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VOORWOORD

Hoewel de elektronica een nog jonge tak van de technische wetenschap is, is haar invloed
op de samenleving zeer groot. Op vele terreinen van menselijke activiteit is zij niet meer weg
te denken. Bestudering en beoefening van dit snel groeiende vak is daardoor voor velen
niet slechts een kwestie van belangstelling, doch tevens van noodzaak. Door de snelle groei
is ook het ‘bijhouden’ in dit vak voor velen een probleem. Als gevolg hiervan bestaat er
behoefte aan gemakkelijk bereikbaar studiemateriaal.

Dit en de volgende drie delen zijn ontstaan uit een reeks collegehandleidingen, die geduren
de de laatste jaren ten behoeve van de studenten aan de Technische Hogeschool te Delft
werden uitgegeven. Hier en daar is, ten behoeve van een bredere lezerskring, enige inlei
dende stof toegevoegd; enkele hoofdstukken werden speciaal voor deze boekuitgave
geschreven.
De deeltjes zijn opgezet als handleidingen bij de studie, niet als naslagwerk. Opbouw en
indeling zijn ondergeschikt gemaakt aan dit doel. Een gevolg hiervan is ondermeer dat
naar hun aard bij elkaar behorende onderwerpen niet steeds als een gesloten geheel wordenbehandeld. Op didactische gronden is gekozen voor een ‘concentrische’ opbouw: vele
onderwerpen komen enkele malen aan de orde, waarbij in een aantal ronden het inzicht
in de materie verder wordt verdiept. Eveneens op didactische gronden is gestreefd naar
een gelijktijdige opbouw van het inzicht in alle bestanddelen van het vak. Hoewel in het
eerste deeltje het zwaartepunt ligt bij de behandeling van de werking en de constructie van
elektronische componenten, komen niettemin ook reeds elementaire schakelingen aan de
orde. In de volgende deeltjes verschuift het accent in de richting van de schakelingen,
echter wordt ook de theorie van de componenten nog verder uitgewerkt. Deze manier van
behandelen heeft niet alleen het voordeel dat de stof een zekere afwisseling biedt, doch
vooral dat van het begin af begrip wordt opgebouwd voor de samenhang tussen de werking
en constructie van de componenten en van de schakelingen waarin ze toepassing vinden.
Naar het oordeel van de schrijver komt de vorming van dit begrip een belangrijke plaats toe
in het onderwijs in de elektronica. Inzicht in de bovengenoemde samenhang stelt de be
oefenaar van het vak in staat de essentie van nieuwe ontwikkelingen snel te overzien en zich
een oordeel te vormen over hun betekenis.
De schrijver heeft bij het samenstellen van dit werk voortdurend knopen moeten door
hakken. Uitgangspunt bij het schiften van de stof was de vraag of de behandeling van een
onderwerp bijdraagt tot het kweken van inzicht in de samenhang van het geheel. De beant
woording van deze vraag draagt uiteraard een persoonlijk stempel. Om gebruikers met ver
schillend belangstellingsniveau te helpen, zijn stukken die voor het primaire begrip niet
onvoorwaardelijk nodig zijn, in kleine letter gedrukt. Zo zijn o.a. vele afleidingen van for-

9

mules op deze wijze gezet. Wie geen behoefte gevoelt aan de bestudering hiervan kan zich
beperken tot ‘geloven' van de vooraf gepresenteerde betrekking. De tekst is zo samenge
steld dat men alle in kleine letter gedrukte stukken kan overslaan zonder de draad kwijt
te raken. Door deze indeling en door de concentrische opbouw, is het boek waarschijnlijk
bruikbaar voor vele typen gebruikers.
De gebruiker van deze delen zal bemerken dat de schrijver geen voorstander is van het
gebruik van wiskundige hulpmiddelen wanneer deze voor de opbouw van het betoog niet
onmisbaar zijn. Dit neemt niet weg dat bij de lezer een behoorlijke kennis van de wiskunde
en vooral van de natuurkunde wordt verondersteld. Ook wordt aangenomen dat hij goed
vertrouwd is met de complexe notatie van wisselstroomgrootheden.
Deel III veronderstelt bovendien enige kennis van de functietheorie en vaardigheid in het
hanteren van de enkelzijdige Laplace-transformatie. Weliswaar geven de eerste twee
hoofdstukken van deel III een beknopte samenvatting van de benodigde kennis van deze
onderwerpen, voor een eerste kennismaking lijkt deze samenvatting wel wat te compact.

Ten aanzien van het taalgebruik heeft de schrijver steeds gekozen voor de algemeen onder
vakgenoten gebruikelijke termen, ook wanneer deze op taalkundige gronden minder fraai
genoemd moeten worden. Pogingen om algemeen gebruikte Engelse termen te vertalen
zijn achterwege gelaten. Men kan dit betreuren of niet: het taalgebruik van elektronici
staat nu eenmaal sterk onder invloed van het Engels. Dit verschijnsel staat niet op zichzelf:
in een, mede door de elektronica, kleiner wordende wereld, vervagen de grenzen.
Uitgaven als deze bevatten weinig of geen oorspronkelijk wetenschappelijk werk. Voor
zover er sprake is van originaliteit heeft deze in hoofdzaak betrekking op de manier van
presenteren van de stof. De schrijver is bij vele vakgenoten in de leer geweest. Het is ondoen
lijk al diegenen te noemen die tot zijn vorming hebben bijgedragen. Zeer veel dank is hij
verschuldigd aan zijn leermeester prof. ir. L.H.M. Huydts. Wie geen onbekende is in de
kring der Nederlandse elektronici zal bij lezing van deze uitgave beseffen hoe groot de
invloed van Huydts is geweest. Hij was het die de eerste collegehandleidingen voor de
elektronica in Delft heeft samengesteld, waarvan de directe invloed in dit werk nog sterk
doorwerkt. Minder gebruikelijk is het de auteurs te noemen van wier boeken men veel
heeft geleerd. Toch is het de schrijver een behoefte die auteurs te noemen die hem duidelijk
hebben geïnspireerd tot een bepaalde behandelingswijze. Met dankbaarheid herinnert hij
zich de lectuur van het werk van S. Seely, M.V. Joyce and K.K. Clarke, J. Lindmayer and
C.Y. Wrigley, R.M. Warner and J.N. Fordemwalt en de auteurs van de voortreffelijke reeks
SEEC (Semiconductor Electronics Education Committee)-boeken. Zonder hun boeken
zou dit werk er anders uitzien. Het is de hoop van de schrijver dat de lectuur van deze
deeltjes vele lezers even goede uren zal bezorgen als de genoemde auteurs hem hebben
bezorgd.
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Veel dank is de auteur verschuldigd aan alle medewerkers van het Laboratorium voor
Elektronica der Technische Hogeschool Delft. Zij, en ook vele studenten, hebben op allerlei
manieren bijgedragen tot het tot stand komen van de tekst.

Toen de uitgever deze bijdrage tot de Prisma Technica-reeks vroeg, heeft de schrijver
gemeend zijn sympathie met het plan een reeks technische studieboeken te produceren, in
eenvoudige uitvoering tegen zo laag mogelijke prijs, in een daad te moeten omzetten. Deze
Technica-reeks kan een belangrijke bijdrage leveren tot de verspreiding van de technische
wetenschap. In de samenleving van vandaag is deze verspreiding een der essentiële voor
waarden voor het behoud van vele verworvenheden die wij niet meer kunnen of willen
missen.
J. DAVIDSE

BIJ DETWEEDEDRUKVANDEELI

Op grond van een hieraan gebleken behoefte werd het inleidende hoofdstuk wat breder
opgezet. In de oude, al te beknopte vorm, bleek het onvoldoende in staat de functie van de
elektronica in wetenschap en samenleving aan de beginnende beoefenaar van het vak
duidelijk te maken.
De opzet van hoofdstuk 9 werd gemoderniseerd. In de nieuwe vorm richt het zich meer
direct op de moderne siliciumtransistor.
Ik hoop de gebruikers van het boek met deze aanpassingen aan de evolutie van de
techniek en van de didactische inzichten, van dienst te zijn geweest.
J. DAVIDSE
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1. ALGEMENE INLEIDING; ELEKTRONISCHE
COMPONENTEN EN SCHAKELINGEN

1.1. DOEL EN FUNCTIE VAN DE ELEKTRONICA

Het is niet eenvoudig een strenge afbakening te geven van het vakgebied dat elektronica
genoemd wordt. Van fysisch standpunt bezien kan men zeggen dat de elektronica omvat de
bestudering en de toepassing van het transport van elektrische ladingdragers in vacuüm,
in verdunde gassen en in vaste stoffen. Meer technisch sprekend kan men ruwweg zeggen
dat de elektronica zich bezighoudt met de werking, de constructie en de toepassing van
elektronenbuizenen halfgeleidercomponenten. Buizen en halfgeleidercomponenten vormen,
tezamen met passieve componenten, zoals weerstanden, spoelen en condensatoren, de
bouwstenen van elektronische schakelingen. Deze schakelingen vormen op hun beurt de
bouwstenen van grotere elektronische bouwwerken, de elektronische systemen.
Elektronische schakelingen en systemen spelen een uiterst belangrijke rol in de moderne
techniek. Naarmate de elektronica zich verder ontwikkelt, neemt hun betekenis steeds meer
toe. Hoewel de elektronica een nog jonge tak van de techniek is, kan men zonder over
drijving zeggen dat zonder haar de wereld er geheel anders zou uitzien.
Voorbeelden van elektronische systemen zijn o.a. systemen voor radiocommunicatie,
radio- en televisieomroep, akoestische versterkings- en distributiesystemen en navigatie
systemen (zoals radar). De opgesomde systemen zijn voorbeelden van technieken die hun
ontstaan en bestaan geheel aan de elektronica te denken hebben. De behoefte om deze
technieken te vervolmaken heeft de ontwikkeling van de elektronica enorm gestimuleerd.
Toen de elektronica als gevolg van deze ontwikkeling over steeds grotere mogelijkheden
ging beschikken werd het ook interessant haar toe te passen in technieken die reeds langer
bestonden en waarin reeds een zekere systeemontwikkeling had plaatsgevonden. Zo deed
de elektronica al spoedig haar intrede in de meettechniek, de regeltechniek, de telefonie
en telegrafie, de techniek van het vastleggen van signalen (grammofoonplaten, magnetische
banden).
De komst van de elektronica heeft de mogelijkheden van al deze technieken op indruk
wekkende wijze verruimd en in vele gevallen hun toepassing in geperfectioneerde vorm
binnen de grenzen van het economisch haalbare gebracht. Een zeer tot de verbeelding
sprekende schaalvergroting en perfectionering heeft de elektronica mogelijk gemaakt in
de techniek van de rekenmachines en de numerieke informatieverwerking. Op zichzelf is
dit een zeer oude techniek, waarin men de introductie van het telraam, de mechanische en
de elektrische (niel-elektronische) rekenmachines en informatieverwerkende systemen als
vroegere mijlpalen kan aanwijzen. De elektronische computer heeft echter op het terrein
van de numerieke informatieverwerking perspectieven geopend, die enkele tientallen jaren
geleden volledig buiten de horizon lagen.
Zonder enige twijfel zullen in de toekomst elektronische hulpmiddelen een belangrijke
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plaats krijgen in technieken waarin thans nog op aanzienlijke schaal gebruik wordt ge
maakt van niet-elektronische middelen. Zo lijkt de veronderstelling gewettigd dat binnen
afzienbare tijd het gebruik van elektronische hulpmiddelen een grote vlucht zal nemen in
de voertuig- en de verkeerstechniek.

Het voorgaande geeft een indruk van de wijdheid van het terrein waarop de elektronica
haar stempel heeft gezet. Bij oppervlakkige beschouwing verwondert men zich over de
bruikbaarheid van elektronische hulpmiddelen in zovele uiteenlopende sectoren van
wetenschap en techniek. Nadere analyse leert echter dat de wezenlijke functie van de
elektronica steeds dezelfde is. Elektronische bouwstenen stellen ons in staat invloed uit te
oefenen op de beweging van zich verplaatsende ladingdragers met behulp van uitwendig
op de component werkende elektrische signalen (spanningen en stromen). Deze signalen
zijn dragers van informatie, die afkomstig kan zijn van allerlei informatiebronnen. Hieruit
blijkt dat de functie van de elektronica kan worden omschreven als het bewerken en even
tueel transporteren van informatie. Primair is de informatie lang niet altijd in elektrische
vorm beschikbaar, maar bijvoorbeeld in de vorm van mechanische of thermische verschijn
selen. Om de informatie in elektrische vorm te brengen gebruikt men een omzetter of
transducent. Een eenvoudig voorbeeld kan dit toelichten. Wanneer wij spreken veroorzaken
de trillingen van onze stembanden lokale drukvariaties in de lucht. Deze drukvariaties
bevatten de door de spraak gegeven informatie. Een microfoon zet de drukvariaties om in
een daarmee evenredige elektrische grootheid. Enkele andere voorbeelden: televisie
camera, allerlei soorten meetopnemers, ponsbandlezers bij computers.

Waarom deze voorkeur voor codering van informatie in elektrische vorm? Omdat dan
elektronische middelen gebruikt kunnen worden voor transport en bewerking van de
informatie. Waarom voorkeur voor elektronische middelen? Vanwege de geweldige flexi
biliteit daarvan. Deze is het directe gevolg van de enorme manipuleerbaarheid van het
elektron, die te danken is aan de zeer grote waarde van zijn specifieke lading (lading per
eenheid van massa). Daardoor is het mogelijk de beweging van elektronen te beheersen
met relatief zwakke elektrische en magnetische velden. Bovendien kan deze beheersing
nagenoeg traagheidsloos plaats vinden. In vergelijking met andere middelen zijn daardoor
elektronische middelen:
a. zeer snel: als tijdseenheden gebruiken we in de moderne elektronica de microsec.
(1 psec= 10“6 sec), de nanosec. (1 nsec= 10“ 9 sec) en zelfs de picosec. (1 psec= 10“12 sec);
b. in staat tot het verwerken van zowel zeer kleine (nW, pW) als zeer grote vermogens
(kW, MW);
c. zeer economisch, zowel ten aanzien van materiaal- als energieverbruik;
d. bedrijfszeker.
Ter illustratie: de technische realisering van rekenfuncties is geen monopolie van de
elektronica. Ook met behulp van mechanische middelen kan men een rekenmachine maken.
Het principe komt in wezen geheel overeen met dat van elektronische machines. Een
13

mechanische machine is in verhouding echter uiterst traag, omvangrijk en (per elementaire
functie) kostbaar, zowel ten aanzien van materiaal- als energieverbruik. Vergelijk ook bijv,
het overdragen van boodschappen over lange afstand met behulp van koeriers of post
duiven met radio-overdracht.
Een functie waaraan zeer dikwijls behoefte bestaat is, zoals verderop zal blijken, de versterkingsfunctie. Met behulp van elektronische componenten kan men zeer goede en veel
zijdige signaalversterkers maken. Ook voor deze functie geldt echter dat zij geen monopolie
van de elektronica is. Dit kan blijken uit een eenvoudig voorbeeld. Om de remmen van
een grote vrachtwagencombinatie in werking te stellen is een aanzienlijke kracht nodig.
Deze wordt geleverd door een pneumatisch systeem, dat zijn energie ontleent aan een
compressor,die op zijn beurt gevoed wordt door het motorvermogen. De voor het remmen
benodigde energie wordt echter bestuurd door een klein signaal, nl. de verplaatsing van
een simpele handle of pedaal. Dit systeem bevat kennelijk een signaalversterker. Deze zou
men ook elektronisch kunnen realiseren, maar in dit bijzondere geval is de pneumatische
oplossing preferabel. Bij ieder informatieverwerkingsvraagstuk dient men na te gaan of
een elektronische oplossing de beste keuze is. Uit het feit dat dit zeer dikwijls het geval is
mag men niet concluderen dat dit altijd zo is. Men moet bewust kiezen tussen de beschik
bare alternatieve mogelijkheden.

Het werkterrein van de elektronica is blijkens het voorgaande de informatietechniek.
Informatie is essentieel voor het leven. Informatie betekent ordening en staat tegenover
wanorde. De natuur streeft fundamenteel naar vergroting van wanorde (entropiewet), het
essentiële kenmerk van het leven is dat het in de naar chaos tenderende natuur enclaves
schept waarin orde heerst.
De mens heeft zijn biologisch succes te danken aan zijn uitzonderlijke vermogen om
informatie te hanteren. Dit heeft hem in staat gesteld de natuur te beheersen (techniek) en
een hoog-geordende menselijke maatschappij op te bouwen. Als principiële mijlpalen in de
menselijke informatiebeheersing zou men kunnen noemen: de ontwikkeling van de ge
articuleerde spraak, de ontwikkeling van schriftsystemen (geheugenfunctie, doelmatig door
geven van informatie aan tijdgenoten en nageslacht), de ontwikkeling van de boekdruk
kunst (aansluiting van grote groepen mensen op de informatiestroom, socialisering van de
wetenschap), de ontwikkeling van elektronische informatieverwerkende en informatietransporterende systemen (mondiale gemeenschap, machinale realisering van wat voor
heen typische ‘denkfuncties’ waren).
Vele door de elektronica mogelijk gemaakte technische ontwikkelingen hebben een
verstrekkende maatschappelijke invloed (radio, televisie, computers, automatisering, ruimtetechniek, militaire systemen). De informatietechnicus draagt daardoor een grote maat
schappelijke verantwoordelijkheid, die hij zich lange tijd te weinig bewust is geweest. Het
inzicht dat de technicus zich niet mag onttrekken aan de maatschappelijke consequenties
van zijn werk, doch integendeel hierop een richtingbepalende invloed moet ontwikkelen,
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wint terrein. Het is te hopen dat juist mensen met een groot maatschappelijk verantwoorde
lijkheidsbesef zich zullen ontwikkelen tot vooraanstaande technici. Zij zullen in staat zijn
het noodzakelijke tegenwicht te vormen tegen negatieve toepassingen van het technische
kunnen.

1.2. OPBOUW VAN ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

De functie van elektronische systemen is, zoals we gezien hebben, het verwerken en trans
porteren van in elektrische signalen omgezette informatiestromen. Aan welke functies
bestaat nu behoefte? Laten we daartoe eens enkele elektronische systemen globaal be
kijken.

A

s(0
M
L
Fig. 1.1. Opbouw van systeem voor geluidsversterking.

Fig. 1.1 geeft schematisch de opbouw aan van een systeem voor geluidsversterking in een
zaal. Een microfoon M zet de akoestische informatie (drukvariaties in de lucht) om in een
elektrisch signaal S(t). Dit signaal wordt versterkt in de versterker A, die een of meer
elektromechanische omzetters L bekrachtigt (luidsprekers), die het oorspronkelijke signaal
versterkt weergeven.

modulatie

A

S(t) sin cot
------ 5»—

(a)

A

Z

*S(t)
M
sin cot

►

X

M (b)
demodulatie

A
S(t)

A

S(r) sin cot

\ L
Fig. 1.2. Opbouw van systeem voor radio-overdracht van geluidssignalen: a. zendkant; b. ontvangkant.

Fig. 1.2 schetst de opbouw van een systeem vóór radio-overdracht van akoestische signa-
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len. Via de vrije ruimte is informatieoverdracht mogelijk met behulp van elektromagne
tische golven. Deze worden op de ruimte overgedragen met behulp van een open straler
(antenne). Het (laagfrequente) uitgangssignaal van de microfoon is echter niet geschikt
voor deze vorm van transport, die namelijk alleen goed mogelijk is voor signalen van
betrekkelijk hoge frequentie. We brengen de informatie die S(t) bevat nu over op een sinus
vormig dragersignaal sin cot van de wel voor transport geschikte frequentie, bijvoorbeeld
door de amplitude daarvan evenredig te maken aan S(t). Daartoe vormen we het signaal
S(t) sin cor. Dit is een voorbeeld van een signaalbewerkingsfunctie. In dit geval noemt men
de bewerking modulatie. Het gemoduleerde signaal wordt versterkt en via de zendantenne
Z uitgestraald. Aan de ontvangzijde is er een ontvangantenne, die in het door de zendenergie geproduceerde elektromagnetische veld wordt geplaatst. In de ontvangantenne
ontstaat nu een (zeer zwak) signaal, waarvan de vorm overeenkomt met het uitgezonden
signaal S(t) sin cot. In de regel zal de antenne zich ook bevinden in het veld van andere
zenders, die eveneens een signaal daarin opwekken. Om ontwarren van het signaalmengsel
mogelijk te maken kiest men de (hoek)frequentie co van de verschillende zenders verschil
lend. Het totale antennesignaal dienst dus ‘ontward’ te worden (functie O), zodat alleen het
gewenste signaal overblijft. Dit wordt versterkt en vervolgens wordt een operatie uitge
voerd, die S(t) scheidt van de draaggolf (demodulatie). Na versterking vindt weergave
plaats, bijv, met een luidspreker.

Z
T

---- 3*------

modulatie

A

B(r)
Sc

sin tot

synchr.
(a)

[B(f) + Sy (t)] sin cot

Sy(t)

informatie

B(r)
A
O

[
IV

B(t) + Sy(t)

demodu
latie

A

Sy(t)

(b)
[B (t) + Sy (t)] sin cot
Fig. 1.3. Opbouw van systeem voor beeldoverdracht: a. zendkant; b. ontvangkant.
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Fig. 1.3 schetst de opbouw van een systeem voor beeldoverdracht (televisiesysteem). De
oorspronkelijke informatie wordt geleverd door een scène (Sc). Een optisch stelsel Q
vormt hiervan een beeld, dat in de camera C wordt omgezet in een elektrisch ladingsbeeld.
Een normaal beeld bevat een zeer grote hoeveelheid informatie, die niet zoals een microfoonsignaal, dat relatief weinig informatie bevat, ineens overgedragen kan worden. Om
uit te komen met een praktisch hanteerbaar overdrachtskanaal (vrije ruimte of kabel),
dragen we niet alle informatie tegelijk over, we smeren de overdracht van de beeldinforma
tie uit in de tijd. Daartoe verdelen we het beeld in een groot aantal beeldelementen (fig. 1.4),

(a)
(b)
Fig. 1.4.a. Verdeling van beeld in beeldelementen; b. schematische aanduiding van hel aftastproces.
die we nu stuk voor stuk aftasten. Na een bepaalde tijd zijn alle beeldelementen aan de
beurt geweest en kunnen we een nieuw beeld gaan overdragen. Op deze wijze ontstaat aan
de uitgang van de camera het beeldsignaal B(t). Hier hebben we al te maken met een
systeem waarin een vrij gecompliceerde coderingsoperatie op de oorspronkelijke informatie
moet worden toegepast om de overdracht mogelijk te maken. Het signaal B(t) kan weer via
modulatie en versterking overgedragen worden met behulp van een zendantenne of een
kabel. Aan de ontvangzijde wordt het signaal opgevangen en gedemoduleerd. Voor de
weergave is nu een inrichting W nodig die het elektrische signaal omzet in een optisch
signaal. Bovendien moet hier ook weer de aftasting gerealiseerd worden, en wel volkomen
synchroon met het aftastproces aan de opneemkant. Dit is alleen mogelijk als er aan de
ontvangzijde informatie beschikbaar is over de toestand aan de zendkant. Deze synchronisatie-informatie moet dus mede overgedragen worden. Er wordt daartoe aan de zendkant
nog een tweede signaal Sy(f) geproduceerd, dat toegevoegd wordt aan het eigenlijke beeld
signaal (functie T). Aan de ontvangzijde moet het mengsel weer ontward worden (functie O).

Fig. 1.5 schetst de opbouw van een computersysteem. De te bewerken informatie /, die
bijvoorbeeld van boekhoudkundige aard kan zijn, wordt eerst gecodeerd in een vorm die
zich gemakkelijk laat omzetten in een voor de computer geschikte signaalvorm, zoals bijv,
ponsband (functie Co). De aldus gecodeerde informatie wordt omgezet in het elektrische
signaal S(f), dat tezamen met de bewerkingsinstructies (programma Pr) wordt toege
voerd aan de computer (invoerfunctie In). In de computer wordt de eigenlijke rekenfunctie of
bewerkingsfunctie R uitgevoerd. Voor het tijdelijk of blijvend vastleggen van informatiebestanddelen dient daarbij een geheugenfunctie G beschikbaar te zijn. De bewerkte infor17
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Fig. 1.5. Opbouw van een computersysteem.

matie I' wordt via een uitvoerorgaan (functie Uit) doorgegeven aan een weergeefsysteem
(bijv, een automatische typmachine).

A

W

Fig. 1.6. Opname van een cardiogram.

Fig. 1.6 schetst de opbouw van een eenvoudig meettechnisch informatiesysteem, nl. de
registratie van een cardiogram. Dit is een geval waarin de primaire informatie direct in de
vorm van een elektrisch signaal beschikbaar is. Door de werking van de hartspier ont
staat tussen delen van het menselijk lichaam een (zeer gering) elektrisch potentiaalverschil.
Door bijvoorbeeld op elk der polsen een elektrode aan te brengen verkrijgt men tussen deze
punten en aarde spanningen. De eigenlijke informatie ligt besloten in het verschil van deze
beide ‘polsspanningen’. Dit wordt gemeten in een zgn. verschilversterker en weergegeven
via een weergeefsysteem (PF), bijv, een daarvoor geschikte oscillograaf. Willen we nu het
verkregen beeld doen waarnemen door een groot gezelschap, dan kunnen we het systeem
volgens fig. 1.6 koppelen aan een televisiesysteem (fig. 1.7), bestaande uit een camera,
bewerkingsapparatuur, versterkers en een aantal beeldmonitoren M7, M2 enz. Hier hebben
we dus een geval waarin oorspronkelijk elektrische informatie eerst is omgezet in optische
informatie (de oscillograaf), vervolgens is deze weer omgezet in elektrische informatie (tvsysteem), die tenslotte weer optisch wordt weergegeven (monitor).

18

w

c

T

Sy
Sy(t)
A

Mi —

A

M2 —

A

M3 —

A

«r-

Fig. 1.7. Weergave van het volgens fig. 1.6 geregistreerde cardiogram voor een groot aantal waar
nemers.

1.3. INVENTARISATIE VAN BENODIGDE FUNCTIES

De in het voorgaande beschouwde voorbeelden van elektronische systemen bieden vol
doende aanknopingspunten voor het formuleren van enkele algemene gevolgtrekkingen.
Allereerst merken we op dat de oorspronkelijke informatie bijna nooit van elektrische
aard is. Hetzelfde geldt voor de uitgaande informatiestroom. De in- en uitgangsgrootheden
van de systemen zijn van mechanische, optische, thermische, chemische aard, doch slechts
zelden van elektrische aard. De omzetting van de oorspronkelijke informatie in een elek
trisch signaal betekent in feite dus een omweg. In het voorgaande is reeds gebleken waarom
deze omweg gemaakt wordt. Elektronische middelen voor bewerking en transport van
informatie zijn zo aantrekkelijk dat ze bijna steeds de genoemde omweg ruimschoots recht
vaardigen. Nogmaals zij opgemerkt dat men dient te bedenken dat de keuze voor elektro
nische informatiebewerking niet principieel noodzakelijk is, zij berust uiteindelijk op prak
tische overwegingen. In elk geval moet worden bezien of deze omweg realiseerbaar is: er
moet een transducent beschikbaar zijn. Er bestaat tegenwoordig zo’n groot assortiment
aan transducenten, dat hier niet spoedig een struikelblok zal liggen. Uit alles blijkt dat de
elektronica .een typische hulptechniek is, een technisch factotum in de letterlijke zin: een
knecht die (bijna) alles aankan.

Bezien we vervolgens eens nader welke functies in het elektronische deel van het systeem
moeten worden gerealiseerd. Het valt op dat de meest voorkomende functie is, die van
versterking van het informatiedragende signaal. Daarnaast komen velerlei typen bewerkingsfuncties voor, zoals:
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samenvoegen (optellen) van informatiedragende signalen;
van elkaar aftrekken van signalen (zie het voorbeeld van de cardiograaf);
vermenigvuldigen van signalen (bijv, in de modulatiefunctie);
ontwarren van signaalmengsels (bijv, door filteren van signalen);
vasthouden van informatie (geheugenfunctie);
aftasten van informatie (herverdeling in de tijd).
Deze opsomming is allerminst volledig, zij geeft echter wel een goede indruk van wat er zoal
gevraagd kan worden.
De vraag rijst: is het toevallig dat de versterkingsfunctie zo naar voren treedt? Het
antwoord is ontkennend. De behoefte aan versterking staat in verband met zeer principiële
eigenschappen van de natuur. Reeds eerder werd opgemerkt dat in de natuur een principiële
tendens tot vergroting van wanorde aanwezig is (entropiewet). Deze neiging tot wanorde
belaagt altijd en overal de ordening die inherent is aan informatie. Deze tendens uit zich
in twee aspecten van ieder fysisch milieu.
a. Elk fysisch systeem vertoont volstrekt toevallige schommelingen, meer technisch ge
zegd : statistische fluctuaties. Beschouw als voorbeeld een geleider, die een zekere weerstand
vertoont. Sluiten we op de beide klemmen van deze weerstand een uiterst gevoelige spanningsmeter aan - met elektronische middelen kan deze gerealiseerd worden dan blijkt
dat we tussen de uiteinden van de weerstand een (heel kleine) wild variërende spanning
meten. Zij is een gevolg van de toevallige, volstrekt wanordelijke, bewegingen der elektro
nen in de geleider. Als de weerstand zich in een veldvrije ruimte bevindt bedraagt de ge
middelde waarde van deze spanningsfluctuaties natuurlijk nul. Zouden we ze versterken
en hoorbaar maken met een luidspreker, dan nemen we een onbepaald geruis waar. Men
duidt dan ook zulke fluctuaties algemeen met de naam ruis (Eng. noise) aan, ook wanneer
er geen sprake is van een auditieve weergave. Ieder fysisch systeem is principieel behept met
ruis. Elk informatiedragend signaal, van welke aard ook, is besmet met ruis. Zolang de
signaalenergie groot is ten opzichte van de ruisenergie, blijft het signaal herkenbaar. Is dit
niet meer het geval, dan dreigt de informatie verloren te gaan, we zeggen wel: ‘te verdrinken
in de ruis’. Stel nu dat we er in geslaagd zijn het energieniveau van de primaire informatie
ruimschoots boven de alomtegenwoordige ruis te houden. Zijn we dan klaar? Om deze
vraag te beantwoorden letten we op het tweede aspect van de natuur dat onze aandacht
vraagt.
b. Elk fysisch systeem vertoont dissipatie. Er aan toegevoerde geordende energie gaat
in de loop der tijd verloren door omzetting in warmte (d.i. wanordelijke beweging van mole
culen). Beschouw als voorbeeld een kabel. De verliezen treden hier op door de eindige
weerstand van de geleiders (koperverliezen) en door de imperfectie van de isolator (diëlektrische verliezen). Een op de kabel aanwezig signaal wordt daardoor gaandeweg kleiner en
tenslotte komt het niet meer boven de ruis uit. Voor het zover is moeten we nu zorgen voor
versterking van het signaal; als we dit niet bijtijds doen zijn we het onherroepelijk kwijt.
Het voorbeeld van de kabel is willekeurig gekozen en kan met vele andere worden aan
gevuld. Een in trilling gebrachte snaar blijft niet eindeloos trillen wanneer we geen nieuwe
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energie toevoeren (verlies door interne frictie in het materiaal), een klok moet regelmatig
worden opgewonden of op andere wijze van nieuwe energie worden voorzien, enz.

Het voorgaande heeft de fundamentele betekenis van versterking in het licht gesteld. In een
versterker wordt het aan de ingang aangeboden signaalvermogen versterkt doorgegeven
aan de uitgang. Natuurlijk moet de toegevoegde energie ergens vandaan komen. Zij wordt
ontleend aan een voedingsbatterij. Wat de versterker doet is dus omzetten van de energie
van de voedingsbatterij in signaalenergie, waarbij het omzettingsproces bestuurd wordt
door het ingangssignaal. De versterkingsfunctie moet worden beschouwd als de belang
rijkste elektronische functie. Vele andere elektronische functies blijken in feite modificaties
van de versterkerfunctie te zijn. Zo is bijvoorbeeld direct te zien dat vermenigvuldiging
van signalen verkregen wordt als we één der signalen versterken in een versterker waarvan
de versterking geregeld wordt met behulp van het tweede signaal (fig 1.8). We zullen dan

regelbare versterker
------ ---------A=f(S2)

ingangssignaal S,

uitgangssignaal z4Sj =Sr/(S2)

regelsignaal S2
Fig. 1.8. Vermenigvuldiging van signalen met behulp van elektronisch regelbare versterker.

ook bij de bestudering van de elektronica in de eerste plaats onze aandacht richten op de
versterkerwerking. Hierbij moeten twee onderwerpen aan de orde komen, namelijk:
a. Wat voor materiële structuren hebben we nodig om elektronische versterkerwerking
mogelijk te maken? Uit deze studie zal dan blijken dat de bekende versterkerelementen
(transistoren, elektronenbuizen) inderdaad een structuur hebben die versterkerwerking
mogelijk maakt.
b. Hoe kunnen we met beschikbare versterkerelementen versterker-schakelingen
opbouwen?
1.4. ANALOGE EN DIGITALE SIGNALEN

Informatie kan op twee manieren worden gecodeerd in de vorm van een elektrisch signaal.
Beschouwen we als voorbeeld het uitgangssignaal van een microfoon. Dit is een elektrische
spanning, die als functie van de tijd precies hetzelfde verloop heeft als de geluidsdruk, die
het membraan van de microfoon in trilling bracht. Het elektrische signaal is dus een
analogon van de primaire informatiestroom. We spreken in dit geval van een analoog
signaal.
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We kunnen de informatiestroom ook kwantitatief vastleggen. Nemen we weer als voor
beeld het microfoonsignaal. We kunnen op een groot aantal tijdstippen de momentele
waarde van het signaal bepalen (fig. 1.9), waarmee we een reeks getallen verkrijgen. Deze

Fig. 1.9. u—f(t) wordt vastgelegd door middel van metingen op de tijdstippen tlt t2, I3 ... zgn.
bemonstering of‘sampling’.

getallen kunnen we nu elektrisch coderen, bijvoorbeeld in de vorm van pulsreeksen.
Een eenvoudige puls is een tweewaardig signaal: de puls is er of is er niet. Met een pulsreeks
kan men derhalve een getal in het tweetallig stelsel vastleggen. Zo kan men bijvoorbeeld
met behulp van 5 pulsen de getallen van 0 t/m 31 vastleggen. Geven we de aanwezigheid van
een puls aan met l,de afwezigheid met 0,dan stelt het signaal
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het tweetallige getal 11111 voor, d.i. 31 in het tientallig
stelsel. Evenzo geeft

het getal 00000 aan, d.i. 0 in het tientallig stelsel. Het signaal

geeft het getal 00110 aan, d.i. 21+22=.6 in het tientallig
stelsel, enz.
Op deze wijze kunnen we in principe willekeurige getalreeksen elektrisch coderen. We
spreken nu van digitale informatie en van digitale signalen. Digitale codering ligt vooral
voor de hand als de oorspronkelijke informatie bestaat uit getalreeksen, zoals bijvoorbeeld
veelal het geval is bij boekhoudkundige of administratieve informatiebronnen. De meeste
computers werken met digitaal gecodeerde informatie, we noemen dit type computers
digitale computers. Een voordeel van digitale signalen is dat het realiseren van de versterkingsfunctie daarvoor eenvoudig is. Versterking van een analoog signaal vraagt een
strikt lineair verband tussen ingangs- en uitgangssignaal, men kan spreken van evenredige
signaalversterking. Voor pulssignalen is de eis slechts dat onderscheid gemaakt wordt tussen
twee niveaus, aangeduid als Oen 1. Versterking is nu in principe mogelijk met een versterker
die als schakelaar werkt. De schakelaar kent slechts twee posities: aan en uit. Voor de
elektronische versterking en verwerking van digitale signalen hebben we dus elektronische
schakelaars nodig. Het zal blijken dat de gebruikelijke elektronische versterkerelementen,
met name de transistor, zeer goed als schakelaar kunnen functioneren. Het grote voordeel
van elektronische schakelaars is dat ze zeer snel kunnen werken (schakeltijden van 1 nsec.
zijn mogelijk), dat hun bekrachtiging zeer weinig energie vraagt (in de orde van nanowatts
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tot microwatts) en dat ze zeer klein en goedkoop kunnen zijn. Een grote computer bevat
miljoenen als schakelaar gebruikte transistoren. Een schakelaarversterker kan worden be
schouwd als een bijzonder geval van een ‘gewone’ versterker. We zullen onze beschouwingen
vooreerst beperken tot de gewone (evenredige) versterkerwerking.

1.5. BLOK SCHEMA’S, SCHAKELSCHEMA’S

Aan de hand van een beschouwing van de opbouw van enkele systemen hebben we in het
voorgaande kennis gemaakt met een aantal functies die in het elektronische deel van het
systeem moeten worden gerealiseerd. De elektronicus beschikt hiertoe over een arsenaal
van elektronische componenten (zoals transistoren, buizen, weerstanden, condensatoren,
transformatoren, spoelen, enz.). Deze componenten gebruikt hij als bouwstenen van grotere
structuren, die we elektronische schakelingen noemen. In schakelschema’s worden de com
ponenten aangeduid d.m.v. schemasymbolen. Fig. 1.10 geeft enkele voorbeelden.

Fig. 1.10. Voorbeelden van schemasymbolen. Van links naar rechts: weerstand, condensator, spoel,
triodebuis, npn-lransistor, halfgeleiderdiode.
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Fig. 1.11. Eenvoudige versterkerschakeling.
Fig. 1.11 geeft een voorbeeld van een eenvoudig schakelschema, een versterkerschakeling
met een npn-transistor. De weerstandwaarden zijn in dit schema aangegeven in kQ, de
condensatorwaarden in pF. Deze schakeling verricht nu een bepaalde elektronische
functie, in ons geval een versterkingsfunctie. Een elektronisch systeem wordt aldus opge-
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bouwd uit een groter of kleiner aantal schakelingen. Bij het ontwerpen van een elektronisch
systeem stelt men gewoon lijk eerst een zgn. blokschema op, dat het onderlinge verband der
schakelingen en hun functies tot uitdrukking brengt. Daarna wordt de inhoud der ‘blokjes’,

ontvanger

zender

microfoon
antenne
antenne
Fig. 1.12. Zeer globaal blokschema van een radio-communicatiesysteem.

weergever

d.w.z. de individuele schakelingen, nader gespecificeerd. Een blokschema kan meer of min
der gedetailleerd zijn. Fig. 1.12 geeft een voorbeeld van een zeer weinig gespecificeerd
blokschema van een systeem voor radiocommunicatie. Fig. 1.13 toont een meer gedetail
leerd blokschema van de ontvanger. De blokjes geven hierin betrekkelijk elementaire

hfsignaal

afstemk ringen

heterodyne
schakeling

ZE

mf-versterker

demodulator

If-versterker

weergever

oscillator

Fig. 1.13. Meer gedetailleerd blokschema van de ontvanger: hf betekent hoogfrequent; mf betekent
middenfrequent; If betekent laagfrequent.

schakelingen weer. Het selecteren van de gewenste draaggolf geschiedt met behulp van
afgestemde kringen, die de ontvanger selectief maken. Later zal blijken dat de meest doel
matige methode om de benodigde selectiviteit te realiseren het wenselijk maakt het ont
vangen signaal eerst te converteren. Dit is een proces waarbij de informatie steeds wordt
overgebracht op een nieuwe draaggolf van een vastliggende frequentie. De schakeling die
dit verricht wordt een heterodyneschakeling (of mengschakeling) genoemd. Voor de werking
ervan is een sinusvormig hulpsignaal nodig, dat geleverd wordt door een locale oscillator.
Het uitgangssignaal van de heterodyneschakeling op de nieuwe frequentie, die midden
frequent ie genoemd wordt, wordt versterkt in de (selectieve) mf-versterker. Vervolgens
wordt het signaal gedemoduleerd, opnieuw versterkt in de laagfrequent-(audio) versterker en
weergegeven met behulp van een elektromechanische omzetter (telefoon of luidspreker).
Heeft men het blokschema van het te realiseren systeem opgesteld, dan is de volgende
stap het specificeren van de individuele schakelingen, waarbij veel aandacht moet worden
geschonken aan hun onderlinge relaties. Zo ontstaat het volledige schakelschema. Het
spreekt wel vanzelf dat het ontwerpen van schakelingen een diepgaande kennis vraagt van
de werking en de eigenschappen van elektronische componenten en van de grondslagen
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van de elektronische schakeltechniek. Deze onderwerpen vormen het werkterrein van de
basiselektronica waaraan dit en de volgende delen van 'Grondslagen van de elektronica' zijn
gewijd.

1.6. COMPONENTEN

1.6.1. Indeling van de in de elektronica gebruikte componenten
De in de elektronica gebruikte componenten of bouwstenen kan men op verschillende
manieren classificeren. De belangrijkste onderscheiding is die in actieve en passieve com
ponenten. Onder actieve componenten verstaat men componenten waarmee in principe
vermogensversterking mogelijk is. De voornaamste en meest bekende componenten in deze
categorie zijn de elektronenbuizen en transistoren. De actieve componenten vormen het
hart van alle elektronische schakelingen, het zijn deze componenten die de elektronica tot
een zelfstandig vakgebied gemaakt hebben. Men kan met recht stellen dat de geboorte van
de elektronica samenvalt met die van de vacuümtriode (Lee de Forest) in het begin van de
twintigste eeuw.
Naast deze actieve componenten bevatten elektronische schakelingen echter steeds ook
passieve componenten, d.w.z. componenten die zelf geen vermogensversterking bieden. De
voornaamste en meest bekende bouwstenen in deze categorie zijn weerstanden, condensato
ren, spoelen en transformatoren.
Met nadruk dient hier gewezen te worden op het onderscheid tussen elektronische
componenten en netwerkelementen. De theorie der elektrische netwerken houdt zich, zoals
bekend, bezig met de eigenschappen van netwerken die zijn opgebouwd uit een aantal
door mathematische betrekkingen gedefinieerde elektrische netwerkelementen, zoals weer
standen, capaciteiten, zelfinducties, spannings- en stroombronnen.
Netwerkelementen kan men beschouwen als geïdealiseerde bouwstenen. Door deze
idealisering is de eenvoudige wiskundige beschrijving van de eigenschappen mogelijk. Een
netwerkelement is echter per definitie een onstoffelijke mathematische abstractie.
Elektronische componenten zijn daarentegen stoffelijke voorwerpen, men kan ze in de
hand nemen. De eigenschappen van vele elektronische componenten komen bij benadering
overeen met die van bepaalde netwerkelementen of samenstellingen daarvan. Een netwerktechnische beschrijving van een elektronische component of schakeling noemt men
dikwijls een vervangingsschema. De aantrekkelijkheid van het werken met zulke vervangingsschema’s is dat daardoor de rekentechnieken en resultaten van de netwerktheorie toege
past kunnen worden op elektronische schakelingen. Wij zullen deze methode dan ook
veelvuldig gebruiken, echter zonder het genoemde principiële onderscheid uit het oog te
verliezen. Praktisch betekent dit dat de netwerktechnische beschouwing slechts een bena
derende beschrijving van de werkelijkheid oplevert. Dat het genoemde onderscheid velen
onvoldoende helder voor ogen staat is onder meer het gevolg van het feit dat de benamingen
van netwerkelementen en de daarmee verwante bouwstenen gewoonlijk door en voor
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elkaar gebruikt worden. Het woord ‘weerstand' kan zowel een netwerkelement als een
bouwsteen betekenen; hier kent het spraakgebruik dus zelfs geen onderscheid. Echter zegt
men ook dikwijls: ‘een zelfinductie' of‘een capaciteit' als men in feite bedoelt ‘een spoel’ of
‘een condensator’. Hoewel het gesignaleerde verschijnsel in feite beschouwd moet worden
als een slordigheid in het taalgebruik, zullen we geen nadrukkelijke poging aanwenden de
ingeburgerde terminologie te vermijden; een dergelijke poging zou de tekst een al te stijf
karakter geven. Het is trouwens algemeen gebruikelijk om ook in de schemasymbolen het
genoemde onderscheid niet tot uitdrukking te brengen.
Naast de genoemde indeling in actieve en passieve componenten is, ook weer in analogie
met het overeenkomstige gebruik in de netwerktheorie, een indeling mogelijk in lineaire
componenten en niet-lineaire componenten. Criterium voor de indeling is dan of het gedrag
beschreven wordt door een lineaire mathematische betrekking, dan wel een niet-lineaire.
Een gewone weerstand, die voldoet aan de wet van Ohm, is dus een lineaire component;
hetzelfde geldt voor (ideale) condensatoren en spoelen, wier gedrag beschreven wordt door
een lineaire differentiaalvergelijking. Buizen en transistoren zijn niet-lineaire componenten,
hoewel in vele belangrijke toepassingen hun gedrag in eerste benadering beschreven kan
worden met behulp van lineaire betrekkingen, zodat ze in zulke gevallen als lineaire com
ponenten mogen worden beschouwd.
Bij niet-lineaire verschijnselen kan men nog weer onderscheid maken tussen continue en
discontinue niet-lineaire karakteristieken. Componenten met discontinue karakteristieken
hebben het karakter van elektronische schakelaars: als een karakteristieke stroom of span
ning een bepaalde waarde overschrijdt veranderen de eigenschappen van de component
sprongsgewijze. Voorbeelden zijn op een bepaalde manier gebruikte dioden en transis
toren.

1.6.2. Passieve componenten
a. Weerstanden. Het begrip elektrische weerstand is afkomstig uit de theorie van de stro
mende elektriciteit, het is de evenredigheidsconstante in de wet van Ohm u — Ri. Met de
soortnaam ‘weerstand’ duiden we componenten aan waarvan het gedrag met goede bena
dering beschreven wordt door de wet van Ohm en waarbij de genoemde evenredigheids 
constante een bepaalde waarde heeft. Ze worden vervaardigd uit weerstandsdraad (draadgewonden weerstanden) of verkregen door een dun laagje koolstof of metaal op te dampen
op een niet-geleidende drager (koolweerstanden en metaalfilmweerstanden). Praktische
weerstanden zijn ook steeds in meerdere of mindere mate behept met capaciteit en zelfin
ductie, waarmee we in sommige schakelingen rekening zullen moeten houden.
Er bestaan ook weerstanden die niet voldoen aan de Wet van Ohm, het verband tussen
stroom en spanning is dan niet-lineair. Men spreekt dan van spanningsafhankelijke weer
standen (voltage dependent resistor, VDR) of van varistors.
b. Condensatoren. Capaciteit is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de theorie der elektrostatica. Het is de evenredigheidsconstante in de formule die de samenhang beschrijft
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tussen spanning en lading, q = Cu. Aangezien

/=

dz
geldt ook
' = CT’
dz
of gebruik makend van de uit de wisselstroomtheorie bekende complexe schrijfwijze
I=jcoCU.
Condensatoren bestaan uit twee metalen geleiders, die gescheiden worden door een
diëlektricum. Naar gelang van de aard van het diëlektricum onderscheidt men diverse
typen condensatoren, zoals keramische condensatoren, papiercondensatoren, micacondensaloren, polyestercondensatoren, enz. Praktische condensatoren vertonen geringe diëlektrische verliezen, ze zijn dus behept met enige (parasitaire) weerstand. Goede condensa
toren benaderen in hoge mate het gedrag van ideale netwerkelementen.

c. Spoelen. Het begrip zelfinductie vindt zijn oorsprong in de theorie van het elektromagne
tisme. De door een spoel omvatte gekoppelde flux <P is evenredig met de stroom door de
spoel, <t> = Li, zodat voor de spanning op de spoel geldt

d<Z>
dz
u = — = L—,
dz dz
of complex geschreven U=jcoLI.

Praktische spoelen worden vervaardigd uit koperdraad, ze zijn daardoor behept met
weerstand en capaciteit. Goede spoelen benaderen het ideale gedrag in veel mindere mate
dan goede weerstanden en condensatoren. Spoelen, die kernen bevatten van ferromagnetisch materiaal kunnen tengevolge van verzadigingsverschijnselen in niet verwaarloosbare
mate niet-lineaire eigenschappen vertonen.
d. Andere passieve componenten. Behalve de genoemde passieve componenten worden in
elektrische circuits nog vele andere gebruikt, die we hier verder niet zullen behandelen.
Voorbeelden zijn transformatoren, vertragingslijnen, kwartskristallen.

1.6.3. Actieve componenten
De voornaamste actieve componenten zijn elektronenbuizen en transistoren. Hun con
structie en werking komt uitvoerig aan de orde in de hiernavolgende hoofdstukken.
Elektronische actieve componenten berusten op het volgende algemene principe. In de
component vloeit een stroom van ladingdragers (elektronen). Er is minstens één elektrode
die de benodigde ladingdragers levert. Zo’n elektrode heet een kathode (deze benaming is
gebruikelijk bij buizen) of een emitter (deze benaming is gebruikelijk bij transistoren). Er
is ook minstens één elektrode die de ladingdragers aan het einde van hun tocht opvangt of
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verzamelt. Zo’n elektrode heet anode (buizen) of collector (transistoren). De component
wordt nu zo ingericht dat de stroom die tussen de genoemde elektroden vloeit en die gele
verd wordt door de voedingsbatterij, beïnvloed kan worden door een aan een derde elek
trode toegevoerde signaalspanning of signaalstroom. Deze beïnvloeding moet zó zijn dat
de oorspronkelijke stroom gaat variëren in het ritme van het signaal. Vloeit de aldus gemo
dificeerde hoofdstroom nu door een belastingsimpedantie, dan heeft het daarin ontwikkelde
vermogen als functie van de tijd dezelfde gedaante als het sturende signaal. Een en ander
moet daarbij zo worden ingericht dat het signaalvermogen in de belasting groter is dan het
signaalvermogen dat aan de ingang wordt toegevoerd.
Het gaat er dus om met behulp van een uitwendig toegevoerd signaal invloed uit te
oefenen op de elektronenstroom en er voor te zorgen dat de eenmaal tot stand gebrachte
beïnvloeding niet verloren gaat. Deze laatste eis suggereert het gebruik van een elektronen
stroom in vacuüm. Aangezien hier geen botsingen van de bewegende elektronen met een
atomaire structuur zijn te duchten zal het relatief gemakkelijk zijn de eenmaal tot stand
gebrachte modificatie van de stroom te handhaven totdat de stroom veilig de verzamelelektrode heeft bereikt. Deze gedachte heeft geleid tot de ontwikkeling van de elektronen
buis. De beïnvloeding van de stroom tussen kathode en anode vindt plaats met behulp van
een in het ritme van het stuursignaal variërend elektrisch veld.,
De techniek der elektronenbuizen heeft zich van het begin van deze eeuw af ontwikkeld
en heeft een grote verscheidenheid aan elektronische componenten opgeleverd, die toepas
sing vinden op zeer uiteenlopende gebieden. Aanvankelijk viel de nadruk op de ontwikke
ling van elektronenbuizen voor versterkingsdoeleinden. Hoewel nog steeds grote aantallen
buizen in deze categorie geproduceerd worden, kan gezegd worden dat de functie van dit
type buizen in de moderne elektronica goeddeels is overgenomen door halfgeleidercompo
nenten. Voor grote vermogens (grote zenders) is men echter nog geheel aangewezen op
buizen. De moderne ontwikkeling van de buizenlechniek richt zich in hoofdzaak op
elektronenbuizen voor bijzondere toepassingen. Voor de functies die deze buizen vervullen
zijn dikwijls geen halfgeleidercomponenten beschikbaar.
Aan het gebruik van vacuüm als transmissie-medium kleven enkele voor de hand liggen
de bezwaren. Bovendien is het opwekken van de elektronenstroom daarin relatief moeilijk;
men gebruikt daartoe meestal een kathode, die met behulp van een gloeidraad op hoge
temperatuur wordt gebracht, zodat zij thermisch gaat emitteren.
Het is dan ook geen wonder dat men al spoedig is gaan zoeken naar mogelijkheden om
gebruik te maken van stromen in een vaste stof. Aanvankelijk trachtte men daarbij een
werkingsmechanisme te realiseren, dat in wezen overeenkomt met dat van de vacuümbuis:
beïnvloeding van de stroom met behulp van een elektrisch veld. De pogingen daartoe
moest men echter opgeven. Veel later werd er echter een nieuwe mogelijkheid ontdekt om
een stroom in een vaste stof te sturen. Dit leidde in 1948 tot de uitvinding van de transistor.
De transistor bestaat uit halfgeleidermateriaal en de ontwikkeling die zich nu inzette leidde
tot een geweldige toename van de beheersing van de halfgeleidertechnologie. Deze beheer
sing maakte het later mogelijk ook het oude idee: beïnvloeding van een stroom met behulp
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van een elektrisch veld weer op te nemen en ditmaal met succes. We beschikken thans over
halfgeleidercomponenten, die qua werking en eigenschappen zeer sterke analogie met
vacuümbuizen vertonen. Dit zijn de zgn. veldeffecttransistoren.Deze komen later aan de
orde; we zullen ons voorlopig beperken tot de gewone transistor, die ter onderscheiding
van de veldeffecttransistor wel bipolaire transistor wordt genoemd. In vele toepassingen
nemen halfgeleidercomponenten thans de plaats in, die vroeger werd ingenomen door
elektronenbuizen. De halfgeleidertechniek maakt nog steeds voortgang, het assortiment
aan elektronische componenten in deze techniek neemt nog snel toe.
1.6.4. Transducenten
In de tot nog toe genoemde elektronische componenten zijn de relevante processen van
zuiver elektrische aard, ze worden gevoed met en verwerken uitsluitend energie in elektrische
vorm. Er bestaan daarnaast vele elektronische componenten waarin omzettingen plaats
vinden van niet-elektrische energie in elektrische energie en andersom. Een belangrijke
groep binnen deze categorie vormen de zgn. foto-elektronische componenten, waarin
wisselwerkingen tussen elektrische energie en lichtenergie een rol spelen. Belangrijke toe
passingen vindt men onder meer in de televisietechniek (camerabuizen, weergeefbuizen).
Men noemt zulke energie-omzetters transducenten. Andere voorbeelden van transducenten
zijn microfoons en luidsprekers, die mechanische energie in elektrische energie omzetten en
omgekeerd, en vele typen meetopnemers. Niet alle typen transducenten kan men tot de
elektronische componenten rekenen, zo zal men zeker bijv, een elektromotor niet rekenen
tot de elektronische transducenten. Waar men de grenslijn tussen elektronische en nietelektronische transducenten wil trekken, is een kwestie van smaak, een principieel criterium
valt nauwelijks te formuleren, er is bovendien geen behoefte aan.

29

2. VACUÜMBUIZEN; DE DIODE

2.1. INLEIDING; PRINCIPE VAN DE WERKING VAN VACUÜM BUIZEN

De werking van elektronenbuizen berust op de eigenschappen van elektronen in vacuüm.
In een (meestal glazen) vacuümvat is een aantal elektroden aangebracht, die voorzien zijn
van uitwendig bereikbare aansluitingen. Minstens één der elektroden is in staat elektronen
in het vacuüm te brengen (emitteren). Zo’n elektrode noemt men een kathode. Er is ook
altijd minstens één elektrode die de elektronen aan het einde van hun tocht door het vacuüm
opvangt. Zo'n verzamelelektrode noemt men een anode. Aangezien de elektronen dragers
zijn van negatieve elektrische lading zal de anode, om zijn opvangfunctie naar behoren uit
te oefenen, normaliter een spanning moeten voeren, die positief is ten opzichte van die van
de kathode, waaruit de elektronen vertrokken zijn (fig. 2.1).
De beweging van de elektronen kan nu op verscheidene manieren beïnvloed worden.
Men spreekt van sturing van de elektronenstroom. De verreweg het meest toegepaste
stuurprincipes berusten op de mogelijkheid de beweging van de elektronenstroom te
beïnvloeden met behulp van elektrische of magnetische velden. Een enkele maal past men
ook wel andere middelen toe om de sturing van de elektronenstroom tot stand te brengen,
zoals langs mechanische weg tot stand gebrachte verplaatsing van in de buis aanwezige
elektroden.
Met behulp van elektrische of magnetische velden kan men de grootte van de door een
anode verzamelde elektronenstroom variëren. Men spreekt dan van intensiteitssturing.
Het is echter ook mogelijk de richting van de stroom te beïnvloeden of de verdeling daarvan
tussen een aantal elektroden. In vele buizen treft men combinaties aan van deze stuur
principes.
De aan een opvangelektrode verkregen elektronenstroom kan op verschillende manie
ren gebruikt worden. In vele gevallen wordt de aan de opvangelektrode verkregen elek
tronenstroom via een metallische geleider naar buiten gevoerd en vervolgens verder ge
bruikt, bijvoorbeeld om het sturingsmechanisme van een andere buis te bedienen of om een
omzetter te sturen, die elektrische energie omzet in een andere energievorm, bijvoorbeeld
mechanische energie (servomotor, luidspreker). Echter kan ook de verkregen stroom in de
buis zelf omgezet worden in een andere vorm van energie, zoals bijvoorbeeld licht. Een
bekend voorbeeld van toepassing van laatstgenoemde mogelijkheid is de weergeefbuis voor
televisie.
De eenvoudigste vorm van sturing is sturing met behulp van elektrostatische velden.
Gaat het er daarbij bovendien om alleen de grootte of de verdeling van de stroom te sturen,
zoals dat bij versterkerbuizen het geval is, dan is de constructief eenvoudigste manier om
dit te bereiken het in de buis aanbrengen van zgn. roosters. Zulke roosters zijn uit metaal
draad vervaardigde elektroden, die in de baan van de elektronenstroom geplaatst zijn.
De draden waaruit het rooster is opgebouwd zijn zo dun dat, zelfs als de potentiaal ervan
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Pig. 2.1. Elektronenbuis met kathode k en anode a.

positief is ten opzichte van die van de kathode, de meeste elektronen door het rooster kunnen
heenschieten. Anderzijds wordt zo’n rooster zo fijnmazig uitgevoerd dat het mogelijk is
met behulp van de uitwendig op het rooster gebrachte spanning het elektrische veld in de
buis in sterke mate te beïnvloeden. Een buis die, behalve kathode en anode, één rooster
bevat noemt men een drie-elektrodenbuis of triode. Zijn er twee roosters, dan spreekt men
van een tetrode, bij drie, vier of vijf roosters spreekt men van resp. pentode, hexode en
heptode. De werking van de verschillende typen roosterbuizen zullen we verder bestuderen
in hoofdstuk 3.
Het vacuüm in een vacuümbuis moet zeer goed zijn. Criterium is dat zo weinig gasatomen
aanwezig zijn dat de gemiddelde vrije weglengte van de elektronen groot is ten opzichte
van de afstand tussen kathode en anode. In normale buizen bedraagt het vacuüm ca. 10“ 6
mm kwikdruk. Er bestaan ook buizen waarin met opzet enig edelgas of kwikdamp is
gebracht. De eigenschappen van zulke buizen verschillen essentieel van die van hoogvacuümbuizen, ze komen aan de orde in hoofdstuk 6.
Het hoge vacuüm wordt bereikt door de buizen bij hoge temperatuur leeg te pompen,
zodat gasresten uit de constructiedelen worden verdreven. Gedurende het pompen wordt
het vacuüm nog verhoogd door met behulp van metaaldamp (bijv, barium) resterende
moleculen te binden en op de buiswand neer te slaan. Dit laatste proces noemt men het
‘getteren’; op de wand ontstaat daarbij een spiegelend deel.

