
-TOTAAL20	 nummer	10	-	oktober	2007 www.etotaal-online.nl

Met de data-omzetters CS556x/7x/8x kunnen ontwerpers 
de prestaties van metingen met hoge resolutie naar een 
hoger niveau tillen. Door het combineren van hoge omzet-
tingssnelheden, hoge resolutie en korte systeemwachttij-
den bieden deze componenten belangrijke verbeteringen 
ten opzichte van omzetters die werken volgens het ‘opeen-
volgend benaderende’ principe, ofwel de zogenaamde 
SAR omzetters hetgeen staat voor successive approxima-
tion register.
Bij dit nieuwe type omzetter wordt gebruik gemaakt van 
chopper gestabiliseerde bufferversterkers aan de ingang 
met een laag ruis en driftgedrag, gevolgd door een supe-
rieure multibit delta-sigma modulatorarchitectuur en een 
snel digitaal FIR filter dat uitgangsruis onderdrukt.
De op het eerste gezicht ingewikkeld lijkende delta-sigma 
conversietopologie maakt gebruik van een zorgvuldiger 
omzettingstechniek voor het verkrijgen van een hoge 
meetnauwkeurigheid. Niettemin is dit type omzetters 
gemakkelijker toe te passen dan SAR omzetters. Eén van 
de belangrijkste eigenschappen van deze technologie is 
het gebruik van een geavanceerde multibit modulator die 
het mogelijk maakt om een hogere resolutie en nauwkeu-
righeid te bereiken bij hogere omzettingssnelheden dan 
de voorafgaande enkelbit modulatoren, zie figuur 1.

Werking
Een verschilspanningsversterker met een hoge ingangs-
impedantie meet het verschil tussen de uitgang van een 
snel-veranderende D/A-omzetter en het ingangssignaal. 
De ingangsversterker bemonstert de ingang meerdere 
malen tijdens het omzettingsproces, hetgeen betekent 
dat monsters, die zijn verstoord door ruis aan de ingang, 
slechts een minimaal effect hebben op de algehele nauw-
keurigheid van de uiteindelijke meting die aan de uitgang 
wordt verkregen. De rest van de schakeling bewerkt het 
uitgangssignaal (achter de comparator) en genereert een 
stroom van 4-bit digitale woorden die samen de D/A-
omzetter aan de uitgang regelen. De datawoorden worden 
eveneens toegevoerd aan een digitaal filter dat de data-
stroom gedurende langere tijd middelt en het resultaat 
met hoge resolutie berekent. Omdat de D/A-omzetter op 
een relatief hoge snelheid zijn uitgang wijzigt en aanpast 
aan het ingangssignaal, genereert deze versterker een 
zich goed gedragend uitgangsignaal dat de rest van de 
component niet verstoort. De rest van de schakeling werkt 
eveneens binnen goed geregelde spanningsniveaus en 
genereert daardoor verwaarloosbare interne ruis en biedt 
overeenkomstige meetnauwkeurigheid over het totale 
ingangssignaalbereik. Omdat het digitale uitgangsfilter 
slechts een numeriek gemiddelde over een lange tijd 
produceert, levert het dezelfde meetnauwkeurigheid over 
het totale ingangsbereik op. De frequentiekarakteristie-
ken van dit filter voorzien, omdat ze rekenkundig worden 
begrensd, eveneens in absoluut herhaalbare prestatieka-
rakteristieken.

Hierdoor is een delta-sigma A/D-omzetter veel ‘verge-
vingsgezinder’, dat wil zeggen ruisongevoeliger (zie figuur 
2) en gemakkelijker te gebruiken en biedt deze een veel 
betere meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid over 
het gespecificeerde bereik zonder uiterst nauwkeurige en 
daardoor dure ingangsschakelingen die bij SAR compo-
nenten meestal noodzakelijk zijn. Verder is omzetting op 
commando mogelijk, dat wil zeggen synchronisatie met 
een meetsysteem en de flexibele seriële digitale inter-
face staat meester/slaaf configuraties toe, zie figuur 3. 
Bij meerkanaalsystemen zijn bovendien de wachttijden 

te verwaarlozen, dankzij de hoge doorvoersnelheden van 
de componenten die bemonsteren met 50 kSps bij 24 bit 
(differentiële niet-lineariteit van 0,2 LSB) of 100 tot 200 
kSps bij 16 bit (differentiële niet-lineariteit van 0,1 LSB). 
Hiermee presteren ze aanzienlijk beter dan de beste 16-bit 
SAR omzetters.
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Door	Cirrus	Logic	is	een	serie	van	24	of	16-bit	A/D-omzetters	ontwikkeld	die	het	beste	van	

twee	werelden	combineert.	Ze	koppelen	de	hoge	doorvoersnelheid	van	SAR’s	aan	de	hoge	

resolutie	van	delta-sigma	omzetters.

Doorbraak	in	A/D-omzetters

Figuur 2:  In deze vergelijking wordt 
een populaire 16-bit 100 kSps A/D-
omzetter van het SAR-type vergeleken 
met de CS5571 van Cirrus Logic. Uit 
deze grafieken is af te leiden dat de 
meetprestaties van deze A/D-omzetter 
met hoge doorvoersnelheid superieur 
zijn. Met name de DNL (differentiële 
niet-lineariteit) afwijking, die hier 
wordt getoond, maakt duidelijk dat 
standaard SAR-types een behoor-
lijke afwijking kunnen vertonen. Bij 
de CS5571 bedraagt de DNL slechts 
±0,04 LSB waardoor de uiteindelijke 
meetnauwkeurigheid met hoge reso-
lutie en bij kritische metingen bijna 
ideaal is.

Figuur 1: 
Principeschema 
van de delta-sigma 
omzetter.

Figuur 3:  Het blokschema van de CS556x/
7x/8x serie A/D-omzetters als complete 
oplossing met ingangsbuffers, besturings-
interface, flexibele en snelle seriële digita-
le interface die simpel kan worden aange-
sloten op alle populaire microcontrollers 
of FPGA’s in zowel meester als slaafbedrijf.


