
LH0032 70 55 7 

Uit de tabel blijkt vel, dat er ergens ingelevert moet vorden. 

Daar de OP37 vrijvel over de hele linie het beste scoort, is 

deze opainp in de schakeling gebruikt. 
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12. De totale schakeling 

Figuur 47 (blz. 51) toont het schema van de gehele schakeling. 

Omdat in het schema ook nog niet besproken componenten zitten, 

staat hieronder nog enige verklarende tekst. 

12.1 De ingangsschakeling 

Het inkomende signaal passeert eerst een zogenaamde "common mode"-

spoel, die alleen een impedantie vormt voor de "common mode"-

signalen (vooral bij hoge frequenties). Hiermee zullen zeer ho

ge "common mode"-frequenties onderdrukt vorden. 

Achter deze spoel staat een RC-netwerkje, dat signaalfrequenties 

boven de 20 MHz weg filtert. Hierna komt het signaal via een 

«eerstand in de transformator terecht. Over deze weerstand kan 

nog een condensator geplaatst worden, maar dan ontstaat wel e-

nige "overshoot". 

De secundaire kant van de transformator is verbonden met de be

kende schakeling, waarin echter een wijziging is opgetreden» 

de enkele weerstand R2 van figuur 33 is vervangen door drie van 

deze componenten. Hiermee is bereikt dat met lagere weerstands

waarden een hogere waarde van R„ gesimuleerd kan vordeni 

R2- Y" Ra* W^ 82 *' 12° M! 
c 

figuur 48 

Opmerking» eventueel kan R. een instelpotmeter worden, waarmee 

de spreiding in de permeabiliteit van het kernmateriaal opgevan

gen kan worden. 

Veerstand R,. moest lager genomen worden dan was verwacht, om 

de ingangsimpedantie bij de hoge frequenties voldoende laag te 

houden. Dit is te wijten aan de te lage versterkingsfactor van 

de OP37 bij deze frequenties (zie 11.2). 
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12.2 DC-restauratie 

Na de eerste versterkertrap volgt de in hoofdstuk 9-3 beschreven 

DC-re st auratie. 

De FET BPW11 ia gebruikt als elektronische schakelaar. Hoewel 

dit geen echte schakel-PET is (geen lage "aan"-weerstand), bleek 

deze toch beter te voldoen dan een er voor gebouwd exemplaar (zie 

hiervoor hoofdstuk 12.3). 

In hoofdstuk 9-4 werd aangetoond dat het kantelpunt van R, met 

C ongeveer op 3000 Hz noest liggen voor een optimale ruisonder

drukking. De getoonde configuratie heeft echter een kantelpunt 

op ca 1200 Hz. Om verschillende redenen was dit noodzakelijk! 

- De versterking van de tweede trap moet 7,4 maal zijn, terwijl 

de weerstanden waarmee dit bewerkstelligd wordt niet een te 

hoge waarde mogen hebben in verband met paracitaire capacitei

ten, ofwelt 

Rg/R7= 7,4 met RQS 500 k 

- Het kantelpunt bepaal*? door C. en (Rg+R_) moet ongeveer liggen 

op 40 Hz. 

(R6*R7)C1si/(2ff40) 

- De spftnningsdeler, gevormd door de "aan"-weerstand en R/-f moet 

een zo hoog mogelijke verzwakking geven, om de stoorsignalen 

buiten de detectorpulstijd goed te onderdrukken. 

R * > R * (R-i ~ * 250 Jï.). 6 dson dson 

Aan alle bovenstaande eisen kan niet tegelijkertijd voldaan wor

den) een redelijk compromis werd bereikt met de in figuur 47 

getoonde waarden. 

De ogenschijnlijk ingewikkelde sturing van de PBT's moet er voor 

zorgen dat het TTL-niveau van het timer-signaal omgezet wordt 

in een spanningszwaai van 0 V naar -6 Y. De EXOR-poort is toe

gevoegd om zowel net positieve als negatieve logika te kunnen 

sturen (hiertoe dient één van de ingangen van de poor»: of aan 

aarde of aan de • 3 v gelegd te worden)* 
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Be condensator over de 10 k veerstand brengt een snelle verza

diging van de transistor tot stand. 