2.2. SNELHEID VAN DE ELEKTRONEN, LOOPTIJD, DISSIPATIE

Doorloopt een elektron een potentiaalverschil U, dan is de energie van het elektron qU,
als q de lading van het elektron voorstelt. Is v de snelheid van het elektron, dan bedraagt
de kinetische energie jnw2. Het is ook mogelijk de energie te vergelijken met de energie die
aan de temperatuurbeweging ontleend kan worden. Een maat hiervoor is kT, waarin k de
constante van Boltzmann voorstclt. Men kan de energie dus uitdrukken in een snelheidsmaat, een spanningsmaat of een temperatuurmaat, waartussen het verband bestaat
jinv2 = qU = kT

(2.1)
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In tabel 2.1 zijn de waarden van enkele voor de elektronica belangrijke fysische constanten
opgegeven.

TABEL 2.1. Waarden van enkele belangrijke fysische constanten
Fysische constante

Symbool

Waarde

lading van het elektron
massa van een elektron
verhouding van lading tot massa
van een elektron
constante van Planck
constante van Boltzmann
getal van Avogadro
lichtsnelheid
permeabiliteit van het vacuüm
diëlektrische constante van
het vacuüm

<1
m

1,60-10"19 C
9,11 • 10"31 kg

qm 1

1,76-K^C-kg-1

h
k
N
c

6,62-10"34 J s
1,38-10-23 J°K-1
6,02 • 1026 mol • kmol “1
3,00-108 m-s’1
4ji10’7 H/m“l

Po

10“9p

e0

-i

36n

Uit (2.1) volgt voor het verband tussen snelheid v en doorlopen potentiaalverschil U (in
Volt)
V =•

— ■^/U (ms 1),
m

kathode

(2.2)

anode

Fig. 2.2. Elektron in homogeen elektrisch veld.
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hetgeen ongeveer overeenkomt met v=600^/17 kms-1.
(2.2a)
Deze niet-relativistische betrekking is alleen geldig zolang u<c, waarin c de licht
snelheid voorstelt; voor U > 5 kV is hieraan niet meer voldaan. In weergeefbuizen voor
televisie past men spanningen tot 25 kV toe, hetgeen betekent dat in zulke buizen de elek
tronen reeds relativistische snelheden verkrijgen!
Hoogvacuümbuizen werken bijna traagheidsloos; de tijd waarin de elektronen zich
van de kathode naar de anode begeven, is zeer klein. Hoe groot deze looptijd is, wordt be
paald door de snelheid bij uittreden uit de kathode en door de velden die worden door
lopen. Om een indruk te krijgen van de grootteorde van deze looptijd beschouwen we een
zeer eenvoudig geval. Stel dat een elektron met u=0 de kathode verlaat en vervolgens een
homogeen elektrisch veld doorloopt (fig. 2.2). Voor de looptijd t geldt
T =

' dx
o^W’

(2.3)

waarin l de afstand tussen kathode en anode voorstelt. Is de anodespanning UA, dan is
<7(x)

zodat volgens (2.2)

»W = -7^'

i

Uit (2.3) volgt dan

-’g)

1

(l/A)-» /«3,410-<i(l/A)-*/ (s),

als / in meter en l/A in volt. Voor l/A=100 V en / = 0,5 cm wordt r=l,710 9 s=l,7 ns
(nanoseconde). In praktische buizen is het potentiaalveld niet homogeen, de looptijd in een
buis met l/A= 100 V en Z = 0,5 cm zal gewoonlijk wat groter zijn dan boven werd berekend,
bijv. 2 a 3 ns.
Vergelijkt men t met de periodeduur T van een trilling, dan zal t bij lage frequenties een
verwaarloosbare fractie van T zijn. Bij zeer hoge frequenties echter, bijv. f= 108 a 109 Hz
(meter- en decimetergolven), is de looptijd niet meer te verwaarlozen. Dit heeft belangrijke
consequenties voor de werking, om deze reden houdt men in buizen voor zeer hoge fre
quenties de looptijd zo klein mogelijk, o.a. door speciale buisconstructies toe te passen met
zeer kleine afstanden tussen de elektroden.
Bereikt een elektron een elektrode, dan wordt bij de botsing de kinetische energie van het
elektron omgezet in warmte. Dit in warmte omgezette vermogen noemt men dissipatie. De
dissipatie wordt grotendeels door straling afgevoerd. De-buizen hebben een maximaal
toelaatbaar dissipatievermogen dat door de fabrikant wordt opgegeven. Daar de dissipatie
en daarmee ook het vermogen dat bij optimale aanpassing aan de belasting kan worden
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afgegeven, begrensd wordt door de toelaatbare temperatuur, past men bij huistypen van
groot vermogen (zendbuizen) vaak geforceerde lucht- of waterkoeling toe.

2.3. EMISSIE VAN ELEKTRONEN

Elke elektronenbuis moet minstens één elektrode bevatten, die in staat is de benodigde
elektronen te leveren. Het is op verschillende manieren mogelijk om elektronen uit een
vaste stof vrij te maken. De meest toegepaste vorm is thermische emissie, waarbij de
kathode tot emitteren gebracht wordt door verhitting. Andere vormen van emissie, die in
bepaalde huistypen worden toegepast, zijn:
a. Folo-emissie, door bestraling van speciaal kathodemateriaal met licht van geschikt
gekozen golflengte (fotocellen, televisie-opneembuizen).
b. Secundaire emissie, door elektronen- of ionenbombardement van metalen en isolatie
materialen (secundaire-emissiebuizen, fotomultiplicatorbuizen).
c. Auto-elektronenemissie met behulp van grote elektrische veldsterkte.

2.4. THERMISCHE EMISSIE

De natuurkunde leert dat een aan een atoom gebonden elektron geen willekeurige energie
kan hebben, maar zich slechts op één van een reeks toegelaten discrete energieniveaus kan
bevinden. Bovendien geldt dat elk energieniveau door twee elektronen, die dan tegengestel
de spin moeten hebben, volledig bezet is.
In vaste stoffen liggen de atomen zo dicht bij elkaar dat de atoomkernen een gecompli
ceerd elektrisch veld vormen, waardoor hel aantal toegelaten energieniveaus sterk toe
neemt. De energieniveaus groeperen zich in banden. Binnen een band is het aantal energie
niveaus eindig, maar zo groot dat ze nauwelijks discreet te noemen zijn. De verbodsregels
blijven evenwel gelden. De banden zijn gescheiden door verboden zones; daar kunnen de
elektronen zich niet bevinden. De banden met grote energie zijn het breedst, hierin bevinden
zich namelijk de elektronen die zich het verst van de atoomkernen bevinden. De wissel
werking tussen de verschillende kernen van het geheel doel zich hier het sterkst gevoelen,
waardoor hier een grotere opsplitsing van de energieniveaus plaatsvindt dan in de lagere
niveaus. De elektronen op de lagere niveaus zijn elektronen die zich dichter bij de kern
bevinden. Zij worden gedeeltelijk afgeschermd tegen beïnvloeding van ‘buiten’ door de
elektronen uil meer naar buiten gelegen schillen en wel des te sterker naarmate ze zich
dichter bij de kern bevinden. Hier gaat het energiespectrum dus meer gelijken op dat van
het enkele atoom, dat een lijnenspectrum vertoont.
Een toegelalen energieband kan bezet, gedeeltelijk bezet, of leeg zijn. De banden worden
van de onderzijde af bezet (toestand van minimale energie van het systeem). Overspringen
naar een hoger, niet volledig bezet energieniveau is slechts mogelijk als het elektron over
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Fig. 2.3. Toegelaten en verboden energieniveaus in een vaste stof.

de daarvoor benodigde energie beschikt. Die energie kan op verschillende wijzen toege
voerd worden: door verhitting, door elektromagnetische straling (fotonen, gammastraling)
en door invangen van deeltjes (elektronen, alfadeeltjes).
In een stof met gedeeltelijk bezette band kunnen de elektronen zich gemakkelijk ver
plaatsen. Immers, door het grote aantal in zo’n stof beschikbare dicht bij elkaar liggende
onbezette energieniveaus, kunnen de elektronen gemakkelijk energie in kleine hoeveelhe
den opnemen en weer afgeven. Het verspringen van een bepaald niveau naar een naburig
niveau komt neer op een verplaatsing van een elektron, dus geleiding. Vaste stoffen met een
gedeeltelijk bezette band heten metalen, dit zijn dus goede geleiders voor elektriciteit. De
elektronen in de geleidingsband vormen a.h.w. een ‘elektronengas’. Ze kunnen ongeveer
op dezelfde wijze als dit bij moleculen van een gas het geval is, geëxciteerd worden.
Men kan met behulp van de quantummechanica een formule vinden die beschrijft, op
welke wijze de energieën van de elektronen verdeeld zijn. Deze formule luidt

„(HZ)dH/^(HZ)dMZexp[(Hz_^r] + i (Fermidistributie)

(2.4)

T=0°K

1

IK

-> II'

Fig. 2.4. Fcrmi-factor bij T = 0°K.
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Hierin is npPjdW7 het aantal elektronen per volume-eenheid met energie tussen IFen
IV + dïV, terwijl S(W)dW het aantal toegelaten energieniveaus per eenheid van volume
met energie tussen W en W + dPF voorstelt. S(W) is verschillend voor verschillende stoffen.
Het zal duidelijk zijn dat in de verboden zones moet gelden S(WZ) = O.
De grootheid {exp[(Wz— WF)/kT~\ + 1}" 1 = f(W) isdezgn. ‘Fermifactor’, dit is de waar
schijnlijkheid dat een quantumtoestand met energie W bezet is. Uit de formule voor f(W)
zien we dat bij T-*0 blijkbaar geldt
voor W< WF en /(I4z) = 0 voor IV>jyF
(fig. 2.4). WF heet het Ferminiveau. Bij T = 0 zijn dus alle toegelaten quantumtoestanden
met energieën tussen de waarden 0 en WF bezet; de waarschijnlijkheid dat een niveau in
dit gebied bezet is = 1. Dit is logisch, want deze situatie correspondeert met de toestand
van minimale energie. Bij grotere waarden van T wordt het karakter van f(W) iets anders
(fig. 2.5). Het verschil zit uitsluitend in het ‘staartje’ dat de distributie bij de hogere energieën
beschrijft. Het Ferminiveau hangt af van het materiaal. Voor koper bedraagt het Fermi
niveau 7,1 eV, voor natrium 3,2 eV, voor kalium 2,1 eV.
Met behulp van de quantummechanica kan ook de eerder ingevoerde functie S(jy)
berekend worden. Voor elektronen in de gedeeltelijk bezette geleidingsband van metalen
blijkt te gelden

s(iy)diy = c(w-wc)^dw,
waarin Wc het laagste energieniveau (de ‘bodem’) van de geleidingsband voorstelt, terwijl c
een constante is, die gegeven blijkt te worden door

Figuur 2.6 toont het verloop van S(PF) binnen de geleidingsband.
Bij elektronenemissie uit het metaal spelen alleen de geleidingselektronen een rol omdat,
zoals we gezien hebben, alleen deze elektronen zich kunnen verplaatsen. Van de totale
energie die de elektronen in een vaste stof bezitten is de kinetische energie van translatie,
die de elektronen in staat stelt zich te verplaatsen, slechts een klein gedeelte. Voor elek-
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tronen die zich in een geheel bezette band bevinden, is deze kinetische energie nul. Omdat
bij het geleidingsproces en bij elektronenemissie alleen deze energie een rol speelt is het doel
matig om, als we alleen op deze kinetische energie letten, het laagste energieniveau van de
gedeeltelijk bezette geleidingsband de waarde nul toe te kennen. Wanneer we dit doen,
kunnen we de energieverdeling vinden voor de elektronen in de geleidingsband, dus van de
elektronen die deel uitmaken van het ‘elektronengas’. We moeten daartoe voor deze
elektronen het produkt zj(JV) = S(IV)/(IV) berekenen. Op grond van het voorgaande geldt
hiervoor
n(IV)dIV = c(IV-lVc)*- -------------- --------------- dW
1+exp [(W-W^/kT]

(2-5)

Hieruit ziet men dat de distributie van de kinetische energieën van de elektronen in het
‘elektronengas’ niet dezelfde is als die van de gasmoleculen in een ideaal gas, waarvoor
immers de verdelingsfunctie van Maxwell geldt. Dit is een gevolg van het feit dat voor het
‘echte’ gas geen uitsluitingsregel geldt, zodat verscheidene moleculen dezelfde energie kun
nen hebben. Voor het ‘elektronengas’ geldt wél de uitsluitingsregel (elk niveau kan door
niet meer dan 2 elektronen bezet zijn). Voor de hogere niveaus in de geleidingsband geldt
echter dat ze voor het merendeel niet bezet zijn. Daar speelt het uitsluitingsprincipe dus
een zeer ondergeschikte rol. We moeten dus verwachten dat de Fermi-distributie in dit ge
bied overgaat in de ‘klassieke’ Maxwelldistributie. Dit blijkt ook het geval te zijn.
In fig. 2.7 is de Fermidistributie van de geleidingselektronen voor wolfram geschetst bij
T = 0 °K en bij T = 2500 °K. Van belang voor de emissie zijn alleen de elektronen waarvan
de kinetische energie zo groot is dat ze de potentiaaldrempel, welke gevormd wordt door de
oppervlaktekrachten, kunnen overwinnen. Als de totale energie die een elektron moet
bezitten om uit te treden Wa bedraagt (fig. 2.7), dan is de voor uittreden benodigde, aan de
temperatuurbeweging te ontlenen kinetische energie, blijkbaar Wa— IVF. Men noemt
Wa — IV F de minimale vrijmakingsarbeid. Deze wordt gewoonlijk, evenals IVa en IVF,
uitgedrukt in eV. De equivalente spanningsmaat wordt aangeduid met cp of Uo. Uo is de

S(W')

------- > w- wc
Fig. 2.6. Dichtheid van de toegelaten energieniveaus in de geleidingsband.
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Fig. 2.7. Snelheidsverdeling van de geleidingselektronen voor wolfram.

uittreepotentiaal of drempelpotentiaal (Engels: work function). Voor wolfram bedraagt
deze 4,5 volt.
We merken nog op dat lang niet alle elektronen die de vereiste minimumenergie bezitten,
kunnen uittreden. De oppervlaktekracht is immers een kracht, die loodrecht op het opper
vlak werkzaam is. Dit betekent dat alleen de snelheidscomponent in de richting loodrecht
op het oppervlak bepalend is voor de mogelijkheid tot uittreden. De hiermee overeenko
mende kinetische energie moet dus gelijk zijn aan de minimale vrijmakingsarbeid.
Bij kamertemperatuur is de emissie vrijwel nihil, daar de energieverdeling dan nog slechts
weinig afwijkt van die bij het absolute nulpunt. Bij relatief hoge temperaturen, afhankelijk
van het kathodemateriaal, krijgt een deel der vrije elektronen de vereiste uittreesnelheid.
Hoewel dit aantal relatief zéér gering is, kan toch een vrij grote stroomdichtheid optreden,
omdat de concentratie (ladingsdichtheid) van de vrije elektronen zeer groot is (voor wol
fram onder aanname van 2 vrije elektronen per atoom « 20.000 C• cm-3).
Kent men de aangegeven verdelingsfunctie, dan kan men berekenen hoeveel elektronen
de voor uittreden vereiste energie bezitten, zodat men de totale emissiestroom van een
emitterend oppervlak kan berekenen als functie van de temperatuur. Men vindt voor deze
verzadigingsstroomdichtheid de betrekking
ƒ, = AT2 exp[ — qUQ/kT~\ (A cm-2)

(2.6)

Men noemt dit de formule van Richardson. Hierin is A een constante waarvan de theore
tische waarde 120 bedraagt; praktisch vindt men echter hiervan sterk afwijkende waarden.
De voornaamste oorzaken van deze afwijking zijn dat Uo enigszins afhangt van de tempe
ratuur en vooral dat het emitterend oppervlak van een praktische kathode niet een uni
forme structuur vertoont.
Zoals we gezien hebben, bezitten de elektronen in het metaal een snelheidsverdeling
volgens Fermi. De energieën van de elektronen die uit het oppervlak treden zijn zo hoog
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dat hiervoor de verdelingswet volgens Maxwell geldt.
Voor een goede thermische emitter is gewenst dat A hoog is, doch vooral (wegens het
exponentiële karakter van de functie) dat Uo laag is. Voor wolfram bedraagt bij T = 2400°K
de verzadigingsstroomdichtheid ongeveer 0,1 A cm-2. Verhogen we de temperatuur met
10%, dan neemt de verzadigingsstroom ongeveer met een factor 9 toe. Dus bij 2640 °K is
/s % 0,9 A ■ cm"2. In Hg. 2.8 is Is = f(T) voor wolfram geschetst.
nAcm-2
.

A-cm-2

mAcm“2

0.9 ■

0.7 ■
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1600
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---Fig. 2.8. Verzadigingsstroomdichtheid als functie van de temperatuur voor wolfram.

2.5. SCHOTTKY-EFFECT

We hebben in het voorgaande stilzwijgend verondersteld dat de aanwezigheid van een
elektrisch veld aan het kathode-oppervlak de uittreepotentiaal niet beïnvloedt. In een prak
tische situatie is vrijwel steeds een veld aanwezig, nl. het versnellende veld ten gevolge van
de anodespanning. Bij metingen blijkt dat de grootte van het elektrische veld aan de
kathode enige invloed heeft op de emissiestroom. Een verklaring van dit effect is gegeven
door Schottky aan de hand van een beschouwing over de aard van de aan het oppervlak
werkzame krachten.
Nemen we eerst aan dat er geen uitwendig veld aanwezig is. We beschouwen nu een elektron dat
zojuist uitgetreden is en dat zich op een afstand x van het emitterend oppervlak bevindt. Het elek
tron heeft een lading -q. Als gevolg hiervan ontstaat op het geleidende oppervlak een influentielading ter grootte + q. Tussen beide ladingen ontstaal een elektrisch veld. Het veld buiten de gelei
der heeft precies dezelfde gedaante als wanneer de influentielading zich geconcentreerd bevindt in
het spiegelbeeld van het elektron t.o.v. het geleidende oppervlak (fig. 2.9). De kracht op het uitge
treden elektron is dus
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Fig. 2.9. Spiegelbeeldlading van uitgelreden elektron.

____ 1
q2 = _
q2
4ne0 (2x)2
16n£ox2

en de potentiële energie van het elektron bedraagt dus
P =

q2
als we in x-> co stellen P = 0 .
16rc2£0x

(2-7)

Vlakbij het oppervlak geldt deze betrekking niet. De afstand x moet minstens enkele interatomaire
afstanden bedragen, want op atomaire schaal gezien is het grensvlak natuurlijk geen equipotentiaalvlak. Volgens (2.7) zou voor x = 0 gelden
— co. We weten echter dat de potentiële energie eindig
is en — qU0 bedraagt. Het verloop van P als functie van x is dus geschetst in fig. 2.10.

Nemen we nu aan dat, loodrecht op de kathode gericht, tevens een uniform elektrisch veld met
veldsterkte E aanwezig is. De potentiële energie van een elektron in dit veld bedraagt —qEx. De
totale potentiële energie bedraagt dus
16n£ox

- qEx

(2-8)

De potentiële energie bereikt een maximale waarde voor x = x0. Berekening van x0 door te stellen
dP/dx = 0 geeft P(X=JCo) = ?A{70 met
\4n£0/

40

(2-9)
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Fig. 2.10. Potentiële energie van het uitgetreden elektron als functie van de afstand tot de kathode.
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Fig. 2.11. Potentiële energie van uitgetreden elektron bij aanwezigheid van loodrecht op de kathode
gericht elektrisch veld.

De potentiaaldrempel is blijkbaar verlaagd met een bedrag At/0 (fig. 2.11).
Opmerking: de figuur geeft, terwilie van de duidelijkheid, een overdreven voorstelling van de
grootte van het effect. Bij normale veldsterkten is het effect gering en meestal verwaarloosbaar.

2.6. PRAKTISCHE KATHODES

Is een zeer robuuste kathode vereist, die bestand is tegen de inwerking van snelle ionen, dan
gebruikt men wolfram als kathodemateriaal (grote zendbuizen). Het bezwaar van wolfram
is dat de uittreepotentiaal vrij hoog is, zodat de kathodetemperatuur hoog moet zijn
(2500° A 2700 °K). Aangezien het door een heet oppervlak uitgestraalde vermogen even
redig is met de vierde macht van de temperatuur, is een zeer groot gloeivermogen vereist.
Voor grote zendbuizen kan het benodigde gloeivermogen verscheidene kW bedragen.
Door thorium aan het wolfram toe te voegen kan men de uittreepotentiaal verlagen van
4,5 V tot ca. 2,9 V. De temperatuur kan nu veel lager zijn, bijv. 1900 °K. Een kathode uit
gethorieerd wolfram is echter minder robuust. Dit type kathode past men toe in buizen
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voor middelmatig groot vermogen.
In buizen voor klein vermogen (versterkerbuizen, elektronenstraalbuizen) past men zgn.
oxydkathoden toe. Het oppervlak van de kathode bestaal uit een mengsel van barium- en
strontiumoxyde. De uittreepotentiaal bedraagt slechts 1 a 1,5 V, zodat volstaan kan worden
met een kathodetemperatuur van ca. 1050 °K. De gemiddelde kathodebelasting mag bij
conventionele oxydkathoden 0,5 tot 1 A-cm"2 bedragen. Snelle positieve ionen kunnen
het emitterend oppervlak van een oxydkathode gemakkelijk beschadigen.
Figuur 2.12 toont de constructie van een conventionele oxydkathode. De emitterende
laag bevindt zich op een dunwandig nikkelen buisje, waarbinnen zich de elektrisch verhitte
gloeidraad (wolfram)

emitterende laag

F"

Ni-buisje

]

1

isolatie AI2O3

Fig. 2.12. Constructie van oxydkathode.
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B - reservoir Ba-Sr-oxyde
C - gloeidraad
Fig. 2.13. Twee uitvoeringsvormen van de voorraadkathode.
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gloeidraad bevindt. De gloeidraad is voorzien van een zeer dun laagje aluminiumoxyde,
dat een zeer goede elektrische isolator is, die bestand is tegen de hoge temperatuur van de
gloeidraad.
Een bijzonder type oxydkathode is de zgn. voorraadkathode. Dit type heeft een aanzien
lijk hogere belastbaarheid dan de normale oxydkathode (grotere toelaatbare stroomdicht
heid). Bij dit kathodetype bevindt zich een hoeveelheid Ba-Sr-oxyde in een reservoir.
Dit oxyde kan door een poreuze wolframlaag naar het oppervlak van de kathode diffun
deren. Daar aangekomen vormt het een emitterende laag met een lage uittreepotentiaal.
Men bereikt met deze constructie dat beschadigingen van de emitterende laag door ionen
hersteld worden door aan voer van nieuw emitterend materiaal. Figuur 2.13 toont twee
uitvoeringsvormen van dit type kathode.

2.7. SECUNDAIRE EMISSIE

Wordt een materiaal getroffen door elektronen of ionen, dan zal het vrijwel altijd reageren
met emissie van elektronen. Deze vorm van koude emissie wordt secundaire emissie
genoemd. Dit verschijnsel treedt op zowel bij geleiders als bij isolatoren. Het heeft de
volgende oorzaken:
a. De opvallende elektronen (zgn. primaire elektronen) dringen in het oppervlak en
maken daar één of meer nieuwe elektronen vrij. Deze uittredende ‘echte’ secundaire elektro
nen hebben veel minder energie dan de primaire.
b. Een deel van de opvallende elektronen keert terug na een deel van hun energie te heb
ben afgestaan (inelastische botsing). De uittredende elektronen hebben een snelheid die
kleiner is dan die der primaire elektronen, maar die groter is dan die van de onder a ge
noemde ‘echte’ secundaire elektronen.
c. Een ander gedeelte van de primaire elektronen wordt gereflecteerd (elastische botsing)
en verlaat de getroffen elektrode met dezelfde snelheid als waarmee ze deze bereikt hebben.

Meet men de snelheidsverdeling van de secundaire elektronen, dan blijkt uit het meetresul
taat de gelijktijdige werking van de drie bovengenoemde oorzaken. Figuur 2.14 toont een
voorbeeld van zo'n snelheidsverdeling. Het grootste aantal secundaire elektronen heeft een
snelheid van minder dan 20. V (gebied a). Dit is de onder a genoemde ‘echte’ secundaire
emissie. De snelheidsverdeling van deze elektronen blijkt ongeveer te voldoen aan de
verdelingswet van Maxwell. Een relatief klein gedeelte (gebied b) heeft een grotere snelheid,
dit zijn de elektronen, die terugkeren na een niet-elastische botsing. De elastisch gereflec
teerde elektronen (gebied c) bezitten een snelheid, die nagenoeg overeenkomt met de
primaire snelheid, die 120 V bedraagt in het voorbeeld van fig. 2.14.
Door de energie die ze bezitten kunnen de secundaire elektronen zich naar punten
begeven waarvan de potentiaal lager is dan die van de elektrode waarvan ze vertrekken. De
grootte van de secundaire emissie hangt zowel van de aard van het elektrode-materiaal als
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Fig. 2.14. Snelheidsverdeling van secundaire elektronen.

van de snelheid en de invalshoek van de primaire elektronen af. Dit verband wordt uit
gedrukt door de secundaire emissiefactor ó. Deze wordt gedefinieerd als het gemiddelde
aantal secundaire elektronen, dat per primair elektron wordt vrijgemaakt. Voor de meeste
metalen is ö < 2. Bepaalde verbindingen en combinaties van metalen kunnen echter een
veel grotere waarde van <5 opleveren, speciaal die van alkalimetalen. Figuur 2.15 toont
enkele voorbeelden. Roet heeft bijzonder weinig secundaire emissie en wordt daarom aan
gebracht op de onderdelen, die zo min mogelijk secundaire emissie moeten vertonen.
Als functie van de primaire snelheid Upt heeft ö voor de meeste materialen een maximum bij
400 a 600 V (fig. 2.15). Bij hogere waarden van UpT neemt ö af doordat de primaire elektronen
dieper in het oppervlak doordringen. De meeste secundaire elektronen worden pas aan het
eind van de baan der primaire elektronen vrijgemaakt; ze hebben in het laatstgenoemde
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-------Fig. 2.15. Secundaire emissiefactor als functie van de primaire snelheid voor enkele materialen.

44

geval niet genoeg energie om de oppervlakte van het materiaal te bereiken en uit te treden.
Secundaire emissie treedt vaak op als ongewenst neveneffect, doch er bestaan ook be
langrijke toepassingen, o.a. in foto-multiplicatorbuizen (zie hoofdstuk 10) en in camerabuizen voor televisie.
Aan secundaire emissie is zeer veel onderzoek verricht. Een goed overzicht vindt men in
h.bruining, Physics and applications of secondary electron emission, Londen 1954.

2.8. AUTO-ELEKTRONENEMISSIE OF VELDEMISSIE

Auto-elektronenemissie of veldemissie is een vorm van koude emissie, die berust op een quantummechanisch effect. We hebben reeds gezien dat de aanwezigheid van een elektrisch veld aan de
kathode de potentiaaldrempel, die het ontsnappen van elektronen uit het metaal tracht te beletten,
kan verlagen (Schottky-effect). Wanneer de veldsterkte groot is, wordt de potentiaalberg niet alleen
lager, maar ook smaller (fig. 2.16). De quantummechanica leert nu dat de waarschijnlijkheid dat een
deeltje dat, klassiek beschouwd, niet over voldoende energie beschikt om over de potentiaalberg
heen te komen, aangetroffen wordt in het gebied achter de potentiaalberg, niet nul is, doch een eindi
ge waarde heeft. Bij breder worden van de potentiaalberg neemt deze waarschijnlijkheid snel af,
alleen bij zeer grote veldsterkten blijkt daarom het effect aanleiding te geven tot een meetbare
emissiestroom. Men spreekt wel van ‘tunneleffect’: de elektronen begeven zich a.h.w. via een
tunnel door de potentiaalberg.
De benodigde hoge veldsterkte wordt in praktische toepassingen, behalve door een hoge poten
tiaal, bereikt door een zeer dunne kathode in een cilindrische anode te plaatsen. Door de extreem
hoge veldsterkte die nodig is, vindt veldemissie weinig toepassing.

geleider <
T4

vacuüm

qü0

<-

\pot. energie
= -qEx

Fig. 2.16. Bij grote veldsterkte aan de kathode ontstaat een smalle potentiaalberg.
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2.9. DE VACUÜMD1ODE

We zullen thans de eigenschappen bestuderen van de eenvoudigste elektronenbuis, de
hoogvacuümdiode met thermisch emitterende kathode. Deze buis bevat slechts twee
elektroden, de kathode, die door middel van een gloeidraad verhit wordt, en de anode. Alle
elektronen die de kathode definitief verlaten, moeten de anode bereiken. Noemen we de
kathodestroom ZK en de anodestroom /A, dan moet dus gelden /A = IK. We interesseren ons
nu in de eerste plaats voor het verband tussen de anodestroom en de anodespanning, de
zgn. ‘uitwendige karakteristiek’, daar dit verband de eigenschappen van de diode als circuitelement direct bepaalt.
Men zou in eerste instantie kunnen verwachten dat voor t/A< 0 geen enkel elektron de
anode kan bereiken en dat voor elke waarde van UA >0 alle geëmitteerde elektronen de
anode zullen bereiken, d.w.z. dat voor t/A>0 de verzadigingsstroom /s zal vloeien. Dit
blijkt echter niet het geval te zijn. Figuur 2.17 toont de algemene vorm van de diodekarakte
ristiek. Hieruit blijkt enerzijds dal reeds bij kleine negatieve waarden van UA stroom kan
vloeien, terwijl anderzijds blijkt dat de verzadigingsstroom eerst vloeit bij een zeer hoge
anodespanning l/s. In een groot gebied, dat voor de praktische toepassing het verreweg be
langrijkste gebied is, blijkt /A af te hangen van UA volgens een machtsfunctie: IA=cUAv,
waarin c een evenredigheidsconstante is die niet afhangt van de spanning en y ongeveer 4
blijkt te bedragen.
Dat bij kleine negatieve waarden van UA reeds enige stroom vloeit, is gemakkelijk te
begrijpen. De elektronen die de kathode verlaten, hebben immers een snelheidsverdeling
volgens Maxwell. Een deel der elektronen bezit dus voldoende energie om zich tegen een
gering remmend veld in te bewegen. Men kan de negatieve anodepotentiaal interpreteren
als een verhoging van de uittreepotentiaal. Hierbij moet nog bedacht worden dat ook
zonder uitwendig aangebrachte negatieve spanning reeds een extra tegenpotentiaal bestaat,
namelijk de zgn. contactpotentiaal Uc tussen kathode en anode. Kathode en anode zijn via
de uitwendige keten met elkaar verbonden. Wanneer men twee metalen met elkaar in
contact brengt, ontstaat er tussen deze een potentiaalverschil, dat gelijk is aan het verschil
der uittreepotentialen. De uittreepotentiaal van de anode is altijd hoger dan die van de
kathode omdat men als kathodemateriaal een stof kiest met zo laag mogelijke uittreepo
tentiaal. De contactpotentiaal maakt de anode dus negatief t.o.v. de kathode. Hij bedraagt
bij oxydkathoden 0,5 tot 1 volt.
Zolang de (negatieve) anodespanning en de contactpotentiaal mogen worden opgevat
als verhoging van de uittreepotentiaal zal het verband tussen stroom en spanning worden
gegeven door een betrekking van de vorm
ƒA = AT2 exp

-q(-U0+UA-Uc)'

kT

.

= Is exp

Wa-Uc)'
= krF exp ——
s
r kT
kT

(2.10)

Deze exponentiële betrekking tussen /A en t/A geldt slechts zolang l/A — Uc zo sterk negatief
is, dat de stroom nog zeer gering is. Voor L7A — Uc = 0 zou volgens (2.10) moeten gelden
46

o

----

Fig. 2.17. Karakteristiek van een vacuümdiode: a. aanioopstroomgebied; b. ruimteladingsgebied;
c. verzadigingsgebied.

ZA = ZS, hetgeen blijkens fig. 2.17 niet overeenkomt met de werkelijkheid. De fysische oor
zaak van het optreden van gebied b in fig. 2.17 is de door de onderweg zijnde elektronen
gevormde negatieve ruimtelading. Bij zeer lage stroomdichtheid (gebied a in fig. 2.17)
speelt deze nauwelijks een rol; bij toenemende stroomdichtheid gaat deze negatieve ruim
telading echter een dominerende invloed uitoefenen op het elektrische veld in de ruimte
tussen kathode en anode. Voor kleine buizen (detectiedioden en versterkerbuizen) geldt het
exponentiële verband volgens (2.10) tot enkele tientallen pA anodestroom. Bij een spanning
C/A = — 1 V is de stroom bij zulke buizen gewoonlijk in de orde van 0,1 pA, hetgeen in de
meeste toepassingen als verwaarloosbaar klein mag worden beschouwd. Het gebied a in
fig. 2.17 wordt het aanioopstroomgebied genoemd. Het is zelden van praktisch belang ten
gevolge van de zeer geringe waarde van de stroomsterkte in de buis.
In praktische toepassingen worden buizen vrijwel steeds ingesteld in gebied b van fig.
2.17; men noemt dit om redenen die nu duidelijk zullen zijn het ruimteladingsgebied. Reeds
eerder werd vermeld dat in dit gebied bij benadering geldt ZA = const. U%. Bij zeer hoge
waarden van l/A wordt de stroom tenslotte begrensd door de beschikbare emissiestroom,
d.w.z. hier geldt /A = Dit gebied (c in fig. 2.17) wordt het verzadigingsgebied genoemd. Bij
normale waarden van de kathodetemperatuur is bij de conventionele huistypen Is vele malen
groter dan de maximum toelaatbare stroomsterkte, hetgeen betekent dat in praktische toe
passingen van deze buizen instelling in dit gebied nooit plaatsvindt. Men zou er ook
weinig aan hebben, de stroom hangt immers in dit gebied niet af van de anodespanning, de
enige mogelijkheid om de stroom te beïnvloeden bestaat in variatie van de temperatuur van
de kathode.
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2.10. NADERE BESCHOUWING VAN HET RU IMTEL A DINGSGE BIED

Teneinde inzicht te verkrijgen in de aard van het verband tussen /A en [7A in het ruimteladingsgebied beschouwen we een sterk vereenvoudigd geval, dat echter het essentiële ken
merk van het ruimteladingsgebied, namelijk de invloed van de ruimtelading, wél vertoont.
We beschouwen daartoe een systeem bestaande uit twee evenwijdige vlakke elektroden.
We nemen daarbij aan dat de elektronen zonder bcginselhcid uit de kathode treden.
Dit is een bewuste simplificatie om de wiskundige behandeling te vereenvoudigen; in de
werkelijke diode treden de elektronen uit met een bepaalde snelheidsverdeling. Verder
nemen we aan dat de temperatuur over de gehele kathode constant is en dat kathode en
anode equipotentiaalvlakken zijn. Tenslotte nemen we aan dat de verzadigingsstroom niet
is bereikt. De stroom wordt dus niet beperkt door de kathode-emissie.
Op deze wijze hebben we een eendimensionaal geval verkregen waaraan we betrekkelijk
gemakkelijk kunnen rekenen. Zij de oppervlakte van elk der vlakke elektroden A, hun
afstand d en hun potentiaalverschil UA (fig. 2.18). Het veld wordt nu niet alleen bepaald door
UA, doch ook door de ruimteladingsdichtheid p (d.i. de ruimtelading per eenheid van
volume). Voor de potentiaal moet nu de vergelijking van Poisson gelden, welbekend uit de
elektrostatica

d2 U
dx2

p
e0

(2.11)

We merken op dat zowel U als p functies van x zijn. Aangezien de elektronen dragers zijn
van negatieve lading moet overal gelden p< 0.
Verder geldt de energievergelijking
qU— \mv2

(212)

waarin natuurlijk q positief moet worden gesteld. Door een eenheid van oppervlakte
evenwijdig aan de elektroden gaat per tijdseenheid een lading — vp en dit is per definitie
gelijk aan de stroomdichtheid. Als de oppervlakte A is, geldt dus voor de totale stroom
door een doorsnede / = — pvA. De stroom moet in elke doorsnede dezelfde zijn zodat moet
gelden
anode
°PP- A

7///////////M^^

u=ü.

U(x)

d

P(x)
X

kathode

Fig. 2.18. Vlakke diode met ruimtelading (eendimensionaal model).
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/A= — pvA

(2-13)

Uit (2.11), (2.12) en (2.13) volgt dan

d2U
7
1 7A/m\ i
——— = kU 4, met k =------ ( — )
dx2
e0 A\2q)

(2.14)

Dit is een eenvoudige differentiaalvergelijking, die we kunnen oplossen en aanpassen aan
de randvoorwaarden. Het resultaat luidt

(2.15)

Ui = ixs/k

Deze betrekking geeft het potentiaalverloop in de ruimte tussen kathode en anode. Voor
x = d geldt blijkens (2.15)

l/i = ïdjk

(2.16)

Uit (2.14) en (2.16) volgt nu

h\ — 9e0

/2qV A
'd*

Ui

(2.17)

hetgeen hel gezochte verband is tussen stroom en spanning. Schrijven we (2.17) in de vorm
Is = c- Ut dan blijkt dat de constante c evenredig is met A en omgekeerd evenredig met d2.
We zien dat in het ruimteladingsgebied ZA alleen afhangt van A, d en l/A, dus alleen van de
afmetingen van het elektrodensysteem en van de anodespanning, uiteraard zolang ZA < /s,
hetgeen wil zeggen dat de kathode de gevraagde stroom /A moet kunnen leveren.

Dc differentiaalvergelijking (2.14) kan men als volgt oplossen.
dU
Vermenigvuldigen met —— geeft
dx

dx

dx

dx

anders geschreven

1£

2 dx \ dx /

=

dx

Na integratie:

(£)•-«”

C,

(2.18)

Voor x = 0 is 17 = 0, dus
C.

- (\dx/,.
—V 0

De integratieconstante C, wordt dus bepaald door de veldsterkte aan hel kathode-oppervlak. Op
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fysische gronden kunnen wc hierover een uitspraak doen. We hebben aangenomen dal alle elektro
nen de kathode met snelheid nul verlaten. Dit houdt in dal de veldsterkte aan de kathode niet nega
tief kan zijn, was dit namelijk wel het geval, dan zou geen enkel elektron de anode kunnen bereiken.
Zou evenwel de veldsterkte aan de kathode positief zijn, dan zouden alle geëmitteerde elektronen
een vlak op eindige afstand van de kathode bereiken en dus. op grond van hel feit dat de stroom in
elke doorsnede gelijk moet zijn, ook de anode. In dit geval zou dus de verzadigingsslroom vloeien.
We moeten concluderen dat de enige aanname, die niet in strijd is met de in de aanvang geponeerde
veronderstellingen, is dal de veldsterkte aan de kathode nul is. Derhalve
/dlZ\
dU
r- x
I — ) = 0, zodat C| =0 en
= 2./k U*
(2.19)
\dx/x = 0
dx

Opnieuw integreren geeft

=2^/kx + C2
Voor x = 0 is U = 0, dus C2 =0, zodat

(2.20)

= ljk-x

(2.15)

2.11. DE WERKELIJKE POTENTIAALVERDELING IN EEN DIODE

Bij de berekening van de potentiaalverdeling tussen kathode en anode en van de diodeka
rakteristiek in het ruimteladingsgebied hebben we ons beperkt tot een vereenvoudigd
geval, waarbij we aannamen dat de elektronen de kathode verlaten met snelheid nul. Deze
rekenwijze bleek, ondanks haar beperktheid, tot een bruikbaar resultaat te leiden. De bere
kende potentiaalverdeling zal echter, door de ingevoerde aanname, juist in het interessante
gebied vlak bij de kathode, afwijken van de werkelijke potentiaalverdeling.
Een betere benadering verkrijgt men door aan te nemen dat alle elektronen dezelfde
eindige uittreesnelheid hebben. Een nog nauwkeuriger resultaat verkrijgt men wanneer
men een bepaalde snelheidsverdeling invoert. We zullen hier de berekeningen voor deze
gevallen niet geven, doch volstaan met het vermelden van het eindresultaat. Dit is geschetst
in fig. 2.19. Hierin stelt kromme 1 de potentiaalverdeling voor als er geen ruimtelading is.
Het veld in de buis is dan homogeen en U = UA(x/d). Kromme 2 geeft het potentiaalverloop
als de invloed van de ruimtelading wél in rekening wordt gebracht, maar de beginsnelheid
der elektronen nul wordt gesteld, zodat (2.15) geldt.
Kromme 3 geeft het verband wanneer zowel de invloed van de ruimtelading als die van de
snelheidsverdeling der elektronen in rekening wordt gebracht. Typerend voor dit geval is
het optreden van een zgn. potentiaalminimum; in een klein gebiedje vlak bij de kathode is
ten gevolge van de negatieve ruimtelading de potentiaal negatief, er heerst dus ter plaatse
een remmend veld.
We kunnen nu ook het mechanisme van de door de ruimtelading optredende stroombegrenzing beter doorzien : het dicht bij de kathode aanwezige potentiaalminimum maakt dat
alleen elektronen met voldoende restsnelheid loodrecht op de kathode de potentiaal-
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Fig. 2.19. Potentiaalverdeling in een vlakke
diode: 1. geen ruimtelading; 2. wel ruimtelading. beginsnelheid der elektronen = 0; 3.
eindige beginsnelheid der elektronen.

kathode

Umin

anode

Fig. 2.20. Slechts een klein deel der geëmit
teerde elektronen kan het potentiaalminimum
overschrijden.

drempel kunnen overschrijden, en de anode bereiken (Hg. 2.20).
De grootte en de plaats van het potentiaalminimum worden bepaald door de grootte
van de anodepotentiaal. Bij hoge anodespanning nadert het minimum tot nul en gaal de
anodestroom over in de verzadigingsstroom. Bij lage anodepotentiaal wordt het minimum
dieper en verplaatst zich meer naar de anode.
In het voorgaande hebben we aangenomen dat we met een vlakke diode te maken hebben.
Praktische elektronenbuizen hebben meestal een cilindrische opbouw: kathode, anode en
eventuele roosters vormen een stelsel van concentrische cilinders. Deze opbouw heeft
belangrijke constructieve voordelen.
Voor de essentiële eigenschappen van de diode maakt het geen verschil of de opbouw
vlak of cilindrisch is, de gevonden resultaten zijn dus evenzeer geldig voor de cilindrische
structuur.

2.12. DE STEILHEID VAN DE /A C\-K A R A KTERISTIE K

We zagen reeds eerder dat het er bij het gebruik van elektronenbuizen om gaat met behulp
van uitwendig in te stellen velden (meestal elektrische velden) de elektronenstroom door
de buis te beïnvloeden. Men streeft er daarbij naar de buizen zo op te bouwen dat een be
paalde variatie van het ‘sturende' veld een zo groot mogelijk effect heeft op de stroom. Bij
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de diode is er slechts één veld, nl. het elektrisch veld tussen kathode en anode, waarvan de
sterkte gevarieerd kan worden met behulp van de anodespanning. We zijn derhalve ge
ïnteresseerd in de wijze waarop de stroom afhangt van de anodespanning. Het verband tus
sen deze twee grootheden wordt gegeven door de /A L7A-karakteristiek, die we uitvoerig
bestudeerd hebben. We hebben gevonden dat deze karakteristiek niet-lineair is, d.w.z. de
mate waarin een kleine spanningsvariatie de stroom doet veranderen hangt af van de groot
te van de stroom door de diode. In vele gevallen interesseert ons vooral het gedrag van de
buis bij kleine variaties van de instelspanningen. In het geval van de diode betekent dit dat
we vragen naar de verandering van de anodestroom A/a bij een kleine variatie AI/a van de
anodespanning. Dit verband is direct uit de karakteristiek af te leiden (fig. 2.21). Zij de
karakteristiek gegeven als /A=/(t/A). Stel nu dat er door de diode een bepaalde stroom /A
vloeit bij een spanning l/A en dat de spanning varieert met een bedrag AL/a. VolgensTaylor
geldt dan

/a+a/a=/(i;a+aua) = /a+ai/a-^- +
dl/A

+ ...
2

dl7x

Voor zeer kleine waarden van AI/a zijn de hogere-graadstermen te verwaarlozen, zodat

Za+A/a=/a + AI/a^ of A/a=AI/a^
(2.21)
dl/A
dt/A
De kleine variaties A/a en AC/a kunnen worden beschouwd als op de instelgrootheden
ZA en
gesuperponeerde stroom- en spanningsvariaties. Het is in de elektronica gebruike
lijk deze kleine spannings- en stroomvariaties (waar het in vele toepassingen juist omgaat)
aan te geven met kleine letters u en /, terwijl de instelstromen met hoofdletters worden aan
geduid, zoals we ook tot nog toe gedaan hebben. In plaats van At/A en A/a schrijven we dus

K = cU<
i
i
i
i
i
i
i
i

I

A

i

i
i
i

j_____________

At//

üS

Fig. 2.21. Karakteristiek van een vacuümdiode in het normale werkgebied,
tan 0 = d/A/dC/A = s
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wa en /a. Met deze notatie kunnen we (2.21) schrijven als ia = sua, waarin s = d/A/dl/A de
steilheid van de karakteristiek genoemd wordt. De steilheid is dus een directe maat voor de
grootte van de stroomvariatie (signaalstroom) t.g.v. een kleine spanningsvariatie (signaalspanning). Meetkundig is s de helling van de ZA UA-karakteristiek in het instelpunt (fig.
2.21).
De steilheid heeft de dimensie van een conductantie. De reciproke waarde s"1 =dl/A/d/A
heeft de dimensie van een weerstand. Men noemt deze grootheid de inwendige weerstand
van de diode. Dit is de weerstand die een kleine wisselspanningsbron ua, die gesuperponeerd wordt op de instelspanning L7A in de diode ‘ziet’. Daar de inwendige weerstand gede
finieerd is als een differentiaalquotiënt spreekt men wel van een differentiaalweerstand. Men
dient goed in het oog te houden dat in het algemeen de inwendige weerstand verschilt van
de verhouding U*/IA. Alleen bij een lineaire karakteristiek die bovendien door de oorsprong
gaat, geldt overal l/A//A = df/A/d/A.
In het aanloopstroomgebied van de vacuümdiode geldt
/A= 4 exp(gl/A//cT) = /s' exp(l/A/t/T), waarin /s' een constante is.

Hieruit volgt s = ZA/L7T. De steilheid is in dit gebied dus evenredig met /A en omgekeerd
evenredig met l/T, die alleen van de temperatuur afhangt.
In het ruimteladingsgebied geldt I^ — cU^, waarbij c evenredig is met A/d2. Dus s=4c*/i.
In dit gebied neemt s dus wel toe bij toename van /A, doch veel langzamer dan in het aan
loopstroomgebied. Om een grote steilheid te verkrijgen, moet c groot gekozen worden en
moet de diode ingesteld worden op een hoge waarde van ZA. In het verzadigingsstroomgebied is /A = constant, zodat s = 0.
We kunnen nu enkele conclusies trekken waarvan het belang eerst ten volle zal blijken
bij de bestudering van buizen met roosters, waarvoor zij eveneens geldig zijn:
a. Het aanloopstroomgebied van een buis is zelden bruikbaar daar de stroom hier zeer
gering is. Bovendien hangt de steilheid sterk af van de stroom, d.w.z. de karakteristiek is in
sterke mate niet -lineair.
b. In het ruimteladingsgebied kan men een hoge steilheid verkrijgen door een geschikte
constructie van de buis (A groot, d klein) en door de instelstroom hoog te kiezen.
c. In het verzadigingsstroomgebied is s = 0, sturing van de stroom met behulp van de
spanning is dus niet mogelijk.
We hebben in dit hoofdstuk het begrip steilheid toegelicht aan de hand van een be
schouwing over de diodekarakteristiek. Dit is zinvol omdat de diode zo'n bijzonder een
voudige buis is, zodat alles goed te overzien is. Het begrip steilheid heeft vooral betekenis
in verband met sturing met kleine signalen. Door de geringe sturingsmogelijkheden vindt
de diode hiervoor weinig praktische toepassing. De voornaamste toepassingen van de diode
berusten op de unilaterale werking: de diode laat stroom door als t/A > 0 en spert als UA < 0
en kan daardoor als elektronische schakelaar of als gelijkrichter worden gebruikt.
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3.ROOSTERBUÏZEN

3.1.

inleiding; sturen en regelen

In het vorige hoofdstuk maakten we reeds kennis met het principe van sturen van de
elektronenstroom. In het bijzonder kwam de mogelijkheid ter sprake om de sturing tot
stand te brengen langs elektrostatische weg met behulp van in de buis aangebrachte zgn.
roosters, waarvan de potentiaal gevarieerd kan worden. In de tegenwoordig bij versterkerbuizen algemeen gangbare constructie zijn anode en kathode concentrische cilinders, de
roosters worden uitgevoerd als daarmee eveneens concentrische, uit dun metaaldraad ge
wikkelde spiralen (fig. 3.1).

Dat een elektronenstroom in vacuüm zo goed stuurbaar is, is een gevolg van het feit dat
q/m voor een elektron zeergroot is, daardoor is immers in elektrische en magnetische velden
de op het elektron per eenheid van massa werkende kracht, zeer groot. Als voorbeeld diene
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Fig. 3.1. Schets van de opbouw van een roosterbuis; de anode a, de kathode k en de drie roosters
g(, &2 en g3 zijn uilgevoerd als concentrische cilinders.

dat een elektron in een homogeen elektrostatisch veld van 104 V • m"1 een versnelling van
ca. 1,76 1015 ms-2 ondervindt. Wordt een rooster (Engels: grid) ingesteld op negatieve
potentiaal, dan zullen de roosterdraden de elektronen afstoten en zal de stroom naar dat
rooster in het algemeen verwaarloosbaar klein zijn. Een positief ingesteld rooster zal ge
woonlijk wel een deel van de elektronenstroom invangen, doch men kan door doelmatige
constructie bereiken, dat ook zo’n positief rooster slechts weinig stroom trekt. Men voert
hiertoe een dergelijk rooster wijdmazig uit en plaatst het bij voorkeur juist ‘in de schaduw*
van een negatief ingesteld rooster. De elektronen zullen dan, ten gevolge van de kromming
van de krachtlijnen en ten gevolge van hun eigen massa, bij voorkeur een baan kiezen
tussen de roosterdraden door. Fig. 3.2 illustreert dit. Het rooster g, is negatief ingesteld,
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Fig. 3.2. Elektronenbanen in buis met positief ingesteld tweede rooster.
a
gi
gl

Fig. 3.3. Schemasymbolen voor triodc, tetrodc en penlodc.

het rooster g2 is positief ingesteld en zo geconstrueerd dat de roosterdraden zich juist achter
die van het eerste rooster bevinden.
Fig. 3.3 toont de schemasymbolen voor buizen met 1.2 en 3 roosters.
Beschouwen we nu een buis met één rooster, dat ingesteld wordt op negatieve potentiaal
ten opzichte van de kathode. Variëren we het veld in de buis door de spanning UG van dit
rooster te variëren, dan zal ten gevolge daarvan ook de anodestroom variéren: we sturen
de anodestroom met behulp van de roosterspanning. Is in de anodeketen een weerstand R
opgenomen (fig. 3.4), dan zullen de variaties van de anodestroom aanleiding geven tot
variaties van de spanning over de weerstand. Kiest men de weerstand groot genoeg, dan
zullen deze spanningsvariaties, die hetzelfde ritme vertonen als de sturende spanningsvariaties i/g op het rooster, veel groter zijn dan deze: de triode kan dus gebruikt worden als ver
sterker van elektrische signalen. Dat versterking van het sturende signaalvermogen op
treedt kan men ook direct daaraan zien dat het door de signaalbron i/g geleverde vermogen
in principe nul bedraagt, het negatief ingestelde rooster voert immers geen stroom. Het aan
de weerstand R afgegeven signaalvermogen ten gevolge van de variaties in de anodestroom
heeft echter zeker een eindige waarde. Natuurlijk is dit niet in strijd met de wet van het
energiebehoud: het vermogen wordt uiteindelijk ontleend aan de voedingsbatterij.

Naast het begrip sturen ontmoet men ook wel hel begrip regelen. Men gebruikt deze term
soms in de zin van: met behulp van een uitwendig signaal de sturende eigenschappen ver-
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Fig. 3.4. Principe van signaalversterking met
een triode.

Fig. 3.5. Sturen en regelen.

anderen. Een zeer eenvoudig voorbeeld, dat overigens niet van veel praktisch belang is,
moge dit toelichten. Bij de diode kunnen we de anodestroom sturen met behulp van de
anodespanning. De stuurwerking wordt beschreven door de steilheid, immers ia=sua,
d.w.z. een anodewisselspanning ua geeft aanleiding tot een anodewisselstroom fa (fig. 3.5).
De steilheid hangt echter af van de anode-instelspanning t/A. Door l/A anders te kiezen,
verkrijgen we een andere steilheid en dus een verandering van de stuurwerking. Een derge
lijke beïnvloeding noemt men nu vaak regelen van de stuurwerking. De elektrode waaraan
het stuursignaal wordt toegevoerd, noemt men stuurelektrode, die waaraan het regelsignaal
wordt toegevoerd regelelektrode.
Uit het gegeven voorbeeld blijkt dat tussen stuursignalen en regelsignalen geen wezenlijk
onderscheid bestaat: het verschil betreft uitsluitend het doel van de stroombeïnvloeding.
Ook blijkt hieruit dat een bepaalde elektrode zonder bezwaar tegelijk stuurelektrode en
regelelektrode kan zijn.

3.2. RESULTERENDE INSTELSP ANN ING

Uit de eenvoudige beschouwing over het versterkingsmechanisme van een triode zien we
dat voor een nadere analyse hiervan allereerst nodig is dat we weten hoe het verband is
tussen de stromen en spanningen van de verschillende in de buis aanwezige elektroden, in
het bijzonder het verband tussen de anodestroom en de roosterspanning. Bij de bestudering
van de diode konden we, voor een weliswaar vereenvoudigd geval, betrekkelijk gemakkelijk
het verband tussen de stroom en de anodespanning berekenen.
Het is duidelijk dat een directe berekening voor het geval van een buis die één of meer
roosters bevat, veel moeilijker is. Immers, de stroom wordt nu bepaald door de gezamenlij
ke invloed van de potentialen van alle elektroden. Een aanzienlijke complicatie vormt hier
bij nog het feit dat een roostervlak uiteraard geen equipotentiaalvlak is: de potentiaal van
de roosterdraden wordt bepaald door de ingestelde roosterspanning, doch tussen de roos-
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terdraden heerst een andere potentiaal, die mede afhangt van de potentialen der overige
elektroden. Nabij de roosterdraden is het veld dus zeer inhomogeen, hetgeen het onmoge
lijk maakt een exacte oplossing op te stellen.
De eerste vraag die we moeten stellen is: hoe groot is de kathodestroom als de potentia
len van alle elektroden bekend zijn? We merken terzijde op dat in een buis met roosters de
anodestroom niet noodzakelijkerwijs gelijk moet zijn aan de kathodestroom: ook de
roosters kunnen een deel der door de kathode geleverde elektronenstroom opnemen.
Noemen we de stromen naar de verschillende roosters resp. JG1, /G2, /G3 enz., dan geldt dus

= Aui + A32 +4n+

+ Ax-

Als geen der roosters stroom trekt is
4ji = 4»2 = ^G3 = ••• =0, en ZK = /A

Om de grootte van de kathodestroom te berekenen kunnen we een eenvoudige benade
ring toepassen, die in de praktijk zeer doeltreffend blijkt. We nemen aan dat de invloed van
de potentialen van alle elektroden op de door de kathode geëmitteerde stroom vertolkt kan
worden met behulp van één enkele potentiaal welke werkt in het vlak van het dichtst bij de
kathode liggende rooster. We beschouwen dus een equivalente diode, waarvan de afstand
tussen kathode en anode dezelfde is als de afstand tussen kathode en eerste rooster in de
roosterbuis. De potentiaal van deze fictieve anode noemen we de resulterende instelspan
ning Ufts van de buis. Het is duidelijk dat roosters die verder verwijderd zijn van de kathode
een geringere invloed hebben op l/RS dan het eerste rooster. Voor elk rooster kunnen we
een factor D invoeren, welke aangeeft hoe groot, ten opzichte van g,, de bijdrage van de
potentiaal van dit rooster is tot l/RS. De factoren D zijn dus alle < 1; hun grootte hangt ge
heel af van de constructie van de buis. Algemeen geldt dus
t/Rs= UGl+D2UG2 + D3UG3+...+DaUA

(3.1)

De factoren D noemt men wel doorwerking of doordringing, daar deze aangeven in welke
mate de potentiaal van een bepaalde elektrode doordringt in het vlak van het eerste
rooster. In het algemeen zal gelden D2 >D3 > ... >Da. De karakteristiek IK=f(URS) komt
overeen met de IA l/A-karakteristiek van de equivalente diode.
3.3. DE TRIODE

De eenvoudigste roosterbuis is de triode. Deze bevat slechts één rooster. De kathodestroom
wordt dus bepaald door de potentialen van rooster en anode ten opzichte van de kathode.
Het rooster ligt dichter bij de kathode en heeft daardoor de grootste invloed. Voor de resul
terende instelspanning geldt URS = UG 4- Da UA. In het ruimteladingsgebied geldt dus bij
benadering

/K = cU$s = c(UG +

(3-2)
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De factor c hangt af van de buisconstructie en we! hoofdzakelijk van de afmetingen van de
kathode en van de afstand rooster-kathode. In de meeste schakelingen wordt het rooster
ingesteld op een negatieve spanning van enkele volts, terwijl de anodespanning positief
is en gewoonlijk 100 tot 250 volt bedraagt. Het is duidelijk dat t/RS dan toch positief kan
zijn, zodat er kathodestroom kan vloeien.

Alvorens aan de hand van (3.2) de karakteristieken van de triode te gaan beschouwen,
doen we er goed aan na te gaan in hoeverre (3.1) een benadering voorstelt en welke afwij
kingen in praktische buizen verwacht mogen worden. De toepassing van de theorie der
diode door middel van het invoeren van l/RS is in feite alleen dan geoorloofd als het vlak
van de roosterspiraal een equipotentiaalvlak is. Dit is uiteraard niet het geval, doch dit is
weinig bezwaarlijk zolang het veld in de onmiddellijke nabijheid van de kathode als homo
geen mag worden beschouwd. Immers het veld vlakbij de kathode bepaalt de emissie en
is dit veld analoog aan het veld bij de kathode in een diode, dan is een gelijk gedrag te ver
wachten.
In fig. 3.6 is de potentiaalverdeling in de buis geschetst voor een triode waarbij het rooster
is ingesteld op —2 V ten opzichte van de kathode. Kromme a geldt voor een vlak dat juist
midden tussen twee roosterdraden ligt, terwijl kromme b geldt voor een vlak dat juist door
een roosterdraad heen gaat. Hoewel beide krommen in de buurt van het rooster sterk verv
M +15
u

+ 10-

+5 -
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0

------>x
—2 -
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—4

Fig. 3.6. Potentiaalverdeling in een triode in de omgeving van het rooster.
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Fig. 3.7. Opstelling voor het meten van de karakteristieken van de triode.

schillen, vallen ze in de buurt van de kathode vrijwel samen. Op grond hiervan mag ver
wacht worden dat de benadering volgens (3.2) aanvaardbare resultaten zal opleveren.
In moderne verslerkerbuizen is de afstand tussen rooster en kathode gewoonlijk zo klein
dat aan de voorwaarde voor een homogeen veld bij de kathode niet onder alle omstandig
heden is voldaan. De mate van inhomogeniteit hangt dan uiteraard af van de grootte van
anodespanning en roosterspanning. Is de resulterende instelspanning ontstaan uit een
relatief grote positieve anodespanning en een relatief grote negatieve roosterspanning, dan
kan men een sterke inhomogeniteit van het veld verwachten. Het kan dan gebeuren dat
juist onder de roosterdraden het veld aan de kathode remmend wordt, zodat de kathode
op die plaatsen niet meer emitteert. De kathode-emissie beperkt zich dan tot die delen van
de kathode die juist gelegen zijn tussen twee roosterdraden. Men noemt dit wel 'eiland
vorming'. Wil men onder deze omstandigheden toch de zo prettig hanteerbare uitdrukking
(3.2) handhaven, dan kan men dit doen door aan te nemen dat Da afhangt van de anode
spanning; bij grote anodespanning is Da dan groter dan bij kleine anodespanning. Het
voorgaande maakt wel duidelijk dat invoering van het begrip ‘resulterende instelspanning’
het slechts mogelijk maakt benaderende berekeningen uit te voeren over de eigenschappen
van elektronenbuizen.
Meer dan een benadering verkrijgt men niet, daar de berekening op vele idealisaties
gebaseerd is. Men kan de constructie van elektronenbuizen niet uitsluitend funderen op
exacte berekeningen,; het resultaat van het theoretisch onderzoek dient men te complete
ren met passend gekozen experimenten.

3.4. KARAKTERISTIEKEN VAN DETRIODE

De door de kathode geëmitteerde elektronenstroom IK komt terecht op de anode en op het
rooster, zodat steeds moet gelden ZK = Ic 4- IA. Bij het gebruik van de triode als versterker
wordt het rooster negatief ingesteld ten opzichte van de kathode. De roosterstroom is dan
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1
zeer klein, zodat praktisch geldt ZA = /K.
De karakteristiek ZK=/(l/RS) komt overeen met de diodekarakteristiek. Deze karakteristiek
is van weinig direct praktisch belang, daar immers URS een rekengrootheid is, niet een werke
lijk in de buis optredende spanning. We zijn vooral geïnteresseerd in de anodestroom en in
de eventuele roosterstroom. ZA en ZG zijn functies van twee variabelen : ZA = f(UG, UA) en
Zg = <p(^G’ ^a). Deze functies kan men meetkundig voorstellen als ruimtefiguren, doch dit
is niet erg doelmatig. Het is dan ook algemeen gebruikelijk de functies als karakteristieken
scharen in het platte vlak af te beelden. Meting der karakteristieken is mogelijk met behulp
van de opstelling van fig. 3.7.
De belangrijkste karakteristieken zijn de anodestroomkarakteristieken. Uit ZA =
ƒ(UG, Us) volgen twee stellen karakteristieken voor de anodestroom met resp. UA en UG als
parameter, namelijk ZA=/(UG) bij UA constant en lA=f(UA) bij UG constant. Deze twee
karakteristiekenscharen geven op visuele wijze een overzicht van het gedrag van de
anodestroom en van de grenzen van het voor sturing beschikbare gebied. Is ZG = 0, dan vol
gen de karakteristieken direct uit (3.2). De anodestroomkarakteristieken hebben dus in
het gebied van de negatieve roosterinstelling, dezelfde vorm als de reeds bekende diode
karakteristiek.
Fig. 3.8 toont de karakteristieken, die de anodestroom geven als functie van UG voor
een aantal waarden van UA. Als Da als een constante mag worden beschouwd, bestaat elke
schaar uit een stelsel gelijkvormige krommen. Het voetpunt ZA = 0 wordt bepaald door de
voorwaarde URS= t/G +öal/A = 0, dus UG= —DaU*. In werkelijkheid is er bij t/RS = 0 reeds
een kleine anodestroom ten gevolge van de restsnelheid waarmee de elektronen de kathode
verlaten.

t'vki/

/vMt
o

o

-O.t/A2

Fig. 3.8. Karakteristieken /A=/(UG) hij l/A= constant voor de triode. De stippellijn geeft de
invloed aan van ‘eilandvorming’.
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De karakteristieken
met UA als parameter beschrijven het gedrag van de buis
volledig, aangenomen dat IG = 0. Voor vele toepassingen is het echter gemakkelijk te
beschikken over de karakteristieken Za=/(^a) bij UG constant. Deze kunnen uit de boven
genoemde karakteristieken worden afgeleid, maar volgen ook direct uit (3.2). Fig. 3.9 toont
deze karakteristieken. Uit (3.2) blijkt dat, indien de schaalwaarde voor de spanning in fig.
3.9 1/Da maal groter genomen wordt dan in fig. 3.8, de krommen van beide figuren onder
ling gelijkvormig zijn.
Bij praktische trioden vindt men afwijkingen van die delen van de krommen, waarbij
een kleine positieve resulterende instelspanning, dus een kleine /A, het gevolg is van een
grote positieve l/A bij een grote negatieve UG. De doordringing Du mag dan, t.g.v. de ‘eiland
vorming', niet meer als constant beschouwd worden. Deze afwijking in de karakteristieken
is in fig. 3.8 voor de meest linkse kromme door een stippellijn aangegeven.
In de karakteristiekenschaar I,\=f(Us) convergeren de krommen voor positieve roosterspanningen naar de oorsprong, omdat bij negatieve anodespanning geen stroom naar
de anode kan vloeien, ook niet als de resulterende instelspanning positief is. In dat geval
komen de elektronen die door het rooster schieten, in het veld van de negatieve anode,
verliezen daar hun kinetische energie, keren om vóór de anode bereikt is, en komen op het
rooster terecht. De elektronenstroom wordt nu door het rooster overgenomen.
Bij de meeste buizen zijn de roosterstroomkarakteristieken van minder belang dan de
anodestroomkarakteristieken. Immers wordt gewoonlijk het rooster op een negatieve
potentiaal ingesteld, zodat, als alles goed is IG = 0. Aan roosterstroomkarakteristieken heeft
men dus alleen behoefte als men de buis denkt te gebruiken tot in het gebied waarin de
roosterstroom een rol gaal spelen. Uit IG— (p (UA, l/G) volgen, evenals voor de anodestroom,
twee stellen karakteristieken. In fig. 3.10 is IG=f(UG) geschetst, tezamen met de karakteris
tiek /A=/(UG) bij een vaste waarde van UA. Bij negatieve waarden van UG is de rooster-

t/c = 0

o✓
o

<

- Ug/Öa

*Ua

Fig. 3.9. Karakteristieken Za=/(^a) bij l/G = constant voor de triode.
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stroom zo klein, dat daarvoor een pA-schaal gebruikt is, terwijl de anodestroom is uitgezet
in mA' Dat bij Uc < 0 reeds enige roosterstroom kan vloeien is een gevolg van dc eindige
snelheid waarmee de elektronen de kathode verlaten. Ze kunnen daardoor in een remmend
veld enige afstand afleggen.
Een markerend punt van de roosterstroomkarakteristiek is de roosterspanning, waarbij
de roosterstroom inzet. We rekenen hiervoor praktisch gewoonlijk de roosterspanning,
waarbij /G = 0,1 pA. In de meeste schakelingen, met name in versterkerschakelingen,
wordt het rooster met een vaste instelspanning UCo zoveel negatief ingesteld, dal ook bij de
grootste amplitude van de daarop gesuperponeerde signaalspanning de stroom steeds
<0,1 pA blijft. Bij uitsturing van de buis moet daartoe de negatieve spanning van hel
rooster van de buis volgens fig. 3.10 steeds minstens 1 volt bedragen.
Is in normale buizen de roosterstroom praktisch nul bij negatieve instelling van het rooster,
bij bepaalde defecten kan de roosterstroom wel een eindige waarde aannemen. Meting
van de roosterstroomkarakteristiek kan daarom in vele gevallen bij verdachte buizen de
aard van een eventueel defect onthullen. Zo zal bij een slecht vacuüm in de buis in het veld
tussen rooster en anode ionisatie van gasresten kunnen optreden. De positieve ionen
begeven zich naar het rooster en geven aanleiding tot het optreden van een roosterstroom,
y
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Fig. 3.10. Rooslerstroom en anodeslroom als functie van de roosterspanning.
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Fig. 3.11. Roosicrstroomkaraktcristiekcn bij goed vacuüm (a) cn bij slecht vacuüm (b).

die evenredig is met de ionisatie en dus met de anodestroom. De ionen zijn positieve la
dingdragers, de hierdoor optredende roosterstroom is dus tegengesteld gericht aan een
eventueel ook aanwezige elektronenstroom. In fig. 3.11 is de roosterstroomkarakteristiek
weergegeven voor een buis met slecht vacuüm, tezamen met die voor een buis met goed
vacuüm. Als de ionenstroom groot is en de weerstand in de roosterketen is zeer groot, dan
wordt daardoor de roosterpotentiaal hoger. Hierdoor verschuift het instelpunt van het
rooster. De anodestroom zal hierdoor toenemen, hetgeen een grotere dissipalie aan de.
anode ten gevolge heeft, waardoor de temperatuur stijgt. Er kan nu meer gas vrijkomen
waardoor het effect toeneemt. Het instelpunt kan daardoor verder verschuiven zodat weer
meer ionen ontstaan, enz. Dit kan leiden tot ‘zelfvernietiging' van de buis. Om deze reden
mag de gelijkstroomweerstand in de roosterketen een bepaalde waarde niet overschrijden.
De fabrikant geeft bij elk huistype de waarde van de maximaal toelaatbare roosterweerstand aan. Meestal bedraagt deze bij normale versterkerbuizen 1 a 2 MQ. Voor buizen die
ontworpen zijn voor toepassing in meetschakelingen waarbij de ingangsimpedantie zeer
hoog moet zijn, gelden aanzienlijk hogere waarden (zgn. elektrometerbuizen).
Andere afwijkingen in de vorm van de roosterstroomkarakteristiek kunnen o.a. ontstaan
door te geringe isolatie aan de binnen- of buitenzijde van de buis en door thermische
emissie van het rooster tengevolge van daarop neergeslagen, van de kathode afkomstig,
emissiemateriaal. Dit laatste geval doet zich vrij vaak voor, met name in elektronenstraalbuizen. Het is gemakkelijk te herkennen aan de vorm van de roosterstroomkarakteristiek;
de roosterstroom hangt in dit geval in het gebied der negatieve roosterspanning nagenoeg
niet af van de roosterspanning (fig. 3.12).
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zg(mA)

^<7C(V)

Fig. 3.12. Rooslerstroomkarakteristiek bij roosleremissie.

3.5. TR1ODEGROOTHEDEN

Het principe van de versterking met behulp van een triode kwam reeds ter sprake in par.
3.1. De anode wordt ingesteld op een positieve spanning, het rooster op een negatieve
spanning. Op de roosterspanning wordt de te versterken signaalspanning gesuperponeerd.
De hierdoor in het leven geroepen variaties van de anodestroom geven dan aanleiding tot
een versterkt signaal over de belastingsweerstand in de anodeketen. Daar de roosterstroom
nul is, is er in principe geen stuurenergie nodig, d.w.z. de signaalbron wordt door de buis
niet belast.
We zullen, net als bij de diode, de instelgrootheden weer aangeven met hoofdletters, dus
l/G, C7a, /a en de daarop gesuperponeerde signaalgrootheden met kleine letters, dus uK, ua, ia.
Om te berekenen op welke wijze ia (en daarmee i/J van wg afhangt, kunnen we natuurlijk
onze toevlucht nemen tot de karakteristiekenschaar en grafisch te werk gaan. Er zijn
gevallen waarin dit inderdaad de beste werkwijze is, maar in het veel voorkomende geval
dat zeer klein is (d.w.z. ug < UG) komen we veel sneller tot een resultaat door, evenals we
gedaan hebben bij de beschouwing van de diode, gebruik te maken van een benaderende
eenvoudige formule. Om deze te vinden gaan we precies zo te werk als bij de diode.
Zij fA = ƒ (^g> ^a) en zijn wg en wa variaties t.o.v. de instelgrootheden, dan geldt volgens
Taylor:
. _
dIA
‘‘ u‘ 8Ug

0IA
êUA

, 2 82lA
jU‘ dUè

d2IA
SUcdUA

d2IA
5 • dui

•"

(3.3)

De afgeleiden moeten uiteraard worden bepaald in het gekozen instelpunt. Als de termen van
hogere orde weggelaten mogen worden (als de stuursignalen klein zijn, mag de karakteris
tiek benaderd worden door de raaklijn in het instelpunt), dan geldt:
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l/c = const.
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O

Fig. 3.13. Definitie van de steilheid van de
triode.

. _
cl.
dIA
'a Mg dUc + M# dUA

;

/V;

i
tan 0 = sa = — ----- >

Fig. 3.14. Definitie van de inwendige weer
stand van de triode.

(3-4)

Blijkbaar zijn dIA/düc en dI/JdüA in het instelpunt, belangrijke grootheden voor de werking
van de triode als versterker voor kleine signalen. Het ligt voor de hand deze grootheden
een afzonderlijke naam te geven. De grootheid dIfJdüG komt meetkundig overeen met de
helling van de /A t/G-karakteristiek in het gekozen instelpunt. Men kan deze grootheid
(vergelijk de situatie bij de diode) dus weer een steilheid noemen. Deze grootheid heeft de
dimensie van een conductantie; een bijzonderheid is echter dat de in de definitie voor
komende stroom en spanning bij verschillende elektroden behoren, men spreekt daarom wel
van transconductantie.
We definiëren dus sg=dIA/dUG. Men noemt sg meestal kortweg de steilheid van de buis
en geeft deze op in mA -V -'. Meetkundig stelt de aldus gedefinieerde grootheid voor de
tangens van de hoek die de raaklijn aan de IA C/G-karakteristiek maakt met de l/G-as
(fig. 3.13). Ook dIA/dUA heeft de dimensie van een conductantie en komt meetkundig
overeen met de helling van de IA l7A-karakteristiek (fig. 3.14). Dit is echter een ‘echte’
conductantie, de reciproke waarde heeft de dimensie van een weerstand. We definiëren
1
ra= —
sa
Men noemt ra de inwendige weerstand van de buis. Blijkbaar is ra weer een differentiaalweerstand en in het algemeen niet gelijk aan UA/IA.
Gebruik makend van onze definities kunnen we voor (3.4) nu schrijven
_

a/A

317a

en

ia = sgug 4- saua = sgug + uj/ra

(3.5)

Dit is de zgn. triodevergelijking, die het gedrag van de buis bij sturing met een klein signaal
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beschrijft. De vergelijking geeft een lineaire benadering van dit gedrag, we hebben immers
de hogere-ordetermen in de Taylorontwikkeling verwaarloosd. Hoewel de triodevergelijking een lineaire benadering is, en het gedrag van de buis dus niet exact beschrijft, is het
toch zeer vaak mogelijk hiermee te werken en correcties voor de niet-lineariteit later
afzonderlijk te beschouwen.
Met sp en r„ ligt het gedrag van de triode als lineaire versterker geheel vast. Toch is het
soms gemakkelijk nog een derde grootheid in te voeren. Als /A = constant, dus ia=0, geldt
sgi/g + sai/a = 0, dus — ua/itg = sg/sa = /z. De grootheid /z noemen we versterkingsfactor van de
triode. We kunnen ook deze grootheid definiëren als een partieel differentiaalquotiënt, dus
/z = — dUx/düc. Dit is een dimensieloze grootheid. Blijkbaar stelt ;z voor de verhouding
van de verandering van de anodespanning tot die van de roosterspanning voor gelijkblijven
de ZA. Blijkens de definitie van /z geldt steeds /z = sRra (formule van Barkhausen). Waarom /z
de versterkingsfactor heet zal blijken bij de behandeling van versterkerschakelingen. Deze
grootheid hangt direct samen met de doorwerking Da. Immers
IA = f(UKS)=f(Uo + DM en

''

= s8 _ df/dUc J-l
s.
Bf/dU* f-D,

1
D, ’

waarbij ƒ' de afgeleide van /A naar l/RS voorstelt. De grootte van D., en dus van /z, wordt
bepaald door de afmetingen van het elektrodensysteem. Bij homogene constructie hangt /z
slechts in geringe mate af van de instelling van de buis en is als een buisconstante op te
vatten. Bij kleine waarden van ZA, speciaal wanneer daarbij Uc sterk negatief is, neemt /z
met 10 a 20% af (eilandvorming).
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Fig.*3.15. Rooster met niet-constante spoed
voor regelbuis.
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Fig. 3.16. Vergelijking van de karakteristieken
van een normale buis '□) en een regelbuis (b).

Voor regeldoeleinden heeft men ook buizen ontwikkeld met een inhomogene roosterconstructie. Meestal wordt dit bereikt door de roosterspiraal voor een deel van het rooster
een grotere spoed te geven (fig. 3.15). Zo'n buis heeft daardoor in het midden een grotere
doordringing dan aan de uiteinden. Ook bij grote negatieve roosterspanning zal er nog
enige anodcstroom vloeien, omdat het deel van de kathode dat gelegen is tegenover het
wijdere deel van de roosterspiraal, nog kan emitteren. Door een dergelijke constructie
bereikt men dat de steilheid sterk afhankelijk is van het instelpunt.
In fig. 3.16 stelt kromme a de ZA C/G-karakteristiek voor van een buis met homogene
roosterconstructie, kromme b die van een buis met niet-constante spoed van de rooster
spiraal.
Men streeft bij het ontwerpen van versterkerbuizen meestal naar een grote steilheid. De
versterking van een versterkerschakeling is namelijk in eerste benadering evenredig met
de steilheid van de buis, zoals zal blijken bij de behandeling van deze schakelingen (hoofd
stuk 4). Het is bovendien gunstig als // zo groot mogelijk is, d.w.z. Da < 1. Nu is 1/rs= t/G +
DaUM dus geldt bij l/A = constant
Ss

dl* = dl*
ÖUG
dURS

De criteria om een hoge waarde van de steilheid te verkrijgen zijn dus geheel dezelfde als
bij de diode, d.w.z. de steilheid is in eerste benadering evenredig met de afmetingen van de
kathode en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen rooster en katho
de. Niet voor alle toepassingen is echter een hoge steilheid noodzakelijk of gewenst; de
steilheden van conventionele versterkerbuizen lopen dan ook zeer uiteen (van ca. 1 mA • V“1
tot ca. 40 mA V-1).
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Fig. 3.17. sg, r„ p en ZA bij een triode als functie van de instelling.
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Op dezelfde wijze als dit het geval bleek bij de diode, is ook bij de triode de steilheid afhan
kelijk van de instelstroom. Aangezien p weinig varieert met de instelstroom (p hangt
immers in eerste instantie af van de buisconstructie), varieert ook ra met de instelstroom.
Fig. 3.17 schetst de afhankelijkheid van sg, ra, p en IA als functie van UG bij UA constant
voor een eenvoudige versterkertriode.

3.6. PARASITAIRE CAPACITEITEN

De triodevergelijking beschrijft het gedrag van de triode bij sturing met kleine signalen.
Voor stuursignalen van lage frequentie kan men hiermee volstaan, bij hogere frequenties
gaan echter de capaciteiten die inherent zijn aan de buisconstructie, ook een rol spelen. Het
is duidelijk dat een structuur bestaande uit twee concentrische cilinders, zoals die bijvoor
beeld gevormd wordt door kathode en rooster, capaciteit vertoont. Bij een triode zijn voor
al van belang (fïg. 3.18) de rooster-kathodecapaciteit Cgk, de anode-kathodecapaciteit Cak
en de anode-roostercapaciteit Cag. Soms is ook nog de capaciteit Ckf tussen de kathode en
de gloeidraad van belang. Men noemt deze capaciteiten, die weliswaar principieel niet te
vermijden zijn, maar wier aanwezigheid we ervaren als ongewenst neveneffect parasitaire
capaciteiten. De grootte van Cgk, Cak en Cag is te vinden uit drie metingen van de in driehoek
geschakelde capaciteiten (fïg. 3.18). Bij conventionele versterkertrioden varieert de grootte
van deze capaciteiten van 1 pF tot enkele pF. Gewoonlijk is de capaciteit Cgk de grootste
van de drie. Dit is begrijpelijk daar rooster en kathode zich dicht bij elkaar bevinden. Omdat
het ingangssignaal meestal werkt tussen rooster en kathode, noemt men Cgk wel de ingangscapaciteit; Cak noemt men de uitgangscapaciteit. De rooster-anodecapaciteit ver
oorzaakt een koppeling tussen de versterkte spanning in de anodeketen en de ingaande
spanning in de roosterketen. Deze koppeling geeft aanleiding tot moeilijkheden, die later
ter sprake zullen komen. Men noemt Cag wel de terugwerkingscapaciteit.
De grootte van Cgk hangt af van de hoeveelheid ruimtelading die aanwezig is tussen
kathode en rooster, en daarmee van de instelling van de buis. Bij buizen waarvan de ver
sterking geregeld wordt door middel van verandering van de instelling heeft dit tot gevolg,
dat een in de roosterketen aanwezige afstemkring buiten afstemming kan geraken bij
regeling.

3.7. ANODEDISSIPATIE

De elektronen die zich naar de anode begeven zetten hun kinetische energie daar om in
warmte, waardoor de temperatuur der anode toeneemt. Het gedissipeerde vermogen mag
daarom een bepaalde door de fabrikant opgegeven waarde niet overschrijden. Als in de buis
alleen de instelstroom vloeit, volgt de anodedissipatie uit 14^ = IAUA. Wordt de buis op het
rooster gestuurd met een sinusvormig signaal ug= üg sin tot, dan zal ook de anodestroom
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Fig. 3.18. Parasitaire capaciteiten bij de triode.
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Fig. 3.19. Triode-versterkerschakcling
met aanduiding van stromen en spannin
gen.

sinusvormig variëren en dus, ten gevolge van de spanningsval over de belastingsweerstand,
ook de anodespanning (fig. 3.19). Neemt Uc toe, dan neemt ook /A toe, dus de spanningsval
over R] neemt ook toe en UA neemt af. Dit betekent dat ia en ua in tegenfase zijn. Schrijven
we voor de totale anodestroom /A = /A + fa en voor de totale anodespanning uA=t/A+ua,
en is ia = /a sin tor, dan is bij sturing

WA = y I[' ’oT iAuAdt,

x

2n
als T = —
w

Derhalve:

|

(/A + Ïa sin a>t)(UA-öa sin cot)dt = UA/A-|üaia

(3-7)

Het aan de weerstand R j afgegeven signaal vermogen bedraagt |ia Rt=4fla ia, zodat we kun
nen concluderen dat bij sturing van de buis met een sinusvormig signaal de anodedissipatie
vermindert met het aan de belasting afgegeven vermogen. Als we er bij het ontwerpen van
een schakeling dus voor zorgen dat IA UA de maximaal toelaatbare waarde van de dissipatie
niet overschrijdt, dan zal bij sturing met een wisselspanning de toelaatbare dissipatie even
min overschreden worden.

3.8. BUIZEN MET MEER DAN ÉÉN ROOSTER

We hebben in het voorgaande gezien dat met behulp van een triode versterking van een
elektrisch signaal mogelijk is. Daarbij is gebleken dat aan de als versterker geschakelde
triode twee bezwaren kleven, die in bepaalde omstandigheden hinderlijk kunnen zijn,
namelijk:
1. De anodespanning heeft een niet te verwaarlozen invloed op de anodestroom, d.w.z.
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het uitgangssignaal wa draagt bij tot de sturing, er is ‘elektronische terugwerking’. De oor
zaak hiervan is dat // wel groot gemaakt kan worden, doch niet oneindig doordat Da niet
willekeurig klein kan worden gemaakt. In de triodevergelijking blijkt deze terugwerking
uit de invloed van ra, die eveneens een eindige waarde heeft (bij praktische triodes van enkele
kQ tot enkele tientallen kQ).
2. De capaciteit Cag tussen anode en rooster is vrij groot, ten gevolge waarvan bij hoge
frequenties ook capacitieve terugwerking van het uitgangssignaal op de ingang optreedt.
Dit kan tot bijzonder storende instabiliteiten aanleiding geven.

Daarnaast merken we op dat buizen niet uitsluitend in versterkerschakelingen worden
gebruikt; er bestaan vele schakelingen waarin het niet in de eerste plaats aankomt op de
versterkingseigenschappen. De triode beval slechts één stuurelektrode, in sommige
schakelingen is hel gewenst over meer dan één stuurelektrode te beschikken.
In gevallen waarin de triode te kort schiet, hetzij vanwege de inherente terugwerking,
hetzij vanwege de beperkte stuurmogelijkheid, past men buizen met meer dan één rooster
toe. Om de behandeling overzichtelijk te houden, zullen we ons voorlopig beperken tot de
bezwaren, die kleven aan de als versterker geschakelde triode (de terugwerking). Daarna
zullen we nagaan welke extra sturingsmogelijkheden buizen met meer dan één rooster te
bieden hebben.
De eenvoudigste uitbreiding van de triode bestaal in het aanbrengen van een tweede
rooster g2 tussen eerste rooster gj en anode a. Op deze wijze verkrijgt men een tetrode (fig.
3.20). Voor de resulterende instelspanning kunnen we nu schrijven:
^RS = Ug 1 + ^g2 ^G2 +

(3.8)

Door de grotere afstand tussen a en g, en door de afschermende werking van g2 zal Da
aanzienlijk kleiner zijn dan Dg, en zal D.d veel kleiner zijn dan dezelfde grootheid bij de trio
de. Als gevolg hiervan zal //= 1/Da bij de tetrode aanzienlijk groter zijn dan bij de triode.
Om dezelfde reden zal ook de inwendige weerstand ra veel groter zijn dan bij de triode.
Dit volgt ook uit de betrekking /z = sgra, daar sg voor de tetrode niet veel zal verschillen van
sg voor de triode; sg wordt immers vooral bepaald door de afstand tussen gj en k en door
de grootte van het kathodeoppervlak. We concluderen dat het eerste bezwaar van de

Fig. 3.20. Doorsnede van buis met twee roosters (tetrode).

70

triode, de elektronische terugwerking tussen a en g„ op deze wijze is ondervangen. Ook het
tweede bezwaar, de capacitievc terugwerking is echter niet meer aanwezig, daar het tweede
rooster als een elektrostatische afscherming fungeert tussen a en g,; Cag zal dus zeer klein
zijn. Op grond van bovenstaande beschouwingen is het begrijpelijk dat men g2 gewoonlijk
het schermrooster noemt.

3.9. KARAKTERISTIEKEN VAN DE TETRODE

De tetrodc wordt meestal gebruikt op dezelfde manier als de triode. Sturing vindt plaats
op het eerste rooster. Het schermrooster wordt op een constante hoge positieve spanning
gebracht. Dit rooster vangt een deel van de elektronenstroom op, doch dit deel kan klein
gehouden worden door een geschikte constructieve uitvoering van het schermrooster.
Fig. 3.21 en fig. 3.22 tonen de /A UG j -en de ZA l/A-karakteristieken bij een aantal instellingen
van het schermrooster.
Dat de anodespanning, zoals verwacht, weinig invloed heeft op de anodestroom zien we
o.a. uit de karakteristieken b, en b2 van fig. 3.21. Uit deze figuur zien we ook dat de span
ning op g2 dezelfde invloed heeft op de stroom als de anodespanning bij de triode. Dit
konden we ook verwachten op grond van de opstelling van de elektroden in de buis. Het
schermrooster bevindt zich immers op de plaats waar zich in de triode de anode bevindt en
is op gelijksoortige wijze ingesteld. De kathodestroom IK wordt dus in eerste instantie be
paald door de spanningen op g, en g2. Deze door de kathode geëmitteerde elektronenstroom
verdeelt zich nu over de beide positief ingestelde elektroden g2 en a. De vraag rijst welk deel
van de stroom naar het schermrooster en welk deel naar de anode gaat. Heeft het scherm
rooster een vaste instelling en is de anodespanning zo hoog dat elektronen die g2 gepas
seerd hebben, ook werkelijk naar de anode getrokken worden, dan is de verhouding van
IG2 en praktisch constant en vrijwel onafhankelijk van IK. Bij een goede schermroosterbuis bedraagt IG2 niet meer dan 10 a 20% van /K. De rest gaat naar de anode.
De /A UA-karakteristieken (fig. 3.22) tonen bij waarden van (7A > UG2 inderdaad het ver
wachte karakter: ze lopen bijna horizontaal, hetgeen betekent dat de inwendige weerstand
zeer hoog is. Bij lagere waarden van l/A vertonen de karakteristieken een merkwaardige
bijzonderheid, waardoor de tetrode slechts in een beperkt gebied van de karakteristieken
schaar als versterker te gebruiken is. De anodestroom kan bij lage waarden van t/A nega
tief worden. De inwendige weerstand ra is in een deel van de karakteristiekenschaar nega
tief (dalende karakteristiek). Hoewel hel mogelijk is op dit effect praktische toepassingen te
baseren, is het in de meeste gevallen alleen maar hinderlijk.
Dit onverwachte gedrag wordt veroorzaakt door secundaire emissie. Als de anodespan
ning zeer laag is, zal er geen secundaire emissie aan de anode optreden. Nagenoeg de gehele
emissiestroom gaat naar het schermrooster. Verhoging van de anodespanning doet de ano
destroom toenemen ten koste van de schermroosterstroom. Bij een anodespanning van 10
a 20 V kan er aan de anode secundaire emissie optreden. Een zeker deel van de secundaire
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Fig. 3.22. /A t/A-karakteristiekcn voor de tetrode.

elektronen valt terug op de anode, dit deel beïnvloedt de verdeling van de emissiestroom
niet. Het grootste gedeelte zal echter ten gevolge van het versnellende veld tussen g2 en de
anode zich naar het schermrooster bewegen. Hierdoor neemt de anodestroom af en de
schermroosterstroom evenveel toe. Aangezien de secundaire-emissiefactor ö belangrijk
groter dan 1 kan zijn, kan zich de situatie voordoen dat er meer secundaire elektronen de
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anode verlaten dan er primaire de anode bereiken. In dat geval wordt de anodestroom nega
tief. Uit de figuur blijkt dat dit inderdaad gebeurt bij bepaalde waarden van de anodespanning. Wanneer de anodespanning in de buurt komt van de schermroosterspanning zal het
deel van de secundaire elektronen dat het schermrooster bereikt, kleiner worden en bij nog
hogere waarden van l/A zullen alle secundaire elektronen terugvallen op de anode. De
karakteristieken lopen dan verder vrijwel horizontaal. We merken nog op dat hier geen
sprake is van een verzadigingseffect. Dit blijkt ook daaruit dat /A wel sterk afhangt van l/G1.
De oorzaak is, zoals we weten, dat URS slechts weinig beïnvloed wordt door l/A.

3.10 DE PENTODE

De gevolgen van de secundaire emissie van de anode doen in ernstige mate afbreuk aan de
bruikbaarheid van de tetrode in versterkerschakelingen. Om de secundaire elektronen te
beletten naar het schermrooster te gaan, dient men te zorgen voor een potentiaalminimum
tussen schermrooster en anode dat diep genoeg is om de (langzame) secundaire elektronen
af te remmen, doch niet zo diep is dat het de primaire elektronen doet omkeren voor ze de
anode bereikt hebben. Een zeer effectief middel om dit te bereiken is het aanbrengen van
een derde rooster g3 tussen schermrooster en anode, welk rooster men op kathodepotentiaal
brengt. De van de anode afkomstige secundaire elektronen worden nu afgeremd; vandaar
dat men het derde rooster ‘remrooster’ of ‘keerrooster’ noemt. Men ontmoet ook wel de
minder juiste benaming ‘vangrooster’. Men voert dit rooster meestal zeer wijdmazig uit,
zodat het de primaire elektronenstroom niet hindert, het dan ontstane potentiaaldal is,
ook tussen de roosterdraden, toch nog diep genoeg om de secundaire elektronen terug te
sturen naar de anode. De op deze wijze verkregen pentode heeft eigenschappen die in hoge
mate het ideaal van een terugwerkingsvrij versterkerelement benaderen.
Stelt men de roosters g2 en g3 op vaste spanningen in (g2 op een hoge positieve spanning,
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Fig. 3.23. Als versterker geschakelde pentode.
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Instellingen (in Volt)
VC2 Va Ven
a 180 250 0
b, 140 350 0
b2 140 250 0
c 100 250 0
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Fig. 3.24. Overdrachtskarakteristieken van een pentode; getrokken lijnen : /A = /(VGi); gestreepte
lijnen: /G2 =

g3 op kathodepotentiaal), en neemt men in de toevoerleidingen van deze elektroden geen
impedanties op, dan ontstaan bij sturing op het eerste rooster gB het stuurrooster, geen
signaalspanningen op g2 en g3. Over de in de anodeketen opgenomen belastingsweerstand
ontstaat, evenals bij de triode, de versterkte signaalspanning (fig. 3.23). Alleen gi en a voe
ren dus signaalspanning en derhalve geldt voor het verband tussen signaalstroom en
signaalspanning dezelfde betrekking als bij de triode, dus ta = sgug + ua/ra. Echter is, door
de afschermende werking van g2 en g3, nu Da zeer klein, nog kleiner dan bij de tetrode,
zodat p. en ra zeer groot zijn. In vele gevallen kan dus de invloed van de terugwerking ver
waarloosd worden (ra-> oo), zodat de vergelijking dan overgaat in de zeer eenvoudige be
trekking
= s,»g

(3-9)

Door de afschermende werking van g2 en g3 is ook de terugwerkingscapaciteit Cag zeer
klein (bijv. 0,005 pF).

De karakteristieken van de pentode zijn geheel in overeenstemming met de verwachting: ze
vertonen hetzelfde karakter als de tetrodekarakteristieken, echter zonder het hinderlijke
effect van de secundaire emissie. Fig. 3.24 toont de karakteristieken ZA=/(t/G1) en ^G2 =
/(l/G1). De krommen b, en b2 vallen nagenoeg samen, waaruit blijkt dat de anodespanning
geen invloed van betekenis uitoefent op de kathodestroom. De schermroosterstroom is,
evenals bij de tetrode, een vast percentage van de kathodestroom.
Fig. 3.25 toont de /A [7A-karakteristieken. Voor hoge t/A lopen deze vrijwel horizontaal,
waaruit blijkt dat ra zeer hoog is.
Fig. 3.26 toont IG2 als functie van UA. Bij hoge anodespanning is IG2 een vast percentage
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Fig. 3.25. Uitgangskarakteristieken van een pentode. UC2 = 140 V; {/G3 = 0 V.
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Fig. 3.26. Schermroosterstroomkarakteristieken van een pentode. UC2 = 140 V; UC3 = 0 V.

van /A (10% a 20% bij een goed geconstrueerde buis).
Bij lage waarden van de anodespanning wordt het remmende veld tussen schermrooster
en anode zo sterk dat de elektronen niet meer naar de anode, doch naar het schermrooster
gaan. Het schermrooster neemt de stroom dan over. Uiteraard geldt altijd /k = /g2 + /a,
zolang Ic3 = 0, hetgeen praktisch altijd het geval is. De anodespanning waarbij deze stroomovername plaatsvindt noemt men de zgn. kniespanning. Deze ligt bij vele pentoden in de
buurt van 30 a 40 V.
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Fig. 3.27 toont tenslotte de /A l/A-karakteristieken bij een verlaagde waarde van UG2- De
lezer vergelijke deze karakteristieken met die van fig. 3.25 en verklare het verschil.
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Fig. 3.27. Uitgangskarakteristieken bij verlaging van de schermroosterspanning. UG2 = 100 V;
17G3 = OV.

3.1 1. STROOM VERDELING; STURING V A N D E STROOM V ER D EL ING

Het is de moeite waard nog eens nader de verdeling van de kathodestroom over schermrooster en anode te beschouwen. De door de kathode geëmitteerde stroom IK hangt af van
de spanningen op g, en g2. De spanningen van verder van de kathode verwijderde elektro
den hebben, zoals we weten, weinig invloed op de kathodestroom. De verdeling van de
kathodestroom over de verschillende elektroden met positieve instelling hangt af van de
constructie van deze elektroden en van de potentiaalverdeling in hun omgeving. In een
pentode met UG3 = 0, hangt bij waarden van UAt gelegen boven de kniespanning, de stroomverdeling niet af van de schermroosterspanning of de anodespanning: een vast percentage
van de stroom gaat naar het schermrooster, de rest naar de anode. Echter de potentiaalver
deling in de ruimte tussen schermrooster en anode kan zich zodanig wijzigen dat de
stroomverdeling van karakter verandert. In de pentode gebeurt dat, zoals we gezien hebben,
wanneer de anodespanning te laag wordt, de stroom wordt dan overgenomen door het
schermrooster.
Op grond van deze ervaring mogen we verwachten dat de potentiaal van g3, die nauwe
lijks invloed heeft op /K, wel een relatief grote invloed zal hebben op de verdeling van /K
tussen schermrooster en anode. Dit blijkt ook het geval te zijn. Bij toepassing van de pen
tode als versterker treedt dit effect niet op de voorgrond, daar we dan g3 op een constante
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spanning brengen (nl. UG3 = 0, d.i. de kathodespannihg). Bij pentoden die ontwikkeld zijn
voor versterkerdoeleinden is g3 wijdmazig uitgevoerd, zodat een relatief grote variatie van
UG3 nodig is om een belangrijke wijziging in de verdeling van /K tussen g2 en a te verkrijgen.
Men heeft echter voor speciale toepassingen (o.a. modulatie) ook buizen ontwikkeld waarin
de constructie van g3 zó is dat UG3 wel een sterke invloed heeft op de stroomverdeling. Bij
variatie van de negatieve instelspanning van g3 varieert het potentiaaldal dat bij g3 ligt.
Naarmate UG3 meer negatief wordt, kunnen er steeds minder elektronen de door UG3
bepaalde potentiaaldrempel overschrijden. De elektronen begeven zich naar het dicht bij
zijnde schermrooster, dat een hoge potentiaal heeft. We verwachten dus, naarmate UG3
sterker negatief wordt, een groter wordende schermroosterstroom en een kleiner wordende
anodestroom, terwijl de som van beide stromen constant blijft.

Ter illustratie zijn in fig. 3.28 de karakteristieken /A=/(UG3) en ^G2=/(^G3) geschetst van
de pentode 6AS6, die speciaal ontworpen is om remroostersturing toe te passen. Uit de
figuur blijkt dat de verhouding tussen IG2 en /A in eerste benadering alleen afhangt van UG3
en niet van UGl. Heeft men de karakteristiek voor bijv. UGï = — 1 V opgenomen, dan heeft
die voor bijv. UGl = — 2 V precies dezelfde gedaante (de potentiaalverdeling tussen g2 en a
is onafhankelijk van t/G1), alleen de kathodestroom is kleiner geworden. Bij positieve waar
den van UG3 treden afwijkingen op, daar dan ook g3 een deel van de stroom gaat overnemen.
Resumerend: de sturing op het remrooster is een sturing die niet de kathodestroom maar
wel de verdeling van de kathodestroom over schermrooster en anode beïnvloedt. Men
noemt het potentiaalminimum in de buurt van g3, dat optreedt bij negatieve waarden van
UG3 wel een virtuele kathode.
A (mA)

l/A=120 V
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Fig. 3.28. Schcrmroostcr- en anodc-troom als functie van de spanning op het remrooster.
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3.12. INSTELLINGSWIJZEN VAN BUIZEN MET MEER DAN ÉÉN ROOSTER

Gebruikt men de pentode als versterker, dus eigenlijk alleen als ‘verbeterde triode', dan
stelt men g2 en g3 op vaste spanningen in (fig. 3.23). In de praktijk leidt men de instelspanningen voor alle elektroden af uit één voedingsbatterij, de wijze waarop dit gedaan wordt
komt ter sprake in hoofdstuk 4. In buizen die ontwikkeld zijn voor versterkingsdoeleinden
is vaak inwendig reeds een verbinding tussen kathode en remrooster aangebracht, zo’n buis
kan men uiteraard niet afzonderlijk sturen op dit rooster.

Wil men profiteren van de beschreven mogelijkheid tot verdelingssturing met behulp van
een negatief ingesteld remrooster, dan dient men een speciaal hiervoor geconstrueerde
buis te gebruiken. Om een effectieve verdelingssturing mogelijk te maken past men in der
gelijke buizen vaak twee schermroosters toe, waartussen zich dit tweede stuurrooster be
vindt (hexode), soms plaatst men tussen het 2e schermrooster en de anode nog het normale
remrooster, dat dezelfde functie heeft als in de gewone pentode (heptode). Het uitgangs
signaal bevat nu ten gevolge van de dubbele sturing (nl. emissiesturing door g, en verdelings
sturing door g3) een component die overeenkomt met het produkt van de beide sturende
signalen. Men spreekt wel van een multiplicatieve werking.
In fig. 3.29 is een heptode getekend in deze instelling, g2 en g4 zijn onderling verbonden en
liggen aan een positieve spanning. De beide stuurroosters gj en g3 zijn negatief ingesteld, g5
ligt aan de kathode. Dit type buis wordt o.a. gebruikt voor frequentieomzetting (zgn.
mengbuis, zie hoofdstuk 11, deel II (Technica 36).
a
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Fig. 3.29. Multiplicatieve instelling van een heptode.
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3.13. TYPEN PENTODEN

In algemeen gebruik zijn twee typen pentoden, n.1. de zgn. hoge-weerstandpentode, die
gebruikt wordt voor spanningsversterking en de eindpentode, die gebruikt wordt om ver
mogen af te geven, meestal aan een energie-omzetter (transducent), zoals bijvoorbeeld een
luidspreker. Het eerstgenoemde type kenmerkt zich door een zeer hoge inwendige weer
stand ( 1 è 2 MQ) en een zeer geringe waarde van Cag (< 0,01 pF). Bij de eindpentode komt
het er in de eerste plaats op aan dat het rendement gunstig is. Een zeer hoge ra en een zeer
kleine waarde van Cag zijn hier van wat minder belang. Men kiest de constructie daarom zo
dat g2 zo min mogelijk stroom trekt en dat de kniespanning zo laag mogelijk is. De inwen
dige weerstand bedraagt 20 a 100 kQ. De buis moet grote signaalstromen kunnen leveren
bij een geringe stuurspanning. Een grote steilheid is dus gewenst, die hier vooral verkregen
wordt door de kathode een grote oppervlakte te geven. Een alternatieve constructie is de
zgn. ‘beampower’ buis. Dit is eigenlijk een tetrode waarin men emissiebundeling tot stand
heeft gebracht door g2 in de schaduw van g, te wikkelen, de afstand g2-a betrekkelijk groot
te kiezen en in plaats van een remrooster, zijplaatjes toe te passen op kathodepotentiaal.
Door ophoping van ruimtelading verkrijgt men zo een potentiaalminimum vóór de anode
en daarmee pentode-eigenschappen.
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4. LINEAIRE VERSTERKING MET
ELEKTRONENBUIZEN

4.1. INLEIDING; PRINCIPE VAN DE VERSTERKER WERK ING

Het principe van de versterking van een elektrisch signaal met behulp van elektronenbuizen
kwam in het voorgaande hoofdstuk reeds ter sprake. De buis wordt ingesteld in een bepaald
werkpunt met behulp van vaste spanningen op rooster en anode. Deze spanningen worden
ontleend aan een voedingsbatterij of een netvoedingsapparaat. De toepassing van de buis als
versterker berust op het feit dat de stroom door de buis kan worden gevarieerd met behulp
van een spanning tussen rooster en kathode. Een wisselspanning op het rooster, die gesuperponeerd is op de instelspanning, geeft aanleiding tot een wisselstroomvariatie in hetzelfde
ritme als de sturende spanning, als gevolg waarvan over een in de uitwendige keten opge
nomen belastingsweerstand een wisselspanning ontstaat, die een grotere amplitude kan
hebben dan de ingangsspanning.
De elektrode waarop het stuursignaal wordt aangebracht noemt men stuurelektrode.
meestal gebruikt men hiervoor het rooster, doch het is duidelijk dat ook de kathode als
zodanig kan fungeren. Immers een variatie van de spanning tussen rooster en kathode kan
tot stand worden gebracht, zowel door een variatie van Uc als door een variatie van l/K. De
belastingsweerstand (of algemener: de belastingsimpedantie, want de belasting behoeft
niet noodzakelijkerwijze ohms te zijn) wordt uiteraard opgenomen in de uitwendige keten
van een elektrode die stroom voert. Als uitgangselektrode komen dus de anode en de katho
de in aanmerking. We komen zo tot drie principieel mogelijke schakelingen van de triode als
versterker. Noemen we de elektrode waarop het sturende signaal werkt de ingangselektrode, en die waarvan het versterkte signaal wordt afgenomen de uitgangselektrode, dan zijn de
volgende configuraties mogelijk:
1. gi ingangselektrode, a uitgangselektrode. De kathode is gemeenschappelijk aan

1

1

J
Fig. 4.1. Schakeling met gemeenschappelijke
kathode.
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Fig. 4.2. Schakeling met gemeenschappelijk
rooster.

+
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r.
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Fig. 4.3. Schakeling met gemeenschappelijke
anode.

Fig 4.4. Vcrvangingsschema van de elektronen
buis.

ingangs- en uitgangscircuit. Men noemt deze schakeling daarom schakeling met gemeen
schappelijke kathode. Dit is de verreweg meest toegepaste schakelwijze (fig. 4.1).
2. k ingangselektrode, a uitgangselektrode; gi heeft nu een vaste potentiaal en is dus
gemeenschappelijk aan ingangs- en uitgangscircuit. Men noemt dit de schakeling met
gemeenschappelijk rooster of wel, minder juist, geaarde-roosterschakeling (fig. 4.2).
3. gi ingangselektrode, k uitgangselektrode. De anode is nu de elektrode met constante
potentiaal. Dit heet de schakeling met gemeenschappelijke anode, ook ‘kathodevolger’
genoemd (fig. 4.3).
De gegeven beschouwingen gelden niet alleen voor de triode, maar eveneens voor de als
versterker geschakelde tetrode en pentode, daar bij versterkerschakelingen g2 en g3 steeds
vast worden ingesteld.

4.2. VER V ANGINGSSCHEM A VAN DE ELEKTRONEN BUIS

We komen thans tot een zeer belangrijk punt. Zoals we gezien hebben, wordt de buis met
behulp van vaste spanningen ingesteld in een bepaald werkpunt, waarbij een bepaalde
instelstroom door de buis vloeit. Het eigenlijke ingangssignaal is een wisselspanning, die
gesuperponeerd wordt op de instelspanning; het uitgangssignaal is de over de belastingsimpedantie aanwezige versterkte wisselspanning. Instelgrootheden en signaalgrootheden
dient men steeds goed uit elkaar te houden. Bij berekeningen over versterkerschakelingen
worden steeds de instelling en de signaalverwerking afzonderlijk behandeld. In schema's
behorende bij beschouwingen over de signaalverwerking laat men de circuitelementen, die
alleen een rol spelen bij de instelling, veelal weg: men werkt met een zgn. wisselstroomschema. (N.B. Bedenk dat een batterij voor wisselstroom een kortsluiting is.)
Het signaalgedrag kan, zoals we geleerd hebben, beschreven worden met behulp van de
triodevergelijking, welke ook geldig is voor de tetrode en de pentode. Komt nu een buis
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voor in een elektrisch netwerk, waarop een of meer signaalspanningen werken, dan kan
men alle in het netwerk optredende stromen en spanningen berekenen door aan het stelsel
vergelijkingen dat toepassing van de wetten van KirchhofT op het netwerk oplevert, nog de
triodevergelijking toe te voegen. Het is echter vaak nog gemakkelijker de buisschakeling
zodanig voor te stellen, dat uitsluitend met de vergelijkingen van KirchhofT gewerkt kan
worden. Hiertoe is nodig dat we de buis vervangen door een netwerk, dat voldoet aan de
triodevergelijking. Men noemt zo’n netwerk een vervangingsschakeling of vervangingsschema (Engels: equivalent circuit). Is de buis eenmaal vervangen door zijn vervangings
schema, dan kunnen op het complete netwerk alle normale regels en rekentechnieken van de
wisselstroomtheorie en de netwerktheorie worden toegepast, daaronder begrepen de com
plexe rekenwijze voor sinusvormige signalen.
Netwerktechnisch kunnen we de triodevergelijking /a = sgug + ua/ra zo interpreteren dat
ia de som is van twee stromen, te weten sgug en ujrv Dit leidt direct tot het vervangingsschema van fig. 4.4, waaraan men direct ziet, dat dit in overeenstemming is met de triode
vergelijking. De buis is nu dus vervangen door een actiefnetwerk, er komt immers een
stroombron in voor. De sterkte van deze stroombron is evenredig met een elders in het net
werk voorkomende spanning. Men spreekt in zo'n geval van een afhankelijke stroombron.

Bij berekeningen over wisselspanningen en -stromen in elektrische netwerken is het, zoals
bekend is uit de wisselstroomtheorie, noodzakelijk dat men zich consequent houdt aan een
bepaalde tekenafspraak. Voor elke tak van het netwerk dient men positieve rekenrichtingen
te kiezen voor spanning en stroom. De positieve rekenrichting voor de spanning geven we
als volgt aan 11 m; als misverstand uitgesloten is laten we de pijl weg.
De tekens 4- en — betekenen niet: de spanning is positief bij het met 4- gemerkte punt
en negatief bij het met — gemerkte punt, doch: we rekenen de spanning positief als de
potentiaal bij 4- hoger is dan bij —.
Voor de stroom geven we de positieve rekenrichting aan met een pijl -». De pijl betekent
niet: de stroom vloeit in de door de pijl aangegeven richting, maar: wanneer de stroom in de
richting van de pijl loopt rekenen we deze positief.
Ga na dat het gegeven vervangingsschema voor de triode bij de aangegeven positieve
rekenrichtingen voldoet aan de triodevergelijking. Als we de positieve rekenrichting van de
stroombron andersom kiezen, hoe moet dan de triodevergelijking geschreven worden? En
hoe als we de positieve rekenrichting van de anodestroom andersom kiezen?
Met behulp van het theorema van Thévenin kan het gegeven vervangingsschema worden
omgezet in een vervangingsschema met spanningsbron. Volgens dit theorema kan elk
lineair netwerk met twee klemmen vervangen worden door een serieschakeling van een
ideale spanningsbron en een inwendige impedantie. De sterkte van de spanningsbron is
gelijk aan de spanning op de open klemmen, de inwendige impedantie is de impedantie
die men tussen de klemmen meet als alle in het netwerk voorkomende onafhankelijke span
ningsbronnen worden kortgesloten en alle-onafhankelijke stroombronnen worden ver82

i.

+
Fig. 4.5. Vervangingsschema met spanningsbron.

wijderd. Passen we dit toe op het vervangingsschema van fig. 4.4, dan verkrijgen we het
schema volgens fig. 4.5. De sterkte van de spanningsbron bedraagt sgraiig = pug.
Beide vervangingsschema’s zijn uiteraard volledig gelijkwaardig. Echter merken we op
dat gebruik van het stroombronschema in de meeste gevallen tot eenvoudiger en overzich
telijker rekenwerk leidt dan toepassing van het spanningsbronschema. Het stroombron
schema biedt ook een meer directe voorstelling van het fysische gedrag van de buis, immers
illustreert dit schema duidelijk dat de werking van de buis berust op het feit dat we met
behulp van een stuurspanning de stroom door de buis sturen: de buis is in eerste benadering
een spanningsgestuurde stroombron. Als de inwendige weerstand oneindig hoog is, hebben
we een ideale stroombron, het eindig zijn van ra vertolkt de niet-idealiteit. Vooral bij een
pentode is ra zeer groot, zodat de invloed hiervan vaak verwaarloosd kan worden. Hoewel
netwerktheoretisch correct, is het spanningsbronschema geen logische voorstelling van de
werking van de buis. Het vervangingsschema bevat nu een zeer sterke spanningsbron, die
stroom levert via een zeer hoge inwendige weerstand. De eindige stroom die geleverd
wordt, ontstaat als quotiënt van twee zeer hoge bedragen. Het is duidelijk dat dit uit een
oogpunt van rekentechniek zelden een gunstige siatuatie is. Men werke daarom steeds,
tenzij men een gegronde reden heeft dit niet te doen, met het stroombronschema.
Het gegeven schema is eigenlijk alleen een vervangingsschema voor het uitgangscircuit.
Wanneer men dat wenst kan men natuurlijk ook het ingangscircuit aanbrengen in het ver
vangingsschema. We verkrijgen dan de schema’s van fig. 4.6 en fig. 4.7. Aangezien het roos
ter geen stroom voert, heeft deze uitbreiding meestal niet veel zin, doch deze manier van
tekenen heeft wel het voordeel dat zij duidelijk het driepoolkarakter van de buis (een
elektrode gemeenschappelijk aan ingangs- en uitgangscircuit) laat uitkomen.
Met nadruk wijzen we nog op twee punten, die eigenlijk vanzelfsprekend zijn, doch die
dikwijls over het hoofd gezien worden en daardoor aanleiding geven tot ernstige fouten.
1. De sturende spanning ug is de wisselspanning tussen gt en k. Eigenlijk moet men dus
zetten ugk, doch gewoonlijk zet men eenvoudig ug. Dit betekent dat, als de kathode ook
wisselspanning voert, het verschil der spanningen op rooster en kathode de eigenlijke
stuurspanning ug vormt.
2. Het vervangingsschema vertolkt alleen de functie van de buis zelf. Alle uitwendige
aangebrachte circuitelementen (bijv, de roosterlekweerstand en de belastingsweerstand)
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Fig. 4.6. Uitbreiding van het schema van fig. 4.4
met het ingangscircuit.
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Fig. 4.7. Uitbreiding van het schema van fig 4.5
met het ingangscircuit.

moeten afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Alvorens enkele voorbeelden te beschouwen van het werken met het vervangingsschema,
moeten we eerst nog een duidelijke afspraak maken ten aanzien van de notaties van
stromen en spanningen. Reeds eerder hebben we afgesproken dat we de instelgrootheden
zullen aanduiden met hoofdletters, waarbij we eveneens hoofdletters als indices gebruiken,
dus UG,
/a, enz. Momentele waarden van de tijdsafhankelijke signaalgrootheden
zullen we blijven aanduiden met kleine letters, zowel voor het symbool zelf als voor de
indices, dus ug, ua, ia, enz. In sommige gevallen zullen we nog willen beschikken over een
symbool dat de totale spanning van een punt in de schakeling of de totale stroom in een
geleider aanduidt, d.w.z. de som van instelgrootheid en signaalgrootheid. We zullen hier
voor kleine letters gebruiken, voorzien van een hoofdletter als index, dus uG, uA, iA, enz.
Volgens deze afspraken geldt dus fA = /A + za, enz.
Wanneer we te maken hebben met sinusvormige signaalgrootheden, zullen we vaak
onze berekeningen uitvoeren met behulp van de in de wisselstroomtheorie gebruikelijke
complexe rekenwijze. De aan de signaalgrootheden toegevoerde complexe grootheden zul
len we nu aanduiden met hoofdletters, doch voorzien van kleine letters als indices dus
Dg, Ua, I„ enz. Complexe impedanties of admittanties zullen we op soortgelijke wijze aan
geven, dus Zb Yg, enz. Differentiaalgrootheden zullen we steeds met kleine letters aandui
den, dus Sg, ra, enz. Bij de behandeling van transistorschakelingen zullen we ons eveneens
aan deze afspraken houden.
Er moet met nadruk gewezen worden op het feit dat de opgesomde afspraken ten aan
zien van de notatie niet algemeen gangbaar zijn. Weliswaar zal men ze in vele boeken en
tijdschriftartikelen terugvinden, men zij er echter op bedacht dat sommige auteurs andere
notatieafspraken hanteren. Het gebruik van vervangingsschema’s is een bijzonder waarde
vol hulpmiddel bij de analyse van elektronische schakelingen. Men houde echter steeds goed
in het oog dat het een hulpmiddel is. Men verheffe het werken met vervangingsschema’s niet
tot een cultus en men blijve steeds in het vervangingsschema de buis zien.
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4.3. VOORBEELDEN VAN HET GEBRUIK VAN HET VERVANGINGSSCHEMA

We zullen thans enkele voorbeelden beschouwen van het gebruik van het behandelde
vervangingsschema.

1. Gevraagd wordt de versterking van de versterkerschakeling volgens fig. 4.8.
Oplossing: fig. 4.9 geeft het vervangingsschema.
Bij de aangegeven keuze van de positieve rekenrichtingen (welke algemeen gebruikelijk is)
geldt Ua = — IaZ,= — sgUgZp, waarin Zp de parallelschakeling van ra en Zj voorstelt. Dus
U3 = - sgUg

Z|fa
Zi + ra’

zodat de (complexe) spanningsversterking Av volgt uit

A = — = -s Z|fa = ~^Z‘
• U„
S,Z,+r.
Z,+r.

(4.1)

Is Z) een ohmse weerstand Rh dan is de uitdrukking voor de versterking reëel en geldt
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I
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4
Fig. 4.8. Versterkerschakeling met elektronenbuis.
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Fig. 4.9. Vervangingsschema bij fig. 4.8.
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Fig. 4.10. Versterkerschakeling met inductieve belasting.
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Fig. 4.11. Vervangingsschema bij fig. 4.10.
>lv= — sgRp met Rp =

rtRi

(4.2)

ra+ ^1

Als R j -* oo is Av = — n. Blijkbaar is p. de maximaal met de buis te bereiken versterking. Om
deze reden heeft men de versterkingsfactor genoemd.
Getallenvoorbeeld: zij R,= 125 kQ, ra = 500 kQ en sg=2 mA V-1, dan is Av= — sgRp=
— 2 x 100= —200. De uitgangsspanning is 200 maal zo groot als de ingangsspanning en in
tegenfase hiermee. Dit laatste is fysisch direct duidelijk: als ug toeneemt, neemt ia toe en dus
neemt ua af door de toenemende spanningsval over R t.
2. Gevraagd wordt de absolute waarde van de spanningsversterking te berekenen voor de
schakeling van fig. 4.10.
Tevens wordt gevraagd de fasehoek tussen ingangs- en uitgangssignaal te bepalen. Fig.
4.11 geeft het vervangingsschema, waaruit we direct aflezen
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ra(R+jcoL)
ra + R+jcoL ’

Ua
ra(R+ju)L)
Av = — = -s„----- -—;—Ug
g ra + R+jcdL

dus

(4.3)

Derhalve

|AJ = sgra

(R24-co2L2)*
{(ra +R)2+ oj2L2}*

en

arg(Av) = n +

-<p2

ojL
coL
met (Pi = arctan — en <p2 = arctan----- R
ra 4- R
Overgaan op momentele waarden geeft, als i<g = flg sin cot

ua= —sgrafig

(R24-oj2L2)*
sin (<z>r + <pt — (p2)
{(R + ra)2 + a>2L2}i

(4-4)

Is ra > (R2 4- co2L2)1, hetgeen bij een pentode dikwijls het geval zal zijn, dan gaat (4.4) over in
tta= — sgrtg(R24-a»2L2)isin(cot4-<pI).
Bij berekeningen aan praktische schakelingen is het verstandig tevoren na te gaan of het
mogelijk is een verantwoorde vereenvoudiging in te voeren. Als in een numeriek geval bijv,
geldt dat ra > (R24-co2L2)i, dan is het doelmatig, alvorens met het rekenwerk te beginnen
het vervangingsschema te vereenvoudigen, door daaruit ra weg te laten. Bedenk dat vereen
voudigingen die niet meer dan 5% a 10% fout in het eindresultaat geven, vrijwel steeds ver
antwoord zijn, daar de gegevens van buizen en passieve circuitelementen zelden met groter
nauwkeurigheid bekend zijn. De lezer werke het behandelde geval numeriek uit voor
ƒ = 50Hz(cu= 100n),L= 1 HenR=l kQ.
3. Van de kalhodevolgerschakeling volgens fig. 4.12 wordt de spanningsversterking ge
vraagd. In dit geval voert de kathode de uitgangsspanning, zodat we terdege rekening

I
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ï

Ut

Fig. 4.12. Kalhodevolgerschakeling.
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Fig. 4.13. Vervangingsschema bij fig. 4.12.