12.3 "Spikes" 

Voor de benodigde elektronische schakelaars, varen eerst speciale 

schakel-FET's gebruikt (BST&l). Deze schakel-FET»s hebben een 

zeer hoge "uit"-weerstand (10 JL) en een zeer lage "on"-weer-

stand (30JI). Bij het schakelen bleken echter zogenaamde "spikes" 

(= scherpe spanningspieken) aan de uitgang van de versterker te 

ontstaaan (=6 Y"). Deze "spikes" worden veroorzaakt door de capa

citeit tussen gate en het kanaal van de FET. Tia deze capaciteit 

vindt dan ladingsoverdracht plaats van de stuurkant naar de scha-

keikant (="charge injection"). Na zijn er verschillende methoden 

om deze font te verkleinen, namelijk: 

— Verlagen van de zojuist genoemde capaciteit. 

- De spanningszwaai aan de stuurkant verkleinen. 

- De snelheid ("slew-rate") van het stuursignaal zo veel mogelijk 

beperken (afhankelijk van de benodigde schakelsnelheid). 

— De schakelkant laagohmig houden (de lading wordt dan snel afge

voerd) . 

Tan de BPW11 en de BST81 zijn de gate-kanaal capaciteiten vrijwel 

aan elkaar gelijk, maar de benodigde stuurspanningszwaai van de 

BST81 is twee keer zo groot als die van de BFW11. Tevens moeten 

van de BST81 telkens twee FET's in anti-serie geschakeld worden, 

om met de schakelaar bidirectioneel te kunnen schakelen (dit type 

is namelijk een zogenaamde MOSPET). De genoemde voordelen van de 

BFW11 ten opzichte van de BST81 hebben doen besluiten de BPW11 

in de schakeling op te nemen, waarbij de wat hogere "aan"-wecr-

stand ( 250 si) op de koop toe is genomen. 

De "spikes" die nu aan de uitgang verschenen waren aanzienlijk 

kleiner dan voorheen. De pieken zijn nog verder verlaagd door een 

extra "spike" op te wekken en deze van de werkelijke spike af te 

trekken (zie figuur 47). Met de 1 MA. gate weerstanden is de "slew 
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rate" van het gate-signaal tot een minimum terug gebracht, vat 

ook nog een aanzienlijke verbetering gaf. Met de getoonde scha

keling varen de "spikes" vrijwel volledig weg te verken (ver

dwenen in de ruis). 
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13» Meetresultaten 

De schakeling van figuur 47 is aan een meting onderworpen, waar

van de resultaten in bijlage 4 vermeld staan. Hieruit blijkt 

dat de vereiste bandbreedte niet gehaald wordt. Dit komt door 

de toename van de ingangsimpedantie van de schakeling bij de 

hoge frequenties (zie hiervoor hoofdstuk 11.2 en bijlage 3). 

Om bovenstaande bewering voor juist te verklaren, is de OP37 

vervangen door een LHO032, waarvan de resultaten te zien zijn 

in bijlage 5* Nu wordt het hoogfrequent kantelpunt zonder moei

te gehaald, maar het laagfrequent kantelpunt is nu niet meer 

correct, door de te lage versterking van deze opamp bij deze 

frequenties. 

De CKRR is voor twee verschillende transformators gemeten: één 

geconstrueerd volgens hoofdstuk 10.1 en de ander was met coaxi

ale kabel gewikkeld. Hieruit blijkt het belang van een lage 

capaciteit tussen de primaire en de secundaire kant van de trans

formator. De gestelde CMRH van 108 dB bij 300 kHz werd echter 

niet gehaald. 

Aan de overige specificaties wordt wel voldaan (drift volgens 

berekening). 
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