T -I

Fig. 4.14. Het schema van fig. 4.13 anders ge
tekend.

moeten houden met het feit dat het ingangssignaal Uj nu niet het stuursignaal van de buis
is. Het stuursignaal is immers het signaal tussen g en k! Het heeft hier zin voor de overzich
telijkheid ook het ingangscircuit in het vervangingsschema aan te geven (fig. 4.13).
Voor de berekening van de gevraagde spanning Uk kunnen we natuurlijk gebruik maken
van alle rekentechnieken die de netwerktheorie biedt. In ons geval wordt de berekening al
zeer eenvoudig als we het netwerk iets anders tekenen, door te bedenken dat ra en Rk in het
vervangingsschema parallel geschakeld zijn (fig. 4.14). Geven we met R'k de parallelschake
ling aan van Rk en ra, dan geldt
I = sBUgk

en

Ugk=Uj —IRk,

waaruit volgt

1=

(4-5)

l+sgKL

zodat

Uk=IKk =

1 + sg Rk

(4.6)

Voor een praktische schakeling zal meestal gelden ra > Rk, waarmee (4.6) overgaat in

A = — =
'
Ui
l+sgKk

(4-7)

Hieruit concluderen we dat de versterking van de kathodevolger maximaal één kan zijn
(nl. als Rk > 1/ig), en dat de polariteit van ingangs- en uitgangsspanning gelijk is (ga na wat
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hiervan, fysisch gezien, de oorzaak is). Dat de kathodevolger, ondanks het feit dat Av< 1,
toch veel gebruikt wordt, vindt zijn oorzaak in het feit dat de uitgangsimpedantie zeer laag
is. Het begrip uitgangsimpedantie van een netwerk zal nauwkeurig gedefinieerd worden in
hoofdstuk 9. (Ga na bestudering van genoemd hoofdstuk na hoe groot de uitgangsimpedan
tie van de kathodevolger is.)

4.4. VERMOGENSVERSTERKING, STROOM- EN SPANNINGSVERSTERKING. VORM-

GETROUWHEID VAN DE OVERDRACHT

Bij een signaalversterker gaat het er in feite altijd om vermogen te versterken. Men defi
nieert de vermogensversterking als Ap = Po/Pt, waarin Pt het vermogen is dat aan de ingang
door de versterker opgenomen wordt, terwijl Po het vermogen is dat aan de belastingsweerstand wordt afgegeven. De ingangsweerstand van een op het rooster gestuurde elektronen
buis is in principe oneindig groot, waardoor Pj = O; Po heeft een eindige waarde, zodat /lp
oneindig is. Deze beschouwing geldt voor de buis als zodanig, in een complete schakeling
moet de buis voorzien worden van een roosterlekweerstand, zodat de complete schakeling
enig ingangsvermogen opneemt. Als gevolg hiervan is de vermogensversterking niet onein
dig, doch bij een praktische schakeling wel zeer groot. Terzijde merken we op dat het feit
dat het aan de uitgang afgegeven signaalvermogen groter is dan het aan de ingang opge
nomen signaalvermogen (/lp > 1), niet in strijd is met de wet van het energiebehoud: als
we ook de door het voedingsapparaat geleverde gelijkstroomenergie in rekening brengen
is de energiebalans in evenwicht.
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Fig. 4.15. Stroom-, spannings-, en vermogensversterking.
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De stroomversterking definiëren we als de negatieve waarde van de verhouding van de
uitgangsstroom tot de ingangsstroom, dus At= -io/ir Voor de buis zelf is /g = 0, dus Xj=
“
— CO- Voor de complete schakeling (inclusief de roosterlekweerstand) is /Ij eindig,
doch zeer hoog. De invoering van het minteken in de definitie heeft het voordeel dat At en
Av hetzelfde teken hebben bij de gekozen positieve rekenrichtingen. Door hun grote waarde
zijn de stroom- en vermogensversterking bij een buisversterker meestal geen prettige
rekengrootheden. Men rekent verreweg het gemakkelijkst met de spanningsversterking,
zoals we tot nog toe gedaan hebben. Dat A„ een relatief lage waarde heeft is een gevolg van
de eindige waarde van de belastingsweerstand.
Met behulp van een eenvoudig voorbeeld kan het vorenstaande toegelicht worden. Voor
de schakeling van fig. 4.15 (wisselstroomschema) geldt:

^ = «e7«e
Als ra

(4.8)

(pentode), geldt:

Po= il&i= sjiijRi

(4-9)

Uit (4.8) en (4.9):
44p=Po/^i = ^RIKg

(4-10)

Voorts is Zi=ug/Rg, dus
^i= ~iJh = -sgRg en
Av = — sgR,

(4.H)
(4-12)

Uiteraard moet /tj/4v = >4p, waaraan is voldaan.

Zij R|=10 kQ; Rg=l MQ; sg = 2 mA-V1, dan is /Jp = 4-104; At= —2000; Av= -20.

In het algemene geval dat de belastingsimpedantie complex is (ZJ, is Av ook complex.
Het complexe getal Av kunnen we op twee manieren aangeven, nl. als reëel en imaginair deel
of als modulus en argument. Av is in het algemeen een functie van de frequentie. We kunnen
dus modulus en argument geven als functie van de frequentie, derhalve |Av| = /(co) en
arg(Av) = <p(co). We noemen dit respectievelijk de amplitudekarakteristiek en de fasekarakteristiek van de versterker. Ook kunnen we beide karakteristieken combineren tot een po
laire figuur (meetkundige plaats van Av in het complexe vlak). Amplitude- en fasekarakteristiek beschrijven het gedrag van de versterker volledig, aangenomen dat de versterker lineair
is. Niet-sinusvormige, doch wel periodieke ingangssignalen kunnen geschreven worden in de
vorm van een Fourierreeks. Van elke term kan de amplitude en fase van de corresponderen
de uitgangsterm bepaald worden. Door sommatie van al deze termen vinden we het totale,
eveneens periodieke, uitgangssignaal.
De signaaloverdracht heet vormgetrouw als ingangs- en uitgangssignaal voldoen aan
uo(r) = ku-Xt — to), waarin iq het ingangssignaal, uo het uitgangssignaal en k en t0 constanten
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zijn. Hieraan wordt, zoals men gemakkelijk inziet, voldaan als |AV| = constant (vlakke amplitudekarakteristiek) en arg Av = constante x cd (rechte fasekarakteristiek). Is hieraan niet
voldaan dan is de overdracht niet vormgetrouw. De optredende vervorming noemt men
lineaire vervorming (zie ook hoofdstuk 3, deel II (Technica 36). Het blijkt dat voor audioversterkers de gedaante van de fasekarakteristiek niet zo belangrijk is, daar het gehooror
gaan weinig gevoelig is voor faseverschillen. Hier speelt de vervorming ten gevolge van af
wijkingen van de ideale fasekarakteristiek niet zo’n belangrijke rol als bij bijv, videoversterkers en oscillograafversterkers.

4.5. KOPPELING VAN VERSTERKERTRAPPEN

Versterkers bestaan gewoonlijk uit verscheidene trappen. Het in een bepaalde trap ver
sterkte signaal wordt in een volgende trap verder versterkt, enz. Men noemt dit ‘in cascade
schakelen' van trappen. De totale versterking van n in cascade geschakelde trappen met
versterking Aj, A2 ... A„, wordt gegeven door At = Ai A2 A3 ... An. De koppeling van
twee versterkertrappen wordt tot stand gebracht met behulp van een koppelnetwerk. De
keuze hiervan wordt bepaald door de eisen die aan de doorlaatkarakteristiek van de ver
sterker worden gesteld. Men kan onderscheid maken tussen niet-selectieve of laagdoorlatende versterkers en selectieve of banddoorlatende versterkers. Tot de eerste gröep behoren
o.m. audioversterkers, videoversterkers, oscillograafversterkers, tot de tweede o.a. middenfrequentversterkers in radio- en televisieontvangers. Laagdoorlatende versterkers verkrijgt
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Fig. 4.16. Weerstandkoppeling.
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Fig. 4.17. Selectieve versterkertrap.

men bijv, met behulp van de veel toegepaste weerstandkoppeling, die we nog nader zullen
bestuderen. Het eenvoudigste type selectieve versterker bevat afgestemde kringen als belastingsimpedanties van de afzonderlijke trappen. Bij verdergaande eisen past men vierpoolkoppelingen (bandfilters) toe.
Verder moet het koppelnetwerk zo ingericht worden dat de gelijkspanningsinstellingen
der afzonderlijke trappen elkaar niet beïnvloeden. Directe koppeling van de anode van een
buis met het rooster van de volgende is natuurlijk in het algemeen niet mogelijk ten ge-
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Fig. 4.18. Selectieve versterkertrap met transformatorkoppeling.
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volge van de hoge instelspanning van de anode. Men kan de instelcircuits van elkaar schei
den door middel van een condensator (koppelcondensator) of een transformator. De laatste
oplossing biedt de mogelijkheid de spanningsversterking op te voeren door een gunstige
wikkelverhouding te kiezen. Transformatorkoppeling werd daarom vroeger ook wel in
laagdoorlatende (audio) versterkers toegepast. Een laagfrequenttransformator is echter een
duur onderdeel, waaraan bovendien tal van technische bezwaren kleven. Om deze reden
vindt de If-transformator als koppelelement tussen versterkertrappen reeds lang geen toe
passing meer. In selectieve versterkers voor hoge frequenties kan men zeer eenvoudige
transformatoren toepassen. Hier is de koppeling met een transformator vaak in het voor
deel ten opzichte van die met een condensator.
Fig. 4.16 toont de genoemde weerstandkoppeling. Cs is de koppelcondensator, die er
voor zorgt dat de anodespanning van B} de roosterspanning van B2 niet beïnvloedt. Fig.
4.17 toont een trap van een selectieve versterker. Er is alleen versterking in het frequentiegebied rondom de resonantiefrequenlie van de parallelkring, immers is daar Z] hoog. Fig. 4.18
toont dezelfde versterker, doch met transformatorkoppeling.

4.6. DE WEERSTANDGEKOPPELDE VERSTERKER

We zullen nu de weerstandgekoppelde versterker (fig. 4.16) nader bestuderen. De conden
sator Cs blokkeert gelijkspanning, maar verzwakt ook signalen met zeer lage frequenties.
Bij hoge frequenties vormt Cs een kortsluiting, doch dan zullen de kleine parasitaire capaci
teiten van de buizen een rol spelen. Zien we voorlopig af van de invloed van Cag, hetgeen bij
een pentode verantwoord is, dan wordt hel volledige vervangingsschema voor de signaal
overdracht van het rooster van de eerste trap naar het rooster van de tweede trap, als aange
geven in fig. 4.19. Om verzwakking van lage frequenties te voorkomen wordt Cs zo groot
mogelijk gekozen, bijv. 0,5 pF. Daar Cak en Cgk in de orde van enkele pF zijn, geldt altijd
Cs > Cgk en Cak. Door dit zeer grote verschil is voor (lage) frequenties waar Cs een merkbare
invloed heeft, de invloed van Cak en Cgk te verwaarlozen. Bij hoge frequenties is daarentegen
de invloed van Cs te verwaarlozen. We kunnen dus afzonderlijk het gedrag voor hoge en
voor lage frequenties beschouwen.
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Fig. 4.19. Vervangingsschema voor de weerstandgekoppelde versterkertrap.

93

<-r-

■

C.k

<4

R,

Qk

Fig. 4.20. Vervangingsschema voor hoge frequenties.
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volgens fig. 4.20.
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Fig. 4.22. Polaire figuur van Av voor het geval
dat Cs als kortsluiting wordt beschouwd (hoge
frequenties).

a. Hoge frequenties. Cs wordt beschouwd als kortsluiting. Het vervangingsschema vereen
voudigt zich tot dat van fig. 4.20.
Een verdere vereenvoudiging verkrijgen we door de parallelschakeling van ra, R, en Re
aan te duiden door Rp en de parallelschakeling van Cak en Cgk door Cp (fig. 4.21). Hieruit
volgt direct:

U> = -sgU,

*p

* 1 + jWTh

(4-13)

waarin th = Rpp Cp, met Cp = Cak + Cgk en l//?p= 1/R,+1/Kg+l/ra.
De versterking wordt dus gegeven door

Av =

~stRv

1 + jWTh
Fig. 4.22 toont de polaire figuur van Av. Vanwege de toegepaste benadering is deze natuur
lijk niet geldig voor de laagste frequenties.
De amplitudekarakteristiek wordt gegeven door
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|AV|

sgRp

(4-14)

(l+a)2tS?

Om met behulp van één enkel getal een indruk te geven van het gedrag voor hoge frequen
ties, geeft men dikwijls op bij welke frequentie de versterking 1/^/2 maal zo groot is als bij
lage frequenties (zgn. 3 dB-punt of 3 dB-bandbreedte). Blijkbaar geldt voor de weerstandgekoppelde versterker

fh = coh/2n = l/2nth
Voorbeeld: is Cp = 20pFen Rp = 1,6 kQ,dan is/h = 5 MHz (videoversterker). Geldt voorde
gebruikte buis sg= 10 mA-V" *, dan is in het gebied waar de parasitaire capaciteiten nog
geen invloed hebben, Av = — 16.

b. Lagefrequenties. Cak en Cgk mogen nu verwaarloosd worden, Cs echter niet. Het vervan
gingsschema wordt als aangegeven in fig. 4.23. Geven we de parallelschakeling van ra en
R) aan met R\, dan geldt:
•

A = —

v u.

~s*Rp

(4.15)

1 +GwT|)-1
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Fig. 4.23. Vervangingsschema voor lage frequenties.
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Fig. 4.24. Polaire figuur van Av, voor het geval dat parasitaire capaciteiten zijn verwaarloosd (lage
frequenties).
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met r( = (R; + Rg)Cs. Fig. 4.24 geeft de polaire figuur van Av, welke nu natuurlijk niet geldig
is in het gebied der hoogste frequenties. Ook hier treedt weer een 3 dB-punt op, nl. bij/ =
coJIk— 1/2hT|.
Voorbeeld : IsCs = 0,5 pF en R, + Rg=l MQ, dan is/|=l/n Hz.
c. Middenfrequenties. In het gebied der middenfrequenties is de invloed van Cak en CRk
zowel als die van Cs verwaarloosbaar, zodat Av = — sgRp.
Fig. 4.25 toont de polaire figuur voor het gehele frequentiegebied van <u = 0 tot co-»oo.
In fig. 4.26 is de amplitudekarakteristiek geschetst, met daarin aangegeven de 3 dB-frequenties. De lezer ga na hoe de fasekarakteristiek verloopt en tone aan dat de fasedraaiing in
de 3 dB-punten resp. 135° en 225° bedraagt (d.i. 180° ±45°).
Bij de pentode mogen we Cag vrijwel steeds als verwaarloosbaar klein beschouwen, bij
de triode zullen we echter in vele gevallen Cag niet mogen verwaarlozen. Als we Cag in het
vervangingsschema van de versterker tekenen, dan zien we dat de door Cag optredende capacitieve koppeling tussen uitgang en ingang het vervangingsschema aanzienlijk gecompli
ceerder maakt. Bij de weerstandgekoppelde versterker kan men echter in de meeste
gevallen volstaan met een eenvoudige benadering. In het middengebied bedraagt de fasecoh
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midden freq.

<»-* x
w=0

/
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Fig. 4.25. Volledige polaire figuur van Av.

|AJ

1

0,7

/•I

/
/

y

1

•

’\\

I
I

1

\

\

Fig. 4.26. Amplitudekarakteristiek van de weerstandgekoppelde versterker.
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Fig. 4.27. Invloed van de terugwcrkingscapaciteit Ca|

draaiing ongeveer 180° en is het uitgangssignaal dus in tegenfase met het ingangssignaal.
Zolang l/cuCag
blijft dit waar, ook bij aanwezigheid van Cag. Av is dus bij benadering
reëel en negatief. De ngangsspanning levert nu twee stromen, resp. I, door Cgk en I, door
Cag (fig. 4.27). De spanning over Cag bedraagt (1—AjUp Dus is I1 = UijcoCgk en I2 =
(1 — Av)UJcoCag, zodat
I = I14-I2 = Uijaj{Cgk4-(l-Av)Cag}
We kunnen dus de invloed van Cag vertolken als een capaciteit (1— /4v)Cag parallel aan
Als Ay reëel en negatief is, kan deze equivalente ingangscapaciteit vele malen hoger zijn
dan Cgk. Dit effect heet het Millereffect, de capaciteit Cag wordt wel Millercapaciteit ge
noemd.
Voorbeeld: Als Ay= -100, Cgk = 5 pF en Cag = 2 pF, dan is Cing=54-(101-2) pF = 207
pF. Dit toont wel aan dat een triode in de meeste gevallen onbruikbaar is in een weerstandgekoppelde versterker.
^gk-

4.7. INSTELLING MET BEHULP VAN ÉÉN BATTERIJ

We hebben terwille van de overzichtelijkheid tot nog toe steeds afzonderlijke batterijen
getekend voor de instelling van rooster en anode. In de praktijk past men steeds één batterij
toe. Deze levert de spanning die benodigd is om de anode in te stellen (200 a 300 V). De
negatieve klem van deze batterij wordt verbonden met het nulpunt van de schakeling, d.i.
het chassis (‘aarde’), dat daarmee het punt met de meest negatieve potentiaal is van de ver
sterker.
Dit houdt in dat de kathode niet aan dit punt mag worden gelegd, dan zou immers de
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Fig. 4.28. Schakelschema van een tweelraps versterker met pcntoden.

negatieve instelling van het rooster t.o.v. de kathode niet meer mogelijk zijn. Men kan dit
nu bereiken door het rooster in te stellen op de potentiaal van de negatieve klem van de
batterij en de kathode een positieve instelling te geven. Het rooster is dan toch weer negatief
t.o.v. de kathode. Men maakt de kathode positief door in de kathodeleiding een weerstand
op te nemen. Deze wordt immers doorlopen door de kathodestroom, zodat over deze
weerstand een positieve spanning ontstaat. Nu zou het aanbrengen van een weerstand in
de kathodeleiding ook het signaalgedrag van de versterker beïnvloeden (vgl. voorbeeld 3
van par. 4.3). Om dit te voorkomen wordt de kathodeweerstand voor de signaalspanning
kortgesloten door deze te overbruggen met een grote capaciteit Ck. Men noemt dit ontkop
pelen, de condensator Ck noemt men een ontkoppelcondensator. Natuurlijk kan men Ck
niet zo groot kiezen dat ook voor de allerlaagste frequenties de ontkoppeling volledig is.
We mogen dus verwachten dat naast Cs ook Ck invloed zal hebben op het gedrag bij zeer
lage frequenties.

Ga, ter oefening, na hoe de formule voor de versterking wordt als de invloed van Rk en Ck mede in
rekening wordt gebracht. Neem eerst, ter vereenvoudiging, aan dat Cs geen rol speelt, zodat het
If-gedrag geheel bepaald wordt door Rk en Ck, bestudeer daarna de gezamenlijke invloed van Ck
en Cs.
Bij een pentode moet het schermrooster op een hoge spanning worden gebracht. Soms kan
deze spanning gelijk zijn aan de voedingsspanning, soms echter is de benodigde spanning
lager. In dat geval plaatst men een weerstand R2 in de schermroosterleiding, welke door
lopen wordt door de schermroosterstroom en daardoor de potentiaal van het schermrooster
verlaagt. Uiteraard moet ook deze weerstand ontkoppeld worden met een condensator
Cg2. Fig. 4.28 toont het aldus ontstane complete schakelschema van een tweetrapsversterker.
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4.8. VOORBEELD VAN EEN ONTWERP VAN EEN L F-WEERSTA NDGEKOPPELDE

VERSTERKERTRAP

Gegeven zij dat de amplitude van het ingangssignaal 10 mV bedraagt. De beschikbare
batterijspanning zij t/B = 250 V. Gevraagd wordt de trap zo in te richten dat de versterking
maximaal wordt terwijl /h=75 kHz.
We kiezen een gangbaar en voor het beoogde doel ontworpen huistype, bijv, de EF86.
We nemen aan dat we beschikken over de karakteristieken van deze buis. We schatten nu
voorlopig het werkpunt en lezen uit de karakteristieken af dat in een ruim gebied geldt
ra ~ 2,5 Mfi. Voorts is gegeven dat Rg maximaal 1 MQ mag zijn. Deze waarde kiezen we.
Nu is fh = l/2nCpRp. Stellen we Cp, inclusief de bedradingscapaciteiten, op 25 pF, dan
moet voor/h = 75 kHz gelden Rp = 85 kQ, waaruit volgt R( = 97 kfi. We kiezen R(= 100 kQ
omdat deze waarde voorkomt in de standaardreeks van weerstandswaarden.
We moeten nu het werkpunt vaststellen. Dit doen we met behulp van de ^^-karakteris
tieken. We construeren in deze karakteristiekenschaar de zgn. belastingslijn, d.i. de meet
kundige plaats der punten die in deze karakteristieken doorlopen wordt bij variatie van de
roosterspanning (dus bij sturing op het rooster). Fig. 4.29 toont de constructie. Deze wordt
bepaald door de betrekking £7A= UB — IAR}. De meetkundige voorstelling van deze uitdruk
king is een rechte lijn in het /A t/A-vlak. Deze rechte snijdt de (/A-as in het punt UB. De
richtingscoëfficient is — Ï/R t zodat tan 0= 1/R of cotan Q=RX (fig. 4.29).
De keuze van het instelpunt is vooral kritisch bij grote stuursignalen. Men dient er dan
namelijk terdege op te letten dat de uitsturing niet plaatsvindt lot in het niet-lineaire ge
bied (beneden de knie). Daartoe kiest men het instelpunt halverwege de belastingslijn, d.w.z.
midden in het lineaire gebied. Bij sturing met kleine signalen (zoals in ons voorbeeld, waar
geen volledige uitsturing optreedt) heeft men meer vrijheid van keuze, men geeft dan soms
de voorkeur aan een instelling op een relatief grote waarde van /A. Immers is bij grote /A de
steilheid groter en de /A t/G-karakteristiek meer lineair.
^G2

(mA)

—t/Gi=0V
— -2 V
— -4 V

--2,1 V

1,8"

= const.= 140 V
tan 0= 1/R|

i

------- 6 V

7o

------- 8 V

Fig. 4.29. Constructie van de belastinglijn.
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Uil het gekozen instelpunt volgt nu de benodigde voorspanning van g,, welke we direct uit
de karakteristieken aflezen. Kiezen we als instelpunt op de belastingslijn het punt ZA = 1,8
mA; 17a = 70 V, dan is l/GI = —2,1 V (fig. 4.29). UG2 moet vast ingesteld worden op 140
volt (door de fabrikant aangegeven instelspanning). Uit de / 2-karakteristiek (of uit be
schikbare tabellarische gegevens) lezen we af ZG2 = 0,3 mA. Uit de ZA UG-karakteristiek in
het gekozen instelpunt lezen we nu af sg= 1,3 mA V"1. De versterking is dus —sgRp =
—1,3 x 85= — 110. Het uitgangssignaal bedraagt dus
Uo = 0,01110 V= 1,1 V.

Verder is IK = ZG2 + ZA = 2,1 mA. UK = — UGl = +2,1 V, dus Rk= Uk/Ik.= 1 kQ. R2 vinden
we uit de vergelijking UG2= Un — IG2R2, waaruit volgt K2 = 370 kQ. In de praktijk nemen
we dan 330 kQ of 390 kQ, de schermroosterinstelling is niet bijzonder kritisch.
We controleren nu of de toelaatbare waarden van anode- en schermroosterdissipatie niet
overschreden worden. Gegeven is k^A(maX)= 1
^G2(max) = 0,2 W. In ons geval is IVA = 701,8 mW=126 mW, terwijl WG2 = 140 0,3 mW = 42 mW. We blijven dus ruim onder de
toelaatbare maxima.

De waarden der capaciteiten (Cs, Ck en Cg2) volgen uit de eisen ten aanzien van de weergave
voor zeer lage frequenties. Cs volgt uit ƒ= l/2nCi(Rl + Rs), aangenomen dat het effect van
Ck en Cg2 op de eigenschappen bij zeer lage frequenties verwaarloosbaar is. Dit is lang niet
altijd het geval, om aan deze voorwaarde te voldoen moet men met name Ck zeer groot
kiezen (ga dit na).
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5. ELEKTRONENSTRAALBU1ZEN

5.1. INLEIDING

In de vorige hoofdstukken hebben we kennis gemaakt met versterkerbuizen. In deze buizen
beweegt zich een stroom van elektronen van kathode naar anode. Het gehele kathodeoppervlak is betrokken bij de emissie van elektronen, het gehele anodeoppervlak bij het verza
melen daarvan. Van bundeling van de elektronen in een nauwe, scherp begrensde bundel,
is geen sprake. De sturing met behulp van roosters heeft dan ook uitsluitend ten doel de
sterkte van de overgaande stroom te beïnvloeden, niet de richting.
Elektronen die zich in vacuüm bevinden zijn zeer goed manipuleerbare deeltjes; met
behulp van elektrische en magnetische velden kan men gemakkelijk hun loop beïnvloeden.
De beweging in het vacuüm wordt niet gehinderd door botsingen, zodat een eenmaal tot
stand gebrachte baanbeïnvloeding niet door toevallige botsingen kan worden verstoord.
In dit opzicht verschillen vacuümbuizen en halfgeleiderelementen, waarin immers het tran
sport van ladingdragers door de vaste stof plaatsvindt, essentieel. Componenten, waarvan
de werking berust op de eigenschappen van e\ektronen-bundels (ook wel elektronenstralen
genoemd) kent men dan ook alleen in de buizentechniek.
Het aantal huistypen waarin bundeling van elektronen wordt toegepast is zeer groot.
Men kan ze indelen in twee hoofdgroepen:
1. Buizen waarin de bundel op een vast punt gericht is. Logischerwijze verwacht men
hier lange, smalle buizen. Men gebruikt de bundel in samenwerking met wisselende elek
trische en magnetische velden om de mogelijkheid te gebruiken van energie-uitwisseling
tussen bundel en veld. De toepassingen liggen in het microgolfgebied (lopende-golfbuis,
klystron, reflexklystron, parametrische versterking, enz.). Op de werking van buizen van dit
type gaan we hier niet in.
2. Buizen waarin de bundel niet op een vast punt gericht is. In zulke buizen kan men de
bundel met behulp van uitwendig te regelen elektrische en magnetische velden een bepaald
punt van een vlak laten treffen. We zullen ons hier uitsluitend bezighouden met buizen van
dit type. Men noemt ze veelal elektronenstraalbuizen of kathodestraalbuizen. Bekende
voorbeelden zijn oscillograafbuizen, weergeefbuizen voor televisie en radarweergeefbuizen.

Ui Si a

clcktronenkanon focussccrscctic

(a = anode)
(k "kathode)

albuigscctic

scherm
(op anode potentiaal)

Fig. 5.1. Schematische aanduiding van de opbouw van een elektroncnstraalbuis.

101

In de genoemde gevallen wordt de bundel gericht op een scherm, waarop zich een stof be
vindt die bij elektronenbombardement oplicht. Zulke stoffen noemt men fosforen (lett.
‘lichtdragers', men verwarre deze benaming niet met het chemische element fosfor!). In
andere huistypen wordt de bundel gericht op een scherm of trefplaat met geheel andere
eigenschappen, bijv, in televisiecamerabuizen.
Er bestaan vele typen elektronenstraalbuizen, die in wijd uiteenlopende gebieden toe
passing vinden. We beperken ons hier tot een zeer beknopte behandeling van enkele grond
principes. Voor details moge verwezen worden naar de handboeken der elektronica.

5.2. OPBOUW VAN
steld WORDEN

elektronenstraalbuizen; eisen die aan de buizen ge

Fig. 5.1 schetst, zeer schematisch, de algemene opbouw van een elektronenstraalbuis.
Een thermionische kathode levert de elektronen, die vervolgens een elektrostatisch veld
binnentreden, dat door de vormgeving van een aantal elektroden en de grootte van de aan
gelegde spanningen zodanig gedimensioneerd is, dat bundeling in een scherp begrensd
gebied optreedt. Dit gebied bevindt zich vlak bij de kathode. Men noemt het de bundelknoop (Eng: crossover). Deze scherpe concentratie van elektronen wordt nu gebruikt als
voorwerp in een elektronenoptisch systeem. Zoals bekend kan men met behulp van elek
trische en magnetische velden de baan van elektronen beïnvloeden op een wijze die sterke
analogie vertoont met de werking van optische systemen op lichtstralen. De wetenschap
die zich met deze verschijnselen bezig houdt heet elektronenoptica. De elektronenoptica
levert ons de technische mogelijkheid om elektronenlenzen te realiseren.

Met één of meer elektronenoptische lenzen wordt nu het door de bundelknoop gegeven
voorwerp afgebeeld op het scherm. De benodigde elektronenoptische lenswerking kan
verkregen worden met behulp van elektrische of magnetische velden of met een combinatie
van beide. In de techniek der elektronenstraalbuizen treft men alle genoemde oplossingen
aan. Het meest veelvuldig komen echter elektrostatische lenzen voor. Deze bestaan uit een
aantal, meestal cilindrische elektroden van verschillende lengte en/of diameter die op
bepaalde spanningen worden ingesteld. Door regeling van één of meer van deze spanningen
kan men de focussering van de bundel op het scherm nauwkeurig instellen. Magnetische
lenzen kunnen het benodigde veld ontlenen aan elektromagneten of aan permanente mag
neten ; in het laatstgenoemde geval stelt men de focussering in met behulp van kleine hulpmagneetjes. Focussering met permanente magneten is een tijdlang in gebruik geweest bij
weergeefbuizen voor televisie. Tegenwoordig past men daar algemeen elektrostatische fo
cussering toe.
De sectie die de vorming van de bundelknoop en meestal tevens ten dele de focussering
verzorgt, wordt het zgn. elektronenkanon genoemd. Het elektronenkanon is veelal zo inge102
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Fig. 5.2. Schematische aanduiding van de opbouw van een triodekanon.

richt dat ook intensiteitssturing van de bundel mogelijk is. Gewoonlijk wordt dit bereikt
op een wijze, die sterk verwant is aan de sturing, die toegepast wordt in roosterbuizen. ben
veel voorkomende kanonconstructie is geschetst in fig. 5.2. Men spreekt in dit geval van een
triodekanon. Het emitterend oppervlak e van de kathode k bevindt zich in de cilindrische
elektrode g,, die men Wehneltcilinder of soms ook wel, ten onrechte, stuurrooster noemt.
Het cirkelvormige plaatje p, dat deel uitmaakt van gj is in het midden voorzien van een
klein gaatje, waardoorheen het veld van de eveneens cilindrische elektrode a (de anode),
die op een zeer hoge spanning staat, sterk doorgrijpt. De potentiaal van gj en a wordt zo ge
kozen dat het voor de vorming van de bundelknoop en de voorfocussering benodigde elek
trostatische veld ontstaat. De potentiaal van gj heeft echter ook een belangrijke invloed
op de grootte van de bundelstroom, zodat hiermee ook intensiteitssturing mogelijk is. De
werking vertoont op dit punt analogie met die van het rooster van een gewone triode,
doch er zijn ook belangrijke verschillen. Zo heeft in het geval van het triodekanon de po
tentiaal van gi een belangrijke invloed op de grootte van het kathodeoppervlak dat deel
neemt aan de emissie. Een bezwaar van intensiteitssturing op gj is dat én de plaats én de
afmetingen van de bundelknoop mee variëren; als gevolg daarvan varieert ook de focussering met de intensiteitssturing. Afhankelijk van de toepassing van de elektronenstraalbuis
moet men een bepaald compromis aanvaarden tussen stuurbaarheid van de bundelintensiteit en de optredende defocussering. Meer mogelijkheden om een gunstig compromis te
bereiken biedt het tetrodekanon (fig. 5.3), dat één cilindrische elektrode meer bevat, die op
een potentiaal van enkele honderden volt wordt gebracht (gt wordt negatief ingesteld).
De anodespanning hangt af van de toepassing en ligt gewoonlijk tussen de 1000 en 25000
volt. Behalve de genoemde uitvoeringen kan men allerlei varianten aantreffen, ook past
men wel kanonnen met nog meer elektroden toe.

Fig. 5.3. Schematische voorstelling van de opbouw van een tetrodekanon.
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Na de focusseerlens doorlopen te hebben komt de bundel in de afbuigsectie. Afbuiging kan
plaatsvinden met behulp van een elektrisch veld, dat verkregen wordt met afbuigplaatjes
of met behulp van een magnetisch veld, dat verkregen wordt met afbuigspoelen. Beide
vormen komen voor. De afbuiging zullen we nog verder bestuderen in de volgende para
graaf, waar ook zal blijken waardoor de keus van het afbuigsysteem in een praktisch geval
bepaald wordt.
Na het afbuigveld doorlopen te hebben, treedt de bundel een veldvrije ruimte binnen. In
deze ruimte wordt de snelheid naar richting en grootte niet verder beïnvloed. Praktisch
betekent dit dat de trefplaat of het scherm in de meeste gevallen op de potentiaal van de
anode moet worden ingesteld.

De eisen, die aan het elektronenoptische systeem van de buis worden gesteld, kunnen zeer
uiteenlopen, al naar het gebruiksdoeL De belangrijkste punten zijn:
1. Scherpte van de afbeelding, d.w.z. de afmetingen van de elektronenvlek (Eng: ‘spot’)en
daarmee van het daardoor op het scherm teweeggebrachte effect, bijvoorbeeld een lichtstip.
De eisen ten aanzien van de bundelscherpte zijn zeer verschillend voor verschillende toe
passingen van elektronenstraalbuizen.

Omdat de afbuiging ook altijd enige invloed heeft op de focussering hangt de scherpte af van de af
buiging en daarmee van de plaats waar de bundel het scherm treft. In de meeste gevallen is dit effect
zeer ongewenst. Men kan het binnen de perken houden door de constructie van het toegepaste af
buigsysteem ook in de details zeer goed te doordenken. In kritische gevallen kan men de focussering
corrigeren door het focusserende veld te doen afhangen van een signaal dat afgeleid is van een signaal
dat de afbuiging stuurt; men spreekt in zo’n geval wel van dynamischefocussering. Men kan hiermee
het genoemde bezwaar zeer effectief bestrijden, zij het ten koste van aanzienlijke circuittcchnische
complicaties.
2. Grootte van de straalstroom, d.i. de bundelintensiteit. Er bestaan toepassingen, waarbij de
straalstroom niet groter behoeft te zijn dan enkele pA, in de meeste toepassingen is veel
meer stroom nodig (tot enkele mA, zoals bijv, in weergeefbuizen voor televisie). In het
algemeen geldt dat een grote stroomsterkte en een grote scherpte niet gemakkelijk verenig
baar zijn.
3. Mogelijkheid tot intensiteitssturing. De eisen op dit punt verschillen sterk voor bijvoor
beeld een oscillograafbuis, waarbij de intensiteitssturing (helderheidsregeling) van secun
dair belang is, en bijvoorbeeld televisiebuizen, waarbij het beeldsignaal juist gebruikt wordt
om de bundelintensiteit te sturen.

De scherpte van de afbeelding hangt steeds af van de grootte van de bundelstroom. In het algemeen
kan gezegd worden dat de scherpte afneemt bij toenemende bundelstroom. De grootte van dit
effect hangt af van de inrichting van het kanon, het focusseersysteem en het afbuigsysteem. In
kritische gevallen kan men ook hier de situatie aanzienlijk verbeteren door dynamische focussering
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toe te passen. Dit houdt dan in dat men het foccusserende veld bijregelt in het ritme van de bundelintensiteit. Ook hier geldt dat deze oplossing de complexiteit van het focusseersysteem aanzienlijk
verzwaart.
4. De eisen, welke gesteld worden aan de dejlectie kunnen ook aanzienlijk verschillen, met
name ten aanzien van de hoek, waarover de bundel afgebogen moet kunnen worden. De
afbuighoek, die in oscillograafbuizen gevraagd wordt, is veel kleiner dan die welke in tvbuizen geëist wordt. Oscillograafbuizen hebben meestal een betrekkelijk klein scherm,
terwijl de lengte van de buis er niet zo op aan komt. Bij tv-buizen eist men een zo kort moge
lijke totale buislengte, terwijl het scherm hier zeer groot is. In moderne tv-buizen bedraagt
de afbuighoek 110°.
Focussering en deflectie worden bereikt met elektronenoptische systemen die, zoals
reeds opgemerkt werd, sterke analogie vertonen met ‘gewone’ optische systemen. Met
name treden hier ook qfbeeldingsfouten (lensfouten) op, die maken dat de scherpte, vooral
bij sterke afbuiging, ongunstig beïnvloed wordt. De optredende afbeeldingsfouten worden
op geheel dezelfde wijze geclassificeerd als in de optica. Men spreekt dus van astigmatisme,
sferische aberratie, coma enz. Door een zorgvuldige opbouw van het elektronenoptische
stelsel kan men deze fouten binnen de perken houden.

5.3. AFBUIGING VAN ELEKTRONENSTRALEN; KEUZE VAN HET DEFLECTIESYSTEEM

5.3.1. Elektrisch veld loodrecht op de bewegingsrichting van het elektron
We beschouwen het geval dat een elektron, dat zich met een snelheid v in de x-richting
beweegt, een homogeen veld binnentreedt waarvan de veldlijnen evenwijdig aan de y-as
zijn. Zo’n veld kan men verkrijgen door middel van afbuigplaten, die op een potentiaal U
worden gebracht (fig. 5.4). We nemen aan dat het veld homogeen is en zich alleen uitstrekt in
de ruimte tussen de afbuigplaten. De lengte der platen zij /, de afstand tussen de platen d.
We beschouwen een enkel elektron, en nemen aan dat bij aanwezigheid van meer elektro
nen (de bundel) er geen onderlinge beïnvloeding optreedt, d.w.z. de ruimtelading speelt geen
rol; als we het gedrag van één elektron kennen, dan kennen we daarmee tevens het gedrag
van de bundel. Met deze aannamen verkrijgen we een redelijke benadering van de prak
tische situatie.
De kracht die op een binnentredend elektron wordt uitgeoefend in de richting van de
positieve plaat wordt gegeven door:

F = qE = qU/d

(5-1)

De versnelling in de richting van de positieve plaat is dus:

a = F/m = qU/md

(5.2)

In de richting loodrecht op de krachtlijnen ondergaat het elektron geen versnelling, daar
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Fig. 5.4. Afbuiging van een elektron in een elektrostatisch veld.

het elektrische veld geen component in die richting heeft. Stellen we bij het binnentreden
van het veld x=0, t = 0, dan geldt op het tijdstip t:

x = vt

en

y=^at2 = ^t2qU/nid

(5-3)

Elimineren van t uit de vergelijkingen (5.3) geeft:
, qU x2
y = i—j —
ma v

(5-4)

Dit is de baanvergelijking van het elektron (paraboolbaan). Voor x = / (einde van de platen)
geldt:
.

I2
ma v

(5-5)

y\= 2—j —

Als het elektron het veld tussen de platen verlaat, beweegt het zich verder rechtlijnig voort
omdat de beweging plaatsvindt in een veldvrije ruimte. De hoek die de voortbewegingsrichting, d.i. de raaklijn aan de baan in x = /, maakt met de oorspronkelijke bewegings
richting, volgt uit:
tan a =

dy!|
dxjx=l

nid v2

(5-6)

Vergelijking van (5.5) met (5.6) leert nog dat ƒ,=!/ tan a. De uittreerichting snijdt dus de
intreerichting halverwege de platen. De afbuiging vindt dus plaats alsof de baan halverwege
ce platen met een knik (hoek a) ombuigt. De afbuiggevoeligheid is omgekeerd evenredig
met v2, dus met het doorlopen potentiaalverschil in de x-richting (d.i. de anodespanning
van de elektronenstraalbuis). Bij hoge snelheid der elektronen is de afbuiggevoeligheid dus
slecht. Om de afbuiggevoeligheid te verbeteren past men in oscillograafbuizen wel zgn.
naversnelling toe. Dit komt er op neer dat men de elektronen in het kanon een matige snel
heid geeft, ze vervolgens afbuigt en daarna nog verder versnelt in een versnellend veld.
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5.3.2. Magnetisch veld loodrecht op de bewegingsrichting
We nemen aan dat het magnetische veld homogeen is en zich uitstrekt over een afstand /
(Hg. 5.5). De magnetische inductie B staat loodrecht op het vlak van tekening (z-richting).
Op het elektron wordt nu een kracht uitgeoefend, die gegeven wordt door
F = Bqu

(5.7)

Deze kracht is gericht in de y-richting (rechterhandregel). Ten gevolge van deze kracht zal
het elektron van zijn baan gaan afwijken, doch de beweging zal steeds loodrecht op de
inductielijnen blijven. F en v liggen dus beide in een vlak loodrecht op B. Bovendien geldt
steeds gedurende de beweging dat F loodrecht staat op v. De kracht verricht dus geen ar
beid op het elektron; v blijft constant van grootte. Aan deze combinatie van voorwaarden
kan alleen worden voldaan als het elektron een cirkelbaan beschrijft in een vlak loodrecht
op B. Op het elektron werken dan twee krachten, te weten de kracht F en de centripetale
kracht nw2/r. Deze krachten moeten evenwicht met elkaar maken. De straal r van de
cirkelbaan volgt dus uit

nw2/r = Bqv,

derhalve

r — nw/qB

(5.8)

Vooreen verplaatsing x< rindex-richtinggeldt(fig. 5.5)sin <p = x/r,duscos <p = (l — x2lr2)*.
Voor de uitwijking in de y-richting geldt dan:
y = r—r cos (p = r{l — (1 — x2/r2)*}.

(5-9)

Als / < r geldt voor x = l:
sin <p = l/r = qBl/nw

(5-10)

Fig. 5.5. Afbuiging van een elektron in een magnetisch veld.
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en
y1 = r{l-(l-Z7r2)i}

(5.11)

Als /< r, geldt bij benadering (1 — l2/r2)* ~ 1 — |/2/r2, dus:
ƒ)% r[l —(1—|/2/r2)] ^\l2/r^\l2qB/mv

(5-12)

Uit (5.12) en (5.10) volgt nu:
(5.13)

yi ~ 4/ sin (p

Voor kleine waarden van <p geldt sin 9?^tan <p, dus:
J’i ~

(5-14)

lan

Dit betekent dat de raaklijn aan de baan in het punt waar het elektron het veld verlaat (x = /)
bij benadering de x-richting snijdt in het punt x = |/ en onder een hoek (p (de afbuighoek)
waarvoor geldt tan cp^qBl/mv (fig. 5.6). De werking van het afbuigveld komt in eerste be
nadering weer a.h.w. ne^r op een kniksgewijze baanverandering halverwege het veld. De
afbuiging is evenredig met B (dus met de stroom door de afbuigspoelen) en omgekeerd
evenredig met v, dus omgekeerd evenredig met de wortel uit de versnellingsspanning. Hier
uit blijkt dat bij hoge versnellingsspanningen elektromagnetische afbuiging de voorkeur
verdient boven elektrostatische. Bovendien heeft elektromagnetische afbuiging het voor
deel dat de beeldfouten bij grote afbuighoeken gemakkelijker binnen aanvaardbare propor
ties kunnen worden gehouden dan bij elektrostatische afbuiging.

x=l

x=0

<P,

3’i

T

Fig. 5.6. Bepaling van de afbuighoek bij magnetische afbuiging.
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5.3.3. Keuze van de afbuigmethode in praktische gevallen
De voorgaande beschouwingen maken duidelijk dat de keuze van de afbuigmethode en de
focusseermethode afhangen van de eisen die men aan de elektronenstraalbuis stelt. Be
schouwen we als voorbeeld de weergeefbuis voor televisie. We hebben reeds gezien dat hier
de focussering zowel elektrostatisch als magnetisch kan zijn. Weliswaar kan men met een
zeer zorgvuldig ontworpen magnetische focusseerlens meestal een iets grotere scherpte
bereiken dan met een elektrostatische lens, voor een weergeefbuis is dit niet zo belangrijk,
daar de eisen ten aanzien van de scherpte der afbeelding hier niet extreem zijn. Het is vol
doende wanneer afzonderlijke beeldpunten gescheiden worden weergegeven. De keuze van
de focusseermethode kan men dus laten afhangen van praktisch constructieve overwegin
gen, die bij de huidige stand van de techniek in het voordeel uitvallen van het elektrosta
tische systeem.
Ten aanzien van de afbuigmethode is de keuze niet moeilijk. In weergeefbuizen voor tele
visie past men zeer hoge eindspanningen toe om bij niet te grote bundelstroom voldoende
lichtenergie te verkrijgen. De spanningen bedragen 14-18 kV voor zwartwit-buizen en ca.
25 kV voor kleurentelevisiebuizen. Bovendien wenst men zeer grote afbuighoeken toe te
passen, teneinde de totale lengte van de buis zo klein mogelijk te houden. Zoals we gezien
hebben, is bij deze combinatie van omstandigheden magnetische afbuiging de aangewezen
methode. Men gebruikt hiertoe om de buishals aangebrachte spoelen. Om een afbuiging
van de bundel te verkrijgen die lineair afhangt van de tijd moet de sterkte van het magneet
veld ook lineair afhangen van de tijd, d.w.z. de bckrachtigingsstroom van de afbuigspoel
moet zaagtandvormig zijn. Deze zaagtandvormige stroom heeft bovendien een constante
periodeduur. Het feit dat een grote spoel een betrekkelijk moeilijk te hanteren component
is in een schakeling, leidt, dank zij de constante frequentie van de bekrachtigingsstroom,
niet tot onaanvaardbare complicaties. Het eigenlijke beeldsignaal, dat componenten van
vrij hoge frequentie bevat, wordt gebruikt voor intensiteitsmodulatie van de bundel en
speelt dus geen directe rol bij de afbuiging.
Beschouwen we nu de situatie bij oscillograafbuizen. Hier doet de lengte van de buis er
niet zo veel toe, de afbuighoeken kunnen dus vrij klein zijn. Ook is de versnellingsspanning
veel lager (tot enkele kV). De toepassing van elektrostatische afbuiging is hier dus wel
mogelijk en bovendien noodzakelijk omdat het door de buis te verwerken signaal nu ge
bruikt wordt om de bundel af te buigen. Zou men elektromagnetische afbuiging toepassen,
dan zou het signaal gebruikt moeten worden om een afbuigstroom door een afbuigspoel te
vormen. Bij hoogfrequente signalen zou dit ernstige moeilijkheden geven. Elektrostatische
sturing op afbuigplaatjes is veel eenvoudiger en is goed mogelijk tot zeer hoge frequenties,
in moderne oscillografen tot meer dan 100 MHz.
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6. GASGEVULDE BUIZEN

6.1. INLEIDING

Voor de werking van vacuümbuizen is een hoge kwaliteit van hel vacuüm essentieel. Bevat
een buis enig gas, dan ontstaan er door botsingen van de elektronen met gasatomen
positieve ionen, die de goede werking van de buis ernstig verstoren en haar geheel andere
eigenschappen geven. Voor bepaalde doeleinden is het echter juist aantrekkelijk van deze
bijzondere eigenschappen gebruik te maken. Om dit mogelijk te maken heeft men buizen
ontwikkeld waarbij de ballon, die het elektrodensysteem omhult, gevuld is met een damp
(kwikdamp van 0,001 tot 0,1 mm kwikdruk) of een gas (gewoonlijk neon, argon of een
mengsel daarvan van 0,1 tot 10 mm kwikdruk). Zolang het gas of de damp niet geïoniseerd
is, verschilt het gedrag niet essentieel van dat van vacuümbuizen. Is het gas geïoniseerd, dan
kan er een zgn. ‘gasontlading' optreden. Het woord ‘gasontlading’ stamt uit de tijd dat men
proeven deed met gasgevulde buizen waarbij een condensator zich ontlaadde over de buis.

6.2. TYPEN VAN GASONTLADINGEN

Bij de stroomdoorgang in een gasgevulde buis spelen verscheidene fysische mechanismen
een rol. Afhankelijk van de relatieve belangrijkheid van de onderscheiden mechanismen
in een bepaalde bedrijfstoestand vertoont de stroomdoorgang typische kenmerken. Een
voor praktische doeleinden bruikbare onderscheiding is die in zelfstandige en niet-zelf
standige ontladingsvormen. Hierbij zij opgemerkt dat, afhankelijk van de bedrijfsomstan
digheden, de ontlading in één en dezelfde buis, zowel van het zelfstandige als van het nietzelfstandige type kan zijn.

De niet-zelfstandige ontlading wordt gekenmerkt door de vorming van vrije elektronen
door een oorzaak buiten de eigenlijke ontlading. De stroom door de buis is een functie van
die oorzaak. Wanneer deze ophoudt te bestaan, houdt ook de gasontlading op. De nietzelfstandige gasontlading kan verkregen worden door:
a. thermische emissie (gloeikathode);
b. foto-emissie (fotokathode);
c. foto-ionisatie (bestraling van het gas met snelle deeltjes of gammastraling).

Bij de zelfstandige gasontlading is er geen oorzaak van buitenaf nodig om de ontlading in
stand te houden; de ontlading onderhoudt zichzelf. Elk van de kathode vertrekkend elek
tron moet, via de vorming van ionen in het gas, ervoor zorgen, dat uit de kathode gemiddeld
weer één nieuw elektron vrijgemaakt wordt, dat op zijn beurt weer aanleiding geeft tot de
vorming van een volgend elektron, enz. Bij een zelfstandige gasontlading kan de elektronen-
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emissie van de kathode op twee wijzen plaatsvinden, nl.
a. door bombardement van de kathode door ionen met vrij grote energie (gewoonlijk
60 a 150 eV; de gasgevulde buis met koude kathode);
b. door bombardement van de kathode door zeer veel ionen met vrij lage energie
(10 a 15 eV), die de kathode plaatselijk zo sterk verhitten dat deze thermisch gaat emitteren
(gasgevulde buis met kwikkathode).
>

6.3. NADERE BESCHOUWING VAN DE STROOM DOORGANG IN GA SGEVULDE BUIZEN

We beschouwen een met gas gevulde buis die voorzien is van twee koude metalen elektro
den, waartussen een variabele spanning aangebracht wordt.
Bij zeer lage spanning blijkt er een zeer kleine stroom door de buis te vloeien. Deze is een
gevolg van kosmische straling e.d., waardoor altijd enkele atomen geïoniseerd worden.
Het elektrische veld doet de elektronen naar de anode en de ionen naar de kathode gaan.
Als het veld zwak is. zullen de meeste ionen en elektronen onderweg (vooral aan de wanden)
recombineren tot atomen. Neemt de spanning toe dan kunnen meer van de gevormde ionen
en elektronen de elektroden bereiken; bij een bepaalde spanning bereiken ze nagenoeg alle
de elektroden (punt A in fig. 6.1). In dit gebied hebben we te maken met een niet-zelfstandige
ontlading; er is een beïnvloeding van buiten nodig. De stroom is zo klein (grootte-orde
10~18A), dat deze praktisch verwaarloosbaar is.
Bij toename van de spanning neemt de stroom aanvankelijk niet verder toe (gebied A-B),
doch boven een bepaalde spanning (punt B) gaat de stroom verder toenemen.
De spanning is nu zo groot dat de elektronen en ionen die op weg zijn naar anode resp.
kathode, zoveel energie uit het veld putten dat ze atomen kunnen ioniseren. De voor ionisatie benodigde energie der elektronen heeft voor ieder gas een karakteristieke waarde. De
met deze energie equivalente spanningsmaat heet de ionisatiespanning. Bij een bepaalde
spanning (punt C) neemt de stroom zeer sterk toe bij een kleine toename van de spanning
(doorslag of'break down')- Nu is het ionisatie-effect cumulatiefgeworden: de aanwezige elek-
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Fig. 6.1. Verband tussen stroom en spanning in het gebied beneden de ‘brcak-down’ spanning Uc.
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Fig. 6.2. Karakteristiek in het gebied van de
glimontlading.

Fig. 6.3. Stroombegrcnzing door middel van
een weerstand in serie met de buis.
tronen en ionen geven aanleiding tot het ontstaan van een lawine van nieuwe lading
dragers, die op hun beurt op dezelfde wijze aan het proces deelnemen. Er stelt zich een
evenwicht in bij een stroom waarbij gemiddeld elk ion op zijn reis vanaf het punt van ont
staan tot aan de kathode een nieuw ion produceert. De ontlading is nu zelfstandig gewor
den ; als de uitwendige oorzaak op zou houden gaat het proces toch door. Bij welke span
ning de doorslag inzet, hangt af van de geometrie van de elektroden en van de aard en de
druk van het gas. De doorslagspanning is altijd aanzienlijk hoger dan de ionisatiespanning.

Om beter te doen uitkomen hoe de karakteristiek verloopt in het gebied boven de doorslagspanning Uc toont fig. 6.2 deze nog eens op een aangepaste schaal. Het blijkt dat in een
groot gebied van stroomwaarden de spanning vrijwel niet verandert, d.w.z. een zeer geringe
spanningsvariatie doet het evenwicht verschuiven naar een veel grotere waarde van de
stroom. Om de buis te beveiligen tegen overbelasting dient de stroom beperkt te worden
door middel van een serieweerstand (fig. 6.3). Als de batterijspanning verandert, blijft de
spanning over de buis nagenoeg constant. De gasgevulde buis met koude kathode leent zich
derhalve uitnemend voor spanningsstabilisatie. Door een geschikte keuze van de gasdruk
en de vorm der elektroden kan men buizen ontwerpen voor een zeer bepaalde brandspanning. Een veel voorkomende waarde is 85 volt, doch er bestaan ook buizen met andere
waarden van de brandspanning.
In fig. 6.2 is nog aangegeven dat de brandspanning altijd wat lager ligt dan de doorslagspanning. Om de doorslag tot stand te brengen moet de spanning dus even boven de brand
spanning gebracht worden. Op dit effect zijn een aantal toepassingen van dit type buizen
gebaseerd.
Men noemt het type ontlading dat hier besproken is de zgn. glimontlading. Karakteris
tiek is hierbij dat de potentiaalverdeling in de buis zó is dat vrijwel de gehele spanningsval
optreedt in een klein gebied vlak bij de kathode (kathodeval). Over de rest van de ruimte
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tussen anode en kathode is de spanningsval zeer klein (positieve zuil). Vlak bij de kathode
bevindt zich een aanzienlijke positieve ruimtelading ten gevolge van de ionen.
Bezien we nu wat er gebeurt wanneer de stroom in de glimontlading zeer groot wordt.
We nemen voorlopig aan dat de buis zo ontworpen is dat deze de grote optredende stroom
kan verdragen. Om de karakteristiek bij grote stroomwaarden goed te kunnen weergeven
zetten we de stroom uit langs de horizontale as, de spanning langs de verticale as (fig. 6.4).
Het gebied OC komt overeen met het gebied OC in fig. 6.1. Men duidt de ontlading in dit
gebied wel aan met de naam Townsendontlading.
Dan volgt het gebied van de normale glimontlading, waarin de spanning praktisch
onafhankelijk is van de stroom. Vanaf het punt D begint de spanning op te lopen. Na een
overgangsgebied (de zgn. abnormale glimontlading) verandert bij een bepaalde stroom
plotseling de aard van de ontlading. Bij een spanning die gewoonlijk nog beneden de ionisatiespanning ligt, loopt een zeer grote stroom. Deze bedrijfstoestand noemt men het gebied
van de boogontlading. De stroom blijkt zich nu te concentreren op een klein deel van de
kathode waardoor dit gedeelte zeer heet wordt. Zou de kathode een oxydkathode of een
metalen kathode zijn dan zou deze verbranden of smelten. Wanneer men deze vorm van
ontlading wenst te gebruiken, past men daarom kathoden toe die bestaan uit een kwikplas.
In het hete deel van de kathode verdampt het kwik, doch de buis is zo geconstrueerd dat
het kwik dat in de koudere delen van de buis condenseert, terugvloeit naar de kwikplas.
Evenals de glimontlading is de boogontlading van het zelfstandige type.
6.4. TOEPASSINGEN VAN DE VERSCHILLENDE ON TL A DIN GS VOR MEN

6.4.1. Gasgevulde fotocel
In het voorgaande zijn reeds enkele toepassingen van de glimontlading genoemd. Ook de
andere besproken ontladingsvormen vinden toepassing in de praktische techniek.
Een typisch voorbeeld van toepassing van de niet-zelfstandige Townsendontlading is de
met gas gevulde fotocel. De gasontlading levert hier een versterkingsmechanisme voor de
door de fotokathode geproduceerde elektronenstroom. Voor een verdere beschouwing
wordt verwezen naar hoofdstuk 10.
6.4.2. Gasgevulde gelijkrichtdiode
Een andere toepassing van de niet-zelfstandige ontladingsvorm is de gasgevulde gelijk
richtdiode, die voorzien is van een gloeikathode. De gasvulling bestaat in dit geval meestal
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Fig. 6.4. Karakteristiek bij hoge waarden van de stroom door de gasgevulde buis.
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uit kwikdamp. De ionisatiespanning van kwikdamp is 10,4 volt. Bereikt de spanning deze
waarde, dan krijgen de door de kathode geëmitteerde elektronen zo’n grote snelheid, dat
kwikatomen geïoniseerd worden en daarbij uiteenvallen in elektronen en positieve Hgionen. De elektronen gaan naar de anode, terwijl de ionen zich veel langzamer (door hun
veel grotere massa) naar de kathode bewegen. Deze ionen vormen een positieve ruimtelading, die de negatieve t.g.v. de geëmitteerde elektronen, neutraliseert. Dit is dan ook het
voornaamste doel van de gasvulling in dit type buis. De uit de kathode vrijkomende
elektronen ondervinden nu niet meer de remmende invloed van een negatieve ruimtelading,
zodat reeds bij de genoemde lage anodespanning de verzadigingsstroom bereikt wordt.
Fig. 6.5 toont de karakteristiek van een gasgevulde diode in vergelijking met die van een
vacuümdiode. Zolang de kwikdamp nog niet geïoniseerd is, verschilt de karakteristiek niet
essentieel van die van de vacuümdiode. Zodra ionisatie optreedt verdwijnt de invloed van
de negatieve ruimtelading en vloeit de verzadigingsstroom. Het voordeel van de gasgevulde
diode in gelijkrichtschakelingen is duidelijk: reeds bij lage spanning is een grote stroomsterkte mogelijk; de inwendige weerstand is zeer laag.
Om het gloeistroomvermogen gering te houden past men een oxydkathode toe. Door de
gasvulling is de buis zeer gevoelig voor overbelastingen. Wordt de spanning over de buis te
hoog, dan wordt de snelheid waarmee de ionen de kathode treffen zo groot dat deze door het
ionenbombardement beschadigd wordt. Men noemt dit desintegratie van de kathode.
De spanning waarbij desintegratie van de oxydkathode optreedt, is karakteristiek voor de
gasvullingen bedraagt bij Hg 22 V, bij Ar 25 V en bij Ne 27 V. Merkwaardig is dat het effect
discontinu is. Beneden de genoemde grenswaarden treedt geen desintegratie op.
In verband met het gevaar van kathode-desintegratie moet ervoor gezorgd worden, dat
positieve ionen ook gedurende de opwarmtijd, als de stroom nog niet de normale waarde
heeft, niet met te grote snelheid op de oxydkathode kunnen terechtkomen. Bij kleine
stroom is immers de spanningsval over de stroombegrenzingsweerstand gering, zodat de
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Fig. 6.5. Vergelijking van de karakteristieken van de gasgevulde diode en de hoogvacuümdiode.
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spanningsval over de buis groot is. Daartoe wordt in de schakeling gewoonlijk een tijdrelais toegepast, dat de anodespanning pas inschakelt, nadat de kathode voldoende lang
voorverhit is.
In gasgevulde buizen past men vaak kathodeconstructies toe, waarbij de warmte-afvoer door stra
ling zeer gering is, zodat slechts weinig gloeivermogen nodig is. Men bereikt dit door de gloeidraad
in de vorm van een spiraal uit te voeren en door in de omgeving van de kathode metalen schermen
aan te brengen, die de warmtestraling reflecteren. Dat dit mogelijk is, is een gevolg van het feit dat
in de omgeving van de kathode geen negatieve ruimtelading aanwezig is. Bij hoogvacuümbuizen
kan men zulke constructies niet toepassen, immers zou hier de negatieve ruimtelading emissie in
de holten en groeven van het kathode-oppervlak onmogelijk maken.
Een hoge gasdruk is gunstig om een geringe verdamping van de kathode te verkrijgen en
om de ruimtelading effectief te compenseren (lage brandspanning). Bij te hoge gasdruk
bestaat het gevaar dat ‘omgekeerde doorslag' (Eng. reverse breakdown) optreedt. Bij een
bepaalde negatieve anodespanning gaat de buis geleiden. Ionen begeven zich dan naar de
anode en kunnen dan uit de anode elektronen vrij maken die weer ioniserend optreden.
De buis is dan niet meer bruikbaar als gelijkrichter.

6.4.3. Gasgevulde triode of thyratron
Een buis met interessante mogelijkheden ontstaat als men in de gasgevulde diode met gloeikathode een rooster aanbrengt. Wordt dit rooster op een negatieve potentiaal gebracht
ten opzichte van de kathode, dan zullen, zolang de resulterende instelspanning negatief is,
geen elektronen de anode bereiken, zodat ook geen ionisatie optreedt. Maakt men nu de
resulterende instelspanning positief door de potentiaal van het rooster te verhogen, dan kan
ionisatie optreden, waarna de buis doorslaat en gaat geleiden. Zodra dit het geval is
worden de metalen delen van het rooster omgeven door een wolk van positieve ionen, die
het elektrostatische veld van het rooster afschermen. De buis kan dan niet meer gedoofd
worden door het rooster opnieuw sterk negatief te maken; de enige manier om de buis
weer te doven bestaat in het verlagen van de anodespanning tot een waarde die ligt beneden
de ionisatiespanning. De gasgevulde triode werkt dus, zodra doorslag is opgetreden, geheel
als een diode; het bijzondere is dat het moment van doorslaan kan worden geregeld met
behulp van de roosterspanning. Men noemt dit type buis wel thyratron (het Griekse woord
thyra betekent deur). Het thyratron kan blijkbaar werken als een gelijkrichter, waarvan
de doorlaatperiode geregeld kan worden met een roostersignaal. Men spreekt van een
gestuurde gelijkrichter.
Vaak is het rooster van een thyratron, in tegenstelling tot de maasvormige constructie bij
een hoogvacuümbuis, een cilindrische elektrode, die kathode en anode omringt en ze
scheidt door een diafragma met één of meer gaten erin (fig. 6.6).
Het thyratron vindt voornamelijk toepassing in de elektrische energietechniek en de
regeltechniek als gestuurde gelijkrichter of als gestuurde schakelaar. Het kan grote stromen
inschakelen met een zeer geringe stuurenergie. Tegenwoordig gebruikt men in vele gevallen
waarin vroeger thyratrons gebruikt werden halfgeleidercomponenten met soortgelijke
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eigenschappen, zgn. thyristoren. Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar
hoofdstuk 8.

6.4.4. Kwikkathode-gelijkrichter; ignitron
Bij de behandeling van de zelfstandige ontladingsvormen hebben we naast de glimontla
ding de boogontlading leren kennen. De glimontlading vindt toepassing in de reeds be
sproken spanningsstabilisatiebuizen, de boogontlading heeft toepassing gevonden in de
energietechniek voor het gelijkrichten van zeer grote stromen. Bij deze ontladingsvorm
bestaat de ionenstroom uit een zeer groot aantal langzame ionen. De stroom concentreert
zich op een klein gedeelte van de kathode die daardoor sterk verhit wordt en als gevolg
daarvan thermisch gaat emitteren. Het enige type kathode dat tegen dit geweld bestand is, is
een kathode die gevormd wordt door een kwikplas. Door de optredende hoge tempera
turen gaat het kwik verdampen zodat er voortdurend aanvulling plaats vindt van de kwik
damp met kwik uit de kathode. Anderzijds condenseert er ook voortdurend kwikdamp in
het koude gedeelte van de buis. Het hier gevormde vloeibare kwik stroomt terug naar de
kathode, zodat er een dynamisch evenwicht ontstaat tussen verdamping en condensatie.
Als de buis in bedrijf is, dwaalt over de kathode een lichtvlek, de zgn. ‘kathodevlek’, waarop
de boogontlading zich concentreert. Vlak bij de kathode blijkt de veldsterkte zeer groot te
zijn, het is daardoor waarschijnlijk dat naast thermische emissie ook veldemissie een rol
speelt.
Voor het starten van de boogontlading is een hulpelektrode aanwezig. De kathodeemissie wordt ingeleid door middel van een vonk tussen deze ontsteekelektrode en het kwik.
Men noemt met zo’n ontsteekelektrode ingerichte buizen wel ignitrons.
De kwikkathode-gelijkrichter is een zeer robuuste buis, die geschikt gemaakt kan worden
voor zeer grote stromen, tot honderden ampères.
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7. EIGENSCHAPPEN VAN HALFGELEIDERS; DE
pn-OVERGANG
7.1. BANDENSCHEMA, FERMINIVEAU, INTRINSIEKE HALFGELEIDERS

In het hoofdstuk over emissieverschijnselen hebben we kennis gemaakt met de moderne
fysische inzichten inzake de geleiding van elektriciteit. We hebben gezien dat een elektron
dat aan een atoom is gebonden geen willekeurige energie kan bezitten. De quantummechanica leert dat slechts bepaalde discrete energieniveaus toegelaten zijn. Welke deze
niveaus zijn hangt af van het elektrische veld waarin het elektron zich beweegt en dat ver
oorzaakt wordt door de elektrische lading van het atoom. Bovendien geldt dat, bij aanwe
zigheid van verscheidene elektronen in de invloedssfeer van hetzelfde atomaire veld, per
toegelaten niveau slechts twee elektronen aanwezig kunnen zijn, die dan nog tegengestelde
spin moeten hebben (uitsluitingsprincipe, Pauliverbod). Verenigen zich de atomen tot
moleculen of tot vaste stoffen, dan blijft de hoofdregel gelden. Echter, in de vaste stof bevin
den zich alle elektronen in een gemeenschappelijke invloedssfeer, die bepaald wordt door
de aard van het kristalrooster. Het totale aantal toegelaten niveaus blijft gelijk, doch aan
gezien de toegelaten energieniveaus ook nu niet mogen samenvallen, treedt spreiding der
energieniveaus op rondom de oorspronkelijke, voor een geïsoleerd atoom geldende, energiewaarden. De toegelaten niveaus verenigen zich tot banden, die van elkaar gescheiden zijn
door zgn. ‘verboden zone’s’ (fig. 7.1). Het aantal binnen een energieband beschikbare niveaus
is weliswaar zeer groot, doch eindig en hangt of van de aard van het materiaal. Bij absolute
temperatuur T = 0°K heeft het systeem een energie die minimaal is. De toegelaten niveaus
worden van onder af opgevuld tot een bepaald bovenste niveau, het zgn. ‘Ferminiveau’.
Wanneer in een stof een elektrisch veld aanwezig is, of wanneer energie wordt toegevoerd
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Fig. 7.1. Bandenschema van een vaste stof.
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in de vorm van warmte, dan zullen de elektronen in staat zijn hun energie te vermeerderen,
dit betekent: overspringen naar een hoger niveau. Het is duidelijk dal dit alleen kan als er
onbezette hogere niveaus zijn die voldoende dicht bij het niveau liggen dat het elektron tot
dan toe bezette. Overgangen binnen een geheel bezette band zijn niet mogelijk. Een stof zal
dus alleen dan een goede geleider van elektriciteit en warmte zijn als een deel der elektronen
zich bevindt in een gedeeltelijk bezette band of in een vrijwel lege band. Zo'n band heet een
geleidingsband. Hel zal duidelijk zijn dat de geleidingsband dc band is met de hoogste
energie (immers de niveaus worden van onder af opgevuld). Elektronen in zo'n band kun
nen gemakkelijk kleine hoeveelheden extra energie opnemen. Het verspringen binnen de
band komt neer op een zich verplaatsen in het kristalrooster. De energie die een elektron
heeft t.o.v. het energieniveau dat de ‘bodem' van de geleidingsband vormt, is dus te beschou
wen als kinetische energie van translatie. Bij vele sloffen is bij T = 0°K de geleidingsband
geheel leeg. Men spreekt dan van een lege geleidingsband.
De eerst volgende bezette band heet valentieband, dit is de band waarin zich de elektro
nen van de buitenste schil (de zgn. ‘valentie-elektronen') bevinden. Als de afstand tussen de
bezette valentieband en de lege geleidingsband groot is, moeten de elektronen over een aan
zienlijke energie beschikken om de sprong te kunnen maken van valentieband naar ge
leidingsband. Wanneer deze zgn. bandafstand (Engels: bandgap) enkele ordes van grootte
groter is dan kT, die immers een maat is voor de aan de lemperatuurbeweging te ontlenen
energie, kunnen vrijwel geen elektronen meer overspringen. Bij 300°K correspondeert kT
met een energie van 26 meV (kT/q = 0,026 V, q is de lading van het elektron). Stoffen met
een bandafstand van enkele eV zijn dus isolatoren en in hel algemeen ook slechte warmte
geleiders. Fig. 7.2 schetst de situatie bij diamant. De bandafstand is 7 eV, de slof is dus een
isolator.
Is de bandafstand klein, dan kunnen bij kamertemperatuur sommige elektronen over
springen uit de valentieband naar de lege geleidingsband. Voorbeelden zijn silicium
energie
in eV
H'
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SS»
Fig. 7.2. Bandenschema van een isolator (diamant, bandafstand 7 eV).
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(bandafstand 1,2 eV) en germanium (bandafstand 0,78 eV). Zulke stoffen heten halfgeleiders.
In beperkte mate is geleiding mogelijk. Als we te maken hebben met zuivere kristallen (niet
verontreinigd met vreemde elementen) spreken we van een intrinsieke halfgeleider.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat het geleidingsvermogen van een intrinsieke
halfgeleider beter is naarmate a. de bandafstand kleiner is; b. de temperatuur hoger is,
want bij hogere temperatuur kunnen meer elektronen overspringen naar de geleidingsband; de intrinsieke halfgeleider heeft dus een negatieve temperatuurcoëfficiënt.
In een metaal overlappen de valentieband en de geleidingsband elkaar, er is daar dus een
gedeeltelijk bezette band. Op grond hiervan zijn metalen goede geleiders voor elektriciteit
en warmte.
In hel voorgaande is enkele malen sprake geweest van het verspringen van elektronen van de éne
band naar de andere en van het verspringen van elektronen tussen verschillende niveaus binnen de
geleidingsband. Het verspringen tussen energieniveaus komt neer op het zich verplaatsen van een
elektron in de kristalstructuur Aan deze voorstellingswijze dient men een zeer betrekkelijke beteke
nis toe te kennen. Volgens de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg is het principieel onmogelijk
zowel plaats als snelheid van een zich bewegend elektron nauwkeurig te kennen. Met behulp van
genoemde relatie kan men gemakkelijk aantonen dat de onzekerheid in de plaatsbepaling van een
elektron, dat deel heeft aan de thermische agitatie van zijn omgeving, bij T = 300° K een gebied
bestrijkt waarin zich verscheidene duizendtallen atomen bevinden. Hoewel de individuele elek
tronen dus met onderling onderscheidbaar zijn, heeft het wel zin om over aantallen elektronen te
spreken. In de meeste beschouwingen over halfgeleiderproblemen komt het vooral aan op con
centraties van ladingdragers (aantallen per volume-eenheid), niet op nauwkeurige plaatsbepaling.
Dit houdt in dat men bijna altijd de onbepaaldheid van de plaats der individuele elektronen buiten
beschouwing kan laten.

Hel mechanisme van de geleiding in een halfgeleider verdient nog een nadere beschouwing.
Het is duidelijk dat elektronen die overgesprongen zijn naar de geleidingsband aan de ge
leiding kunnen deelnemen. Omdat er zeer veel lege plaatsen in de geleidingsband zijn,
kunnen ze verder energie met heel kleine beetjes opnemen en afgeven. Wat gebeurt er
echter in de valentieband als er een elektron vertrekt naar de geleidingsband? Dit elektron
laat een lege plaats achter in de valentieband. Men noemt dit een gat (Engels: hole). Een
lege plaats in de valentieband betekent echter dat een ander elektron uit de valentieband
zich met slechts weinig energieverandering op de plaats van dit gat kan nestelen, waarbij
het op zijn beurt weer een gat achterlaat. Daarmee kan nu hetzelfde gebeuren. We zien dat
ook op deze manier geleiding kan plaatsvinden (vergelijk een luchtbel in een vloeistof).
Het gat kan qua eigenschappen worden beschouwd als een positief elektron (namelijk het
ontbreken van een elektron). In een intrinsiek halfgeleidermateriaal vindt de geleiding
dus in ongeveer gelijke mate plaats door elektronen in de geleidingsband en gaten in de
valentieband. Men spreekt van elektronengeleiding en van gatengeleiding. De geleiding is
dus voor de helft elektronengeleiding en voor de helft gatengeleiding.

Terzijde merken we op dat hetgeen gezegd werd over de onbepaaldheid van de plaats van een
elektron evenzeer geldt voor de plaats van een gat.
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In de theorie der halfgeleidercomponenten spelen vooral beschouwingen over het transport van
ladingdragers (elektronen en gaten) een rol. Omdat de gebeurtenissen zich op atomaire schaal af
spelen vereist een nauwkeurige beschrijving van zulke kinematische processen een quantummechanische behandeling. Het is duidelijk dat een klassieke beschouwingswijze ontoereikend is, de
ladingdragers bewegen zich immers in een gecompliceerd elektrisch veld dat veroorzaakt wordt
door de atomaire ladingen. Het blijkt nu dat men in vrijwel alle beschouwingen, die betrekking
hebben op voor de halfgeleidertechniek belangrijke problemen, de invloed van dit atomaire veld kan
vertolken door aan de ladingdragers een effectieve massa toe te kennen, die afwijkt van de massa
van het vrije elektron in vacuüm. Voert men deze effectieve massa in, dan kan men verder de klas
sieke bewegingswetten toepassen. De effectieve massa hangt af van de structuur van het atomaire
veld en daarmee van de aard van de stof. De invloed van dit veld op een elektron zal in het algemeen
een andere zijn dan op een gat, de effectieve massa der beide typen ladingdragers zal dus in het alge
meen ook verschillen. We zullen de effectieve massa van een elektron aanduiden met mn, die van
van een gal met mp. Heeft een gat in een bepaalde stof een snelheid vp, dan geldt dus voor de kracht
op dit gat Fp = mp(dnp/dt), in overeenstemming met de (klassieke) wet van Newton. Evenzo geldt
voor een elektron Fn = inn(dt>n/df). Deze kracht kan men zich gesuperponeerd denken op de ato
maire krachten, waarvan de invloed is verrekend door invoering van mp en m„. Voor germanium
geldt mn/m=O,55 en mp/m=0,37, waarin m de rustmassa van het elektron in vacuüm voorstelt.
Voor silicium geldt mn/n = 1,1 en mp/n=0,59. Men ziet hieruit dat de effectieve massa zowel groter
als kleiner kan zijn dan m.
We hebben vroeger gezien dat de waarschijnlijkheid dat een toegelaten niveau bezet is,
beschreven kan worden met behulp van de zgn. Fermifunctie
1

f(W) =

exp [(PF—PFf)//cT] + 1

(7-1)

Hierin stelt Hz het energieniveau voor; WF is het Ferminiveau. Wanneer men nu ook de
dichtheid der toegelaten niveaus in de valentieband en de geleidingsband kent, kan men
berekenen hoeveel elektronen in een gegeven stof zich bij een bepaalde temperatuur in de
geleidingsband bevinden, d.w.z. men kan de elektronendichtheid (of concentratie) in de ge
leidingsband berekenen. Noemen we deze n (dus per volume-eenheid van het materiaal
zijn er n geleidingselektronen). Voor intrinsiek materiaal geldt, zoals we gezien hebben, dat
er een even grote dichtheid p is van gaten in de valentieband. Derhalve geldt

»i = Pi

(7.2)

De Fermifunctie (7.1) hangt sterk af van de temperatuur, het aantal elektronen in de geleidingsband neemt dus sterk toe bij toename van de temperatuur.
Als gevolg van de temperatuurbeweging ontstaan geleidingselektronen en gaten in
paren, men spreekt daarom van thermische generatie van elektron-gatparen. Naast deze
generatie werkt er ook een tegengesteld proces. Als een elektron in de buurt van een gat
komt, kan het elektron op deze plaats aan het kristalrooster gebonden worden. Hel elek
tron neemt dan niet langer deel aan de geleiding, het houdt dus op geleidingselektron te
zijn. Ook het oorspronkelijke gat is opgevuld en draagt niet meer bij tot de geleiding. Zo’n
ontmoeting van een elektron en een gat noemt men een recombinatie. Het is duidelijk dat
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het aantal recombinaties evenredig is met het aantal ontmoetingskansen van elektronen en
gaten en dus met het produkl van de aantallen van beide typen ladingdragers, dus met
Neemt tengevolge van verhoging van de temperatuur de thermische generatie toe, dan
nemen n, en p, toe en dus ook de recombinatiekans. Het aantal generaties per tijdseenheid
is alleen afhankelijk van de temperatuur, bij elke temperatuur stelt zich dus een dynamisch
evenwicht in tussen generatie en recombinatie. We laten de mathematische beschouwingen,
die leiden lot hel formuleren van de uitdrukkingen voor ps en hier achterwege en volstaan
met hel vermelden van hel resultaat. Voor het produkt van pt en vindt men:
p.n. = Wj2 = c-T3 exp(— Wc/kT)

(73)

waarin c een constante is en WG de bandafstand voorstelt.
In het temperatuurgebied rondom T = 300°K is de temperatuurafhankelijkheid ten
gevolge van de factor T3 relatief gering, de zeer sterke temperatuurafhankelijkheid van n3
wordt bijna geheel bepaald door de exponentiële factor. De volgende getallen kunnen een
indruk geven van het aantal vrije ladingdragers in de veel gebruikte materialen germanium
en silicium. Bij T = 300°K is

«j = 2,4-1013 per cm3 voor Ge

en

= 1,5-1O10 per cm3 voor Si

Als men bedenkt dat het kristalrooster ongeveer 5-1022 atomen per cm3 bevat, ziet men
direct dat hel aantal vrije ladingdragers zeer veel kleiner is dan het aantal atomen, geheel
anders dan bij metalen waar elk atoom één of meer geleidingseleklronen bijdraagt. Dat n{
voor Ge aanzienlijk groter is dan voor Si is duidelijk: Si heeft de grootste bandafstand en
deze grootheid heeft een zeer sterke invloed op hel aantal elektronen dat kan overgaan naar
de geleidingsband, d.w.z. op n,.
Bij een intrinsieke halfgeleider bevinden zich bij T = O°K geen elektronen in de geleidingsband,
terwijl de valentieband geheel gevuld is. Het Ferminiveau moet zich dus in de verboden zone (de
bandgap) bevinden. Men zou verwachten dal het juist halverwege de verboden zone ligt, dit blijkt
ook bij benadering het geval te zijn. Meer precies vindt men

(7.4)
2
mn
waarin W' het laagste niveau (de ‘bodem’) van de geleidingsband voorstelt en het hoogste niveau
(het ‘plafond’) van de valentieband (Hg. 7.2). Als mp = m„, ligt
juist halverwege de verboden zone.
WF =

7.2. DE EXTRINSIEKE HALFGELEIDER

We hebben gezien dat germanium en silicium in zuivere vorm halfgeleiders zijn. Deze stof
fen worden op grote schaal in de halfgeleidertechniek toegepast. Ge en Si zijn vierwaardige
elementen. Elk atoom heeft vier bindingen met naburige atomen. Bij elk elektron behoort
een plaats in de valentieband. Elk der vier elektronen in de buitenste elektronenschil (de
zgn. valentie-elektronen) is gekoppeld met een der valentie-elektronen van een naburig
atoom. Men noemt dit type binding ‘covalente binding'. Dat de atomen zich op de beschre-
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Fig. 7.3. Schematische voorstelling van de opbouw van het kristalrooster bij Ge en Si. De streepjes
stellen valentie-elektronen voor, de cirkeltjes de rest van de atomen, d.w.z. positieve ionen met een
lading+ 4^.

ven wijze rangschikken komt doordat bij de gegeven atoomstructuur deze rangschikking
een toestand van minimale energie vertegenwoordigt. Fig. 7.3 geeft een zeer schematische
voorstelling van de opbouw van het kristalrooster. Aan de hand van dit beeld is ook het
overspringen van een elektron naar de geleidingsband te interpreteren. Het beeld laat zien
dat alle valentie-elektronen gebonden zijn aan het kristalrooster: de valentieband is geheel
bezet. Om een elektron los te maken uit het rooster moet de bindingsenergie van zijn
covalente binding overwonnen worden. Hoe meer energie hiervoor nodig is, des te groter is
de verboden zone tussen valentieband en geleidingsband (de bandafstand).
Tot nu toe spraken we slechts over stoffen met een perfecte kristalstructuur. Juist de vol
strekte periodiciteit van het ideale kristalrooster is de oorzaak van de typische structuur
van het bandenmodel, dat gekenmerkt is door de aanwezigheid van een verboden zone,
waarin in het geheel geen toegelaten niveaus voorkomen. In werkelijkheid vertonen vaste
stoffen altijd onvolkomenheden, die van verschillende aard kunnen zijn. In de eerste plaats
kunnen er zgn. ‘roosterfouten’ (dislocaties) bestaan. De besproken regelmatige structuur
van de atoomschikking vertoont hier en daar afwijkingen. Elke asymmetrie in de kristal
structuur geeft aanleiding tot een verstoring in het regelmatige elektrische veld dat de posi
tief geladen atoomkernen veroorzaken. Als gevolg hiervan ontstaan er ook kleine afwij-
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kingen in de bandenstructuur. Een gebied van sterke asymmetrie is het oppervlak van een
kristal, waar de regelmatige schikking op een of andere wijze moet afbreken. Dit gebied
heeft dan ook bijzondere eigenschappen; de onregelmatige structuur van dit gebied be
vordert o.a. het optreden van recombinaties. Met de oppervlakteverschijnselen zullen we
ons in dit hoofdstuk verder niet bezig houden, er wordt echter op gewezen dat zij bij een
gedetailleerde analyse van het gedrag van halfgeleiders mede in de beschouwing moeten
worden betrokken. We komen hier later nog op terug.

Van zeer directe betekenis voor het gedrag van halfgeleidercomponenten is de onregelmatig
heid die ontstaat door de aanwezigheid van chemische onzuiverheden in het kristal.
Stel dat we germanium hebben waaraan een zeer geringe hoeveelheid van een vijfwaardig
element is toegevoegd (bijv, arsenicum). Vier van de vijf valentie-elektronen van het arsenicumatoom kunnen covalente bindingen vormen met naburige germaniumatomen.
Het vijfde elektron kan echter geen partner vinden en is a.h.w. ‘overbodig’. Dit elektron
is slechts gebonden aan zijn atoomkern door een zwakke elektrostatische kracht. Deze
binding is veel ‘losser’ dan die van de elektronen die meedoen aan de covalente binding. Het
kan met slechts een zeer geringe energietoevoer de band met zijn atoomkern verbreken en
©verspringen naar een ander atoom. In het beeld van het bandenschema betekent dit dat
dit elektron een energieniveau bezit dat gelegen is even onder de geleidingsband. Slechts
een zeer geringe energie is nodig om het elektron in de geleidingsband te brengen, waardoor
het gaat deelnemen aan de geleiding. We merken op dat een dergelijk elektron geen gat
achterlaat. Er zijn dus in zo’n stof meer elektronen die aan de geleiding deelnemen dan
gaten. Het achterblijvende atoom is niet meer elektrisch neutraal, het is een ion geworden.

Fig. 7.4a. Schematische voorstelling van kristalstructuur met donoratoom. Het atoom +5 is het
donoratoom. Dit heeft één valentie-elektron dat niet in het kristalrooster past, aangegeven met e.
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Fig. 7.4b. Bandenschema van kristal met donorverontrciniging. Hzd is het donorniveau. Elk geacti
veerd donorniveau levert een elektron in de geleidingsband op.
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Fig. 7.5a. Schematische voorstelling van de opbouw van een kristal met acceptorverontreiniging.
Men noemt zo'n vijfwaardig atoom een donor-atoom omdat het een extra geleidingselektron geeft. Fig. 7.4a schetst zeer schematisch de opbouw van het kristalrooster, fig. 7.4b
toont het bijbehorende bandenschema. De donoratomen liggen, zolang hun aantal gering
is ten opzichte van het aantal atomen in het moederkristal, zo verspreid in de kristalstruc
tuur dat ze elkaar niet beïnvloedend In het bandenschema brengen we dit tot uitdrukking
door de donorniveaus aan te geven met cirkeltjes. Men kan dan de horizontale as in het
bandenschema zien als een schematische aanduiding van de plaats in het kristal. Als een
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bepaald donoratoom is geïoniseerd zeggen we dat het bijbehorende donorniveau is geacti
veerd. Als we willen aangeven dat niet alle donorniveaus geactiveerd zijn doen we dit door
bij de niet geactiveerde donorniveaus het nog gebonden elektron d.m.v. een minteken aan
te geven.
Vervolgens gaan we na wat er gebeurt als we een verontreiniging hebben met een drie
waardig element, bijv, gallium of indium. De drie valentie-elektronen vormen covalente
bindingen met drie elektronen van naburige Ge-atomen. Het elektron van de vierde nabuur
vindt evenwel geen partner. Er blijft dus één plaats voor een elektron open. Als gevolg van
de aanwezigheid van het vreemde atoom is er dus een gat. Elektronen in de valentieband
behoeven maar weinig extra energie om de lege plaatsen op te vullen. Ze laten daarbij
nieuwe lege plaatsen achter. Men noemt de vreemde atomen daarom in dit geval acceptors.
Ze geven dus aanleiding tot het ontstaan van gatengeleiding. In het bandenschema moeten
we de acceptorniveaus even boven het plafond van de valentieband tekenen. Fig. 7.5 illu
streert dit. Halfgeleiders met donor- of acceptortoevoegingen noemt men extrinsieke halfge
leiders. De toevoeging noemt men dotering (Engels: doping). Silicium met donortoevoegingen heet n-type silicium omdat de geleiding plaats vindt d.m.v. negatieve elektronen.
Silicium met acceptortoevoegingen heet p-type silicium, de geleiding vindt plaats d.m.v.
verplaatsing van (positieve) gaten. Wanneer zowel n- als p-type verontreinigingen aanwezig
zijn, wordt het gedrag bepaald door de soort die overwegend aanwezig is; er treedt compen
satie op. Men kan zich daarbij voorstellen dat bijv, in een overwegend n-type materiaal
een deel der door de donoren geleverde vrije elektronen recombineert met de door de
acceptoren geleverde gaten, het restant der vrije elektronen bepaalt het geleidingstype.
Enkele grootteordes: 1 cm3 materiaal bevat ongeveer 5 1022 atomen. De donor- of
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Fig. 7.5b. Bandenschema van kristal met acceptorverontreininging. Geactiveerde acceptorniveaus
(Wa) leveren vrije gaten in de valentieband op.
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acceptorconcentraties die men aanbrengt om n- of p-materiaal te verkrijgen bedragen ca.
1 :106. Er zijn dus ca. 5-10*6 ‘vreemde’atomen per cm3. Om zeker te zijn van aarden sterkte
der dotering dient men uit te gaan van intrinsiek materiaal waarvan de zuiverheid minstens
1:108 bedraagt.

Bij de aangegeven concentratie van verontreinigingen bevinden de vreemde atomen in het kristalrooster zich zo ver van elkaar dat aangenomen mag worden dat ze elkaar niet beïnvloeden. Kiest
men de concentratie van vreemde atomen aanzienlijk hoger, dan nemen de onderlinge afstanden
zoveel af. dat de atomen zich in eikaars veld gaan bevinden. Net als in een intrinsieke vaste stof,
heeft deze interactie opsplitsing van separate niveaus tot banden, ten gevolge. De donorniveaus
gaan dus een zekere eigen bandenstructuur vertonen, waarbij het mogelijk is dat de donorniveaus
en de geleidingsband elkaar gaan overlappen. Het kristal krijgt daardoor eigenschappen, die ge
lijken op die van metalen. Ook om andere redenen veranderen de eigenschappen van sterk gedoteer
de materialen. Bij sterke dotering ontstaat er a.h.w. een nieuwe kristalstructuur met een eigen
regelmaat. De karakteristieke grootheden van het bandenschema, zoals de bandafstand, verande
ren ook. Een ander effect waarmee rekening moet worden gehouden is dat bij bijv, sterke n-dotering
de onderste niveaus van de geleidingsband zo sterk bezet raken dat de band daar niet meer als leeg
mag worden beschouwd. Het uitsluitingsprincipe gaat dan invloed uitoefenen op de activering van
de donorniveaus.
Wanneer het materiaal sterk gedoteerd wordt met zowel donoren als acceptoren, krijgt men even
eens te maken met veranderingen van de fundamentele parameters van het bandenschema. Er is
dan geen sprake meer van eenvoudige compensatie. In situaties waarin de dotering met donoren,
acceptoren of beide zo sterk is dat de fundamentele eigenschappen van de kristalstructuur gaan
afwijken van die van het intrinsieke kristal, spreekt men van degeneratie en van gedegenereerde
kristallen. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat het criterium voor het optreden van degeneratie
is dat de vreemde atomen niet als van elkaar geïsoleerd mogen worden beschouwd, d.w.z. dat een
geleidingselektron of gat zich tegelijk onder de invloed bevindt van meer dan één vreemd ion. Een
andere, meer quantummechanische manier van zeggen is, dat de golflengte van de materiegolf
(De Brogliegoll), die is toegevoegd aan het geleidingselektron (of gat) in de orde is van de afstand
tussen de verontreinigingsatomen. In Ge en Si bedraagt deze kritische dotering 10’8 a 10*9 per cm3.
De bijzondere eigenschappen van gedegenereerde kristallen vinden toepassing in sommige half
geleidercomponenten (o.m. de zgn. tunneldiode). We zullen er ons in dit hoofdstuk verder niet mee
bezig houden. Alle verdere beschouwingen gaan uit van een normale dotering, waarbij geen degeneratie-effecten aan het licht treden.
7.3. MEERDERHEIDS- EN MINDERHEIDSLADINGDRAGERS

In extrinsiek germanium van bijv, het n-type zullen net als bij intrinsiek germanium, in
beperkte mate als gevolg van thermische excitatie elektronen uit de valentieband in de
geleidingsband komen, waarbij dan gaten in de valentieband ontstaan. We hebben dit
thermische generatie van elektron-gatparen genoemd. Er zij nog eens op gewezen dat,
wanneer men bij halfgeleiders spreekt over elektronen en gaten, men altijd uitsluitend die
elektronen en gaten op het oog heeft die meedoen aan de geleiding dus de ‘vrije’ lading
dragers. In n-germanium heeft men dus ten gevolge van de thermische generatie ook steeds
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enkele gaten. De geleiding is dus niet helemaal elektronengeleiding, maar voor een zeer
klein deel ook gatengeleiding. Men zegt dat in n-germanium de elektronen meerderheids
ladingdragers zijn (majorities), de gaten zijn minderheidsladingdragers (minorities). In
p-germanium zijn de gaten meerderheidsladingdragers. De afstand tussen donorniveaus
en de geleidingsband, resp. tussen acceptorniveaus en de valentieband is zo gering dat bij
T^300°K deze niveaus volledig geactiveerd zijn, het aantal meerderheidsladingdragers
is dus nagenoeg even groot als dat der niet-gecompenseerde verontreinigingen.
We hebben gezien dat het aantal generaties per seconde afhangt van de temperatuur; als
de temperatuur toeneemt kunnen meer elektronen de geleidingsband bereiken. Het aantal
recombinaties hangt, zoals we eerder hebben beredeneerd, af van het produkt van de
elektronenconcentratie n en de gatenconcentratie p. Het doet daarbij uiteraard niet ter
zake of de concentraties n en p een gevolg zijn van de dotering van het kristal of van ther
mische generatie, of beide. Het aantal recombinaties is steeds evenredig met np. Nu moeten
generatie en recombinatie met elkaar in evenwicht zijn. De generatie hangt alleen af van de
temperatuur en (in eerste benadering) niet van de dotering van het materiaal. Als de genera
tie in extrinsiek materiaal gelijk is aan die in intrinsiek materiaal, dan moet hetzelfde gelden
voor de daarmee in evenwicht zijnde recombinatie. Deze is in intrinsiek materiaal even
redig met 11^ = n2, in extrinsiek materiaal met np. Er moet dus gelden
pil = n2=fm
(7.5)
Dat het aantal generaties niet afhangt van de dotering is slechts bij benadering juist. De
invloed van de dotering op het aantal generaties is echter dezelfde als op het aantal recom
binaties, zodat het resultaat der beschouwing toch juist is.
Zij Na de acceptorconcentratie en Nd de donorconcentratie, dan moet, omdat elk vreemd
atoom één gat of elektron bijdraagt, bij volledige activering gelden

n + Na = p + Nd

(7.6)

want het gehele kristal moet elektrisch neutraal zijn. Noemen we
Nd-Na=N

(7-7)

dan volgt uit (7.5), (7.6) en (7.7)

n = ±N + (iN2 + n?)*

(7-8)

p = —}N + (iN2 + n2)^

(7-9)

In n-type materiaal is Nd ^n-t en 7Va-+0, dus n = Ndt zodat

n2
n?
p ~ 7 “ Nd

(7.10)

Evenzo geldt in p-type materiaal
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n ~ N.

(7.11)

Men ziet dat in extrinsiek materiaal de meerderheidsconcentratie vrijwel niet van de tempe
ratuur afhangt, terwijl de minderheidsconcentratie zeer sterk van de temperatuur afhangt.
7.4. LEVENSDUUR VAN MINDERHEIDSLADINGDRAGERS

We hebben gezien dat generatie en recombinatie statistisch met elkaar in evenwicht zijn.
De concentratie van vrije ladingdragers die ontstaat heet evenwichtsconcentratie. We zullen
deze aanduiden met ?j0, p0. We vragen ons nu af wat er gebeurt wanneer deze evenwichts
concentratie tijdelijk verstoord wordt doordat er door een of andere oorzaak, bijv, het
invangen van een aantal lichtquanta (fotonen), een aantal extra elektron-gatparen ont
staan. In zo’n geval spreken we van injectie van ladingdragers. Injectiemechanismen zijn,
zoals verderop zal blijken, van fundamenteel belang in de halfgeleidertechniek. Men
noemt de ladingdragers die boven de evenwichtsconcentratie aanwezig zijn wel excesscarriers.
Beschouwen we een stuk p-type materiaal. Door injectie ontstaat een aantal extra elek
tron-gatparen, zodat de concentraties toenemen tot n = n0+An en p = p0 + Ap, waarbij
Ah=Ap. Zolang Ap< p0 is de relatieve toename van de meerderheidsconcentratie zeer
gering, daar echter n0< p0 is de relatieve toename van de minderheidsconcentratie veel
groter. De verhoogde minderheidsconcentratie doet het produkt np toenemen en daarmee
de sterkte van de recombinatie. Het recombinatieproces streeft er naar het kristal weer in de
evenwichtstoestand te brengen. Dit geschiedt niet ineens, maar met een zekere tijdconstan
te. De elektronenconcentratie bl’ijkt te verlopen volgens een betrekking van het type
n = n0 4- An • exp (— t/r)

(7.12)

Hierin is r een tijdconstante die een maat is voor de snelheid waarmee de evenwichtstoe
stand zich weer instelt (vergelijk de tijdconstante van een RC-circuit). De grootheid t wordt
de levensduur van de ladingdragers in het kristal genoemd. Het is duidelijk dat de levens
duur afhangt van de recombinatiesnelheid. Deze hangt, zoals we reeds weten, sterk af van de
perfectie van de kristalstructuur. Een perfect kristal zonder roosterfouten en zonder
oppervlakte-effecten bezit een veel hogere waarde van t dan een imperfect kristal. Ook
zal een klein kristal met relatief groot oppervlak een kleinere waarde van t bezitten dan
een groot kristal met een relatief klein oppervlak (oppervlakterecombinatie). De werking
van de belangrijkste halfgeleidercomponent, de transistor, berust op de mogelijkheid een
door injectie verkregen extra concentratie van minderheden enige tijd te handhaven. Het
zal duidelijk zijn dat alle componenten wier werkingsprincipe een zo hoog mogelijke
waarde van de levensduur vereist, vervaardigd moeten worden uit kristallen met een zo
regelmatig mogelijke structuur, zgn. monokristallijn materiaal. Zulke eenkristallen ver
krijgt men met behulp van speciale kristalgroeitechnieken.
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Het verdwijnen van geïnjecteerde ladingdragers door recombinatie geschiedt natuurlijk
niet doordat de excess-carriers van beide typen met elkaar recombineren: de extra minder
heden recombineren in hoofdzaak met de overvloedig aanwezige meerderheden van de
evenwichlsconcentratie. Wanneer men dit bedenkt, behoeft het geen verbazing te wekken
dat in het algemeen de levensduur van elektronen in p-type materiaal en van gaten in ntype materiaal niet dezelfde is. Men onderscheidt daarom rn en rp.
7.5. DIFFUSIE

In een homogeen kristal zijn de evenwichtsconcentraties der ladingdragers overal gelijk.
Deze bewering geldt uiteraard alleen voor de over de tijd gemiddelde waarde van de con
centraties; generatie en recombinatie vormen immers een dynamisch evenwicht, waarbij
statistische fluctuaties optreden. Echter, de gemiddelde waarde van de stroom van zijn
willekeurig verplaatsende ladingdragers door een bepaalde doorsnede van het kristal is
nul.
Wat gebeurt er nu als de concentratie van ladingdragers door een of andere oorzaak niet
overal dezelfde is? Men dient te bedenken dat dit in een systeem met twee soorten lading
dragers, zoals een halfgeleider, mogelijk is, zonder dat de elektrische neutraliteit verbroken
is, d.w.z. zonder dat er ruimtelading en daarmee een elektrisch veld, optreedt. Er zal in zo’n
geval een stroom van ladingdragers gaan vloeien, die de concentratie van ladingdragers
overal gelijk tracht te maken. Men heeft een soortgelijke situatie bij een ruimte gevuld met
gas waarbij de druk niet overal dezelfde is. De moleculen zullen zich dan zodanig verplaat
sen dat de druk overal gelijk wordt. Het principe dat hiertoe leidt noemt men diffusie.
Diffusiestromen vinden dus hun oorzaak in een concentratiegradiënt. De oorzaak van de
diffusie moet in de eerste plaats gezocht worden in botsingen van de ladingdragers met het
kristalrooster, niet in botsingen van de ladingdragers tegen elkaar. Op analoge wijze zijn
bij de diffusie van een gas in de eerste plaats de botsingen der moleculen met de wanden van
het vat de oorzaak.
Het ligt voor de hand dat de grootte van de diffusiestroom evenredig is met de grootte
van de concentratiegradiënt, d.i. de verandering van de concentratie per lengte-eenheid.
Beschouwen we gemakshalve een ééndimensionaal geval, waarbij de concentratie alleen
in de x-richting een variatie vertoont en de concentraties in vlakken loodrecht op de x-as
niet variëren, dan is de elektronenstroom ten gevolge van de diffusie evenredig met dn/dx,
en de gatenstroom evenredig met dp/dx. De stroom-dichtheden (stroom per eenheid van
oppervlakte), die hiermee corresponderen zijn dus
i

r> d'1

/„ = </Dn3s

(elektronenstroomdichtheid)

(7.13)

(gatenstroomdichtheid)

(7-14)

en
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Het minteken in de laatste formule brengt tot uitdrukking dat de lading van een gat tegen
gesteld is aan die van een elektron. In het algemene geval zijn beide componenten aanwezig.
Wanneer de afwijkingen van de evenwichtsconcentratie niet te groot zijn treedt geen
wederzijdse beïnvloeding op. De totale diffusiestroomdichtheid volgt dus uit:
,
.
,
dn
dp
Jd = 7n + /p= <]Dn — - qDp —
dx
dx

(7-15)

Hierin zijn Dn en Dp evenredigheidsconstanten, de zgn. diffusieconstanten. Evenals dit bij
de effectieve massa en de levensduur het geval is, verschillen ook de diffusieconstanten voor
elektronen en gaten, dus in het algemeen is Dn = Dp. De dimensie van de diffusieconstante
is [/2 • t"*]. Voor Ge geldt bij T = 300°K; Dn= 100 cm2 • s~ 1 en Dp = 49 cm2 • s"l. Voor Si
geldt: Dn = 35 cm2- s” * en Dp= 12 cm2-s“ *. Diffusiestromen hebben hun ontstaan dus niet
te danken aan de aanwezigheid van een elektrisch veld, maar uitsluitend aan de aanwezig
heid van concentratieverschillen van ladingdragers.
Dat diffusiestromen in halfgeleiders belangrijk zijn en in metallische geleiders niet, komt omdat in
deze laatste de geleiding alleen plaatsvindt door elektronen. Een lokale verhoging van de concen
tratie der vrije ladingdragers is niet mogelijk doordat dan geen elektrische neutraliteit meer be
staat : de elektronen stoten elkaar af. In een halfgeleider worden de minderheden a.h.w. afgeschermd
door de’meerderheden, die ervoor zorgen dat ook bij lokale verschillen van de concentratie der
minderheden, de elektrische neutraliteit gehandhaafd blijft.
Een grootheid die in veel berekeningen over diffusiestromen een rol speelt en die direct een
indruk geeft van de wijze waarop het diffusieproces in een bepaald materiaal verloopt, is de
difliisielengte L, d.i. de afstand waarover een groep ladingdragers diffundeert totdat hun
aantal is gereduceerd met een factor e = 2,72... ten gevolge van recombinaties. Het is dui
delijk dat de grootte van L samenhangt met de grootte van de diffusieconstante en met de
levensduur van de ladingdragers. Een nadere analyse leert dat het verband gegeven wordt
door L = (rD)\ We moeten weer onderscheid maken tussen de diffusielengte voor gaten Lp
en die voor elektronen Ln. In het algemeen is Lp=/= Ln. Aangezien r sterk afhangt van de
aard van de kristalstructuur en t en D ook nog afhangen van de temperatuur, kan men
geen vast getal voor Lp en Ln opgeven. Om een indruk te geven van de orde van grootte:
voor Ge met rn= 10 ps is Ln^0,22 mm. Men kan L ook definiëren als de gemiddelde af
stand waarover ladingdragers zich door diffusie verplaatsen alvorens te recombineren.
Diffusiestromen spelen bij de werking van halfgeleidercomponenten een essentiële rol.

Het verband L = (xD)i is als volgt af te leiden. Beschouw een stukje ter lengte Ax in een staaf n-materiaal met doorsnede A (fig. 7.6). Stel dat dit stukje doorlopen wordt door een diffusiestroom van gaten
AIP. Binnen het stukje Ax treedt recombinatie op, de stroom die rechts uittreedt is dus kleiner dan
de stroom die links binnentreedt. De stroomdichtheid Ip is dus een functie van x.
Het aantal gaten dat door recombinatie verdwijnt zonder door thermische generatie te worden
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aangevuld, is evenredig met het aantal gaten dat boven de evenwichtstoestand aanwezig is. Dit aan
tal bedraagt A Ax Ap als Ap de concentratie der extra gaten voorstelt (Ap = p — p0) Het aantal gaten
dat per tijdseenheid door recombinatie verloren gaat is dus A toc-Ap/tr Dit moet gelijk zijn aan het
verschil tussen de afgevoerde en de aangevoerde gaten, dus gelijk aan — q-1.4 [7p(x +Ax) — /p(x)],
zodat moet gelden:

Ap =
tp

1 fp(x +Ax) — 7p(x)
q
Ax

(7.16)

Laten we Ax infinitesimaal klein worden, dan gaat dit over in
Tp

(7-17)

dx

Volgens (7.14) is nu /p= — qDp(dp/dx) = -qDp{d(Ap)/dx}, want Ap = p-poen p0 is een constante.
Vullen we dit in. dan gaat (7.17) over in:

d2(Ap) = Ap
dx2
Dprp

(7.18)

De algemene oplossing van deze differentiaalvergelijking voor de concentratie der extra lading
dragers is:
Ap = Ci exp [-x/Lj + C, exp [x/Lp]

(7.19)

waarin Lp=(Dprp)4 De integratieconstanten Ct en C2 moeten bepaald worden uit de randvoor
waarden. Zij voor x = 0, Ap = Ap(0). Voor x-*oo moet Ap = 0 worden.
(7-20)
Dit invullen geeft Ap = Ap(0) exp [ — x/Lp]
Uit (7.20) ziet men dat Lp voldoet aan de eerder gegeven definitie.

A.--------------------- >

p = po + Ap

---- >

/P(x+Ax)

Fig. 7.6. Bij de afleiding van L= (Dr)1.

7.6. STROMEN TEN GEVOLGE VAN ELEKTRISCHE VELDEN

Als er een elektrisch veld aanwezig is in een kristal kunnen de vrije ladingdragers zich onder
invloed van dit veld verplaatsen. Als gevolg hiervan vloeit er een elektrische stroom. De
grootte hiervan is volgens de wet van Ohm evenredig met de veldsterkte E van het elek
trische veld, dus
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(7.21)

I = aE,

waarin 1 de stroomdichtheid voorstelt. De evenredigheidsconstante a heet het soortelijk
geleidingsvermogen. Het is duidelijk dat o evenredig zal zijn met hel aantal beschikbare
ladingdragers en met de grootte van de lading die deze per stuk transporteren. Het hangt
ook af van het gemak waarmee de beschikbare ladingdragers zich kunnen bewegen in hel
kristal. De beweging wordt belemmerd door botsingen met het kristalrooster. Om de
invloed hiervan op het geleidingsvermogen te beschrijven voert men het begrip bewéeglijkheid of mobiliteit der ladingdragers in. Men gebruikt hiervoor de letter //.

Ten gevolge van de thermische agitatie zijn de ladingdragers voortdurend in wanordelijke
beweging. De resulterende snelheid is gemiddeld over een voldoend lange lijd gelijk aan
nul. Onder invloed van een elektrisch veld krijgen de ladingdragers een georganiseerde
snelheid in de richting van het veld. Men noemt dit de driftsnelheid rd. De beweeglijkheid//
wordt gedefinieerd als de evenredigheidsconstante in de betrekking tussen veldsterkte en
driftsnelheid, dus udn = — pnE voor elektronen, vdp = ppE voor gaten. Gewoonlijk is de
beweeglijkheid voor gaten anders (meestal kleiner) dan die voor elektronen. De waarden
van pn (voor elektronen) en pp (voor gaten) hangen af van de kristalstructuur. Er geldt nu
I = q( - zwdn + pvdp) = q(npn + ppp)E, dus :
<r = q(npn + ppp)

(7.22)

De beweeglijkheid hangt af van de temperatuur. Bij toenemende temperatuur neemt in het
algemeen de beweeglijkheid af. Dit is een gevolg van het feit dat bij toenemende temperatuur
de atoomkernen in sterkere mate om hun evenwichtstoestand vibreren. De kans dat la
dingdragers gaan botsen met kernen en aldus in hun beweging belemmerd worden, neemt
toe. De botsingsenergie komt vrij in de vorm van warmte. We concluderen hieruit dat wan
neer het aantal beschikbare ladingdragers niet van de temperatuur afhangt (geleiders en
volledig geactiveerde extrinsieke halfgeleiders) de soortelijke weerstand toeneemt met de
temperatuur (positieve temperatuurcoëfficiënt) en dat stroomgeleiding met warmte
ontwikkeling gepaard gaat (de Joule’se warmte i2R). Bij sterk gedoteerde kristallen kan de
temperatuurafhankelijkheid van p een afwijkend karakter vertonen. Bij 300°K geldt voor
Ge: pn = 3900 cm2- V" 1s-1, pp= 1900 cm2 - V -1 s“ * en voor Si: pn = 1350 cm2-W’s"1,
pp=480 cm2- V”1 s"
Zijn er gelijktijdig zowel stromen ten gevolge van concentratiegradiënten als ten gevolge
van een elektrisch veld aanwezig, dan vindt men de totale stroomdichtheid eenvoudig door
superpositie der afzonderlijke componenten. Derhalve:

dn
ln = qpnnE + qDn —

(7-23)

dp
dx

(7-24)

7P= qpppE-qDp
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De grootheden ;z en D die resp. de eigenschappen van het materiaal beschrijven in het geval
van stromen t.g.v. velden en t.g.v. diffusie zijn beide materiaalconstanten. Het bevreemdt dus
niet dat er een verband kan worden aangegeven tussen beide grootheden. Dit blijkt te
worden gegeven door /z/D = q/kT. Men kan D dus bepalen uit een meting van het gelcidingsvermogen.

Voor de afleiding van deze betrekking beschouwen we een staaf halfgeleidermateriaal waarvan de
dotering inhomogeen is, en wel zó dat links de staaf n-type is en rechts p-type (fig. 7.7). Ergens in
het midden is de staaf intrinsiek. Aan de staaf bevinden zich geen uitwendige aansluitingen. Door
de inhomogene dotering is er overal in de staaf een concentratiegradiënt van elektronen en gaten.
Op grond hiervan moeten we aannemen dat er diffusiestromen optreden. Hierdoor verplaatsen
zich elektronen van links naar rechts en gaten van rechts naar links. Uiteraard leidt dit tot het
ontstaan van een ruimteiadingsdichtheid in de staaf, die een elektrisch veld en een elektrostatische
potentiaalverdeling ten gevolge heeft. Als gevolg hiervan zullen veldstromen optreden die de oor
spronkelijke diffusiestromen tegenwerken. In de evenwichtstoestand is de algebraïsche som der
diffusie- en veldstromen natuurlijk gelijk aan nul. We kunnen een elektrostatische potentiaal
l/(x) definiëren, die een functie is van de plaats x. Arbitrair stellen we de potentiaal nul in het in
trinsieke middenstuk van de staaf.
Men kan algemeen aantonen dat voor een verzameling van deeltjes die elkaar niet onderling
beïnvloeden, doch die wel alle onderworpen zijn aan de invloed van een potentiaalveld, geldt dat de
deeltjes zich zo verdelen dat hun concentraties c exponentieel afhangen van de potentiële energie
H' volgens de betrekking
c = c0 exp [-Wv/kT~\

Een eenvoudig voorbeeld vindt men in de verdeling van de concentraties van gasmoleculen met
massa ni die zich vrij kunnen bewegen in een ruimte en waarop alleen de zwaartekracht werkt
(dichtheidsverdeling in de atmosfeer). De potentiële energie hangt af van de hoogte z volgens
Wv — nigz^ zodat voor de dichtheidsverdeling geldt c = const. exp [ — mgz/kT]. Dit is de formule van
Boltzmann, de factor exp [— PVp/kT] heet de Boltzmannfactor.
In ons geval betekent dit voor de elcktronenconcentratie als functie van de plaats

n = n, exp [qU(x)/kT]

(7-25)

Nu moet er evenwicht zijn tussen de diffusie en de veldstroom, derhalve moet volgens (7.23) gelden
dn
dx

(7-26)

qHniiE = -qDn —

Nu is E = — dl/(x)/dx, terwijl uit (7.25) volgt
dn
dx

n type

q
dl/ (x)
kTn dx

intrinsiek

p-typc

Fig. 7.7. Staaf halfgeleidermateriaal met inhomogene dotering.
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Dit invullen in (7.26) geeft de betrekking pJDn = q/kT, welke bekend staat als de relatie van Einstein.
Voor de verhouding /.ip/Dp vindt men uiteraard dezelfde uitkomst.
In het voorgaande is stilzwijgend ondersteld dal de elektronenstromcn en de gatenstromen ieder
afzonderlijk in evenwicht zijn. Men kan zich afvragen of dit wel nodig is en of het niet voldoende is
dat de totale stroom in evenwicht is, m.a.w. dat de elektronen- en gatenstromen elkaar kunnen com
penseren. Dat dit niet mogelijk is ziet men in door te bedenken dat in een dergelijk geval in de even
wichtstoestand een voortdurend transport van elektron-gatparen van links naar rechts zou optreden
(of andersom). In het linkergedeelte zouden dus voortdurend elektron-gatparen worden gegene
reerd, die dan in het rechtergedeelte zouden verdwijnen door recombinalic. Voor de generatie van
een elektron-gatpaar is thermische energie nodig, bij recombinatie komt energie vrij. In de voor
gestelde toestand zou dus energietransport plaatsvinden van links naar rechts, de linkerhelft zou
afkoelen, terwijl de rechterhelft warmer zou worden. Dit is in strijd met de tweede hoofdwet der
thermodynamica, zodat we moeten concluderen dat de elcktronenstromen en de gatenstromen
ieder afzonderlijk in evenwicht moeten zijn.
7.7.

de

pn-ovERGANG (pn-junctie)

We zullen nu het gedrag bestuderen van een configuratie die in de halfgeleidertechniek een
zeer belangrijke rol speelt, nl. de grenslaag tussen een n-type gebied en een p-type gebied, de
zgn. pn-overgang of pn-junctie. We beschouwen twee stukken halfgeleidermateriaal, resp.
met evenwichtselektronen- en gatenconcentraties
pi en n2, p2* waarbij nï^>pï (n-type
materiaal) en p2 ^>n2 (p-type materiaal). Deze beide stukken materiaal brengen we tegen
elkaar zodat er een grenslaag ontstaat (fig. 7.8). Aan de grenslaag bestaat er dan een concentratiegradient van elektronen (omdat n, >n2) en een concentratiegradiënt van gaten
(omdat p2 >pt).
Als gevolg van deze concentratiegradiënten gaan er diffusiestromen vloeien. Elektronen
diffunderen van links naar rechts door de grenslaag, gaten van rechts naar links. Als
gevolg hiervan ontstaat er een herverdeling van de totale lading waarbij rondom de grens
laag gebieden ontstaan die elektrisch niet neutraal zijn. Als er elektronen vanuit het n-gebied
diffunderen naar het p-gebied, zal dat gedeelte van het p-gebied dat vlak naast de grenslaag
ligt, zich negatief opladen. Het deel van het n-gebied dat vlak naast de grenslaag ligt, zal
zich t.g.v. de binnenkomende gaten positief opladen. Deze ladingsverdeling heeft ten ge
volge dat over de grenslaag een elektrisch veld ontstaat. De richting hiervan is zó dat de
daardoor optredende stroom juist tegengesteld is aan de diffusiestroom, zodat er in de
evenwichtstoestand geen netto-ladingtransport door de grenslaag plaatsvindt. Er ont
staat dus een evenwicht waarbij de veldsterkte een bepaalde waarde heeft. Hoe breed het

n
Pi

Fig. 7.8. pn-overgang.
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Pi

P

gebied is dat de ruimtelading bevat, hangt af van de grootte van de ruimtelading die be
nodigd is om het voor evenwicht vereiste elektrische veld te produceren. De ruimteladingslaag bevat geen vrije ladingdragers meer: in het p-gebied hebben de gaten zich gevuld met
elektronen die uit het n-gebied door diffusie zijn binnengekomen, in het n-gebied worden
de elektronen vastgehouden in gaten die uit het p-gebied zijn binnengekomen. Bij bereke
ningen over het gedrag van pn-overgangen neemt men ter vereenvoudiging vaak aan dat de
ruimtelading aanwezig is in een scherp begrensd gebied B = BX + B2 en dat de ruimtela
ding in de gebieden Bx en B2 ter weerszijden van de overgang gelijkmatig verdeeld is. In
werkelijkheid is de overgang natuurlijk geleidelijk. In fig. 7.9 zijn de ruimtelading p, het
bijbehorende elektrische veld E en de potentiaal U voor het bedoelde geïdealiseerde geval
geschetst. Het verband tussen deze grootheden volgt uit de vergelijking van Poisson, die
voor dit eenvoudige eendimensionale geval luidt

d2 <7 _ dE _ p
dx2
dx
s

(7.27)

waarin c de permittiviteit van het materiaal voorstelt. Over het gebied B ontstaat er een
potentiaalverschil Ud. In feite is Ud niet anders dan een contactpotentiaal tussen twee ver
schillende materialen. Deze potentiaalbarrière is de oorzaak van hel ontstaan van het
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Fig. 7.9. Ruimteladingsdichtheid p, veldsterkte E en potentiaal U bij een geïdealiseerde pn-overgang.
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genoemde evenwicht.
De vraag rijst: hoe groot is deze contactpotentiaal? Uit de aard van het mechanisme van
het ontstaan van het evenwicht volgt dat de grootte van Ud afhangt van de concentraties van
de ladingdragers links en rechts van de overgang. Een nadere beschouwing leert dat voor
evenwicht moet gelden
«2
"i

exp (-Tr)

(7.28)

of
P2

/

—
= exP \ w
Pi
kT /

(7-29)

Beide betrekkingen zijn equivalent, daar moet gelden
niP2 =
= j
Hl Pi
Hj22

want de intrinsieke concentraties (nu en ni2) moeten gelijk zijn wanneer de temperatuur
links en rechts van de overgang gelijk is. Er zij aan herinnerd dat
n2, Pt en p2 de evenwichtsconcentraties zijn bij de heersende temperatuur, gegeven door (7.8) en (7.9).
De beschouwing welke tot (7.28) en (7.29) leidt is geheel analoog aan de in par. 7.6 gegeven beschou
wing over het potentiaalverloop in een inhomogeen gedoteerde staaf materiaal. In feite kan men de •
pn-overgang beschouwen als een abrupte inhomogeniteit in de dotcring. Vergelijking (7.29) is
geheel equivalent aan vergelijking (7.25). Met behulp van (7.28) of (7.29) kan men Ud berekenen als
men de dotering Nd van het n-gebied en N„ van het p-gebied kent. Immers geldt n, «Nd en p2~N,.
Uit (7.29) volgt
<7^1
kT

. P2
p,

. P2”i
n,2

WaNd
nf

zodat:

n
kT\
Ud= — In---- —
9

(730)

ni

Voor germanium is (7d^O,3 volt bij Na = 10,6cm-3 en /Vd = 2-10*6cm-3. In silicium is l/d bij gelijke
dolering hoger, daar n; hier kleiner is.

Beschouwen we nader de evenwichtstoestand. In fig. 7.10 is de toestand in het kristal nog
eens zeer schematisch geschetst. Er zijn in het n-gebied evenveel vrije elektronen als donoratomen en bovendien enkele thermisch gegenereerde elektron-gatparen. Voor het p-gebied
analoog. In deze figuur is aangegeven hoe in de gebieden B} en B2 de ruimtelading ontslaat:
ter weerszijden van de overgang hebben we ongeneutraliseerde acceptor- en donoratomen, in deze gebieden treffen we geen vrije ladingdragers aan. Men spreekt wel van een
verarmingslaag of depletion layer (to deplete = leegmaken).
In de evenwichtstoestand hebben we nu te maken met vier stroomcomponenten, die
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met elkaar in evenwicht zijn (d.w.z. hun algebraïsche som is nul), te weten:
1. Een diiïusiestroom van elektronen van links naar rechts, bestaande uit elektronen met
zo grote kinetische energieën dat ze de barrière kunnen overwinnen. We noemen deze Zdn.
2. Geheel analoog hieraan een gatenstroom van rechts naar links 7dp.
3. In het n-gebied worden thermisch elektron-gatparen gegenereerd. Gaten die door
diffusie de pn-overgang bereiken komen daar onder invloed van Ud. Voor deze gaten vormt
de barrière een potentiaaldal. De gaten worden dus door het veld naar het p-gebied gediri
geerd. Dus een gatenstroom /gp van links naar rechts.
4. Geheel analoog is er een elektronenstroom van rechts naar links 7gn.
We merken op dal bij toename van T de thermische generatie toeneemt en daarmee ook
/pP en /gn- De potentiaalsprong Ud verandert nu ook en stelt zich zo in dat 7dn en 7dp zodanig
veranderen dat de algebraïsche som der vier stromen weer nul is.
Vervolgens vragen we ons af wat er gebeurt als we over de beschreven combinatie van
n-materiaal en p-materiaal een uitwendige spanning C/u aanbrengen, afkomstig van een
batterij (fig. 7.11b en 7.11c).
We nemen eerst aan dat we Uu zo kiezen dat de positieve pool van de batterij aan het
n-gebied ligt en de negatieve pool aan het p-gebied. De potentiaalbarrière wordt nu ver
hoogd door het uitwendige veld. Als gevolg hiervan worden de stromen 7dn en Idp kleiner:
er zijn minder ladingdragers die voldoende kinetische energie hebben om de verhoogde
drempel te overschrijden. De stromen 7gn en 7gp ondervinden geen hinder van de verande
ring: deze stromen behouden de waarden die ze in de evenwichtstoestand hadden. Bij vol
doend grote spanning over de pn-overgang vloeien alleen deze stromen, d.w.z. er vloeit
(4) =donoratoom
— = vrij elektron
= acccptoratoom
+ = vrij gat
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Fig. 7.10. Ontstaan van de verarmingslaag rondom de pn-overgang.

137

n

p
Ctrl

4- +

£/=

+ + +
<-

4„

4p
n

4-

n

(a)

4e—M-o)

p
'Uu in sperrichting
4p en /dn-*0
4p en /gn als boven

4-

P

<4 + t/u

Uu
— /gn + /gP

\ + +
4„(-0)

+

4-

4-

--- >

+

4-

(b)

4n

4p

+
n

<4-14
P

4ƒ 2= IdD + /dp

138

^4?

4-

+ +
(c)

->4n

4-

4-

4-

Uu in doorlaatrich:
4P en /d0 nemen ta
Itp en /gn als bovec

een kleine uitwendige stroom ter grootte Zgn + /gp, de zgn. verzadigingsstroom of sperstroom.
De grootte van deze stroom hangt in principe niet af van de grootte van de uitwendige
spanning.
Vervolgens sluiten we de batterij juist andersom aan. De potentiaaldrempel wordt nu
verlaagd door de uitwendige spanning. Op de stromen /pn en Zgp heeft dit geen invloed,
doch de stromen Zdn en Zdp nemen nu toe, daar veel meer ladingdragers voldoende kinetische
energie hebben om de verlaagde drempel te overschrijden. Er vloeit een grote uitwendige
stroom. Men zegt dat door de verlaging van de potentiaaldrempel gaten vanuit het p-gebied
in het n-gebied worden geïnjecteerd (stroom Zdp), terwijl tegelijk elektronen vanuit het
n-gebied in het p-gebied worden geïnjecteerd (stroom Zdn). De gaten- en de elektronen
stromen zijn tegengesteld gericht, doch de hiermee corresponderende elektrische stromen
hebben dezelfde richting als gevolg van het verschillende teken van de lading van elek
tronen en gaten.
Opmerking. We hebben aangenomen dat de gehele uitwendig aangebrachte spanning
over de overgang verschijnt. In werkelijkheid is er een gering ohms spanningsverlies in de
p- en n-gebieden buiten de verarmingslaag. Men kan hiervoor een correctie aanbrengen, in
eerste benadering kan men het effect hiervan vertolken door een kleine weerstand in serie
met de uitwendige batterij aan te nemen; het betoog ondergaat echter geen essentiële
wijziging.
Om te berekenen hoe groot de geïnjecteerde stroom wordt gaan we eerst na hoe de nieuwe
concentraties van ladingdragers worden juist buiten de pn-overgang bij aanwezigheid van
een uitwendig aangebrachte spanning over het kristal. Wanneer er géén uitwendige span
ning is, gelden de betrekkingen (7.28) en (7.29). Is er een uitwendige spanning, dan is het
potentiaalverschil over de barrière Ud — Uu. Er treedt injectie op van minderheden (elek
tronen worden geïnjecteerd in het p-gebied, gaten in het n-gebied). Zolang de concentratie
der geïnjecteerde minderheden gering is vergeleken met de concentratie der reeds aanwezi
ge meerderheden blijft het karakter van meerderheden en minderheden behouden. Het
ligt onder deze omstandigheden voor de hand te veronderstellen dat de nieuwe concentra
ties gevonden worden door in (7.28) en (7.29) in plaats van Uó de nieuwe spanningsval over
de overgang in te vullen, dus Ud — Uu. Een nadere beschouwing, die we hier achterwege
laten, leert dat deze aanname inderdaad juist is. Aldus vinden we voor de nieuwe concentra
ties n'2 en Pi
C1
-=
exp r-^(^-y
u)
/ij
kT
kT

(731)

en

Fig. 7.11. Stromen door de pn-overgang: a. evenwichtstoestand (17U = 0); b. uitwendige spanning
in sperrichting; c. uitwendige spanning in doorlaatrichting.
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P2

exp

(7.32)

~(UÓ-UU)

Pl

Dit zijn de concentraties van ladingdragers aan de grenslagen; h2 is de elektronenconcen
tratie: juist rechts van de pn-overgang, p\ is de gatenconcentratie juist links van de pnovergang. Deze concentraties verschillen van de evenwichtsconcentraties: er heeft immers
‘injectie’ van ladingdragers plaatsgevonden.
De evenwichtsconcentratie van bijv, de elektronen voldoet volgens (7.28) aan:

'b=,,iexp
Bij deze verhouding van de concentraties loopt er geen uitwendige stroom.
De nieuwe concentratie aan de grenslaag is:

n'2 = W1exp —^(Ud-t/u)
kT
Stellen we n2 = n2 + A?ï2, dan is:

Ah 2 = n, exp

z^).r
expM -1
. kT / L

(7.33)

&n2 stelt de toename van de elektronenconcentratie voor ten gevolge van de injectie vanuit
het n-gebied. Alleen vlak bij de overgang is de extra concentratie A/z2; geheel links in het
p-gebied is er dus een verhoogde concentratie van minderheidsladingdragers. Ten gevolge
van de concentratiegradiënt diffunderen deze extra elektronen naar rechts. Daarbij vindt
recombinatie plaats en op een afstand van enkele malen de diffusielengte L van de grenslaag
is er vrijwel niets meer over van de extra concentratie. Als het p-gebied zich voldoende ver
uitstrekt, is geheel rechts in dit gebied dc concentratie gelijk aan de normale evenwichtsconcentratie n2.
De diffusiestroom van elektronen in het p-gebied is evenredig met de extra concentratie,
dus met An?. Derhalve:
7n = C exp

kT

(734)

-1

waarin C een constante is, die blijkens (7.33) afhangt van de temperatuur. Uit onze afleiding
blijkt dat In de extra component in Idn voorstelt, welke ontstaat tengevolge van de injectie
van elektronen in het p-gebied. De totale stroom Idn is dus te schrijven:
'dn

cLexp(fcrJ -1

+ 7dn(l/u = 0)

Nu is /dn(Uu = 0)= -7gn- Als Uu groot is en negatief is /dn = 0. Uit (7.35) volgt dan:
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(7-35)

7dn(l/u— “ oo)

C

^gn

O,

dus

c=-/s„

zodat
7n=-/gn

exp —— -1
\ kT )

(7.36)

Voor de gatenstroom geldt een geheel analoge beschouwing.
Voor de totale stroom moet dus gelden:
1 = 7n + 7p= - /gn

" 1

= -(/gn + /gp) expf^?)

~7gp exp

(£)-■

- 1

(7-37)

Als Uu sterk negatief is, blijft dus de stroom (Zgn + /gp) vloeien.
Dit is de reeds eerder beschouwde verzadigingsstroom of sperstroom. We kunnen zetten
“Vgn+/gP)=4ï zodat:

I

4expfêO

(7.38)

- 1

Formule (7.38) geeft het verband tussen de stroom in de uitwendige keten en de uitwendig
aangelegde spanning. We zien hieruit dat de pn-overgang gelijkrichtende eigenschappen
heeft. De combinatie gedraagt zich als een diode (zgn. pn-diode).
Alvorens we de door (7.38) beschreven eigenschappen van de pn-diode nader gaan bestuderen,
richten we onze aandacht nog op de grootte van de sperstroom
Uit (7.28) en (7.33) volgt:
1
’
An2-n2[exp(§)

(7.39)

- 1

De geïnjecteerde ladingdragers met concentratie An2 diffunderen naar rechts het p-gebied in,
waarbij de concentratie gaandeweg afneemt ten gevolge van rccombinatie met de overvloedig aan
wezige meerderheden. We hebben eerder gezien dat deze afname een exponentiële functie is van de
plaats. De afstand waarop de concentratie der geïnjecteerde minderheden met een factor e = 2,72...
is afgenomen, hebben we de diffusielengte Ln genoemd. Stellen we dus x=0 aan het grensvlak van
het p-gebied en de junctie, dan geldt voor An2 als functie van x:

An2(x) = n2 exp(^y - 1

expf- £)

De diffusiestroomdichtheid wordt volgens (7.13) gegeven door:
dAn,(x)
n2Dn
- 1
In(x) = qDn

= ~nrLexpbd

(7.40)

(7.41)
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zodat bij de junctie (x = 0) geldt.

4(0)= -

Qn2Dn T

fqUu\

Ln L \kT/

J

(7.41a)

Voor de gatenstroom geldt geheel analoog:

r

,1

PiPp F

(7-42)

zodat voor de totale stroom geldt, als A de oppervlakte van de junctie voorstelt:

I = — Aq

ƒ PiPp ,

F ,1

(7.43)

dus

(7-44)
'

Lp

Ln

Uit (7.44) blijkt opnieuw dat /, zijn ontstaan dankt aan de thermische generatie, hetgeen we reeds
wisten. Immers is /s blijkbaar evenredig met de mindcrheidsconcentralies in de evenwichtstoestand
(nl. n2 an p,), en we weten dat deze, bij gegeven dolering, evenredig zijn met np, die direct bepaald
wordt door de thermische generatie.

We hebben nu de stroom door de pn-overgang bepaald uit de concentraties van de in de p- en ngebieden geïnjecteerde minderheden. Uit de beschouwing bij fig. 7.11 blijkt dat op deze wijze inder
daad de gehele stroom door de pn-overgang gevonden wordt. Uiteraard moet de stroom in elke
doorsnede van de diode hieraan gelijk zijn. Echter, alleen vlak bij de pn-overgang is de stroom be
paald door de difTusiestroom van minderheden. We hebben reeds gezien dat bij het diffunderen van
de geïnjecteerde ladingdragers in de p- en n-gebieden de difTusiestroom geleidelijk afneemt ten ge
volge van recombinaties,’ hetgeen ook blijkt uit (7.41). Op een afstand van enkele diffusielengten is
er vrijwel niets meer van de difTusiestroom over. Bij de recombinatie gaan behalve de geïnjecteerde
minderheden evenveel meerderheden verloren en deze moeten via de contacten worden aangevuld
vanuit de batterij. Er is dus ook een stroom van meerderheden. Bij de contacten is zelfs de gehele
stroom meerderheidsslroom. Voor het instandhouden van deze meerderheidsstroom is een elek
trisch veld nodig, dat zich dan ook spontaan opbouwt in de p- en n-gebieden. Volgens Poisson is
er dus ook een zekere ruimtelading in deze gebieden, deze ruimtelading is echter verwaarloosbaar
klein ten opzichte van de sterke ruimtelading in de verarmingslaag. Dat een zeer geringe ruimte
lading voldoende is om het benodigde veld te produceren is een gevolg van het feit dat slechts
een zeer kleine veldsterkte benodigd is. Dit is weer een gevolg van hel feit dat het aantal meerderheidsladingdragers veel groter is dan het aantal minderheidsladingdragers en de door het veld
veroorzaakte stroom direct evenredig is met het aantal beschikbare ladingdragers. De werking
van het veld op het veel kleinere aantal minderheden is dus verwaarloosbaar klein. De meer
derheidsstroom is bij het contact geheel veldstroom, maar bij de pn-overgang ook voor een deel
difTusiestroom. Immers, ten gevolge van de injectie neemt plaatselijk het aantal minderheden
toe. Om de elektrische neutraliteit te handhaven neemt dan ook het aantal meerderheden ter
plaatse toe. In feite worden er elektron-gatparen geïnjecteerd. Er is dus ook een difTusiestroom van
meerderheden. Het is echter in het geheel niet nodig al de genoemde stromen steeds in de be-
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schouwing tc betrekken, dank zij het feit dat aan de overgang de totale stroom precies gelijk is aan
de diffusiestromen der minderheden Op deze plaats is dus de totale stroom zeer gemakkelijk te be
rekenen en omdat de stroom in elke doorsnede toch gelijk moet zijn (continuïteitsvergelijking),
kunnen we het mechanisme dat voor de aanvulling der recombinerende ladingdragers zorgt, waarin
de meerderheden een essentiële rol spelen, buiten beschouwing laten. Er moet echter op gewezen
worden dat we in onze beschouwingen enkele malen gebruik hebben gemaakt van de aanname
dat de concentratie der geïnjecteerde minderheden klein is ten opzichte van de concentratie der
meerderheden. Men spreekt in dit geval van lage injectieslroomdichtheid (low level injeclion). Aan
de voorwaarde van lage injectieslroomdichtheid wordt in de meeste dioden en transistoren voldaan
bij stromen tot enkele mA. Bij hogere injectiestroomdichlheden (high level injection) treden afwij
kingen op van het eenvoudige gedrag. Deze blijven in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing.
Hoe de totale stroom zich, als functie van de plaats, samenstelt uit de stromen van meerderheden en
minderheden is in fig. 7.12 aangegeven voor het geval van de in voorwaartsrichting ingestelde
pn-diode. Hieruit blijkt dat juist bij de pn-overgang de totale stroom gelijk is aan de som der minderheidsstromen.
n - gebied

t'

p - gebied

/ tolaal — ln + lp

In

‘r

In
—►

x

Fig. 7.12. Opbouw van de diodestroom uil Ip en 7n.
7.8. pn-DIODEN Ol- JUNCTIEDIODEN

Voor de bestudering van de eigenschappen van de pn-diode beschouwen we vergelijking
(738)

/ = 7S exp

kT

waarin L/u de uitwendig op de diode aangesloten spanning is. We hebben gezien dat /s
geheel een gevolg is van thermische generatie, dus evenredig is met de minderheidsconcentraties in de evenwichtstoestand, hetgeen ook uit (7.44) volgt.
Als Uu sterk negatief is, blijft blijkens (7.38) de sperstroom Zs vloeien. Is [7U positief en
5>kT/q, dan is het verband tussen I en
exponentieel. Er zij aan herinnerd dat kT/q bij
T=300°K slechts ca. 25 mV bedraagt, reeds bij zeer kleine spanning in voorwaartsrichting
geldt dus dat I % Is exp(qUu/kT). De karakteristiek ziet er uit als getekend in fig. 7.13.
In de figuur is nog aangegeven dat bij een bepaalde waarde van de sperspanning Uz de
stroom plotseling snel toeneemt: er treedt doorslag op. Men noemt Uz de zenerspanning.
Het mechanisme waardoor de doorslag optreedt vertoont analogie met het doorslagmechanisme in gasgevulde buizen. De ladingdragers die de verzadigingsstroom vormen
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Fig. 7.13. Karakteristiek van een pn-diode.

krijgen in het sterke veld dat in de pn-overgang heerst zo'n grote energie dat ionisatie van
atomen in het kristalrooster optreedt. De nieuw gevormde ladingdragers kunnen ook weer
ioniserend werken en zo kan er een lawine van nieuwe ladingdragers ontstaan. Voor het
ontstaan van de doorslag moet een bepaalde kritische veldsterkte overschreden worden.
Naarmate de verarmingslaag breder is zal de spanning die deze veldsterkte veroorzaakt
ook hoger zijn. Men kan dus de zenerspanning een bepaalde waarde geven door de ver
armingslaag een bepaalde breedte te geven. In het doorslaggebied hangt de spanning vrij
wel niet af van de stroom. Men maakt van dit effect gebruik in de zgn. ‘zenerdioden’, die
(evenals gasgevulde buizen) gebruikt worden voor spanningsstabilisatie. We merken op dat
een zenerdiode in feite een gewone pn-diode is, bij de constructie is echter speciale aan
dacht besteed aan de toepassing van het doorslageffect.
Beschouwen we nu de sperstroom. Het zal duidelijk zijn dat deze in de meeste toepassingen
hinderlijk is. In dit opzicht is de pn-diode inferieur aan de vacuümdiode, die immers bij
voldoend grote sperspanning in het geheel geen stroom voert. De sperstroom is een gevolg
van de thermische generatie en hangt dus zeer sterk af van de temperatuur. Bij praktische
dioden is de sperstroom steeds groter dan de afgeleide ‘theoretische’ sperstroom. Dit is een
gevolg van niet in onze beschouwingen betrokken effecten. De voornaamste zijn ohmse
lekstromen, oppervlakte-effecten en thermische generatie binnen de verarmingslaag. In
een brede verarmingslaag kan dit laatste effect aanzienlijk zijn. De werkelijke sperstroom
kan in ongunstige gevallen enkele tientallen malen de theoretische sperstroom bedragen.
144

De sperstroom is groter naarmate de minderheidsconcentraties hoger zijn, dus naarmate
de dotering lager is. Een zware dotering leidt tot een geringe sperstroom, echter ook tot een
smalle barrière en dus een lage doorslagspanning. Om een voldoend hoge doorslagspanning te verkrijgen doteert men één der gebieden (p of n) licht. Beide gebieden licht doteren
is technologisch moeilijk, het heeft bovendien geen voordelen. Een zeer lichte dotering
heeft, behalve de verhoogde sperstroom nog een tweede bezwaar: de ohmse weerstand
van de diode neemt toe, zodat de doorlaatweerstand hoger wordt.
De stroom in doorlaatrichting is bij een gegeven spanning evenredig met /s. Een hoge
waarde van /s heeft dus ten gevolge dat voor een bepaalde doorlaatstroom een geringe
spanning benodigd is. Meestal is deze eigenschap van weinig praktische betekenis, van meer
belang is de grootte van de differenliaalweerstand (inwendige weerstand) in doorlaat
richting. Deze hangt niet af van /„ zoals blijkt uit (7.38), immers volgt hieruit

df/u

kT

(7.45)

Bij T = 300°K is kT/qss 25 mV, zodat bij I = 1 mA geldt rd = 25 Q. Deze waarde hangt
niet af van de constructie, noch van de materiaalkeuze. Het blijkt dat de doorlaatweerstand
van een pn-diode zeer laag is, aanzienlijk lager dan die van een vacuümdiode bij dezelfde
stroom.
De invloed van de materiaalkeuze is eveneens direct te overzien. Een lage waarde van
n2 leidt bij gelijkblijvende dotering tot een lage waarde van de sperstroom. Dit is gunstig.
In gevallen waarin een lage sperstroom gewenst is, verdienen siliciumdioden de voorkeur.
De lage waarde van /s leidt weer tot een verhoging van de spanning waarbij een bepaalde
stroom optreedt. In fig. 7.14 zijn enkele diodekarakteristieken geschetst bij verschillende
waarden van de dotering van het licht gedoteerde gebied en een vaste dotering van het
zwaar gedoteerde gebied.
De diodekarakteristiek hangt in sterke mate af van de temperatuur. Dit is een gevolg van
de sterke temperatuurafhankelijkheid van /s. Voor germaniumdioden geldt dat Is zich
ongeveer verdubbelt bij elke 10° temperatuurstijging. Voor silicium kan men rekenen met
een verdubbeling per 7° temperatuurstijging. Echter is hier de absolute waarde van /, veel
kleiner dan bij germanium, door de veel lagere waarde van h2.
We merken nog op dat praktische halfgeleiderdioden vaak van het zgn. puntcontacttype
zijn. Ook hier berust de werking op de eigenschappen van een pn-overgang.

4 dotering licht
/^dotering zwaarder

n

U

Fig. 7.14. Invloed van de dotering van het licht gedoteerde gebied.
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7.9. CAPACITEIT VAN DB pn-OVERGANG
We hebben gezien dat rondom de pn-overgang een smal gebied een sterke ruimtelading
vertoont (de verarmingslaag). Als gevolg hiervan vertoont de pn-overgang een capaciteit,
die afhangt van de grootte van de spanning over de junctie en daarmee van de uitwendig
aangebrachte spanning 17 u. Deze spanningsafhankelijke capaciteit is in veel gevallen bij
zonder hinderlijk, zij beïnvloedt in sterke mate het gedrag bij hoge frequenties van dioden
en transistoren. Dat de capaciteit afhangt van de spanning is gemakkelijk te begrijpen: de
capaciteit hangt af van de breedte van de verarmingslaag en deze hangt af van de hoeveel
heid ruimtelading. Uit fig. 7.9 blijkt direct dat bij een hogere spanning ook een grotere ruim
telading behoort. Als we aannemen dat volledige verarming (depletion) optreedt is de ruim
telading evenredig met de breedte van de laag. Daar de negatieve en de positieve ruimtela
ding gelijk moeten zijn en de concentratie van de ruimtelading evenredig is met de dotering,
moet gelden (fig. 7.15) B1Azd = B2Na. De barrière strekt zich dus vooral uit in het gebied
met de lichtste dotering.
Van de eigenschap dat een pn-junctie een capaciteit vertoont, die afhangt van de span
ning, wordt ook wel praktisch gebruik gemaakt. Men beschikt hiermee immers over een
capaciteit die met behulp van een uitwendig toegevoerd signaal gevarieerd kan worden.
Dioden, die speciaal met het oog op deze toepassing zijn geconstrueerd noemt men capaciteitsdioden of varicaps.

ö(

b2

■>

p-gcbied

n-gebied
N.

junctie
Fig. 7.15. Gelijkheid van positieve en negatieve ruimtelading.
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8. TRANSISTOREN

8.1. INLEIDING; OP BOUW VAN DE TRANSISTOR

In het vorige hoofdstuk hebben we de eigenschappen leren kennen van de pn-overgang.
We hebben gezien dat de pn-overgang gelijkrichtende eigenschappen heeft, zodat het mogelijk is hiermede een diode te maken. Zeer interessante mogelijkheden biedt de combinatie
van twee pn-overgangen: men kan hiermee een transistor maken. Deze bestaat uit twee
pn-overgangen aan tegenover elkaar liggende zijden van een dun plaatje halfgeleidermateriaal. Het gebruikte materiaal is, evenals bij dioden, gewoonlijk germanium of silicium.
De verschillen tussen transistoren vervaardigd uit deze beide materialen zijn niet van
fundamentele aard, zij vloeien in hoofdzaak voort uit de verschillen in de belangrijke
materiaalgrootheden. in het bijzonder de bandafstand, die bij Si hoger is dan bij Ge. Door
de grotere bandafstand zijn bij siliciumtransistoren, evenals bij dioden, de temperatuureffecten aanzienlijk geringer. Een voordeel dat hieruit voortvloeit is dat Si-transistoren een
hogere temperatuur verdragen (tot ca. 200 °C) dan Ge-transistoren (tot ca. 100 °C), zodat
ook de toelaatbare dissipaties groter zijn. In de begintijd van de transistortechniek be- •
heerste men de siliciumtechnologie onvoldoende om uit dit materiaal behoorlijke tran
sistoren te vervaardigen, men moest zich derhalve beperken tot germaniumtypen. Thans
is de situatie zo, dat de siliciumtechnologie in feite verder ontwikkeld is dan de germaniumtechnologie, nagenoeg alle moderne transistoren worden van silicium gemaakt. Zoals
boven reeds uiteengezet is, heeft Si belangrijke voordelen boven Ge. Een voordeel van Ge
is dal de mobiliteit (//) der ladingdragers hierin groter is; dit is gunstig voor componenten,
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n

cmitter

p

collector

(a)
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n

P

n

collector

cmitter

(b)

basis

Fig. 8.1. pnp- en npn-transistor.
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die bij hoge frequenties moeten werken. Ook uit silicium kan men tegenwoordig echter
zeer goede hoogfrequenttransistoren vervaardigen.

Het plaatje halfgeleidermateriaal dat zich tussen de beide pn-overgangen bevindt heet de
basis van de transistor. Het kan bestaan uit n-type materiaal of uit p-type materiaal. De
beide andere gebieden noemen we, om redenen die straks zullen blijken, emitter (of emissor)
en collector. Fig. 8.1 geeft de opbouw aan van de beide typen, die we resp. pnp- en npntransistor noemen, tezamen met de schemasymbolen, die we hiervoor zullen gebruiken.
De werking van beide typen is geheel analoog. In de pnp-transistor hebben de gaten de
zelfde functie als de elektronen in de npn-transistor en andersom. Hun toepassing in scha
kelingen is eveneens geheel analoog, het enige verschil is dat de polariteiten van de instelspanningen voor beide gevallen tegengesteld dienen te worden gekozen. In sommige schake
lingen heeft het voordelen combinaties van beide typen toe te passen. In de thans vrijwel
geheel verlaten zgn. legeringstechniek om transistoren te vervaardigen kan men het ge
makkelijkst pnp-transistoren maken, in de tegenwoordig zeer veel toegepaste zgn. planaire
techniek is de vervaardiging van npn-typen het eenvoudigst.
We zullen bij de behandeling van de transistorwerking het pnp-type als uitgangspunt
kiezen. Dit heeft didactische voordelen, daar in dit type de gaten de belangrijkste rol spelen,
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Fig. 8.2. Instelling van de pnp-transistor.

4-

4-

4- 4- 4- 4- / _
+ Ubc

4-

>4„
4n<

Fig. 8.3. Potentiaal verloop als /E = 0.
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zodat men gaandeweg gemakkelijk met dit type ladingdrager leert om te gaan. In de over
eenkomstige beschouwingen voor de npn-transistor dient men overal de functies van gaten
en elektronen om te wisselen.
De beide pn-overgangen noemt men de emitterjunctie of emitterovergang en de collectorjunctie of collectorovergang. We beperken ons in dit hoofdstuk tot de toepassing van de
transistor ais versterkingselement. De emitterjunctie wordt dan ingesteld in de doorlaatrichting, de collectorjunctie in de sperrichting. Fig. 8.2 geeft de instelling van de pnptransistor aan. De instelstromen en -spanningen geven we weer, net als bij elektronenbuizen,
met hoofdletters aan, voorzien van hoofdletters als indices.

8.2. PRINCIPE VAN DE WERKING VAN DE TRANSISTOR

Beschouwen we eerst de toestand dat het emittercircuit open is. Dan is /E = 0. Tussen emitter en basis stelt zich nu het potentiaalverschil Ud in (evenwichtstoestand), tussen basis en
collector is het potentiaalverschil Ud 4- UBC. Fig. 8.3 toont de situatie. In de figuur is gemaks
halve aangenomen dat Ud (cmitter) = t/d (collector)- Dit is het geval als de dotering van de emitter
en de collector dezelfde sterkte heeft. In praktische transistoren is dit gewoonlijk niet het
geval; voor onze beschouwingen over het principe van de werking maakt dit verder geen
verschil.
We nemen aan dat de dotering van de emitter veel sterker is dan die van de basis. In dat
geval kunnen we de stromen /dn en 7gn aan de emitterovergang verwaarlozen tegen de
stromen Idp en Igp, er zijn dan dus alleen gatenstromen; de beschouwingen worden hierdoor
overzichtelijker. We zullen later zien dat voor een goede werking van de transistor vereist
is dat de dotering van de basis veel lichter is dan die van de emitter.
De collectorjunctie staat gesperd. Dus 7dp = /dn^0en Ic=7gp + Isn. Dit is de sperstroom
(verzadigingsstroom). In het geval van een transistor geeft men deze stroom vaak aan met
/cob. Voor de pnp-transistor is deze elektronenstroom gericht uit de collector en in de basis.
We gaan nu de emitter-basisspanning aansluiten. Bij de behandeling van de pn-overgang
hebben we gezien dat bij het aanleggen van een spanning in de voorwaartse richting (+ aan
p-gebied, -aan n-gebied) een uitwendige stroom gaat vloeien omdat door de verlaging
van de potentiaaldrempel zich gaten uit het p-gebied naar het n-gebied zullen begeven.
We hebben dit injectie van gaten in het n-gebied genoemd. In het n-gebied zijn deze gaten
minderheidsladingdragers. We hebben gezien dat als gevolg van de sterk verhoogde gaten
concentratie aan de pn-overgang een diffusiestroom van gaten in de basis gaat vloeien.
Als de basis zich ver naar rechts uitstrekt (over een afstand van enkele malen de diffusielengte) zullen deze geïnjecteerde gaten omkomen door recombinatie in de basis. Als gevolg
hiervan zal een uitwendige basisstroom van elektronen vloeien. De transistor gedraagt
zich dan dus als een serieschakeling van twee pn-dioden. Als het basisgebied dus voldoende
uitgestrekt is, gebeurt er bij de collector niets. De gehele emitterstroom vloeit door de basis
af en, afgezien van de kleine stroom Icob geldt IB = IE.
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1

Fig. 8.4. Transistor als versterker.

Bezien we nu wat er gebeurt, wanneer de basislaag zeer dun is (dus klein ten opzichte van
Lp). In dat geval zal een groot deel van de geïnjecteerde gaten de tocht door de basis over
leven en de collectorbarrière bereiken. Deze is ingesteld in sperrichting, m.a.w. het poten
tiaalverschil is zó dat de basis-collectorovergang een potentiaaldal vormt voor de aan
komende gaten. De gaten die de tocht door de basis overleven worden dus alle afgevoerd
naar de collector. Men spreekt van ‘minority survival’ omdat de gaten in de basis minderheidsladingdragers zijn. Het realiseren van de minority survival is de kern van het transistorprobleem. Het zal duidelijk zijn dat de basis het belangrijkste gebied is in de transistor:
hier speelt zich het fundamentele proces in de transistorwerking af.
De collectorovergang vormt een potentiaaldal voor de gaten die de collector bereiken.
Dit betekent dat de grootte van de collectorspanning nagenoeg geen invloed zal hebben
op de grootte van de collectorstroom ten gevolge van het invangen van de door de emitter
geïnjecteerde gaten. Omdat een klein deel van de geïnjecteerde gaten in de basis door recombinatie verloren gaat, is de collectorstroom iets kleiner dan de emitterstroom. Er vloeit
dus een kleine basisstroom in de uitwendige keten. Dit is een elektronenstroom die de
elektronen, die door recombinatie met de geïnjecteerde gaten verdwijnen, aanvult.

Sturen van de transistor kan nu op de volgende wijze plaatsvinden. In serie met de batterij
L/eb wordt een signaalspanning uc opgenomen. Ten gevolge hiervan gaat de geïnjecteerde
gatenstroom variëren in het ritme van de signaalspanning, de emitterstroom wordt dus
,e = ^e + ic- De collectorstroom vertoont nu eveneens deze variaties (fig. 8.4). De stroomvariaties in de collectorketen zijn op grond van het voorgaande iets kleiner dan de stroomvariaties in de emitterketen, dus ïc = abZc, waarin ab iets kleiner is dan 1. Is ie sinusvormig
met amplitude ?c, dan is het door de signaalbron aan de emitter afgegeven vermogen
\ï'Rt, waarin Rj de ingangsweerstand van de transistor voorstelt. Deze is gelijk aan de
inwendige weerstand (diflerentiaalweerstand) van de emitter-basis diode. Aangezien de
emitterjunctie in voorwaartsrichting is ingesteld, is R, klein, nl. Ri = kT/qIE. Is /E=l mA
en T = 300°K, dan is R,«25 Q.
Omdat de collectorspanning de collectorstroom vrijwel niet beïnvloedt, kunnen we in
de collectorketen een hoge belastingsweerstand Rj opnemen; immers de spanningsval die
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de collectorstroom over deze weerstand veroorzaakt, zal geen invloed hebben op de
collectorstroom. Het uitgangssignaalvermogen
kan dus veel groter zijn dan het ingangssignaalvermogen |zc2 R>, m.a.w. de transistor kan versterken. Weliswaar is de stroomversterking in de aangegeven schakelwijze ongeveer = 1, maar de vermogensversterking en
daarmee de spanningsversterking kunnen veel groter dan 1 zijn.
Voorbeeld: Stel dat de ingangsweerstand van de transistor 25 Q is en dat de belastingsweerstand in de collectorketen 25 kQ is (dit is te bereiken met behulp van een aanpassingstransformator of door een hoge collectorvoedingsspanning toe te passen). Is nu ab« 1, dus
/c=?c, dan geldt voor de vermogensversterking
Ri

25000

^=fe“^^=looomaal
Het stuurvermogen verschijnt dus duizendvoudig versterkt aan de uitgang.
De spanningsversterking bedraagt ?cR|//cRj, dus eveneens 1000 maal.

De benamingen emitter en collector zijn nu duidelijk; de emitter injecteert of emitteert
(Latijn: emittere = uitzenden) gaten in het basisgebied, de collector verzamelt deze (colligere = verzamelen).

Voor de gelijkstromen in de transistor moet blijkens het voorgaande gelden (fig. 8.5)

p

na/E

P

Al

Fig. 8.5. Gelijkstromen in de transistor.

P

n

P

'b

Fig. 8.6. Als fig. 8.5, doch tekenafspraak voor de stromen als gebruikelijk is bij vierpoten.
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A? — flb^E“h Jcob
= U — flbpE-^cob

(8.1)
(8.2)

De factor ab brengt in rekening dat niet de gehele geïnjecteerde stroom de collector bereikt.
We noemen ab de stroomversterkingsfactor. Bij een goede transistor wijkt ab zeer weinig af
van de waarde 1. Als we de transistor als vierpool beschouwen, is het logisch de positieve
stroomrichting steeds naar de elektroden toe te kiezen, dus ZE als in fig. 8.5, /B en Ic juist
andersom (fig. 8.6). Bij deze tekenafspraak moeten de vergelijkingen genoteerd worden:
^c = — ab^E + ^cob

(8.1a)

en
~ab)^E~ cob

(8.2a)

Uiteraard geldt nu
^b + ^e + ^c~0

(83)

(ZcoS heeft nu natuurlijk een negatieve waarde.)

We merken op dat de gegeven beschouwing nog een kleine onvolledigheid vertoont. We hebben
aangenomen dat de stroom /cob de sperstroom /, is van de collector-basisdiode. Dit is slechts juist
als de basis zo breed is, dat de transistor als serieschakeling van twee dioden mag worden beschouwd.
De nabijheid van de emitterjunctie heeft ten gevolge dat de waarde van /cob niet meer overeenkomt
met de bedoelde sperstroom. De verhouding /cob//„ hangt af van de constructie van de transistor.

8.3. CONCENTRATIES VAN DE LADINGDRAGERS; GROOTTE VAN DE EMITTERSTROOM

Als de emitterovergang is ingesleld in de ‘voorwaartse richting', zodat injectie van minder
heden optreedt, geldt voor de gatenconcentratie geheel links in de basis (dus aan de grens
met de emitterjunctie, we stellen hier x = 0)
Pb(0) = Pb exp [t?UEB/kT]

(8.4)

als pb de evenwichtsconcentratie van gaten in de basis is. Noemen we nu de basisbreedte W.
Aan de collectorzijde van de basis worden alle gaten afgevoerd naar de collector, de gaten
concentratie is daar dus nul. We noteren dit als pb( W) = 0.
Is V/ < Lp, dan bereiken nagenoeg alle geïnjecteerde gaten de collector, de recombinatie
in de basis kan dan in eerste benadering verwaarloosd worden, dus /B^0. Aangezien de
stroom der minderheden door de basis geheel het gevolg is van diffusie en de stroom in elke
doorsnede in de basis even groot moet zijn, moet de concentratiegradiënt constant zijn,
en moet de gatenconcentratie dus lineair afnemen van pb(0) aan de emitterzijde tot nul aan
de collector zijde van de basis. Derhalve moet gelden
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wl lector

emitter
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(II)
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■v = 0

X=W

Fig. 8.7. Gatenconcentratie in de basis (pnp-transistor).

exp[ql/EB/kT]

(8-5)

waarin A de oppervlakte van de emitterjunctie voorstelt.
Fig. 8.7 illustreert de situatie. In deze figuur is het verloop van de gatenconcentratie in de
basis aangegeven als functie van de plaats. Lijn I geeft het verloop weer voor het (geïdeali
seerde) geval dat er geen recombinatie optreedt. Ten gevolge van de recombinatie is er een
gering verlies van gaten tijdens hel transport door de basis, de werkelijke gatenconcentratie
zal dus een verloop hebben als aangegeven door kromme II.
Bij de behandeling der diode hebben we gezien dat in het geval van lage injectiestroomdichtheid,
waartoe we ons ook hier beperken, geldt dat de stroom der minderheden nagenoeg geheel diffusiestroom is. Er is slechts een zeer klein elektrisch veld en derhalve ook slechts een zeer geringe ruimte<(0)

”b

"UW')

x=Q

W

Fig. 8.8. Elektronenconcentratie in de basis (pnp-transistor).
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lading. Dit betekent dat het verloop der meerderheidsconcentratie nb nagenoeg hetzelfde moet zijn
als dat der minderheidsconcentratie. Er is dus een even grote concentratiegradiënt van de meerder
heden en dus ook een even grote difiusiestroom. Fig. 8.8 schetst dit verloop; we merken hierbij op
dat de extra-concentratie n'b — nb ten opzichte van de evenwichtsconcentratie nb hier zeer gering is,
daar nb — nb = p'b — pb en nb >pb. De diffunderende meerderheden worden uiteraard niet afgevoerd
naar de collector. Dat deze diffusiestroom kan bestaan, is te danken aan het feit dat er een tegen
gesteld gerichte even grote stroom optreedt die een gevolg is van het geringe elektrische veld in de
basis. De grootte van de veldstroom is evenredig met het aantal beschikbare ladingdragers; om deze
reden is de veldstroom der minderheden verwaarloosbaar klein ten opzichte van de veldstroom der
meerderheden. Voor de beschouwing der transistorwerking bij laag injectieniveau kunnen we dus
de meerderheidsstromen geheel buiten beschouwing laten, zij dragen slechts zorg voor het instand
houden van het noodzakelijke ladingsevenwicht.

8.4. NADERE BESCHOUWING VAN DE STROOM VERSTER KI NGSFACTOR ab

8.4.1. Oorzaken waardoor de emitterstroom verschilt van de collectorstrooni
De verhouding tussen Ic en IE hebben we aangegeven met de grootheid ab die we de
stroomversterkingsfactor hebben genoemd. De grootte van «b wordt voornamelijk bepaald
door drie factoren, waarvan we er één reeds hebben leren kennen, nl. de recombinatie in de
basis. We kunnen dit het basisrendement of de transportfactor noemen. De beide andere oor
zaken duiden we aan met de benamingen emitterrendement en collectorrendement. Men
streeft er naar de stroomversterkingsfactor zo groot mogelijk te maken, daar het duidelijk
is dat de bruikbaarheid als versterkingselement hiermee direct saménhangt. Bij praktische
transistoren vindt men waarden voor ab van omstreeks 0,99.

.— collector
emitter---- -----------geïnjecteerde
gaten

Fig. 8.9. Verbetering van de transportfactor door de collector groter te maken dan de emitter.
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8.4.2. Recombinatie in de basis
We hebben gezien dat essentieel voor de werking van de transistor is dat het basisgebied
dun is, waardoor er geen noemenswaardige recombinatie optreedt. Men moet dus streven
naar een dunne basis (basisdikte klein t.o.v. de diiïusielengte Lp) en naar een zodanige vorm
geving dat zoveel mogelijk geïnjecteerde ladingdragers (gaten in de pnp-transistor, elek
tronen in de npn-transistor) de collector bereiken. Dit laatste bereikt men door de collectordoorsnede groter te maken dan de emitterdoorsnede (fig. 8.9). Ladingdragers die zich
niet via de kortste weg naar de collector begeven, kunnen deze dan toch nog bereiken.
Het verlies aan ladingdragers door recombinatie in de basis kunnen we uitdrukken in
een transportfactor b, gedefinieerd door b = /c//p(jnj), waarin Zp(inj) de grootte van de gatendiffusiestroom is geheel links in de basis (bij de emitterjunctie). Een kwantitatieve beschou
wing van het difïusieproces leert dat in eerste benadering :

*>=1-1

(F

(8.6)

waarin W de breedte van het basisgebied voorstelt en Lv de diiïusielengte voor gaten in het
basisgebied.

Men kan (8.6) als volgt afleiden. Zij de levensduur van de gaten in de basis rp, dan is het netto aantal
recombinaties per volume-eenheid en per tijdseenheid Apb/rp, waarin Apb = pb —pb, dus Apb stelt de
concentratie der ‘excess carriers’ voor. De recombinatiestroom Ia bedraagt dus

f”'Apb
I 0

---dx
Tp

waarin A de oppervlakte van de emitterjunctie voorstelt.
Volgens fig. 8.7 is Apb = pb(0) — pb voor x = 0 en Apb = — pb voor x = W. Als de recombinatie gering
is geldt dat pb lineair afneemt. Derhalve geldt bij benadering:
qApbW
qA
(8-7)
4= — ™ lPb(0)-pb<
2tP
TP
L
j
Als qUED/kT > 1, gaat (8.7) over in
g/tPbJ'V'
(qUC0\
(8-8)
/b =
Volgens (8.5) is de geïnjecteerde gatenstroom
Axinj) “

W

\ kT J

Bedenken we nog dat Lp = (TpDp)i, dan wordt
b _ Zp(|nj)—Zb _
Zp(inj)

1-2

(8-6)
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8.4.3. Emitterrendement
Als de emitter-basisjunctie in voorwaartse richting aangesloten wordt, injecteert de emitter
gaten in de basis. Echter zal ook de basis elektronen injecteren in de emitter. We hebben
bij de bestudering van de pn-overgang gezien dat beide stromen dezelfde richting hebben
en samen de emitterstroom vormen. De injectie van elektronen uit de basis verhoogt dus de
emitterstroom maar draagt natuurlijk niet bij tot de collectorstroom. De verhouding van de
collectorstroom tot de emitterstroom wordt dus ongunstiger, d.w.z. ab wordt kleiner. We
moeten er daarom voor zorgen dat de gateninjectie vanuit de emitter in de basis veel groter
is dan de elektroneninjectie vanuit de basis in de emitter. Dit bereikt men door de dotering
van de emitter veel sterker te maken dan die van de basis. Verder bedenken we dat de geïn
jecteerde gatenstroom omgekeerd evenredig is met de basisbreedte W. Dit blijkt direct uit
fig. 8.7. Op de door de basis in de emitter geïnjecteerde elektronenstroom heeft W geen in
vloed; als de breedte van het emittergebied groot is ten opzichte van Ln, is laatstgenoemde
grootheid bepalend voor de grootte van de elektronenstroom. Nemen we dit alles in over
weging en definiëren we het emitterrendement y ais :
•^P(inj)

y =

^p(inj) + ^n(inj)

(8.9)

waarin /n(inj) de door de basis in de emitter geïnjecteerde elektronenstroom is, dan mogen
we voor y een uitdrukking verwachten van de vorm:

_ .

DnW nb

(8.10)
Dp tn P.
waarin nb de evenwichtsconcentratie in de basis is en pc die in de emitter. De grootheden
Dn, Dp en Ln zijn materiaalconstanten. W wordt al klein gekozen om een goede transportfactor te krijgen. Om ook een goed emitterrendement te verkrijgen, moet dus nb/pe klein
gekozen worden, d.w.z. de dotering van de basis moet laag zijn ten opzichte van die van de
emitter.

Men kan (8.10) gemakkelijk afleiden op de volgende wijze. Uit (8.5) kennen we reeds de geïnjecteerde
gatenstroom
fpdnj) ~

pb(0) *qA^pb exp [>UEB/kT]

(8.11)

Er zij aan herinnerd dat p'b(0) de gatenconcentratie in de basis is in hel vlak dat grenst aan de emitterjunctie.
Voor de berekening van de door de basis in de emitter geïnjecteerde elektronenstroom bedenken
we dal de emitlerbreedle groot is ten opzichte van Ln. Voor de concentratie n'c der elektronen in de
emitter geldt dus:
4(inj) ~
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7 <(0)~ qA ~ nt exp [^UEB/kT]

(8.12)

waarin n<(0) de concentratie voorstelt in het vlak dat aan de basis grenst en ne de elektronenevenwichtsconcentratie is in de emitter. Is nu 7nOaj)< Jpunjj» dan kan (8.9) benaderd worden door:
y=

-------- !---------« i _
1 4- <a(iBjy/p(laj)

(813)

^p(inj)

Uit (8.11), (8.12) en (8.13) volgt dan:

(8.14)

Öp Ln pb

Voor de evenwichtsconcentraties van elektronen en gaten in emitter en basis geldt

ntpt
-----=

nf
— == 1,1,

”bPb

"i

nc
nb
dus — = —
Pb

(8.15)

Pc

waarmee (8.14)overgaat in:
(8.10)

DP Ln pt

nb en pe zijn de meerderheidsconcentraties, welke dus bepaald zijn door de dotering van basis en
emitter.
8.4.4. Collectorrendement
De collector zal alle minderheidsladingdragers die de collectorjunctie bereiken opvangen
omdat de collectorbarrière voor deze ladingdragers een potentiaaldal vormt. Het col
lectorrendement ö zal dus in normaal bedrijf = 1 zijn. Bij de behandeling van de pn-overgang hebben we gezien dat bij een hoge sperspanning doorslag optreedt ten gevolge van de
vorming van secundaire ladingdragers. Het effect is enigermate te vergelijken met het
optreden van secundaire emissie in elektronenbuizen. In het gebied der hoge collectorspanningen kan daardoor het collectorrendement ö groter dan 1 worden. Men spreekt
wel van collectormultiplicatie. Evenals bij tetroden die in het gebied werken waarin de
secundaire emissie van de anode een rol speelt, kunnen ook bij transistoren die werken in
het gebied waar <5 > 1, karakteristieken met een negatieve differentiaalweerstand optreden.
In normale schakelingen vermijdt men uitsturing van de transistor tot in dit gebied.
De stroomversterkingsfactor ab is nu gelijk te stellen aan het produkt van de ingevoerde

diiïusiestroom (gaten)

emitter

'l'

^4

collector

J basis contact.

Fig. 8.10. Recombinatiestroom van elektronen in de basis.
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grootheden b, y en <5. Voor al deze grootheden geldt dat ze ongeveer 1 zijn.
Recapitulerend:
Basisbreedte W klein houden maakt b « 1.
Dotering basis dotering emitter maakt y& 1.
Collectorspanning ruim beneden zenerpotentiaal houden maakt
ah=böyxsl voor een goed gedimensioneerde transistor.

8.5. BASISWEERSTAND

De recombinatie van geïnjecteerde gaten met elektronen in de basis geeft aanleiding tot een
elektronenstroom vanuit het basiscontact naar het basisgebied. Dit is een stroom in ‘dwarsrichting’ (fig. 8.10), de stroomlijnen liggen in hoofdzaak in vlakken evenwijdig aan de
juncties. De elektronen, die deze stroom vormen, leggen dus een relatief lange weg af in
de zeer smalle basis. We hebben gezien dat de basis bovendien zeer licht gedoteerd is, zodat
de soortelijke weerstand van het basisgebied hoog is. De beide genoemde factoren zijn er
de oorzaak van dat de ohmse weerstand rb, die deze stroom doorloopt in de basis, in vele
gevallen niet verwaarloosd mag worden. Het gevolg is een spanningsval in het basisgebied
in een richting loodrecht op de as van de transistor. De ohmse weerstand van de emitter is,
ten gevolge van de hoge dotering van de emitter en de omvang van het emittergebied, altijd
te verwaarlozen, ook de ohmse weerstand van het collectorgebied kan men in de meeste
gevallen wel verwaarlozen.
Uit de gegeven beschouwing blijkt dat de basisweerstand in feite geen streng gelokali
seerde geconcentreerde weerstand is, doch een zgn. verdeelde weerstand. In eerste benade
ring kan men het beschreven effect echter vertolken door in serie met het basiscontact een
geconcentreerde weerstand rb opgenomen te denken.

8.6. EARLY-EFFECT

We hebben tot nu toe over de basisbreedte gesproken zonder precies te definiëren wat we
hieronder verstaan. De barrières (depletion layers) zijn niet oneindig dun, doch strekken
zich over een zekere breedte uit. Zoals we het begrip ‘basisbreedte’ tot nog toe hebben ge
bruikt in onze beschouwingen betekent het: de afstand tussen de rechterbegrenzing van de
emitterbarrière en de linkerbegrenzing van de collectorbarrière. Deze afstand valt niet sa
men met de dikte van het stukje n-materiaal dat de basis vormt, omdat de barrières zich
voor een deel ook in de basis uitstrekken. Stel, de concentratie der acceptoratomen links
van de overgang is N3 en die van de donoratomen rechts van de overgang is Nd. De ruimtelading in het linkerdeel van de barrière ontstaat door ongeneutraliseerde acceptorionen,die
in het rechterdeel door ongeneutraliseerde donorionen. De totale ruimtelading moet
uiteraard =0 zijn, dus moet, als de barrière zich over de breedte Bx naar links en over de
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Fig. 8.11. Verdeling van de ruimtelading bij de pn-overgang.

breedte B2 naar rechts uitstrekt, gelden,
ö,Na=B2yvd

Hieruit blijkt dat als Na > Nd, de barrière zich in hoofdzaak uitstrekt in het n-gebied. Bij
toenemende barrièrespanning moet de ruimtelading links en rechts van de barrière toe
nemen (Poisson), zodat de breedten Ö1 en B2 van de ruimteladingsgebieden ook toenemei).
De emitterovergang strekt zich, daar Na > Nd, in hoofdzaak uit in het basisgebied. De
emitterovergang is ingesteld in voorwaartse richting zodat de breedte van de emitterbarrière gering is. De collectorovergang is evenwel ingesteld in sperrichting zodat hier de
ruimteladingsgebieden breed zijn. Deze breedten hangen nu af van de momentele waarde
van de collectorspanning. Omdat dit ook geldt voor het deel van de ruimteladingslaag dat
zich in de basis bevindt, zal de effectieve basisbreedte eveneens afhangen van de collector
spanning. Dit maakt dat b en y, en daarmee de stroomverslerkingsfactor ab, afhangen van de
collectorspanning. Dit effect is voor het eerst geanalyseerd door James Early, het wordt
daarom vaak het ‘Early-effect' genoemd. Men spreekt ook wel van ‘basisbreedte-modulatie’.
Het is duidelijk dat vooral transistoren waarbij de dotering van de collector sterker is dan
die van de basis, het Early-effect in sterke mate zullen vertonen, aangezien hier de collectorbarrière zich hoofdzakelijk in het basisgebied uitstrekt. Deze situatie doet zich voor in
legeringstransistoren. Bij diffusietransistoren strekt de barrière zich voornamelijk uit in hel
collectorgebied, deze transistoren vertonen het Early-effect in aanzienlijk geringere mate.
Men kan de invloed van de collectorspanning op de collectorstroom vergelijken met de
invloed van de eindige doorwerking D van de anode van een pentode. Zoals de inwendige
weerstand ra = (dUA/dIA) wel zeer groot, maar niet oneindig groot is ten gevolge van de
eindige waarde van D, zo is ook de inwendige weerstand van de transistor SUCÜ/clc niet
oneindig groot.
Het Early-effect houdt, blijkens het voorgaande, in dat nb enigszins afhangt van de collector-basisspanning, daar immers b en y afhangen van de basisbreedte. Men kan ook
zeggen: doordat b afhangt van Uc^ hangt bij gelijkblijvende emitterstroom de collector
stroom nog af van de collectorspanning. Dit leidt tot de genoemde eindige waarde van de
inwendige weerstand (ook wel collectorweerstand genoemd). Omdat ook het emitterrende159

ment y afhangt van UCB, hangt tevens de emitterstroom af van de collector-basisspanning.
Het Early-effect is dus ook oorzaak van terugwerking van het uitgangssignaal op de ingang.
Met beide genoemde aspecten zullen we later rekening dienen te houden bij het opstellen
van een vervangingsschema voor de transistor.

8.7. PUNCH-THROUGH

Bij een bepaalde waarde van de collectorspanning kan de breedte van de collectorbarrière
zo groot worden dat deze barrière zich in het basisgebied uitstrekt tot aan de emitterovergang. We hebben dan een kortsluiting tussen emitter en collector. Men noemt dit de
‘punch-through’-spanning; boven deze spanning is de transistor niet meer bruikbaar. Het
‘punch-through’-effect stelt dus een grens aan de bereikbare minimale basisbreedte. Deze
wordt daarnaast en vooral beperkt door technologische factoren.

8.8. KARAKTERISTIEKEN

8.8.1. Schakeling met gemeenschappelijke basis
Evenals bij buizen kan bij transistoren het verband tussen de verschillende stromen en
spanningen overzichtelijk worden voorgesteld met behulp van karakteristiekenscharen
die het verband tussen twee instelgrootheden tonen met een derde als parameter. Omdat
bij een triode in normaal bedrijf ZG = 0 kan men daar volstaan met de karakteristieken die
betrekking hebben op /A, nl. I^=f(UA) met UG als parameter of IA=f(Uc) met l/A als
parameter. Eén van deze karakteristiekenscharen is in principe voldoende om het gedrag
van de triode vast te leggen.
Bij de transistor is in normaal bedrijf geen der stromen gelijk aan nul, zodat minstens
twee karakteristiekenscharen nodig zijn om het gedrag vast te leggen. Alle andere mogelijke
karakteristiekenscharen kan men daaruit dan afleiden. Terwille van het verkrijgen van een
goed overzicht van de eigenschappen is het echter vaak gemakkelijk over meer dan twee
karakteristiekenscharen te beschikken.

In onze beschouwingen hebben we, waar het ging over sturing van de transistor met een
ingangssignaal, steeds aangenomen dat de emitler de ingangselektrode was en de collector
de uitgangselektrode. Het ingangssignaal staat tussen emitter en basis, het uitgangssignaal
tussen collector en basis. De basis is dus de aan ingang en uitgang gemeenschappelijke
elektrode; om deze reden noemt men dit de schakeling met gemeenschappelijke basis. In
de Engelstalige literatuur spreekt men van common-base connection, afgekort CB. We
zullen deze afkorting verder ook in dit boek gebruiken.
In het geval van de CB-schakeling (fig. 8.12) interesseren ons vooral de karakteristieken
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Fig. 8.12. CB-schakeling.
Ic — /(^cb) met Ie als parameter (uitgangskarakteristiek);
/c = /Ue) met L/cb als parameter (stuurkarakteristiek);
*e =/(^eb) met U'tcb als parameter (ingangskarakteristiek);
Ic = f(Ueb) me^ CB als parameter (overdrachtskarakteristiek).
We zullen deze karakteristieken nu gaan bestuderen. Terwille van de duidelijkheid zullen
de karakteristieken getekend worden voor een germanium legeringstransistor omdat een
dergelijke transistor in relatief sterke mate behept is met ongewenste eigenschappen, met
name 7cob en Early-effect, zodat de gevolgen daarvan voor de vorm der karakteristieken
goed tot uitdrukking komen. Moderne Si-transistoren vertonen beide genoemde ongunsti
ge aspecten in aanzienlijk geringere mate.
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Fig. 8.13. Uitgangskarakteristieken voor de CB-schakeling.
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8.8.2. Uitgangskarakteristiek Ic=/(Ucb), bij IE constant.
Ter verklaring van de karakteristieken bedenken we dat voor
Ucb <0 geldt Ic = -flb/E + /Cob

dus als IE = 0 is er toch reeds een kleine collectorstroom, nl. de verzadigingsstroom Icob
(sperstroom van de basis-collectorovergang). Voor een Ge-transistor ligt bij T = 300°K de
waarde van Icob beneden 5 pA, bij een Si-transistor nog veel lager. /cob is, zoals bekend,
sterk afhankelijk van de temperatuur. De onderlinge afstand der karakteristieken is iets
kleiner dan 1 mA omdat ab< 1 (bijv. flb = 0,99). De karakteristieken lopen niet precies
horizontaal. Dus dUCB/dIc=rc is eindig, zij het zeer groot; we hebben gezien dat dit een
gevolg is van het Early-effect. Voor praktische transistorcn is rc in de orde van enkele
MD tot vele MQ. De karakteristieken hebben dezelfde gedaante als de /A t/A (t/G = const.)
karakteristieken van een pentode. Zowel de transistor als de pentode gedragen zich als
stroombron. Bij lage waarden van de collectorspanning buigen de karakteristieken om.
Dit effect wordt zeer sterk bij kleine positieve waarden van UCB. Dit is logisch: de spanning
over de collectorbarrière wordt zo laag dat de collector als emitter van gaten in het basis
gebied kan gaan werken. Men kan de transistor dan opvatten als een pn-diode met twee
gelijktijdig injecterende emitters. Bij gebruik van de transistor als versterker is dit gebied niet
niet bruikbaar. Dit gebied is wel van belang bij toepassing van de transistor als elektronische
schakelaar.
8.8.3. Stuurkarakteristiek lc = f(IE) bij UCB constant
Deze karakteristiek spreekt voor zichzelf en geeft voor een transistor met hoge waarde van
ob slechts weinig informatie over het gedrag van de transistor.
Zien we af van de kleine stroom /cob, dan is /c/^E=flb- De helling van de karakteristiek
geeft dus de stroomversterkingsfactor. Voor de meeste Ge-transistoren is de karakteristiek
nagenoeg lineair, bij Si-transistoren vindt men bij zeer lage en zeer hoge waarden van de
stroom afwijkingen. Deze komen later ter sprake bij de behandeling van vermogensversterkers in hoofdstuk 7, deel II (Technica 36). Bij hoge waarden van UCB is ab iets groter ten
gevolge van het Early-effect.
8.8.4. Ingangskarakteristiek IE = f(UEB), bij UCB constant
Deze karakteristieken komen overeen met de doorlaatkarakteristiek van de emitterbasisovergang. Ze vertonen derhalve een bij benadering exponentieel verloop. Bij hoge
waarden van de stroom heeft de basisweerstand enige invloed op het verloop. De daarover
optredende spanningsval heeft een enigszins lineariserende werking. Het Early-effect
blijkt uit de invloed van de collectorspanning op de emitterstroom.
8.8.5. Overdrachtskarakteristiek Ic = f(UEB) bij UCB constant
Voor een goede transistor is ab « 1, zodat Ic « IE. De overdrachtskarakteristieken zijn dus
nagenoeg gelijk aan de ingangskarakteristieken. De helling van deze karakteristieken, d.i.
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Fig. 8.14. Stuurkaraktenslieken voor de CB-schakeling.
(dIc/düEa)Uco=consl kan men, in analogie met de nomenclatuur bij elektronenbuizen,
de steilheid of transconductantie van de transistor noemen. Zien we af van de, gewoonlijk
geringe, invloed van de basisweerstand en het Early-effect, dan komt de steilheid overeen
met die van een ideale pn-overgang, dus s = ge = qIE/kT = 40 IE mA V-1 als IE wordt
uitgedrukt in mA. Men ziet hieruit dat de transconductantie van transistoren aanzienlijk
hoger is dan van de meeste elektronenbuizen.

8.9. EIGENSCHAP PEN VAN DE SCHAKELING MET GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS

De voornaamste eigenschappen van de CB-schakeling zijn gemakkelijk af te leiden uit
de behandelde karakteristieken. De helling van de ingangskarakteristiek is de ingangsweerstand van de transistor in deze schakeling, d.i. de weerstand waarmee de signaalbron
wordt belast. Aangezien de ingang in feite een in doorlaatrichting ingestelde pn-overgang
is, is de ingangsweerstand zeer laag. Zien we af van de invloed van de basisweerstand, dan
is de ingangsweerstand gelijk aan dc differentiaalweerstand van de emitter-basisovergang,
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Fig. 8.15. Ingangskarakteristieken voor de CB-schakeling.
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Fig. 8.16. Overdrachtskarakteristieken voor de CB-schakeling.
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Als /E= 1 mA is rc = 25 Q. De uitgangsweerstand dUC3/dIc is echter zeer hoog, gewoonlijk
enkele MQ, zoals uit de uitgangskarakteristiek blijkt. Dit grote verschil maakt het moeilijk
om transistoren in deze schakeling achter elkaar te plaatsen; om een behoorlijke vermogensoverdracht te verkrijgen, moeten we een zeer grote uitgangsweerstand aanpassen aan een
zeer lage ingangsweerstand. Dit eist een transformator met een onpraktisch grote wikkelverhouding. Hoewel geen stroomversterking met deze schakeling mogelijk is, kan aanzien
lijke vermogensversterking bereikt worden omdat de spanningsversterking groot kan zijn.

8.10. SCHAKELING M ET G EM EENSCH A P PEL IJ K E EM ITTER

Door de ongunstige verhouding tussen ingangs- en uitgangsimpedantie vindt de CB-schakeling weinig toepassing. Beter bruikbaar is de schakeling met gemeenschappelijke emitter
(common emitter connection, CE). De basis is nu ingangselektrode (fig. 8.17). Dat de ingangsimpedantie van deze schakeling hoger is, kan men gemakkelijk begrijpen. Bij een
bepaalde spanning tussen emitter en basis is de basisstroom veel kleiner dan de emitterstroom, de impedantie die we in de basis ‘zien' zal daardoor veel hoger zijn. Het verband
tussen de verschillende stromen en spanningen hangt uiteraard niet af van de wijze waarop
we de transistor in de schakeling gebruiken. Echter is in het geval der CE-schakeling onze
interesse anders gericht. Waren we bij de CB-schakeling vooral geïnteresseerd in het ver
band tussen de collectorstroom en de emitterstroom en -spanning, bij de CE-schakeling
gaat onze belangstelling in de eerste plaats uit naar het verband tussen collectorstroom en
basisstroom en -spanning. Het is dus zinvol dit verband thans nader te onderzoeken.
<■
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•—ll—-------------------

Fig. 8.17. Schakeling met gemeenschappelijke emitter (CE-schakeling).
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De betrekkingen (8.1a) en (8.2a) blijven uiteraard geldig, dus

(8.1a)
(8.2a)

A? = — flb^E + ^cob
^B = “O ~ ab)^E~ ^cob

Uit (8.2a) volgt
B + ^cob

4 = -(l-*b)
waarna uit (8.1a) volgt:

'c

l-ab

+

l-ab

^cob "b ^cob

De grootheid ab/(l — ob) komt in vele beschouwingen over transistorschakelingen voor.
Om deze reden voeren we hiervoor een apart symbool in, door te stellen ab/(l — ab) = ae.
Er moet hier op gewezen worden, dat in vele boeken en artikelen andere symbolen worden
gebruikt. Veel voorkomende notaties zijn b. ae en a'.
De gevonden betrekking gaat nu over in:
/c = aclB + (ac+ IHcob

(8.16)

Nu is voor een goede transistor abss0,99, dus ae& 100, zo‘dat ac+ 1 &ac. Stellen we
(^c “h 0 cob ~ ^c^cob = 'coe»

dan gaat (8.16) over in:
/c = ^e^B+ Koe

(8.17)

/coe is de collectorstroom, die vloeit als de basisstroom nul is. We kunnen derhalve Icoe
beschouwen als de verzadigingsstroom (lekstroom) bij de CE-schakeling. Het is duidelijk
dat Icoe veel groter is dan /cob. Omdat de temperatuurafhankelijkheid van de transistoreigenschappen vooral bepaald wordt door 7cob, komt in de CE-schakeling de temperatuur
afhankelijkheid sterker tot uiting dan in de CB-schakeling.
Opmerking :Men kan Icoe gemakkelijk fysisch interpreteren. De normale verzadigingsstroom /cob
ontstaat door thermische generatie en zal in principe altijd aanwezig zijn. Om /B = 0 te maken moet
de emitter nu zoveel gaten emitteren dat de geïnjecteerde stroom juist zoveel recombinalies in de
basis veroorzaakt dat de uit de collector komende elektronenstroom /cob hierdoor geneutraliseerd
wordt.

In de CE-schakeling is /B de ingangsstroom, terwijl Ic de uitgangsstroom is. Het ligt dus
voor de hand ae de stroomversterkingsfactor voor de CE-schakeling te noemen.
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8.11. KARAKTERISTIEKEN VAN DE C E-SCH AK ELI N G

8.11.1. Keuze der karakteristiekenscharen
In het geval van de CE-schakeling is de basis de ingangselektrode, de collector de uitgangselektrode. Om deze reden zijn de belangrijkste karakteristiekenscharen nu:
Ic — /(^ce) met Ir als parameter (uitgangskarakteristiekcn);
/c = /Ub) met ^ce als parameter (stuurkarakteristieken);
I3 — /(^be) met ldce als parameter (ingangskarakteristieken).
8.11.2. Uitgangskarakteristiekcn Ic = f(UCE) met I3 constant
De afstand tussen de opvolgende karakteristieken van de schaar is een maat voor ae. Deze
afstand neemt toe bij toenemende UCE omdat ab toeneemt bij toenemende collectorspanning. De karakteristieken lopen dus niet evenwijdig aan de UCE-as.

5

-10

-15

-20

---------- >
UCE(V) ■

+

UcE

Fig. 8.18. Uitgangskarakteristiekcn voor de CE-schakeling.
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8.11.3. Stuurkarakteristieken Ic = f(lB) met UCE constant
De helling der karakteristieken wordt bepaald door ac. Bij /B = 0 vloeit reeds de collectorstroom ICOc =
cob- Omdat ae afhangt van UCE snijden de karakteristieken elkaar niet in
het punt 7b = 0.
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Fig. 8.19. Stuurkarakteristieken voor de CE-schakeling.
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8.11.4. Ingangskarakteristieken IB = f(UBE) met UCE constant
Bij UBE = 0 vloeit er een positieve basisstroom ter grootte /cob. Omdat ab toeneemt bij toe
nemende collectorspanning (Early-effect) neemt de basisstroom af bij toenemende collectorspanning. De krommen vertonen bij benadering een exponentieel verloop, net als de
ingangskarakteristieken van de CB-schakeling.

8.12. EIGENSCHAPPEN VAN DE CE-SCHAKELING

Uit de ingangskarakteristieken zien we dat de waarde van (dl/BE/d/B), die de grootte van de
ingangsimpedantie bepaalt, aanzienlijk hoger is dan bij de CB-schakeling, geheel volgens
onze verwachting. Uit de uitgangskarakteristieken zien we dat (5Uce/5/c), die de grootte
van de inwendige weerstand van de collectorketen (uitgangsimpedantie) bepaalt, aanzien
lijk kleiner is dan bij de CB-schakeling. Reeds hier kunnen we dus concluderen dat bij
achter elkaar schakelen (cascaderen) van trappen in CE-schakeling de aanpassing van de
uitgangsketen aan de ingangsketen van een volgende trap minder moeilijkheden zal geven
dan bij de CB-schakeling. De stroomversterking «e is veel groter dan bij de CB-schakeling,
immers is ae = ab/(l — ab). Als ab = 0,99 is ac = 100. De bereikbare vermogensversterking is
daardoor in de CE-schakeling eveneens groter dan in de CB-schakeling.
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- 150.

-200

--------- >

8.13. vervangingsschema's

Wanneer men de eigenschappen wenst te bestuderen van circuits waarin transistoren voor
komen, kan men het gedrag hiervan beschrijven met behulp van de gevonden formules
en karakteristieken. Dit is in de meeste gevallen omslachtig. Bij de bestudering van de
eigenschappen van elektronenbuizen zijn we gekomen tot een eenvoudige formulering
voor sturing met kleine signalen door gebruik te maken van een lineaire benadering,
d.w.z. door alleen te rekenen met de waarden van de eerste afgeleiden van de karakteris
tieken in het instelpunt. Anders gezegd: we hebben de karakteristiek in een gebiedje
rondom het instelpunt vervangen door de raaklijn in hel instelpunt. Deze wijze van bena
deren maakte het mogelijk het gedrag van de buis met behulp van twee grootheden te
beschrijven, nl. sg en rn. De fysische betekenis van deze grootheden kon gemakkelijk geïnter
preteerd worden. Ook bleek het gemakkelijk mogelijk te overzien hoe deze grootheden
afhangen van de instelströom.
We kunnen dit resultaat ook anders uitdrukken: we hebben voor de signaalgrootheden
(wisselspanningen en wisselstromen, welke gesuperponeerd zijn op de instelgrootheden)
de buis beschouwd als lineaire vierpool. We hebben te maken met een ingangsspanning en
een ingangsstroom (ug en ig) en met een uitgangsspanning en een uitgangsstroom (uB en ia).
Het verband tussen deze vier grootheden wordt voor een lineaire vierpool gegeven door
twee betrekkingen van het type

169

i9=au9+bu„
ia = cug + dua.

Omdat ig bij normale instelling nul is voor alle waarden van ue en ua, is a = b = 0 en resteert
er slechts één vergelijking, waarin c=sg en d=sa = \/ra. We hebben verder gezien dat deze
vergelijking ook kan worden weergegeven in de vorm van een zgn. vervangingsschema,
hetgeen een waarde vol hulpmiddel bleek bij het bestuderen van versterkerschakelingen.
Bij de beschouwing van schakelingen met transisloren kunnen we op geheel analoge wijze
te werk gaan en ook deze bij sturing met kleine signalen als lineaire vierpolen opvatten.
Het gedrag van de transistor bij sturing met kleine signalen kan dus ook worden beschre
ven met behulp van twee vierpoolvergelijkingen. Hierin komen weer vier parameters voor,
die nu in het algemeen alle van nul verschillen. De waarden van deze parameters kunnen we
geheel analoog aan de situatie bij de buizen, ontlenen aan de karakteristieken, door deze
in een klein gebiedje rondom het inslelpunt te benaderen door hun raaklijnen.
Het bezwaar is echter dat, als gevolg van hel meer gecompliceerde fysische gedrag, de
fysische betekenis van de aldus geformuleerde grootheden minder doorzichtig is. De wijze
waarop deze grootheden afhangen van de instelling en (bij hogere frequenties) van de fre
quentie, is daardoor ook onoverzichtelijk. Ondanks hel genoemde bezwaar wordt deze
methode toch wel toegepast. Zij heeft het voordeel dat de transistor eenvoudig als een
‘black box’ wordt beschouwd en dat in principe geen kennis van de fysische werking nodig
is om aan schakelingen te kunnen rekenen.
Omdat in vele gevallen inzicht in het fysische werkingsmechanisme in belangrijke mate
het begrip voor het gedrag van de transistor in schakelingen kan ondersteunen, zuilen we
eerst een methode ontwikkelen die het gedrag bij sturing met een signaal op een meer
directe wijze in verband brengt met dit werkingsmechanisme. Wc zoeken hiertoe niet in de
eerste plaats naar enkele vergelijkingen die het gedrag beschrijven, maar trachten direct
ons inzicht in het fysische werkingsmechanisme tot uitdrukking te brengen in een vervan
gingsschema, waaraan we dan vervolgens de gewenste vergelijkingen ontlenen.
Er zij hier aan herinnerd dat een vervangingsschema een elektrisch netwerk is, dat zodanig
is opgebouwd dat de nehverk-eigenschappen ervan dezelfde zijn als die van de vierpool
(in ons geval de transistor) die het beschrijft. De in het schema voorkomende spanningen
en stromen zijn signaalgrootheden, d.w.z. op de instelgrootheden gesuperponeerde kleine
variaties daarvan. Nel als in het geval van buizen geven we deze weer aan met behulp van
kleine letters, dus /e, fb, t/ce enz.
Om dit schema te kunnen opstellen maken we allereerst onderscheid tussen de zgn.
‘intrinsieke' transistor en de ‘extrinsieke’ transistor. Tot de intrinsieke transistor rekenen
we alles wat direct in verband staat met de werking van de pn-overgangen en het diffusieproces in de basis. In de ‘extrinsieke’ transistor worden hieraan toegevoegd de ohmse
weerstanden van basis, emilter en collector. We hebben eerder gezien dat in praktische
gevallen alleen de basisweerstand rb jn rekening behoeft te worden gebracht. (N.B. Men
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verwarre deze begrippen intrinsiek en extrinsiek niet met de gelijknamige begrippen in de
theorie van de halfgelcidermaterialen, waar ze een geheel andere betekenis hebben.)
De basis van de intrinsieke transistor noemen we b' of (B ), ter onderscheiding van de
basisaansluiting b (of B) van de extrinsieke transistor. Beschouw nu de intrinsieke transistor
in de CB-schakeling. De ingangselektrode is de emitter, de uitgangselektrode is de collector.
Een variatie van t/EB geeft aanleiding tot een variatie van IE. De verhouding hiervan heeft
de dimensie van een impedantie. We definiëren:
1
re= —

^^EB'

ÖZE

‘Jc

(l/dj. = constant)

re noemen we de emitterweerstand.
Door differentiatie van de diodevergelijking voor de emitter-basisjunctie vinden we
kT

Bij T = 300° K is t/c = 40 /E (in mA/V als IE in mA wordt uitgedrukt). Evenzo rc = 25//E (in
ohm). De emitterweerstand hangt dus direct af van de instelstroom en niet van het transistortype; rc is laag omdat de emitter-basisdiode in voorwaartse richting is ingesteld.
Opmerking: De aldus gedefinieerde grootheid rc komt niet precies overeen met de helling
van de ingangskarakteristiek Ze=/(^eb) met ^cb constant van de extrinsieke transistor
omdat in deze karakteristiek ook de basisweerstand rb een niet geheel te verwaarlozen rol
speelt.
Om de invloed van de collectorspanning op de collectorstroom te beschrijven, definiëren
we op dezelfde wijze de collectorweerstand rc als:
^^CB'
rc =

(4 = constant)

De basis-collectorjunctie staat in sperrichting; rc is daardoor zeer hoog. Omdat rc >rb is
dlc ~ dlc

rc is derhalve nagenoeg bepaald door de afgeleide van de uitgangskarakteristiek Ic=f(UCB)
met IE constant. De eindige waarde van rc is een gevolg van het Early-effect, voor een ge
ïdealiseerde transistor, die het Early-effect niet zou vertonen, is rc= oo. Praktisch is rc in de
orde van enkele MQ.
Naast deze twee grootheden, die de impedanties van emitter- en collectorovergang voor
het signaal beschrijven, moeten we nu nog twee grootheden definiëren die de signaalover
dracht van emitter op collector en andersom beschrijven. De invloed van een variatie van
de emitterstroom op de collectorstroom volgt uit

£/c
dI~E

(L/cb. = constant) = ab
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We kunnen ab de stroomversterkingsfactor voor de signaalstroom noemen. Als de karakte
ristiek Zc=/(^e) recht is, dan is
dlc

ïT = flb
zodat ab = ab. Is de karakteristiek niet recht, hetgeen met name bij siliciumtransistoren niet
uitgesloten is, dan verschilt de differentiaalgrootheid ab enigszins van de gelijkstroomgrootheid ab. In de meeste praktische gevallen is de benadering nb = ab toelaatbaar. Men
realisere zich echter dat de definitie van beide grootheden principieel verschilt.
Opmerking: in sommige boeken maakt men geen onderscheid tussen ab en ab of duidt men deze
grootheden op andere wijze aan. Hetzelfde geldt voor de overeenkomstige grootheden ae en ae
voor de CE-schakeling, die bij de berekeningen in hoofdstuk 9 ter sprake komen. In plaats van ab
komt men vaak de notatie hfb tegen, in plaats van ac ontmoet men dikwijls de notaties b, p, a of hlc.
De oorsprong der notaties Ap, en hfe zal duidelijk worden bij de bestudering van hoofdstuk 9.
In het vervangingsschema brengen we de stroomoverdracht van emitter naar collector tot
uitdrukking met behulp van een stroombron ab/e over de basis-collectorjunctie.
Tenslotte beschouwen we de door het Early-effect veroorzaakte invloed van de collectorspanning op de emitterstroom. Deze kunnen we beschrijven met behulp van de grootheid
0cc

a/E
^L^cb'

(UEB- — constant);

De uitgangssignaalspanning i/cb. aan de collector werkt dus terug op de ingang. Als ucb- de
uitgangssignaalspanning is, dan ontstaat als gevolg daarvan een extra emitterstroom
'c = ^ecWcb'

(N.B. Er zij nogmaals aan herinnerd dat kleine letters betrekking hebben op signaalgrootheden).
In het vervangingsschema kunnen we dit tot uitdrukking brengen met behulp van een
stroombron r/ccucb. over de emitter-basisjunctie.

We hebben nu de invloed van alle belangrijke fysische processen op de signaaloverdracht
in een aantal eenvoudig te interpreteren grootheden ondergebracht nl. re, rc, ab en gec. Het
vervangingsschema van de intrinsieke transistor is nu direct te tekenen. Beide pn-overgangen worden vertolkt door een differentiaalweerstand en een stroombron, zoals aange
geven in fig. 8.21. Het vervangingsschema van de extrinsieke transistor vindt men dan door
eenvoudig rb toe te voegen. Op deze wijze ontstaat het volledige vervangingsschema van
fig. 8.22. Men neme er goede nota van dat rb principieel een ander karakter heeft dan re en rc.
Beide laatstgenoemde grootheden zijn dijferentiaalgrootheden, rb kan men beschouwen als
een ohmse weerstand, namelijk de niet te verwaarlozen weerstand van de basis.
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Fig. 8.21. Vervangingsschema van de intrinstieke transistor.

Een belangrijk praktisch bezwaar van dit vervangingsschema is dat er een stroombron
in voorkomt waarvan de sterkte niet evenredig is met een uitwendig te meten stroom of
spanning, doch met een ‘inwendige' spanning. In het hoofdstuk ‘lineaire versterking met
transisloren’ (hoofdstuk 9), zullen we zien hoe dit bezwaar kan worden ondervangen. Daar
zal ook worden nagegaan hoe de grootheden van het vervangingsschema samenhangen
met de vierpoolparameters van de transistor.
Voor de CE-schakeling zouden we op soortgelijke wijze te werk kunnen gaan. Dit is
echter niet nodig: we kunnen ook direct uit het vervangingsschema voor CB een vervan
gingsschema voor CE afleiden. Bij de bestudering van versterkerschakelingen zullen we
deze weg volgen.
é/ej'cb

+*

b

».b
rb

T----------------------------------------- *
Fig. 8.22. Vervangingsschema van de extrinsieke transistor.
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8.14. EIGENSCHAPPEN BIJ HOGE FREQUENTIES

De gegeven beschouwingen gelden voor sturing met langzaam variërende signalen (laagfrequente signalen). Bij de bestudering van het gedrag voor hoogfrequente signalen moeten
we in de eerste plaats rekening houden met de barrièrecapaciteiten. Dit is echter niet vol
doende, we moeten ook rekening houden met de traagheid van het diffusieproces in de basis.
De in de basis geïnjecteerde minderheidsladingdragers hebben een eindige looptijd in de
basis. Als gedurende deze looptijd de momentele signaalspanning niet constant blijft, zal
het diffusieproces een gecompliceerder karakter aannemen. Als dus de frequentie van het
stuursignaal zo hoog wordt dal de looptijd in de basis niet meer verwaarloosbaar klein is
ten opzichte van de periodeduur van hel signaal, geidt de eenvoudige beschouwing niet
meer. Voor transistoren die vervaardigd zijn in de zgn. legeertechniek blijkt dat de hfeigenschappen zo slecht zijn dat ze slechts behoorlijk bruikbaar zijn lot frequenties om
streeks 50 a 100 kHz. Om dit te verbeteren heeft men zgn. diffusietransistoren ontwikkeld.
Hierbij is de evenwichtsconcentratie der meerderheidsladingdragers in de basis niet homo
geen over de hele basis, de dotering is zo aangebracht dal er van nature een concentratiegradiënt bestaal (drifltransistoren). Als gevolg hiervan ontstaat er in de basis een meewer
kend elektrisch veld (driflveld) dal hel ladinglransport bespoedigt. Bovendien maakt deze
techniek het mogelijk zeer smalle basislagen te realiseren. Tenslotte biedt deze techniek de
mogelijkheid het Early-cffect te bestrijden doordat een gunstige verhouding van de dote
ring van de collector tot die van de basis kan worden gerealiseerd. Met zulke transistoren
is versterking bij frequenties tot omstreeks 2000 MHz mogelijk. De behandeling van de
correcties, die in het vervangingsschema nodig zijn om dit ook geschikt te maken voor
berekeningen over hel hf-gedrag stellen we uit tot hoofdstuk 2, deel II (Technica 36).

8.15. DE THYRISTOR

8.15.1. Elementen bestaande uit vier lagen
We hebben in het voorgaande componenten leren kennen waarvan de werking berust op
de eigenschappen van de pn-overgang. Met één pn-overgang bleek het mogelijk een diode
te maken, met behulp van twee pn-overgangen kon een transistor worden opgebouwd.
Het is nu interessant in het kort na te gaan welke eigenschappen een structuur met drie
pn-overgangen kan vertonen. Beschouwen we de structuur volgens fig. 8.23. Stellen we ons
eerst voor dat een uitwendige batterij wordt aangesloten, zodanig dat de negatieve klem
aan het p-gebied ligt en de positieve klem aan het n-gebied. We verwachten dan dat de
overgangen I en III gesperd zijn en dat de aangegeven structuur zich in principe ongeveer
zal gedragen als een pn-diode in spertoestand. Er zal een kleine lekstroom vloeien, terwijl
bij een bepaalde waarde van de sperspanning doorslag zal optreden op dezelfde manier
als bij de pn-diode (zenerspanning).
Vervolgens vragen we ons af wat er gebeuren zal als we de batterij andersom aansluiten,

174

p

III

II

I
n

n

p

Fig. 8.23. Opbouw van dc pnpn-diode.
dus de positieve pool aan het p-gebied en de negatieve pool aan het n-gebied. De overgangen I en III zullen hierdoor in voorwaartsrichting ingesteld worden, terwijl overgang II
in sperrichting zou kunnen zijn ingesteld. Dit behoeft echter niet het geval te zijn, immers
zullen de in voorwaartsrichting ingesteldc overgangen I en III gaan injecteren, hetgeen hel
optreden van ruimteladingen ten gevolge heeft, die mede de potentiaalverdeling zullen
beïnvloeden. In elk geval is het zeker dat er een evenwichtstoestand moet ontstaan, waarbij
de ingaande stroom gelijk moet zijn aan de uitgaande stroom. Enerzijds kunnen we ons
voorstellen dat zich een evenwicht instelt bij een kleine stroom, waarbij de middelste
overgang in spertoestand verkeert, anderzijds kunnen we ons voorstellen dat het evenwicht
zich juist instelt bij een grote stroom, waarbij de potentiaalverdeling zo is, dat de middelste
overgang ook in doorlaatrichting werkt. Om na te gaan welke van beide toestanden zal
intreden en van welke omstandigheden dit afhangt, moeten we nagaan hoe het evenwicht
tot stand komt. Nemen we eerst eens aan dat de middelste overgang gesperd is. Afgezien
van stromen van door de beide andere overgangen geïnjecteerde ladingdragers zal er in
ieder geval een lekstroom (sperstroom) over deze overgang optreden, die we zullen aandui
den met /cob. De beide andere overgangen injecteren, de geïnjecteerde ladingdragers geven
aanleiding tot diffusiestromen, een deel der geïnjecteerde ladingdragers recombineert, een
deel bereikt, net als in een transistor, de gesperde overgang en passeert deze. Een gemakke
lijk overzicht van wat er gebeurt verkrijgen we als we de uit vier lagen bestaande structuur
opvatten als een combinatie van twee onderling verbonden transistoren, resp. van het pnpen van het npn-type. Tegen deze manier van beschouwen kan geen enkel bezwaar bestaan,
het voordeel is dat we nu gebruik kunnen maken van het inzicht dat we hebben in de eigen
schappen van de uit drie lagen opgebouwde gewone transistor. Fig. 8.24 illustreert deze
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Fig. 8.24. Splitsing van de structuur volgens fig. 8.23 in twee onderling gekoppelde transistoren.
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werkwijze. De middelste overgang is de collectorovergang voor beide transistoren. Is apde
stroomversterkingsfactor van de pnp-transistor en an die van de npn-transistor, dan kan
de stroom door de middelste overgang opgebouwd worden gedacht uit drie componenten,
te weten:
de collectorstroom van de pnp-transistor, dus aplE;
de collectorstroom van de npn-transistor, dus aBIc;
de lekstroom /cob.
De algebraïsche som der stromen moet uiteraard gelijk zijn aan de stroom in de uitwendige
keten 1 = IE = Jc. Derhalve moet gelden (lig. 8.24)
(flp+flnV + 4ob = I

of
/ =

f cob

l-fap + ^n)

(8.18)

Is nu ap + an < 1, dan is I een kleine stroom, in overeenstemming met de verwachting. Is
echter ap + an^ 1, dan wordt / zeer groot. Dit kan echter alleen het geval zijn als de mid
delste junctie eveneens in doorlaatrichting is ingesteld. Is derhalve de constructie zodanig
dat ap + «n= 1, dan moet de potentiaalverdeling zich zo instellen dat inderdaad de middelste
overgang geleidt, het geheel gedraagt zich dan als een in voorwaartsrichting ingestelde
diode.
Het is duidelijk dat de combinatie op deze wijze niet interessant is. Wel interessant is de
constructie waarbij bij kleine stroom geldt fln + flp< 1, waarvoor men natuurlijk door een
geschikte keuze van de doteringen en de breedte der lagen gemakkelijk kan zorgen. We
gaan er verder van uit dat hieraan is voldaan. Neemt de uitwendige spanning toe, dan neemt
de sperspanning over junctie II toe, waardoor we in het gebied der collectormultiplicatie
komen. Nemen we gemakshalve aan dat het collectorrendement der beide transistoren
gelijk is en 5 bedraagt, dan geldt voor hoge spanning over de combinatie

I =

cob
I-<5(flp + fln)

(8-19)

waarin <5 > 1 en waarbij ö toeneemt bij toenemende spanning. Bij een bepaalde spanning
Uo wordt <5 zo groot dat <5(ap + an) -♦1, zodat / zeer groot wordt. De enige stabiele toestand,
die nu kan bestaan is die waarbij junctie II geleidt. Nu geldt voor elke transistor dat de
stroomversterking ab in een bepaald gebied van stroomwaarden toeneemt met de stroom,
o.a. ten gevolge van de bij hoge stromen niet meer te verwaarlozen elektrische velden. Men
kan de zaak dus zo inrichten dat bij grote stroom flp + toeneemt. Tevens neemt echter, bij
toenemende stroom, ten gevolge van de weerstand van de uitwendige keten, de spanning
over de combinatie af, waardoor ö weer afneemt. Stroom en spanning kunnen dus zodanig
veranderen dat toch blijft gelden ö(an + ap)-> 1. De stroom neemt snel toe, terwijl tegelijk de
spanning afneemt, het uiteindelijke evenwicht stelt zich in bij een stroom waarbij an + np -»1,
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Fig. 8.25. Stroom-spanningskarakteristiek van pnpn-diode. De punten A en B zijn stabiele punten
op de belasting!ijn. Punt B kan slechts bereikt worden wanneer lijdelijk de spanning Uo is over
schreden.
terwijl de spanning zo laag is dat weer <5 = 1 geldt. Het overgaan van de éne stabiele toestand
(met lage stroom) in de andere stabiele toestand (met hoge stroom) geschiedt langs een lijn,
die de meetkundige plaats is van de punten waarbij <5(fln + flp)= 1. Deze nieuwe stabiele
toestand blijft behouden, tenzij we door verandering van de uitwendige spanning de
stroom beneden de waarde ƒ„ brengen waarbij un + ap= 1 is. Met behulp van de uitwendige
spanning kunnen we de pnpn-combinatie dus van de éne stabiele toestand doen overgaan
in de andere. Fig. 8.25 toont de karakteristiek. In de door hoge stroom gekenmerkte stabiele
toestand gedraagt de combinatie zich als een diode in geleidende toestand, het bijzondere
is dat deze toestand alleen intreedt wanneer de uitwendige spanning eerst een bepaalde
waarde heeft overschreden.

8.15.2. Sturing met behulp van een extra stroom ., de thyristor
Een zeer interessante component ontstaat nu als we aan één der ‘basisgebieden’ van de
pnpn-structuur een uitwendige aansluiting maken, waarmee we gedurende korte tijd een
extra basisstroom kunnen introduceren. Wanneer deze voldoende groot is. kan tijdelijk de
stroom en daarmee de daarvan immers afhankelijke waarde van ap + rtn, zodanig toenemen
dat reeds bij een veel lagere waarde van de spanning omslag optreedt. Fig. 8.26 toont de
karakteristieken bij variatie van de extra stroomimpuls /G. Men noemt de beschreven extra
elektrode de ‘gate’ (poort). De op deze wijze verkregen structuur vertoont dezelfde eigen
schappen als de gasgevulde triode, die we thyratron genoemd hebben. Men noemt dit halfgeleider-thyratron een thyristor. De thyristor kan blijkbaar gebruikt worden als een met
een uitwendig toegevoerde ontsteekpuls te bedienen elektronische schakelaar. Zodra de
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schakelaar in de ‘aan’-toestand is, verliest de gate-stroom de controle op het gedrag van de
schakelaar, net als de roosterspanning bij de thyratron. Uitschakelen (‘doven’) kan slechts
plaatsvinden door de uitwendige spanning zo laag te maken, dat de stroom kleiner dan /H
wordt. De uitwendige spanning moet daartoe zeer laag worden, de spanning over een thy
ristor in geleidende toestand is in de orde van grootte van 1 volt. De thyristor kan dus, net
als de thyratron ook worden gebruikt als een gestuurde gelijkrichter. Thyristors die ont
worpen zijn met het oog op deze toepassing worden gewoonlijk aangeduid met de naam
SCR (Semiconductor Controlled Rectifier). Zij worden gemaakt voor zeer uiteenlopende
toelaatbare stromen, tot enkele honderden ampères toe. Aangezien ze veel compacter zijn
dan thyratrons en goedkoper gefabriceerd kunnen worden, hebben ze deze in de meeste
toepassingen geheel verdrongen. Ze worden in grote aantallen gebruikt in de sterkstroomtechniek voor de regeling van elektromotoren, voor het regelen van verlichtingsniveaus,
enz. Een voorbeeld is het regelen van de hoeveelheid licht bij gasontladingsbuizen (tlbuizen). Men kan dit niet doen met behulp van weerstanden, de buizen vereisen immers een
minimum spanning om te kunnen functioneren. Met behulp van een SCR kan men de
voedingsspanning ‘aansnijden’, de spanning wordt slechts gedurende een korte tijd op de
buis gebracht. Een belangrijk voordeel t.o.v. het gebruik van weerstanden is nog dat de
regeling vrijwel zonder energieverlies mogelijk is. Om deze reden zijn SCR’s ook zo aan
trekkelijk voor regeling van elektromotoren.
Fig. 8.27 illustreert de bedoelde werking van de thyristor als gestuurde gelijkrichter. De
amplitude van de wisselspanning kiest men lager dan Uo. Inschakelen van de thyristor is
dan alleen mogelijk met behulp van een stroomimpuls aan de gate. Men leidt de stuurimpul-
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Fig. 8.26. De thyristor: a. opbouw; b. schemasymbool; c. schakeling; d. karakteristieken.
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Fig. 8.27. Gestuurde gelijkrichting met behulp van een thyristor. Op t = G wordt aan de gatc een
stroomimpuls toegevoerd, op t = t, wordt 1 < /H, zodat de thyristor spert.
sen af van de gelijk te richten wisselspanning. Op t = tY zet de gelijkrichting in ten gevolge
van de dan optredende stuurimpuls. De thyristor schakelt zichzelf weer uit als de spanning
op de anode zo laag wordt dat de stroom beneden de waarde /H komt. Men kan dus in
principe gedurende een willekeurig klein gedeelte van de positieve helft van de wisselstroomperiode de stroom doorlaten en op deze wijze de aan de belasting toegevoerde energie
regelen.

8.16. VERVAARDIGING VAN TRANSISTOR EN

8.16.1. Vervaardiging van zuiver gennanium en silicium
Uit de beschouwingen over de principes van de werking van halfgeleiderdioden en transistoren blijkt dat men voor de vervaardiging van deze componenten moet beschikken over
monokristallijn materiaal dat in een nauwkeurig gedefinieerde mate is ‘verontreinigd’
(beter: gedoteerd) met vreemde atomen. Een goed gedefinieerde dotering is slechts mogelijk
wanneer men uitgaat van materiaal waarin de concentratie der reeds aanwezige veront
reinigingen enkele orden van grootte kleiner is dan die der opzettelijk toe te voegen
doteringselementen. Bij de behandeling van de werking van de transistor is gebleken dat
het doteringsniveau van emitter, basis en collector zeer verschillend dient te zijn. De dote
ring mag echter niet zo hoog zijn dat degeneratie van het halfgeleidermateriaal optreedt.
Er is dus een bovengrens aan te geven van bruikbare doteringsniveaus. Deze ligt bij om
streeks 10*9 atomen per cm3 (er zij aan herinnerd dat 1 cm3 silicium ongeveer 5-1022
• atomen bevat). Om voldoende doteringsonderscheid te kunnen aanbrengen, is het gewenst
dat men een gedefinieerde dotering van 10*5 a 10*6 atomen per cm3 kan bereiken. Dit ver
eist uitgangsmateriaal met een maximale onzuiverheid van ca. 10*3 a 10’4 vreemde atomen
per cm3, d.w.z. er mag slechts één ongewild verontreinigd atoom aanwezig zijn op ca. 109
atomen.
Technisch Ge en Si zijn veel minder zuiver dan overeenkomt met de bovengenoemde eis.
Men heeft daarom technieken ontwikkeld om zeer zuiver materiaal te maken, dat kan die179

nen als uitgangsmateriaal voor de constructie van halfgeleidercomponenten. Een veel toe
gepaste methode berust er op dat de oplosbaarheid van verontreinigingen in vloeibaar
materiaal veel groter is dan in vast materiaal. Men gaat uit van een staaf onzuiver materiaal
en verhit met behulp van enkele hoogfrequentverhittingsspoelen een kleine zone hierin.
Deze zone laat men dan langzaam, bijv, met een snelheid van 2 mm/minuut door de staaf
bewegen. Men herhaalt dit proces een aantal malen. De aanwezige verontreinigingen ver
zamelen zich dan aan één eind van de staaf. Men spreekt van zonesmelten (zone refining).
Een andere methode om uitgangsmateriaal te verkrijgen voor de fabricage van transistoren is de kristalgroei volgens de methode van Czochralski. Hierbij brengt men in een zich
juist op het smeltpunt bevindende hoeveelheid silicium een entkristal, dat men vervolgens
langzaam uit de smelt omhoogtrekt, waarbij men de gevormde aangroeiende staaf vrij snel
laat ronddraaien (ca. 1 maal per sec).
8.16.2. Doteringstechnieken
Het verkregen materiaal moet vervolgens gedoteerd worden. Men kan reeds tijdens de
kristalgroei een gedefinieerde dotering doen ontstaan en op deze wijze n- of p-materiaal
verkrijgen. In vele gevallen gaat men bij de vervaardiging van componenten uit van plakken
van zulk homogeen gedoteerd uitgangsmateriaal. De plakken verkrijgt men door deze
van de bij het groeiproces verkregen staaf met een diamantzaag af te zagen. Men kan nu de
dotering modificeren met behulp van de zgn. diffiisietechniek. Bedekt men de plak aan één
zijde met een laagje doteringsmateriaal en brengt men deze vervolgens in een oven of
brengt men de plak bij hoge temperatuur (bij Si meestal ca. 1200°C) in een damp die het
doteringsmateriaal bevat, dan diffundeert dit doteringsmateriaal met een bepaalde snel
heid in de plak naar binnen. De diffusiesnelheid hangt zeer sterk af van de temperatuur,
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afstand tot oppervlakte-------Fig. 8.28. Vorming van een pn-overgang door middel van donordotcring in p-type materiaal.
Op de plaats x=Xj ontstaat een pn-overgang.
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die dan ook zeer nauwkeurig (binnen 1 a 2°C) constant gehouden moet worden. Er ont
staal nu een bepaald ‘doteringsprofiel’; aan de oppervlakte van de plak is de dotering het
sterkst, meer naar binnen toe neemt de dotering af.
Een ander proces om een bepaalde dotering tot stand te brengen is de zgn. epitaxiale
groei Deze techniek wordt veel loegepasl bij de vervaardiging van siliciumcomponenten,
gewoonlijk in combinatie met de diffusictechniek. Bij de epitaxiale groei brengt men bij
hoge temperatuur de plak in aanraking met een damp, die behalve het gewenste doteringsmateriaal, ook een daarvoor geschikte siliciumverbinding bevat (gewoonlijk SiCl4). Het
Si-kristal groeit nu verder aan met Si-atomen uil de damp. De structuur van de aldus ge
vormde laag is een voortzetting van de structuur van hel oppervlak van de plak. We ver
krijgen dus monokristallijn materiaal, waarbij tegelijk de doteringsatomen in het nieuw
gevormde laagje ingroeien. Een belangrijk voordeel is dat men nu een homogeen gedoteerde
laag kan verkrijgen. Men kan bijv, een epitaxiale p-laag op een n-type kristal laten groeien,
maar ook bijv, een sterk gedoteerde n-laag op een kristal dat zelf licht gedoteerd n-type is
of andersom.
8.16.3. Constructie van transistoren
a. Legeertechniek. Een techniek waarin men gedurende een aantal jaren gcrmaniumtransistoren vervaardigd heeft is de legeertechniek. Men gaat meestal uit van een vlak plaatje
n-germanium. Ter weerszijden hiervan wordt een druppeltje gesmolten indium (acceptor)
aangebracht bij een temperatuur van ca. 500°C. Bij deze temperatuur smelt het Ge nog niet
(smeltpunt ca. 950°C). Het indium lost wat germanium op, zodat na afkoeling een dun laag
je p-germanium ter weerszijden van de laag n-type germanium ontstaat. Aan deze methode
kleven verscheidene nadelen. Het is moeilijk de basislaag van de transistor overal even
breed te maken. Bovendien is een bezwaar dat de emitter en de collector ongeveer even
zwaar gedoteerd worden, zodat de verkregen transistor een sterke terugwerking vertoont
(Early-effect). Men heeft verscheidene verfijningen edacht om de aan de legeertechniek
verbonden nadelen op te heffen. Desondanks heeft men deze techniek thans vrijwel geheel
verlaten.
b. Diffusietechniek. Het in par. 8.16.2. beschreven diffusieproccs maakt het mogelijk pnovergangen te maken door toepassing van compensatie. Stel we gaan uit van een stuk p-type
materiaal met een doleringsconcentratie Na. We laten hierin nu een n-lype dotering dif
funderen. Na verloop van enige tijd onderbreken we het diffusieproces door het materiaal
uit de diffusie-oven te nemen. Er is dan een bepaald n-type doteringsprofiel aanwezig. Op
een bepaalde plaats x = Xj zal de n-dotering juist even sterk zijn als de reeds aanwezige
p-dotering. Hier treedt dus volledige compensatie op, op deze plaats heeft het materiaal
intrinsieke eigenschappen; aan één kant ervan is het materiaal p-type, aan de andere kant
n-lype. Er is zo dus een pn-overgang ontstaan. Fig. 8.28 illustreert dit.
Door vervolgens een tweede diffusiestap toe te passen met een p-type verontreiniging
ontstaat een tweede pn-overgang, waarmee een transistor verkregen is. Uit de gegeven be-

181

/ p-type emitter

basiscontact\
n

p-type collector
____________________________ — — metalen
collectoraansluiting
Fig. 8.29. Mesa-transistor.

schouwing blijkt dat met behulp van een diffusieproces nooit een homogene dotering ver
kregen wordt, er is altijd een doteringsgradiënt aanwezig. Voor de basis is dit, zoals we
eerder hebben gezien, juist gewenst: de diffusietechniek levert ‘automatisch’ drifttransistoren op. Voor de collector wensen we echter een ander type doteringsprofiel. Om een
geringe terugwerking te verkrijgen (Early-effect), moet de collectordotering in de onmid
dellijke nabijheid van de collectorjunctie, licht zijn. Zou echter de dotering ook in diepere
lagen van de collector licht zijn, dan zou de ohmse weerstand van de collector een aan
zienlijke waarde verkrijgen. Vooral voor transistoren die als elektronische schakelaars
worden gebruikt, is dit ongewenst. De beschreven constructie waarbij in een kristal door
middel van twee diffusiestappen de transistor gevormd wordt, is in dit opzicht niet gunstig.
Een fraaie en in de moderne fabricagetechniek veel toegepaste oplossing van het hier
geschetste probleem is, dat men als collectorgebied een dunne licht gedoteerde epitaxiaal
gegroeide laag gebruikt, die is aangebracht op een zwaar gedoteerd, dus laagohmig
kristal, waaraan zich de collectoraansluiting bevindt. Deze combinatie van diffusietechniek
en epitaxiale techniek maakt de fabricage van zeer goede transistoren mogelijk, die de
ideale opbouw dicht benaderen.
c. Mesa-constructie. Een uitvoeringsvorm van transistoren in diffusietechniek. die enige
tijd populair geweest is, is de mesa-constructie. Voor de vervaardiging van een pnp-transistor gaat men uit van een p-type kristal dat als collector fungeert. Men diffundeert hier een
n-type basislaag in, waarna door een volgende diffusiestap of door middel van legering
een emittergebied wordt aangebracht. Men etst een deel van het gevormde n-type gebied
weg, zodat een structuur als van een tafelberg (mesa) ontstaat. Fig. 8.29 schetst deze opbouw.
Als de hoge weerstand van het collectorgebied een bezwaar is, neemt men in plaats van het
licht gedoteerde p-kristal dat de collector vormt, een zwaar gedoteerd p-type kristal dat
voorzien is van een licht gedoteerde p-type epitaxiale laag (epitaxiale mesa-transistor).

d. Planaire techniek. De meeste moderne siliciumtransistoren worden vervaardigd in de
zgn. planaire techniek. Deze techniek levert transistoren op van zeer goede kwaliteit om182

dat zij dc voordelen van epitaxiale groei en difïusielechniek combineert met een fraaie
methode om de oppervlaktestructuur van de transistor goed te definiëren. Een slecht
oppervlak kan de eigenschappen van een overigens goed geconstrueerde transistor volledig
bederven. Een onregelmatige oppcrvlaktestructuurofeen oppervlak waaraan zich vreemde
stoffen hebben gehecht, bevordert in hoge mate de rccombinatie van elektronen en gaten en
leidt tot verlaging van doorslagspanningen. Verandering van de oppervlakte-eigenschappen gedurende de levensduur van een transistor kan de eigenschappen van de transistor
eveneens sterk veranderen. Men heeft nu een fraaie techniek bedacht om de oppervlakteeffecten behoorlijk te beheersen, namelijk de zgn. passivering door middel van een laagje
siliciumoxyde dat de actieve structuur van de transistor geheel bedekt. Dit laagje biedt een
elektrische, chemische en mechanische bescherming en leidt tot een goed gedefinieerde
oppervlaktestructuur.
Bij de vervaardiging van een planaire transistor gaat men als volgt te werk. Op een sub
straat, dal evenals bij de mesa-constructie al of niet kan zijn voorzien van een epitaxiale
laag, laat men door oxydatie een laagje SiO2 groeien. Dit substraat fungeert als collectorgebied van de te vervaardigen transistor. Men brengt nu hier overheen een laagje lichtge
voelige lak aan (zgn. ‘photo resist’). Deze lak heeft de eigenschap bij belichting met ultra
violet licht te polymeriseren. De aldus verharde lak lost niet meer op in een oplosmiddel.
Men belicht nu de aangebrachte laklaag via een masker. Door de openingen in het masker
valt ultraviolet licht op de lak, die ter plaatse verhardt. Na wegnemen van het masker
spoelt men de niet-verharde lak weg. Vervolgens etst men de delen van de SiO2-laag, die
niet door verharde lak beschermd zijn weg, zodat op deze plaatsen het Si toegankelijk wordt.
Met behulp van een diffusieproces brengt men op deze plaatsen een dotering aan zodat
een basisgebied ontstaat. Daarna brengt men opnieuw SiO2 aan, waarna men, door het
proces met een ander masker te herhalen, een ander gebied van een dotering kan voorzien.
Op deze wijze vormt men de emitter. Het geheel wordt weer bedekt met SiO2, waarna men
met behulp van een derde masker ruimte maakt voor de aansluitcontacten. Het laatst
aangebrachte SiO2 wordt niet verwijderd, dit levert immers juist de gezochte bescherming
van de actieve structuur. Fig. 8.30 toont schetsmatig de aldus verkregen planaire transistor.
Men bedenke dal de gehele actieve structuur een diepte heeft, die niet meer dan ca. 10 //m
bedraagt, de basisdikte is in de orde van 1 /<m. Een bezwaar is dat er een grenslaag luSsen hel
Si en hel SiO2 aanwezig is en daarmee een soort junctie. Men spreekt wel van een ‘heterojunctie'. Dit blijkt moeilijkheden op te leveren wanneer zich onder de grenslaag een pgebied bevindt. In de planaire techniek is het daarom eenvoudiger npn-transistoren te
vervaardigen dan pnp-transistoren, dit in tegenstelling tot de legeertechniek, die zich juist
het beste leent voor de pnp-opbouw.
De planaire techniek maakt het mogelijk niet alleen transistoren te vervaardigen, maar
ook gehele schakelingen, die in één kristal worden gevormd. Men kan immers met de
beschreven techniek behalve transistoren ook dioden vervaardigen en weerstanden. De
laatste vormt men door geschikt gedimensioneerde banen van licht gedoteerd halfgeleidermateriaal te vormen in het kristal. Ook capaciteiten kan men tegelijk vervaardigen, men
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Fig. 8.30. Opbouw van een cpitaxiaal-planaire transistor (niet op schaal).

kan hiervoor immers gesperde pn-overgangen gebruiken of gebruik maken van het SiO2
als diëlektricum tussen een zwaar gedoteerd (gedegenereerd) gebied en een aan het opper
vlak door opdampen aangebracht metaallaagje. Men noemt zulke schakelingen geïnte
greerde schakelingen. Omdat ze in een enkel kristal opgebouwd worden, noemt men dit
type geïntegreerde schakelingen monolithische schakelingen of kortweg monolieten. Zo’n
monolithische schakeling heeft zeer kleine afmetingen, in een kristal met een oppervlakte
van 1 mm2 kan men een uitgebreide schakeling, bestaande uit vele ‘componenten’ opbou
wen. Om deze reden spreekt men wel van micro-elektronica. Voor verdere beschouwingen
over deze techniek wordt verwezen naar hoofdstuk 11.
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9. LINEAIRE VERSTERKING METTRANSISTOREN

9.1. VERVANG1NGSSCHEMA VANDEALS VERSTERKER WERKENDE TRANSISTOR

Bij de bestudering van de opbouw en de werking van de transistor hebben we een vervan
gingsschema gevonden dat het gedrag van de transistor bij sturing met een klein signaal
goed beschrijft. Fig. 9.1 toont dit schema nog ééns. De basis is in dit vervangingsschema de
aan de ingang en uitgang gemeenschappelijke elektrode. Het schema past dus bij de CBschakeling. Spanningen en stromen zijn, ter wille van de algemeenheid, aangeduid als
complexe grootheden. Uiteraard kan men, wanneer in het netwerk geen complexe impedanties voorkomen, zonder bezwaar ook werken met de momentele waarden van de
signaalgrootheden (ic, ueh enz.). Ten overvloede zij er nogmaals aan herinnerd dat onder
‘klein signaal’ dient te worden verstaan een signaal waarvan de amplitude klein is ten op
zichte van de instelgrootheid waarop het gesuperponeerd is.
Aan dit schema kleeft een belangrijk praktisch bezwaar: het bevat een stroombron,
waarvan de sterkte niet direct is uitgedrukt in één van de uitwendig meetbare spanningen,
immers Ucb is niet gelijk aan de uitwendig meetbare uitgangsspanning Ucb. Volgens de
netwerktheorie kan een lineaire tweepoort (vierpool) steeds met behulp van vier groothe
den worden beschreven. Het vervangingsschema van fig. 9.1 bevat vijf grootheden, zodat het
in principe mogelijk is het schema te vereenvoudigen. Het toepassen van een netwerktechnische manipulatie brengt echter wel het risico met zich mee dat het resulterende
schema niet meer uitsluitend direct fysisch interpreteerbare grootheden bevat. Het blijkt
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Fig. 9.1. Vervangingsschema van de transistor.
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evenwel mogelijk een netwerktransformatie aan te geven die dit bezwaar in slechts geringe
mate vertoont. We komen hierop terug in par. 9.6.
Vergeleken met de in legeringstechniek vervaardigde ouderwetse germaniumtransistoren zijn de moderne in epitaxiaal-planaire techniek vervaardigde siliciumtransistoren zeer
geperfectioneerde componenten. Zij vertonen met name een zeer geringe terugwerking
(Early-effect). In het overgrote deel der praktische toepassingen kan men daardoor de
terugwerking verwaarlozen. Dit maakt het zin vol om eerst de rekentechniek te ontwikkelen
voor het geval dat de door het Early-effect veroorzaakte terugwerking verwaarloosd kan
worden. Deze wordt in het vervangingsschema volgens fig. 9.1 beschreven door de groot
heden rc en gcc. Worden deze beide grootheden verwaarloosd, dan ontstaat het zeer een
voudige vervangingsschema van fig. 9.2. De terugwerkingsvrije transistor gedraagt zich
■>

b'

?

rb

b

Fig. 9.2. Vervangingsschema bij afwezigheid van terugwerking.

van de collector uit gezien als een ideale stroombron, waarvan de sterkte bepaald wordt
door een elders in de transistor aanwezige stroom, nl. Ic. We hebben een dergelijke bron
reeds eerder een afhankelijke of gestuurde stroombron genoemd; netwerktechnisch
spreekt men van een stroom-stroom transactor.

9.2. BEREKENING VAN DE VERSTE R KINGSG ROOTH EDEN VOOR DE CB-SCHAKELING

Fig. 9.3 toont een eenvoudige versterkerschakeling in CB-configuratie. Als sturende signaalbron fungeert een spanningsbron met inwendige impedantie Zg. In de collectorkelen
is een belastingsimpedantie Z, opgenomen. De voedingsbatterijen worden beschouwd als
zuivere gelijkspanningsbronnen met verwaarloosbare inwendige weerstand. Voor het
signaal gedragen zij zich dus als kortsluitingen. Fig. 9.4 toont het vervangingsschema van de
schakeling.
We zijn bij de analyse van versterkerschakeüngen vooral geïnteresseerd in een viertal
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voor de beoordeling van de versterkereigenschappen essentiële grootheden. Deze zijn:
a. de stroomversterking Ab gedefinieerd als — Ic/Ic;
b. de spanningsversterking Av, gedefinieerd als Ucb/Ucb;
c. de ingangsimpedantie Zb gedefinieerd als Ucb/Ic;
d. de uitgangsimpedantie Zo, dit is de inwendige impedantie van de schakeling, gezien
van de uitgangsklemmen uit; deze grootheid is vooral van belang wanneer een versterkertrap als signaalbron voor een volgende trap fungeert.

Opmerkingen
1. Het minteken in de definitie van A, is een kwestie van doelmatigheid; het ligt voor de
hand de stroomversterking positief te noemen als de uitgangsstroom in dezelfde richting
vloeit als de ingangsstroom.
Het minteken is dan de consequentie van de aangenomen rekenrichting voor Ic. We re
kenen Ic immers positief als de stroom naar binnen toe gericht is, d.w.z. tegengesteld aan de
ingaande emitterstroom. De aandacht wordt er op gevestigd dat sommige auteurs het min
teken in de definitie weglaten.
2. Bij de behandeling van de vacuümbuis als lineaire versterker hebben we gezien dat daar
de stroomversterking in de meeste gevallen als rekengrootheid onpraktisch is, omdat ten
gevolge van de hoge ingangsimpedantie van een vacuümbuis, de ingangsstroom in de
187

meeste schakelingen praktisch nul bedraagt. Bij de transistor is de ingang een in doorlaatrichting ingestelde diode, er is steeds een eindige ingangsstroom. De stroomversterking
is daardoor in vele gevallen een zeer doelmatige rekengrootheid.
De berekening van de gedefinieerde grootheden is met behulp van het schema van fig. 9.4
zeer gemakkelijk uit te voeren. Uit de figuur lezen we af
Ib = Ie(l-ab).

(9-1)

Ueb = Iere + Ie(l — ab)rb.

(9-2)

Uit (9.2) volgt Zj = Ueb/Ic = re 4-rb(l — ab) = rc 4-rb/ac,

(93)

waarin ae = ab/(l — ab)^ 1/(1 — ab), in analogie met de definitie van ae.
Verder is Ucb= — ICZ, = abIcZi.

(9-4)

Uit (9.2) en (9.4) volgt
_Ucb_

v ueb

abZ,
''e + 'bU-ab)

Z,
re + rb/ae *

(9-5)

Uitlc= - abIe volgt Aj = ab.

(9.6)

De uitgangsimpedantie Zo is de inwendige weerstand die we zien vanuit de uitgangsklemmen. Volgens Thévenin kan elk lineair netwerk vervangen worden door een spanningsbron
met een inwendige impedantie (fig. 9.5). De spanning U is de spanning die we meten tussen
de klemmen van het onbelaste netwerk; de impedantie Zo is de impedantie die we tussen de
uitgangsklemmen meten als de in het netwerk voorkomende onafhankelijke signaalbronnen buiten werking worden gesteld, d.w.z. spanningsbronnen worden kortgesloten, stroom
bronnen worden verwijderd. Met nadruk zij er op gewezen dat signaalbronnen die afhanke
lijk zijn van stromen of spanningen elders in het netwerk, niet verwijderd mogen worden.
Voor de berekening van de uitgangsimpedantie van de transistor moeten we dus Ug ver
vangen door een kortsluiting en nagaan welke stroom er in de collector vloeit, als we een
spanning Ucb op de uitgangsklemmen brengen. Deze stroom bedraagt in de schakeling
volgens fig. 9.4 nul, zodat Zo-»co. Dit is natuurlijk het gevolg van het feit dat onze geïdeali
seerde transistor zich gedraagt als een ideale stroombron. Hadden we rc niet verwaarloosd,
dan zouden we voor Zo een eindige waarde hebben gevonden.
Zo

(a)
(b)
Fig. 9.5. Vervanging van lineair netwerk (a) door het Thévenin equivalent (b).
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In vele gevallen zullen we niet in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de versterking van
de transistor zelf, doch in de verhouding van de uitgangsspanning tot de bronspanning,
d.i.Ucb/UB.
We zullen deze verhouding aanduiden als Avg. Blijkens fig. 9.4 volgt Avg uit de betrekking
voor Av door daarin rc te vervangen door rc + Zg, dus

A

VB

i

Z,
re + Zg + rb/ac *

(9.7)

Ook ten aanzien van de uitgangsimpedantie geldt, dat we deze veelal zullen willen vaststel
len voor de schakeling als geheel. Uit fig. 9.4 volgt direct dat de uitgangsimpedantie van de
totale schakeling (inclusief de belasting Z,) overeenkomt met Z,.
Beschouwen we tenslotte de numerieke waarden van de versterkingsgrootheden in een
praktische schakeling. Voor elke transistor geldt, zoals we weten, re = kT/qIE. Aangezien
kT/qz 25 mV is rc = 25 Q als /E = 1 mA. De waarde van rb hangt af van de constructie van
de transistor. Bij vele transisloren bedraagt rb enkele tientallens Ohms (10 a 100 Q). De
waarde van ac kan bij moderne Si-transistoren zeer hoog zijn, bijv. 200 a 300. Stellen we re =
25 Q, rb = 100Q,ae = 200, dan is rb/ac < re» zodat Av = Zj/rc. Is Zj een weerstand van 1000
Q. dan is dus
=40, A, % 1, R, 25 Q. Is Rg eveneens 1000 Q. dan is Avg= 1, zodat de
schakeling dan in feite niet versterkt. Dit is een gevolg van de lage ingangsimpedantie van
de schakeling of, zo men wil, van het feit dat de stroomversterking de waarde 1 heeft. We
weten reeds dat om deze reden de CB-schakeling weinig toepassing vindt.

9.3. SCHAKELING MET GEMEENSCHAPPELIJK EMITTER (C E-SC H A KELI NG)

De wijze waarop we het algemene schema van fig. 9.2 getekend hebben, past bij de CBschakeling. Natuurlijk heeft het algemene geldigheid, ook als de transistor bijvoorbeeld
in de CE-schakeling gebruikt wordt. In het laatstgenoemde geval is echter het schema van
fig. 9.2 onpraktisch: in de CE-schakeling is de basis ingangselektrode, we zijn daarom
geïnteresseerd in een vervangingsschema, waarin de sterkte van de gestuurde stroombron
betrokken is op de basisstroom. Door een eenvoudige omrekening kunnen we het schema
in deze gewenste vorm brengen. Het ligt daarbij voor de hand ook in dit geval de positieve
rekenrichtingen weer zo te kiezen als voor vierpolen gebruikelijk is. Fig. 9.6 toont het
schema van fig. 9.2, zo getekend dat de basis de ingangselektrode is; fig. 9.7 toont het
getransformeerde schema, zoals we dat wensen voor berekeningen aan de CE-schakeling.
Ter onderscheiding zijn in het schema van fig. 9.7 de stromen met een accent gemerkt. De
vraag is nu: welke waarden, moeten r15 r2 en in hebben voor equivalentie van de schema’s
van fig. 9.6 en fig. 9.7. Vergelijking van de figuren leert direct dat rl = rb en r2 = rc. Verder
geldt I{>= - Ib’ Ic=
en Ié = Ic- Voor equivalentie van de collectorstromen in fig. 9.6
en fig. 9.7 moet gelden ablc = nilb = — nilb = -mlc(l-ab), zodat m = -ab/(l-ab)= -ac.
Hiermee zijn alle grootheden van het voorgestelde schema van fig. 9.7 vastgelegd. Het min189
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Fig. 9.7. Transformatie van het schema van fig. 9.6.

teken bij de stroombron (/n = — ac) is niet erg handig. Het is praktischer aan de sterkte van
de stroombron een positief teken toe te kennen. We bereiken dit door m = + ae te stellen en
de rekenrichting voor de stroombron om te keren. We kunnen nu verder de accenten bij de
stroomgrootheden weglaten. Aldus ontstaat het vervangingsschema van fig. 9.8, dat geheel
voldoet aan onze wensen en dat zeer geschikt is voor het uitvoeren van berekeningen aan
de CE-schakeling.

b+

t'be

+c

rb

rt

c —

Fig. 9.8. Vervangingsschema CE-schakeling bij afwezigheid van terugwerking.
9.4. BEREKENING VA N DE VERSTER KINGSGROOTHEDEN VOOR DE CE-SCHAKELING

Met behulp van het gevonden vervangingsschema kunnen we thans de versterkergrootheden voor de CE-schakeling berekenen. Figuur 9.9 toont het schakelschema van een CE-
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versterkerschakeling. We laten voorlopig weer in het midden hoe we de gelijkstroominstelling in de praktijk realiseren en nemen gemakshalve aan dat we twee batterijen gebruiken.
Of we een pnp-transistor (fig. 9.9a), dan wel een npn-transistor (fig. 9.9b) gebruiken, maakt
voor het vervangingsschema van de schakeling (fig. 9.10)niet uit. Uit het vervangingsschema
lezen we af
Ube = Vb + (1 +ae)Ibrc « Ib(rb + acre),

zodat Z. = Ubc/Ib = rb + acrc.

(9.8)

(9-9)

Verder is

Uce= -Icz,

-acIbZ,.

(9.10)

(b)
Fig. 9.9. Instelling van CE-schakeling met twee voedingsbatterijen: a. pnp-transistor; b. npntransistor. Zg is de inwendige impedantie van de signaalbron Ug.
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Fig. 9.10. Vervangingsschema bij fig. 9.9 (terugwerkingsvrije transistor).
Uit (9.8) en (9.10) volgt
A
A

v

= Ucc = _
= —

U
ubcbc

—zt
^e + rb/ae

____z,

A
Avg
Ai

«cZj

rb + aere

re 4- (rb + Zg)/ac ’

-acIb/Ib = ~«c •

(9.11)
(9-12)
(9-13)

Aangezien we de transistor ten gevolge van de verwaarlozing der terugwerking hebben
voorgesteld als een ideale stroombron is Zo->co. De behandeling van de transistor met
eindige terugwerking komt verderop aan de orde. Voor de uitgangsimpedantie van de
gehele schakeling, inclusief de belastingsimpedantie Z, geldt Zo = Z,.
Ter verkrijging van enig gevoel voor grootte-ordes beschouwen we weer een numeriek
voorbeeld. Zij Zg = Rg=l kQ, rc—12 Q, rb = 100 Q, ac = 200, Z^R^l kQ, wg = wf
sin a>t met üt = 1 mV. Dan is ^4, = — 200, Av = — 80, /1vg = — 57, Zj = Rt = 2,5 kQ, wce =
-57 mV.
De sturende bron behoeft niet als spanningsbron te worden beschreven, men kan evenzeer
een stroombronvertolking kiezen. Deze wijze van voorstellen ligt vooral voorde hand voor
bronnen met relatief hoge inwendige weerstand. Ter oefening zullen we de spanningsbron
uit ons numerieke voorbeeld vervangen door een daarmee equivalente stroombron (Hg.
9.11). Hiervoor geldt Zg = 10-6 A = 1 /zA en Rg = 1 kQ. Uit fig. 9.11 volgt dan

Rg

Zg = 0,29/zA; fc = acZb = 57/zA en z/ce = -ZCR1 = -57mV,

hetgeen overeenstemt met het eerder gevonden resultaat.
Het minteken in de uitkomst voor de spanningsversterking wijst erop dat de uitgangsspanning ucc in tegenfase is met de ingangsspanning i/bc. De CE-schakeling geeft blijkbaar
polariteitsomkering van het signaal. De CB-schakeling doet dit niet. De lezer ga dit na aan
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Fig. 9.11. Stroombronvertolking van de signaalbron.

de hand van de werking van deze schakeling en van het daarvoor geldende vervangingsschema en verklare het verschil.
Als een versterkertrap gevolgd wordt door een tweede, dan fungeert de eerste als signaal
bron daarvoor. De belastingsweerstand Rt der eerste trap is dan bronweerstand Rg voor
de tweede trap. Zijn de trappen identiek, dan is Rg = Ri. Uit het voorgaande blijkt dat een
CE-trap in dit geval versterking oplevert, een CB-trap niet. Dit is te danken aan de hogere
ingangsweerstand van de CE-trap.

9.5. HYBRIDE-/? SCHEMA

De behandelde vervangingsschema’s zijn niet de enig mogelijke. Door toepassing van netwerktransformaties kan men ze in een andere vorm brengen. Zo’n omzetting heeft echter
alleen zin als langs deze weg een schema wordt gevonden dat voor bepaalde gevallen
praktische voordelen biedt boven het reeds beschikbare schema. Men kan bijvoorbeeld
evenals dit bij de vervangingsschema’s voor buizen mogelijk bleek, de behandelde schema's
omzetten in schema’s waarin een gestuurde spanningsbron voorkomt in plaats van een
stroombron. Dit blijkt zelden voordelen te hebben.
Bij berekeningen aan CE-schakelingen blijkt soms het gebruik van een schema, waarin de
stroomgestuurde stroombron is vervangen door een spanningsgestuurde stroombron,
voordelen te bieden. Bij berekeningen met betrekking tot het gedrag van CE-schakelingen
bij hoge frequenties heeft deze werkwijze zelfs algemeen ingang gevonden. Het hoogfrequenlgedrag van transistoren komt aan de orde in deel II (Technica 36). Voor beschouwin
gen over het gedrag van de transistor bij lage frequenties, waarbij de met de traagheid van
het ladingstransport samenhangende verschijnselen nog geen rol spelen, is het schema
echter eveneens bruikbaar. Sommige auteurs prefereren het onder alle omstandigheden
boven het behandelde zgn. T-schema. Men legt zich hiermee echter een onnodige beperking
op ten aanzien van de flexibiliteit in de aanpak van de analyse van schakelingen. Hoewel het
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getransformeerde schema uiteraard steeds de juiste uitkomsten oplevert, leidt het T-schema
niet zelden sneller en overzichtelijker tot het gezochte resultaat.
Om het nieuwe schema, dat bekend staat onder de naam ‘hybride-/? schema’, uit het
T-schema af te leiden, beschouwen we eerst de ‘intrinsieke’ transistor, d.i. het deel van de
transistor dat begrensd wordt door de klemmen b', e en c. Fig. 9.12 toont het daarvoor gel
dende T-schema, fig. 9.13 het nieuwe schema. Voor equivalentie der beide voorstellingen
moeten alle versterkingsgrootheden voor beide schema’s dezelfde zijn. Omdat het gaat om
de bepaling van twee grootheden hebben we slechts twee betrekkingen nodig. Uit de eis
dat de ingangsweerstanden gelijk dienen te zijn volgt:
'■be = (l-aeK~aerc

(9.14)

Uit de eis van gelijke stroomversterkingen volgt gmiib c = ac/b. Met ubc = ibrb.c = fb(l +ae)re
gaat dit over in
«e

9e

9ni

1 +ac

(9-15)

= £cab~É7c’

waarin ge = l/re.

b'

c
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^ce

Fig. 9.12. T-schema voor de intrinsieke
transistor.
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Fig. 9.13. Getransformeerd schema voor de
intrinsieke transistor.

“ce

-I

Fig. 9.14. Laagfrequent hybride-/? schema voor de CE-schakeling.

Gemakkelijk verifieert men dat nu ook de spanningsversterking voor beide schema's
dezelfde is. Toevoeging van rb aan het gevonden schema levert het gezochte ‘hybride-/?’
schema op. Een bezwaar hiervan is dat de spanning die de stroombron stuurt, niet overeen
komt met de uitwendig aangebrachte spanning ubc. Bij de constructie van moderne transis194

toren streeft men echter naar grote waarden van ac en kleine waarden van rb. In vele gevallen
zal dan gelden rb< rbc, zodat ook ub.e « wbc.
Als voordeel van dit schema wordt wel genoemd dat het overeenkomst vertoont met het
meest gebruikte vervangingsschema van de vacuümpentode en de veldeffecttransistor.
Men kan gm^gc de transconductantie of steilheid van de intrinsieke transistor noemen.
Hel genoemde voordeel spreekt vooral bij de analyse van schakelingen waarin transisloren en veldeffectclementen (eventueel buizen) naast elkaar voorkomen. Anderzijds kleeft er
aan de vertolking van de transistorwerking met behulp van een spanningsgestuurde stroom
bron ook een bezwaar: zij verhult het typische kenmerk van de transistor dal de uitgangsstroom vrijwel lineair afhangt van de ingangs-stroom en allerminst lineair afhangt van de
ingangsspanning. Voor wie goed door heeft hoe een transistor werkt, behoeft dit nadeel
echter niet zwaar te wegen.
De lezer verifiëre dal toepassing van het ‘hybride-//’ schema op de versterkerschakeling
van fig. 9.9 tot dezelfde uitkomsten leidt als het T-schema.

9.6. VERANTWOORDING VAN DE TERUGWERKING IN HET VER VANG INGSSCHEMA

In de voorgaande paragrafen bleek dat verwaarlozing van de terugwerking lot zeer een
voudige vervangingsschcma’s leidt. Dat moderne Si-transistoren zo'n geringe terugwerking
vertonen is dan ook een bijzonder gelukkige omstandigheid. Dit neemt echter niet weg dat
zich situaties kunnen voordoen waarin verwaarlozing van de terugwerking tol onaanvaard
bare onnauwkeurigheden in de uitkomsten van berekeningen aan versterkerschakelingcn
leidt. Het is dan ook noodzakelijk geval voor geval na te gaan of de verwaarlozing geoor
loofd is. We zullen thans onze aandacht richten op de rekentechniek in die gevallen waarin
een verantwoording van de terugwerking niet gemist kan worden.
Een eerste mogelijkheid is uiteraard dat we werken met het directe vervangingsschema
volgens fig. 9.1. Dit schema vertoont echter, zoals we reeds opgemerkl hebben, enkele nade
len. Het beval vijf elementen, waaronder een afhankelijke stroombron (f/cc^cb ) waarvan de
sterkte evenredig is met een spanning, die niet uitwendig meetbaar is. Aangezien een lineaire
tweepoorl beschreven kan worden met behulp van vier grootheden moet hel mogelijk zijn
hel schema van fig. 9.1 te vereenvoudigen. De meest praktische vorm van vereenvoudiging is
die, waarbij de generator </ceUcb. verdwijnt.
We komen zo tot het algemene schema van fig. 9.15. De hierin voorkomende grootheden
zijn natuurlijk niet dezelfde als die van fig. 9.1. Om gelijksoortige grootheden in beide
schema’s van elkaar te onderscheiden zijn de grootheden in fig. 9.15 met hóófdletters
aangeduid. De aandacht wordt er op gevestigd dal dit geen algemeen gebruik is, in vele
boeken en artikelen treft men andere notaties aan. Bij het bestuderen van literatuur ga men
steeds na welke schrijfwijze gevolgd wordt.
Aangezien bij een goede transistor de terugwerking ten gevolge van het Early-efïect
gering is, mogen we verwachten dat de grootheden van het schema volgens fig. 9.15. waarin
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Fig. 9.15. Vereenvoudigd vervangingsschema.
de expliciete weergave van de zgn. Earlygenerator £ccUcb ontbreekt, slechts weinig zullen
verschillen van de gelijksoortige grootheden in het schema van fig. 9.1.
Om te weten te komen hoe de grootheden van het tweede vervangingsschema afhangen
van die uit het eerste schema, schrijven we de vierpoolvergelijkingen voor beide gevallen op
en stellen vervolgens de coëfficiënten aan elkaar gelijk. Als vierpoolvergelijkingen kiezen we

U.b = ƒ(!., IJ en
Ucb = ƒ(!.. Ic)

Voor het schema van fig. 9.1 geldt
Ucb-= (abIe + Ic)rc
Ueb= (Ie + 0ecUcb.)re + Ibrb
Ucb=(Ic4-abIe)rc4-Ibrb
1b

=le + IC

(9.16)
(9.17)

(918)
(9-19)

Invullen van (9.16) en (9.19) in (9.17) geeft
Ueb = le [ƒe + rb + abgecrcrc] 4- Ic [rb 4- f7ccrcrc]

(9.20)

Invullen van (9.19) in (9.18) geeft
Ucb = (Ic 4- abIe) rc 4- (Ie 4- Ic) rb = Ic (rb 4- abrc) 4- Ic (rb 4- rc)

(9-21)

(9.20) en (9.21) zijn de gezochte vierpoolvergelijkingen.
Voor het schema van fig. 9.15 geldt

Ueb=Ie(Ke4-Kb) + IcKb
Ucb = Ic(^b + kRc) + Ic(^c + ^b)
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(9-22)
(9-23)

Door gelijkstellen van de coëfficiënten in (9.20) en (9.21) met die in (9.22) en (9.23) volgt
Re + Rb = re + rb + gecrcrcab

(9.24)

Rb = rb + gecrcrc

(9.25)

Rb 4- kRc = rb + abrc

(9.26)

/?c4-Kb = rb + rc

(9.27)

Uit (9.24) t/m (9.27) kan men nu expliciete uitdrukkingen voor Re, Rb, Rc en k opstellen. Voor
praktische transistoren geldt dat zonder bezwaar enkele benaderingen mogen worden
ingevoerd. Allereerst merken we op dat de terugwerking ten gevolge van het Early-effect
gering is, zodat gcc<$ gc, dus gccrc<£ 1. Verder merken we op dat de grootheden gcc en rc
beide hun ontstaan danken aan het Early-effect, zodat verwacht mag worden dat tussen
deze grootheden een eenvoudig verband bestaat. Een nadere bestudering van het Earlyeffect leert dat bij benadering geldt
1
1
1
~ 3
x 1 — ab x

f/cc^c ~ T

ac

(9.28)

waarin, afhankelijk van materiaal en constructie van de transistor, X een waarde aanneemt
gelegen tussen 2 en 5. We zullen gemakshalve verder rekenen met A = 2, daar deze waarde
in vele gevallen een goede benadering blijkt te zijn.
Uit (9.25) volgt dan

Rb = rb + ^aerc

(9.29)

Uit (9.25) en (9.26) volgt

Rc = »e + dcJc rc (ab - 1) % re - |rc = %rc

(9.30)

Omdat verder rc > rb volgt uit (9.27) nu Rc % rc.
Uit (9.26) volgt dan tenslotte k % ab, zodat we de volgende betrekkingen krijgen

Rc=rc
2
7?c = rc
k = ab

Met dit schema kan men gemakkelijk rekenen. Het is uiteraard algemeen geldig, doch in de
aangegeven vorm past het vooral bij de CB-schakeling. Voor berekeningen aan de CEschakeling beschikken we weer liever over een vervangingsschema waarin de sterkte van
de afhankelijke stroombron niet is betrokken op Ic, doch op Ib, zoals aangegeven in fig. 9.16.
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Fig. 9.16. Transformatie van hel schema van 9.15.

Om de vier grootheden die in dit schema voorkomen uit te drukken in de grootheden
van het schema volgens fig. 9.15, moeten we over vier onafhankelijke vergelijkingen be
schikken. Men kan bijvoorbeeld twee overeenkomstige vierpoolvergelijkingen opstellen
en de overeenkomstige coëfficiënten gelijk stellen. We volstaan met de vermelding van het
resultaat der berekening: R'c = Rc, R'b = Rb,R’c = RJac en m = — ac. Van het negatieve teken
bij de stroombron ontdoen we ons weer door de rekenrichting voor deze bron om te keren.
Fig. 9.17 toont het aldus gevonden vervangingsschema.

,4 >
b+

ubr

Re = Re/*t

Rt

Fig. 9.17. Vervangingsschema van de CE-schakeling.

De schema's volgens fig. 9.15 (CB) en fig. 9.17 (CE) kunnen uiteraard niet meer beschouwd
worden als vervangingsschema’s die direct het fysische gebeuren vertolken, aangezien we
een netwerktransformatie hebben toegepast. Het verschil blijkt uit het onderscheid tussen
re en rb enerzijds en Re en 7?b anderzijds. Als gevolg hiervan komt in het schema met Re en
Rb het knooppunt van de *T’ niet overeen met het fysisch-interpreteerbare punt b', de basis
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I
I

van dc intrinsieke transistor. Men kan echter formules die zich uitdrukken in de groot
heden Rc, Rh en Rc, gemakkelijk omzetten in formules die gebruik maken van de groot
heden rc, rb en rc met behulp van de substitutie
Rc = ' c>

Rb = G, + jacrc en Rc = |rc.

Ter illustratie van het gebruik van het nieuwe schema berekenen we met behulp daarvan
de versterkingsgrootheden voor dc CE-schakeling volgens fig. 9.9. Fig. 9.18 toont het vervangingsschema onder verantwoording van de terugwerking. Uit de figuur lezen we de
volgende betrekkingen af

1

+

+

*>*</«•

/<

v

*e

Z.

U"

u.

ubt

Fig. 9.18. Vcrvangingsschema voor de schakeling van fig. 9.9 mei verantwoording van de lerugwerking.
Ib + Ic=Ic,

(9.31a)

IcZj + (Ic —acIb)Ré 4-ICRC = 0 ,

(9.31b)

Llbe = IbRb + LRe •

(9.31c)

Voor een praktische transistor geldt altijd Rc > Rc en ac > 1.

(9.3 ld)

Uit de betrekkingen (9.31) volgt nu

A =_______ .
acRc/Rc + 1 4-acZ|/Rc

(9.32a)

In vele gevallen zal gelden Rc <^ |Z, |, zodat dan
Aj =

~«e

1 +acZ|/Rc

(9.32b)
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«e*c

Zj = Kb 4-

Av =

(933)

l+acZ,/Rc

—z,

(9-34)

Rc + ^b/ae + ^bZi//?c

Om de uitgangsimpedantie Zo te berekenen brengen we een spanning U aan op de uitgangsklemmen, sluiten de bron U8 kort en bepalen dan U/I€. Figuur 9.19 geeft het rekenschema.
Uit deze figuur lezen we af
D

(9.35a)

ü = (Ic-«.Ib)~ +

4

—>
«c/a«

2.

Fig. 9.19. Rekenschema ter bepaling van Zo.

Ic = Ib+Ic, en

(9.35b)

Ib(Z,+Rb) + IcRe = 0

(9.35c)

Uit de betrekkingen (9.35) volgt dan met enig rekenen
7 _
.
° " Ic “ ae

d

^c + Zg-F-Rb
cZg + Rb+Rc

(9.36a)

Stellen we Rb < Rc en Rc < |Zg + Rb|, dan gaat (9.36a) over in
z“

Rc
Rc + Zg
= ^ + r'^z8

(9.36b)

Hieruit blijkt dat Zo enigszins afhankelijk is van Zg. Vrijwel steeds zal gelden |Zg| < Rc,
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zodat
Z0=RJae + RJ<J(Rb+7^

(9.37)

Hieruit blijkt dat de uitgangsimpedantie van de CE-schakeling vrij hoog is. Immers,
zelfs als Ze zó groot is dat de tweede term in (9.37) klein wordt ten opzichte van de eerste, is
toch altijd nog Zo = RJa.c. Met Rc = 3 MQ en ac = 100 is Zo = 30 kQ.
Er moet op gewezen worden dat de berekende waarde van Zo de uitgangsimpedantie is
van de onbelaste transistor.
Van de complete versterkerschakeling, met inbegrip van Zb is de uitgangsimpedantie de
parallelschakeling van Zo en Z(. Aangezien in de meeste praktische versterkerschakelingen
I Zj| < | Zo| zal de uitgangsimpedantie van de gehele schakeling in hoofdzaak bepaald worden
door Z(.
Beschouwing van de betrekkingen (9.32), (9.33), (9.34) en (9.36) leert ons direct wat het
belangrijkste criterium is bij de beantwoording van de vraag of verwaarlozing van de
terugwerking in een praktisch geval al dan niet verantwoord is. Blijkbaar moet hiertoe
gelden acZi/Rc < 1. De terugwerking van moderne Si-transistoren is zo groot dat in zeer
veel praktische gevallen aan deze voorwaarde zal zijn voldaan.
Ook in het in par. 9.5 behandelde hybride-/? schema laat zich de invloed van de terug
werking onderbrengen. Via een netwerktransformatie kan het basisschema van fig. 9.1
worden omgezet in het schema volgens fig. 9.20. De grootheden rb c en rec beschrijven hierin
de terugwerking. Als we deze elementen uit het schema verwijderen vinden we het eenvou
dige schema volgens fig. 9.14 terug. Stellen we weer gecrc = \ae (9.28), dan geldt voor de
elementen van het schema volgens fig. 9.20 rb.c = aere; gm = abgc = ab/rc; rcc= l/gcc = 2
rja.c \ rh.c = 2 rc. De (vrij omslachtige, doch weinig interessante) afleiding van deze betrek
kingen laten we achterwege. Ter oriëntatie ten aanzien van de numerieke waarden der
grootheden: als rc = 25 Q, ac = 200 en rc = 4 MQ geldt rb c = 5 kQ, rce = 40 kQ, rb.c = 8 MQ.
Een sterk punt van het gevonden schema is dat het alle elementen van het volledige
schema van fig. 9.1 op zeer directe wijze bevat. Alle er in voorkomende grootheden zijn
daardoor direct in verband te brengen met de fysische mechanismen die de transistorwerking beheersen. In het bijzonder geldt dit voor de terugwerkingsgrootheden, immers geldt
rce = 2 rc/ac en rb.c = l/t/cc. Als gevolg van de in het volledige schema voorkomende gesloten
maas rb c — rb c — rcc vallen de berekeningen er mee echter niet zelden omslachtiger uit
b*~
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Fig. 9.20. Hybride-/? schema met verantwoording van de terugwerking.
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dan bij gebruik van het getransformeerde T-schema. Men houde daarom ook dit laatste
schema tot zijn beschikking.
Voor berekeningen aan versterkerschakelingen voor hoge frequenties moeten alle
behandelde vervangingsschema's worden uitgebreid met capacitieve elementen. Het
hybride-/? schema blijkt dan in vele gevallen de aantrekkelijkste rekentechniek op te
leveren. Dit onderwerp komt aan de orde in deel II (Techn. 36). hoofdstuk 2.

9.7. VERMOGENSVERSTERKING

Het eigenlijke doel van een versterker is bijna altijd vermogensversterking. Als praktische
rekengrootheden gebruiken we vaak de spannings- en de stroomversterking, maar in
sommige gevallen is het gewenst ook de vermogensversterking van een versterkertrap te
kennen.
De vermogensversterking /lp definiëren we als de verhouding van het aan de belasting
afgegeven signaalvermogen Po tot het signaalvermogen P, dat aan de versterkertrap wordt
toegevoerd. Als Z, een zuivere weerstand is. dus Z( reëel, dan zijn ook Zj en alle stromen en
spanningen reëel, zolang de transistorgrootheden reëel zijn, hetgeen we tot nog toe steeds
hebben aangenomen. Geven we de amplituden van stromen en spanningen aan als lldJUtJ
enzovoorts, en stellen we Z, = R, en Zj = Rit dan geldt
P, = HIJ2*! = ilUjVKi en Po = ||lc|2/?, = ||Uce|2/R,
Dus
Po
, K.
,

7= 'ïï = A''R = A'A'

(9.38)
(939)

Is Z, complex, dan worden ook Zj en de stromen en spanningen in het netwerk complex.
Stellen we = Rx + jXj en Zs = Rx +jX,, dan geldt
Ki

r

Kf + Xj2

LJ
<4

Fig. 9.21. Signaalbron met belasting. Als Ru = Rg is de belasting aangepast.
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en

Po = illJ2K|

*|UCC|2

zodat

p

1

P,

R,

*? + X?
IAJ2
' R, R? + X?

(9.40)

(9-41)

Uit deze betrekkingen blijkt dat men 4p het gemakkelijkst berekent met behulp van de
stroom versterking.
9.8. TRANSDUCTORVERSTERKING

De vermogensversterking van een transistor is een grootheid die aangeeft hoe groot de
versterking van de transistor zelf is, onafhankelijk van de aard van de signaalbron. In vele
gevallen zullen we echter vooral geïnteresseerd zijn in de vraag hoe groot de vermogens
versterking is ten opzichte van het vermogen dat de signaalbron kan afgeven.
Een signaalbron met spanning Ug en inwendige weerstand Rs (fig. 9.21) geeft aan de
belasting Ru een vermogen af
D

(9-42)
(ï'g

l'ul

Als functie van Ru is dit maximaal als RU = R^, (vermogensaanpassing). Het afgegeven
vermogen is dan

|UgP

(9-43)

8Re

We definiëren de transductorversterking AT van de versterkingsschakeling als de ver
houding van het uitgangsvermogen tot het vermogen dat de signaalbron maximaal kan
afgeven. Dus
^t =

l|IC|2Pl
|Ug|2/8Rg

(9.44)

Nu is Ug = Ib(Rj + Rg), dus

4t —

4|lcl2P,Pg =
2
44?
|I„|2(Ri + R,)2
' (R, + R,)2

(9.45)

Als Zg en Z, complex zijn stellen we weer

Zg = Rg+jXg;

Z^Rj+jX,; Zi = Ri+jXi

(9.46)

Aanpassing van de bron aan de ingangsimpedantie vereist nu
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Rg=Rj

en

A'g=-Xj

(9.47)

Het door de bron aan de ingangsimpedantie afgegeven vermogen in het geval van aanpas
sing bedraagt
p
13

.i

«u»l2

7 2(^,4-/?,)

lm2

(9-48)

8Rg

Het aan de belasting afgegeven vermogen bedraagt PO = 4|IC|2 Rb zodat
Po = |Id2^.
Pia
|Ug|2/4Rg

(9.49)

Nu is Ug= Ib(Zg + Zj), dus |Ug| = |Ib| • |Zg + Z,|, zodat ook geldt

>4t —

2
4|Ic|2K|^8
= 4|AJ
|Ibl2-|ZK + Z_|2

R'R*

IZ. + ZJ2

(9-50)

9.9. BEREKENING VAN DE VERSTERKINGSGROOTHEDEN VOOR ANDERE
VERSTERKERSCHA KELINGEN

In de vorige paragraaf hebben we ons bij de bepaling van de versterkergrootheden in
hoofdzaak beperkt tot de eenvoudige CE-schakeling. De behandelde rekentechniek kan
uiteraard ook toegepast worden bij de beschouwing van andersoortige of meer gecompli
ceerde schakelingen. Om een evenwichtige opbouw van het inzicht in de eigenschappen van
versterkerschakelingen te bevorderen, wordt een systematische behandeling van de
eigenschappen van de verschillende mogelijke versterkerschakelingen (CE, CB, CC en de
overeenkomstige schakelingen met elektronenbuizen), uitgesteld tot hoofdstuk 1, deel II
(Technica 36). Voor eenvoudige berekeningen aan CB- en CC-schakelingen biedt de be
handelde rekentechniek overigens voldoende aanknopingspunten.
Als illustratie van de mogelijkheden de behandelde rekentechniek toe te passen op iets
ingewikkelder schakelingen beschouwen we hier nog in het kort de versterking van een
CE-trap, waarin in de emitterketen een complexe impedantie voorkomt in de vorm van
een RC-parallelschakeling. Dit geval is van groot praktisch belang; bij de behandeling
van de methoden om een goede gelijkstroominstelling te verkrijgen zal'blijken dat een van
de beste methoden bestaat in het aanbrengen van een ontkoppelde emitterweerstand.
Men kan dit geheel vergelijken met de situatie bij een elektronenbuis, waar men im
mers ook gewoonlijk een ontkoppelde kathodeweerstand heeft.
Fig. 9.22 toont de schakeling. De weerstanden Rbb en Ree worden zo gekozen dat een
stabiele gelijkstroominstelling wordt verkregen (zie par. 9.15), Rec is ontkoppeld met
behulp van Ce. Het vervangingsschema voor deze schakeling vindt men zeer eenvoudig
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door aan het T-schema voor de transistor de uitwendig aangebrachte impedanties toe te
voegen. Fig. 9.23 toont het resultaat.

Rbb

R.

+
+
<4
cc

d

Fig. 9.22. CE-schakeling met ontkoppelde emitterweerstand.

Om de berekening overzichtelijk te houden nemen we aan dat we de invloed van rc mogen
verwaarlozen (rc->oo). De ingangsspanning geven we aan met Ub de uitgangsspanning
met Uo. We beperken ons tot een berekening van de spanningsversterking Av van de
schakeling.
«Jb

4

----

b'

b+

T

I

rb

c

re

Rbb

Re.

-

t/o

e

I

n.,

ce

Fig. 9.23. Vervangingsschema van de schakeling volgens fig. 9.22.

Uit fig. 9.23 zien we dat het enige essentiële verschil met het schema van fig. 9.10 is dat in
serie met Rc nu de parallelschakeling van Ree en Ce voorkomt. Bij afwezigheid van Ree en
Ce geldt
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A.=

(9-51)

rc + rb/ac

De spanningsversterking bij aanwezigheid van Rce en Cc volgt nu uit (9.51) door daarin in
plaats van rc de impedantie van de gehele ‘emittertak’ in te vullen.

rK +

Ze

R"
1 +jcoReeCe

(9-52)

zodat
-Rj

Av

r + Zk _|_
Ree
ae
1 +ja)ReeCe

(9-53)

In het frequentiegebied waar geldt
Rc.
1 + j(oRccCe

ac

gaat (9.53) over in (9.51). In dit frequentiegebied vormt Cc een effectieve ontkoppeling van
Rcc. Bij zeer lage frequenties zal aan deze voorwaarde niet meer voldaan zijn, echter zal dan
vooreerst nog wel gelden coRccCe > 1. In dit gebied gaat (9.53) over in

Av = rc +

L>
«e

+ ;cuC
4.c

(9.54)

zodat

IAJ =

________

.6+ i

(9-55)

waaruit volgt dat | Av| met een factor ^/2 is afgenomen (3 dB-frequentie) als
(O

1
Ce(re + rb/ae)

(9-56)

Bij nog lagere frequenties geldt wRecCc < 1, zodat dan

Av =

-Ri
re + rh/ae + Ree

(9-57)

Uit deze beschouwing blijkt dat de 3 dB-frequentie, welke optreedt ten gevolge van de
eindige waarde van Ce in eerste benadering bepaald wordt door het produkt van Ce en
(rc + rb/ae) en niet, zoals men wellicht zou verwachten, door het produkt van Cc en Ree.
De hier gegeven analyse is slechts een benadering, die alleen geldig is als Rec > re + rb/at,
206

hetgeen in praktische schakelingen veelal het geval is. Een nauwkeuriger algemene analyse
is mogelijk. Bij gebruikmaking van de conventionele complexe rekenwijze leidt deze echter
tot vrij omslachtig rekenwerk. Met geperfectioneerde mathematische hulpmiddelen is zij
zeer eenvoudig; om deze reden wordt de algemene analyse uitgesteld tot hoofdstuk 3,
deel III (Technica 37).

9.10. MATRIXPARAMETERS

Het vervangingsschema dat we tot nu toe gebruikt hebben (het zgn. ‘equivalente T-schema’)
hebben we opgesteld naar aanleiding van een beschouwing van het fysische werkings
mechanisme van de transistor. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat het gevonden
vervangingsschema de band met de fysische processen levendig houdt, waardoor we een
goed overzicht hebben van de factoren welke de geldigheid van het vervangingsschema
beperken. Zo is bijvoorbeeld vrij gemakkelijk te overzien wat de consequenties zijn van een
andere gelijkstroominstelling van de transistor, omdat we weten hoe de grootheden die in
het vervangingsschema voorkomen dan veranderen. Gaan we het vervangingsschema
uitbreiden, zodat ook de eigenschappen van de transistor voor hoogfrequente signalen
hierin worden ondergebracht, dan blijft de wijze waarop de in het schema voorkomende
grootheden afhangen van de frequentie, eveneens doorzichtig (dit komt aan de orde in
hoofdstuk 2, deel II (Technica 36).
Bij alle voordelen, die zulke ‘fysische’ vervangingsschema’s hebben, is er ook een nadeel:
vervangingsschema's van dit type kunnen soms vrij gecompliceerd worden, waardoor het
hanteren hiervan aanleiding kan geven tot vrij veel rekenwerk. Dit geldt niet voor het een
voudige laagfrequente T-schema; fysische vervangingsschema’s die hel gedrag van de
transistor beschrijven bij hoge frequenties kunnen dit bezwaar echter wel vertonen. Een
ander bezwaar van dit type vervangingsschema's is dal de daarin voorkomende groot
heden meestal niet direct bepaald kunnen worden uit metingen aan de uitwendige klemmen
van de transistor.
Om deze redenen heeft het soms voordelen de transistor eenvoudig te beschouwen als
een lineaire tweepoort. Men beschouwt de transistor dan als een ‘black box’ waarbij men
zich niet afvraagt wal voor processen zich in dit zwarte kastje afspelen.

----- +
lineaire vicrpool

Fig. 9.24. Algemene voorstelling van een lineaire vierpoot
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Een lineaire tweepoort kan men beschrijven met behulp van twee vergelijkingen die de
ingangs- en uitgangsstroom in verband brengen met de ingangs- en uitgangsspanning
(fig. 9.24).
Men kan bijvoorbeeld schrijven

Ui — Zu Ii+ Z12I2
U2 = z2i Ii 4-Z22U

(9.58a)
(9.58b)

De eigenschappen van de tweepoort zijn zo vastgelegd met behulp van vier grootheden
zn, zi2» 22i en z22> die de dimensie hebben van impedanties (z-parameters) en die in het
algemene geval complexe grootheden zijn.
Men kan de vergelijkingen ook anders schrijven, bijvoorbeeld

Ii =-VnUi+y^U,
b = ƒ21 Ui+3'22^2

(9.59a)
(9.59b)

De vier grootheden y 11, y 12, ƒ21 enVn hebben de dimensie van admittanties (y-parameters).
Een derde wijze van noteren is

Ui = Al 1 I] 4-/112 U2
^2 = A2j 11 +A22U2

(9.60a)
(9.60b)

/?i j heeft de dimensie van een impedantie, A22 heeft de dimensie van een admittantie, terwijl
A12 en h2i dimensieloos zijn (hybride of A-parameters). Er zijn, zoals men gemakkelijk
inziet, nog drie andere manieren om de vergelijkingen op te schrijven.
Men kan nu de eigenschappen van de transistor bij een bepaalde instelling en voor een
bepaalde frequentie beschrijven door eenvoudig zo’n stel van vier parameters te geven.
Men noemt zulke grootheden matrixparameters. Bij If-transistoren werkt men vaak met de
h-parameters, bij hf-transistoren geeft men gewoonlijk de voorkeur aan y-parameters.
Men kan een stel vierpoolvergelijkingen ook uitbeelden in een vervangingsschema.
Fig. 9.25 toont het vervangingsschema op basis van A-parameters.
Bij toepassing op transistoren noemt men vaak
/in->/ii (f= input),
A12 A, (r = re verse),
A21 ~*Af (f=forward),

A22->AO (o = output).
Met y-parameters verkrijgen we het vervangingsschema volgens fig. 9.26. Ook hier gebruikt
men vaak yh yr, yf, yo.
Men kan deze vervangingsschema’s, die algemeen voor lineaire tweepoorten gelden,
direct toepassen op transistoren als men maar bedenkt dat de matrixparameters dan geen
constante grootheden zijn, doch afhangen van de instelling van de transistor en van de
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frequentie. Een ander bezwaar is dat de matrixparameters voor de CE-schakeling verschil
len van die van de CB-schakeling en de CC-schakeling (CC = common collector). Men
duidt dit aan met een index: e = CE-schakeling, b = CB-schakeling, c = CC-schakeling, dus
bijvoorbeeld /iic, /jib etc.

*11

Ut

l
hu

U1

Fig. 9.25. Vervangingsschema met /i-parameters; /in en l//i22 zijn impedanties.
11

Fig. 9.26. Vervangingsschema met y-parameters;

en y22 zijn admittanties.

9.11. BEREKENINGEN MET M ATR IX P A R A M ETERS

9.11.1. Berekening van A{, Av, Zj en Zo uit de h-parameters voor de CE-schakeling
Ter illustratie van het rekenen met matrixparameters bepalen we de versterkingsgrootheden voor de CE-schakeling uit de /i-parameters.
Voor de CE-schakeling geldt I2 = IC; Ii = Ib« U2 = U,cc en Ui = Ubc. Verder is weer
Uce=-IcZ!.
Uit (9.60b) volgt Ic = hfeIb+/ioeUce = /IfcIb-/IoeIcZe.
Hieruit volgt
Aj — —

Ic
Ib

-'■r,
l+/jocZ)

(9.61)
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Uit (9.60b) volgt ook

k=

Ic-AocUCe

/
IT
—------ /»oeü
ce
^1____________

^fe

Afe

Dit invullen in (9.60a) geeft
Ubc=-

A

F
(z +
'hc

/

’Ucc + //rcU,

dus

1

v

Av =

ubc

/liC- ((t1 " +• /,oc) 4-/jrc
“ T
/ife \Z]
/

/»ie+(M*oe-AAe)Z|

(9.62)

Op analoge wijze vindt men
Zi = Aic -

ftfAeZ,
1+ZtocZ,

J_ , _ h"h{c
zo

,oe

Zf+/tic

(9-63)

(9.64)

Deze betrekkingen gelden uiteraard algemeen voor lineaire tweepoorten. Ze gelden dus
ook voor de CB- en CC-configuraties, met dien verstande dat voor de matrixparameters
dan moet worden ingevuld //ib, //rb, //fb, //ob, resp. /iic, //rc, hfc, h^.. De definities van Ah Av. Zj
en Zo moeten dan eveneens aangepast worden aan de situatie, b.v. voor de CB-schakeling
Aj=-Ic/Ic, Av = Ucb/Ueb,enz.
Vanzelfsprekend ligt het gedrag van de transistor als lineaire versterker bij een bepaald
instelpunt en bij een bepaalde signaalfrequentie* geheel vast wanneer vier onafhankelijke
matrixparameters gegeven zijn. Men kan daaruit alle andere berekenen. Zo kan men bijv,
als de vier //-parameters voor de CE-schakeling gegeven zijn, de //-parameters voor de
CB- en CC-schakeling daaruit berekenen terwijl men ook de y-parameters, de z-parameters
en alle overige matrixparameters daaruit kan berekenen. Nadere beschouwingen over dit
type berekeningen worden uitgesteld tot hoofdstuk 3, deel III (Technica 37). Overigens zij
opgemerkt dat voor berekeningen aan eenvoudige versterkerschakelingen het gebruik van
matrixparameters zelden voordelen heeft. Het inzicht in de werking van de schakeling
wordt er licht door verdoezeld.

9.11.2. Verband tussen matrixparameters en 'fysische parameters'
Zowel de ‘fysische schema’s’ als de vervangingsschema’s op basis van matrixparameters
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beschrijven het gedrag van de transistor als lineaire versterker voor kleine signalen. Er
moet dus een verband tussen de grootheden van beide typen schema’s kunnen worden aan
gegeven.
Als voorbeeld bepalen we het in de praktijk belangrijke verband tussen de y-parameters
van de CE-schakeling en de grootheden van het hybride-// schema. Dit verband is belang
rijk omdat fabrikanten van transistoren dikwijls deze y-parameters publiceren, daar deze
gemakkelijk door meting zijn te bepalen. Men kan de berekening op verscheidene manieren
aanpakken. Een eenvoudige en algemeen bruikbare werkwijze gaat uit van de definitieformules van de y-parameters. Uit de betrekkingen (9.59) en uit fig. 9.26 zien we dat yjc de
ingangsadmittantie van de CE-schakeling is bij kortgesloten uitgang. Bepaling van deze
ingangsadmiltantic voor het schema van fig. (9.20) geeft dan

~
be> zodat
ic *
»---- -----(9-65)
~ r'bb +
+ rn>'e»
zodat y
)'ic
'be + 'b'c
rb + rbc
Evenzo is yfc de verhouding tussen uitgangsstroom en ingangsspanning bij kortgesloten
uitgang. Dit weer toepassend op fig. (9.20) vinden we
1/Pie = rb + --■;rb-c

gm ~ l/rb'C
yfe =

1+^bAb c ’

l+'b(lAb'c+lAbc)

(9.66)

Uit (9.65) en (9.66) volgt yfc = acyic. We kunnen yfc de steilheid van de (extrinsieke) transistor
noemen. Met rb = 0 wordt yfc = gm, de steilheid van de intrinsieke transistor.
Verder is yrc de verhouding tussen ingangsstroom cn uitgangsspanning bij kortgesloten
ingang. Uit fig. 9.20 volgt
-1
Kc =

-1

~

'b + 'b'cU +'b/'b'c)

'bc(l +'b/'bc)’

(9-67)

Tenslotte is yoc de uitgangsadmittantie bij kortgesloten ingang. Uit fig. 9.20 volgt

1 “ + 7^7 " ' waarin r = rb crb/(rb.c 4-rb).

J’oc= ----- ,
'■bc + r

Met rb-c > rce en rb c > rb c gaat dit over in
1
3'oc ~ — +
'cc

9m
rbc(lAb+ l/n>’e)‘

(9.68)

Op geheel analoge wijze kan men ook bijvoorbeeld de /i-parameters omrekenen in de
grootheden van het T-schema of van het hybride-// schema. We laten deze berekening
achterwege, doch vermelden wel één der resultaten. Het blijkt dat hfb = — ab en dat /ife = ac.
In vele boeken en tabellen worden de grootheden ab en ac aangeduid als — hfb en /ife, ook
wanneer men overigens geen gebruik maakt van /i-parameters. In analogie hiermee ge-
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bruikt men ook dikwijls de aanduidingen /iFE en /iFB in plaats van de door ons gebruikte
notaties oc en ab.

9.12. KEUZE VAN DE REKENGROOTHEDEN IN PRAKTISCHE GEVALLEN

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het voornaamste voordeel van T- en /7-schema het
feil dat de hierin voorkomende grootheden op een meer directe wijze het verband lonen
met de fysische processen dan de matrixparameters. Bij beschouwingen over het gedrag
van de transistor bij lage frequenties, waartoe we ons tol nog toe beperkt hebben, betekent
dit vooral dal de invloed van de keuze van de instelstroom direct te overzien is. Gaan we het
gedrag voor hoge frequenties bestuderen, dan moeten de schema's worden uitgebreid met
enkele capaciteiten. De grootte van deze capaciteiten kan ook weer direct in verband
worden gebracht met het werkingsmechanisme van de transistor (zie hoofdstuk 2, deel II
Technica 36). Ook al wordt het schema gecompliceerder, het primaire voordeel van de
goede interpreteerbaarheid van de resultaten blijft behouden.
Het werken met matrixparameters heelt het voordeel dat het vervangingsschema altijd
hetzelfde is, of we nu met beschouwingen voor lage of voor hoge frequenties te maken heb
ben. Echter, de wijze waarop deze grootheden afhangen van de instelling is meestal niet
direct te overzien. Bij hoge frequenties worden de matrixparameters complex, terwijl ze
meestal op onoverzichtelijke wijze afhangen van de frequentie. Men werkt dus wel met een
eenvoudig vervangingsschema, maar de uitkomsten der berekeningen zijn in vele gevallen
niet gemakkelijk te interpreteren.
Een voordeel van matrixparameters is nog dat deze, althans bij lage frequenties, ge
makkelijk bepaald kunnen worden uit de statische karakteristieken of door middel van
metingen aan de uitwendige klemmen van de transistor. De in fysische vervangingsschema’s voorkomende grootheden kunnen meestal slechts langs indirecte weg worden
bepaald. Om deze reden geven fabrikanten van transistoren voor laagfrequent-transistoren
gewoon!ijk de /j-parameters op terwijl men voor hoogfrequent-transistoren meestal de
y-parameters opgeeft. Men geeft deze grootheden in de regel op voor de CE-schakeling,
soms voor de CB-schakeling, soms ook voor beide. Met behulp van een aantal grafieken
geeft men dan aan hoe ze afhangen van de instelling en van de frequentie. Soms vermeldt
men echter ook wel de grootheden van een ‘fysisch' vervangingsschema, zoals het T-schema.
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat alle vervangingsschcma's in elkaar
omgerekend kunnen worden, zodat men met de beschikbare gegevens nog alle kanten
uit kan.
Welke aanpak in een bepaald concreet geval het snelst tot bruikbare resultaten voert,
hangt af van de details van het te behandelen probleem. Het is daarom gewenst dat men
beide methoden tot zijn beschikking heeft en geval voor geval nagaat welke behandelings
wijze de voorkeur verdient. In de meerderheid der gevallen zal de keus vallen op het gebruik
van de fysische parameters.
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9.13. MATRIXPARAMETERS BIJ BUISSCH A KELINGEN

Bij het werken met matrixparameters behoeft men zich geenszins te beperken tot transistorschakelingcn; de methode is universeel bruikbaar voor lineaire tweepoorten. Dit is een
sterk punt van deze methode: alle delen (passieve zowel als actieve) van lineaire schake
lingen kunnen op dezelfde manier worden beschreven. Door toepassing van matrixreke
ning kunnen schakelingen van zeer uiteenlopende aard op uniforme wijze bestudeerd
worden.
Ook elektronenbuizen kan men met behulp van matrixparameters beschrijven. In feite
komt het gebruikelijke vervangingsschema voor de schakeling met gemeenschappelijke
kathode overeen met een vervangingsschema op basis van y-parameters. Als de ingangsimpcdantie van de buis oneindig gesteld wordt geldt, zolang de buiscapaciteiten geen rol
spelen.

I. = 0 en

UaIt
Ia = sgUgk+-^

(9-69)

'a

Als we de buis als tweepoort beschouwen is Upk de ingangsspanning, terwijl Uak de uitgangsspanning is (fig. 9.27). Het vervangingsschema van fig. 9.28 kan worden opgevat als een
vervangingsschema op basis van y-parameters met

(9.70)

yi = 0, yr = 0, yf = sg, yo =l/ra

Blijkbaar vallen fysisch vervangingsschema en y-schema hier met elkaar samen.
4
<----

+

+

Fig. 9.27. Elektronenbuis als lineaire tweepoorl.

I

g

k

T .

Fig. 9.28. Vervangingsschema van de elektronenbuis.
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Sommige auteurs geven er de voorkeur aan de buis te beschrijven met de grootheden sg en p. Men
heeft dan
Ia = sg(Ugk + Uak///), waarin p = str* = yf/yo.

(9.71)

Voor de beschrijving van transistoren vindt men soms een analoge notatie in de vorm

Ic=s(Ube + Uce//x),.

(9.72a)

Ib

(9.72b)

/

\

met

s = yte, P = yfJy^ s/ae = yit en p' = -yie/yre.

(9.73)

9.14. BEPALING VAN DE M ATRIXPARAMETERS UIT DE KARAKTERISTIEKEN EN
DOOR MIDDEL VAN METING

De matrixparameters van een transistor kunnen voor lage frequenties direct worden
bepaald uit de statische karakteristieken. Welke karakteristieken men nodig heeft om een
bepaalde parameter te kunnen aflezen, leidt men gemakkelijk af uit de definitieformules.
Als voorbeeld beschouwen we de h-parameters voor de CE-schakeling. Om hel verband
met de statische karakteristieken tot uitdrukking te brengen, noteren we de stromen en
spanningen in de definitieformules in de vorm van momentele waarden. De definitiefor
mules luiden dan

(9.74a)
(9.74b)

Wbc = /’ieïb + /'reMcc
l'e

= ^fe^b 4” ^oe^cc

We zien hieruit dat hic bepaald kan worden uit de karakteristieken die /B geven als functie
van L7BE met UCE als parameter. Trekken we in het instelpunt P de raaklijn aan de karak
teristiek, dan geldt (fig. 9.29)

tan0 = 6nr)
\Ac/BEy L/cE = COnst
( dIB \
\dUBE/ [7CE = const

1
/iic

of cotan 0=hie.
Evenzo volgt hre uit de karakteristiek VCE=f (UBE) met IB = const. daar
Ihc =
214

dUcE
d^BE

IB = const

Evenzo:
^fe ~

d/B /UCE = const

en

dlc

^oc =

/B = const
/<

/u

l/CE = const.
P

/cl
F
z Ua = const.

o
■»

Fig. 9.29. Bepaling van /iic.

t/1B:

Fig. 9.30. Bepaling van /ife; tan ö = /jfe/B

De figuren 9.30 en 9.31 illustreren de bepaling van /ifc en hoe uit de meestal gegeven karakte
ristieken /c=/Ub) en Ic=/(Uce)Men kan de matrixparameters beter bepalen door middel van een eenvoudige meting.
Als voorbeeld kiezen we weer de /i-parameters. Uit de definitieformules volgt direct
hie =

als

mcc = 0

d.i. de ingangsimpedantie bij kortgesloten uitgang;

/«re =

als

ucc = 0

'b

d.i. de stroom versterking bij kortgesloten uitgang;
/irc = — als
ucc

ib = 0

te meten door bij open ingang (ib = 0) de tussen basis en emitter optredende spanning ube te
meten als tussen collector en emitter een spanning uce aangesloten wordt.

/ -A

"oc

als

ib = 0

Mcc

d.i. de uitgangsadmittantie bij open ingang.
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.J

Ic

/D = const.

-----

O

t-ce

Fig. 9.31. Bepaling van /toe: tan 0 = hoe.

+
JT
R

©

“cc

“bc

Fig. 9.32. Principe van opstelling voor hel meten der A-pa ra meters; R is een hoge impedantie.

Fig. 9.32 toont een meetschakeling, waarmee alle /i-parameters voor de CE-schakeling
gemeten kunnen worden. In de basisleiding zowel als in de collectorleiding kan een
signaalbron worden aangebracht. De hoge impedantie R is nodig om de meetsituaties met
open ingang te benaderen met behoud van de juiste gelijkstroominstelling.

9.15. GELIJKSTROOMINSTELLING

9.15.1. Keuze van het instelpunt
Om hel instelpunt verantwoord te kiezen, beschouwen we de uitgangskarakteristieken
/c=/(^ce) met Ih als parameter (fig. 9.33). Als de batterijspanning en de belastingsweerstand gegeven zijn kunnen we, geheel als bij een buisschakeling, de belastingslijn tekenen.
Deze lijn geeft aan welke punten in het Ic C/CE-vlak doorlopen worden bij variatie van de
basisstroom, d.w.z. bij sturing van de transistor met een ingangssignaal.
De constructie van de belastingslijn vindt op dezelfde wijze plaats als bij een buisschake-
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ling. Er moet gelden cotan 0= R,. Immers isdan R, = cotan U = (UB— UCE)/Icof(U3— UCE) =
/CR|- De gelijkspanning over R, bedraagt /CR„ zodat de instelspanning bedraagt UCE =
U3- ICR\. Als we zover mogelijk willen uitsturen, kiezen we het instelpunt P in het midden
van de belastingslijn. Is bijvoorbeeld (fig. 9.33) R, = 1500Qen l/B= — 6 V,dan wordtin het
instelpunt /c= —2 mA en UCE— — 6 + (2-l,5)= —3 V. De basisstroom bedraagt dan,
blijkens de karakteristieken, 40 ;zA.
De geschetste keuze van het instelpunt P komt in aanmerking als we de transistor volle
dig willen uitsturen. Is het uitgangssignaal klein (voortrappen), dan kunnen we de instel
spanning en -stroom lager kiezen zonder dat er gevaar voor oversturen optreedt. Dit heeft
het voordeel dat het opgenomen gelijkstroomvermogen dan geringer is.

coll. dissipatie tc hoog

/c

£

r„ = 40pA

-2--

P

<4

o
-4—
-5

-6

Fig. 9.33. Uitgangskarakteristieken mét belastingslijn.

VCC

Bij het kiezen van het instelpunt dient men er op te letten dat de toelaatbare dissipatie
van de transistor niet overschreden wordt. Als de maximum toelaatbare dissipatie Pmax
bedraagt, moet in het instelpunt gelden UCEIC^ Pmax. In fig. 9.33 stelt de streeplijn (hyper
bool) de meetkundige plaats voor der punten waarvoor geldt UCE1C = Pmax- Men ziet hieruit
direct in welk gebied het instelpunt mag liggen en welk gebied verboden is.

9.15.2. Voeding uit één batterij
Uit het voorgaande blijkt dat het er bij de instelling van de transistor om gaat UCE en IE op
een bepaalde waarde in te stellen. Om de emitterstroom IE een bepaalde waarde te geven
zou men kunnen trachten de schakeling zo in te richten dat aan UBE een bepaalde waarde
opgelegd wordt. Via het verband /E=/(UBE) leg* men zo indirect IE vast. Een methode
om dit te bereiken is het gebruik van een afzonderlijke batterij voor de instelling van UBE.
Dit is niet alleen zeer onpraktisch, de methode is ook fundamenteel ondeugdelijk. Het
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verband IE=f(UBE) is in hoge mate afhankelijk van de temperatuur (exponentieel verband)!
Men kan de schakeling ook zo inrichten dat /B een bepaalde waarde aanneemt. Via het
verband /E = oc/B legt men ^an weer indirect de waarde van IE vast. Ook deze methode
moet in de regel ontraden worden. De grootheid ae vertoont namelijk aanzienlijke exemplaarspreiding. Bij instelling op gelijke waarde van IB kunnen daardoor twee transistoren
van hetzelfde type nog aanzienlijk verschillende waarden van IE vertonen. In gevallen dat
dit bezwaar niet storend is kan men toepassing van deze methode overwegen. Zij heeft het
voordeel dat zij zeer eenvoudig is en slechts één weerstand vraagt. Fig. 9.34 toont dc schake
ling. De weerstand Z?bb wordt doorlopen door /B, zodat Rbb volgt uit Kbb = (UB — Ube)//b.

u0

Fig. 9.34. Instelling met behulp van Kbb.

De oplossing van deze vergelijking vraagt kennis van UBE, de spanning tussen basis en
emitler. Deze is te ontlenen aan de karakteristiek IE=f(UBE). Men kan zich echter de moeite
van het raadplegen van deze karakteristiek, die trouwens niet altijd beschikbaar is, be
sparen. Uit ZE =/s[exp (t/UEB/kT)-1] % 7S exp (<7t/EB/kT) volgt
Ueb =

— In — .

Q
4
Aangezien /s voor Ge-transistoren in de orde van 10"6 A bedraagt en voor Si-transistoren
in de orde van 10~9 A, hangt in het gebied der normale instellingen voor IE (1 a 10 mA) de
waarde van ln(/E//s) slechts zeer weinig af van IE. Men kan in het gebied van de gebruike
lijke instelstromen voor alle Ge-transistoren stellen C/EB % 0,2 V, voor alle Si-transistoren
UEB = 0,6 a 0,7 V, en in eerste benadering onafhankelijk van de instelstroom. Aangezien
meestal UB > UEB kan men voor Ge-transistoren veelal gemakshalve l/EB = 0 stellen
zonder een fout van betekenis te maken, voor Si-transistoren kan men gemakshalve steeds
Ueb = 0,6 V stellen.
Terugkomend op fig. 9.34: Is /B= —40 /zA, UB= —6 Ven UBE= —0,6 V, dan dient Kbb
te bedragen 5,4/40.10"6 = 135 kQ. Zoals reeds werd opgemerkt, wordt de schakeling vol
gens fig. 9.34, ondanks haar eenvoud zelden toegepast. Bij het reeds genoemde bezwaar dat
de waarde van ac een grote invloed heeft op de instelling komt nog het bezwaar dat deze
schakeling de sperstroom 7ceo, die zeer sterk van de temperatuur afhangt, een grote invloed
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geeft op de instelling. In het bijzonder bij Ge-transistoren, waar /cco een relatief grote
waarde heeft, spreekt dit bezwaar sterk.
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Fig. 9.35. Instelling met behulp van Rt, R2 en een ontkoppelde emitterweerstand.

Fig. 9.35 toont de schakeling die verreweg het meest wordt toegepast. Zij maakt hel
mogclijk /E in te stellen op zodanige wijze dat de temperatuur en de waarde van ac daarop
slechts een geringe invloed uitoefenen. De weerstanden van de spanningsdeler R, en R2
worden zo gekozen dat de stroom die er door loopt groot is ten opzichte van de basisstroom. De basis wordt daardoor op een constante spanning gehouden, waarop de basisstroom slechts weinig invloed heeft. Ligt de basisspanning vast door de keuze van R, en R2,
dan ligt ook de emitterspanning vast (L7BE = —0,6 V), en daarmee de spanning over Rec,
en dus ook /E. De capaciteit Cc ontkoppelt de emitterweerstand voor de signaalstroom (ver
gelijk de kathode-ontkoppelcondensator bij een buis). Deze schakeling verzekert ook een
goede stabilisatie tegen temperatuurvariaties. De algemene analyse van de invloed van de
temperatuur op de instelling van een transistor komt aan de orde in hoofdstuk 5 van deel II
(Technica 36).
9.15.3. Koppeling van versterkertrappen
Moeten twee of meer versterkertrappen in cascade worden geschakeld, dan moet men er
natuurlijk voor zorgen dat de instelling van een trap niet verstoord wordt door de aan
wezigheid der voorafgaande en volgende trap. De eenvoudigste methode hiertoe is een
condensator als koppelelement te gebruiken. We hebben deze methode reeds leren kennen
bij de buisschakelingen (hoofdstuk 4). Bij buisschakelingen is het gebruik van koppelcondensatoren vrijwel onvermijdelijk wegens het grote verschil in instelspanning tussen
anode en rooster. Bij transistoren is het verschil tussen de gelijkspanningen op basis en
collector veel kleiner, zodat hier een directe koppeling, zonder condensator, wel mogelijk
is.
Fig. 9.36 toont een voorbeeld van een schakeling met directe koppeling van twee ver
sterkertrappen (Si-npn transistoren). Beide transistoren zijn ingesteld op
/c = 2 mA.
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Voor T, is UCE = 2 V, voor T2 is UCE = 2,6 V. De basis van T2 voert dezelfde gelijkspanning
als de collector van Tb in ons voorbeeld 4 V. De emitter van T2 moet zich dus op 3,4 V
bevinden. Met IE = 2 mA moet dan Rec = 1,7 kQ bedragen. Het door de directe koppeling
vereiste verschil tussen de emitterspanningen van T, en T2 wordt dus lot stand gebracht
door de weerstanden Ree( j, en Ree(2) ongelijk te kiezen.

4kQ

3kQ

4 V

6V
uitgang

2,6 V

17b=12V

T,

ingang
2V

3,4 V

Ree(l)

^ee(2)

1 kQ

1,7 kQ

Fig. 9.36. Directe koppeling van versterkertrappen (npn-transistoren). Voor beide transistoren
bedraagt de instelstroom 2 mA.

Directe koppelingen zijn uit een oogpunt van stabiliteit van de instelling in het algemeen
ongunstig. De gedetailleerde behandeling van versterkers met directe koppeling, zgn. gelijkspanningsversterkers, komt aan de orde in hoofdstuk 7 van deel III (Technica 37). Wanneer
het gebruik van een condensator als koppelelement geen bezwaren oplevert past men ter
vermijding van de problemen die directe koppeling meebrengt, gewoonlijk capacitieve
koppeling toe.

9.16. VOORBEELD VAN EEN T WEETR A PS V ERSTERK ERSCH A KELING

9.16.1. Keuze van het instelpunt der transistoren
Als voorbeeld van een complete versterkerschakeling beschouwen we de tweetrapversterker
volgens fig. 9.37. Het stuursignaal wordt geleverd door een stroombron met inwendige
weerstand Rg, die een stroom ig = ïg sin cot levert, waarbij z*g = 0,04 ;zA en Rg = 25 kQ. Volgens
Thévenin kan deze bron ook beschouwd worden als een spanningsbron üg sin cot met üg= 1
mV en Rg = 25 kQ. De instelspanning UCE en de instelstroom lc der transistoren dienen zo
gekozen te worden dat geen oversturing optreedt. Daartoe moet (fig. 9.33) in elk geval
If > zc en C(H >0. dus UCE >zzcv + 0.6 V. daar t/BE 0,6 V. De meeste transistoren eisen
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Fig. 9.37 Twectraps laagfrequentversterkcr (npn-transistoren).
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voor een goede werking (hoge waarde van ac) een zekere minimale instelstroom, die bijv.
0,1 mA kan bedragen.
9.16.2. Dimensionering van de schakeling ; berekening van de versterking
We nemen aan dat voor de door ons gebruikte transistoren bij IE >0,1 mA en UCE >0,6
V geldt ae«ae = 100. Verder nemen we aan dat een voedingsspanning van 12 V beschik
baar is.
Aangezien voor T, geldt Zb< iK en Zg = 0,04 ;zA zal Ze in elk geval kleiner zijn dan aeZg = 40
/zA. We kunnen Tj dus op een lage instelstroom instellen. Om royaal boven de voor een
goede werking benodigde grenswaarde te blijven kiezen we ZE = 0,2 mA. Een hogere waarde
van IE dan de voor een goede werking benodigde, veroorzaakt een grotere dissipatie in de
transistor en de instelweerstanden. Om deze reden kiezen we de instelstroom niet veel hoger
dan nodig is.
Nu geldt | / ERCC + (7CE + /c^i I = 12 V. Een grote waarde van R, is gunstig voor de ver
sterking. Een grote waarde van Ree is gunstig voor de thermische stabiliteit van de schake
ling. Hiertoe dient in elk geval te gelden Ree > re, en bij voorkeur IERee > l/BE. Met IE =
0,2 mA is rc = 125 Q. Kiezen we Rce = 20 kQ, dan is aan alle eisen ruim voldaan. We kiezen
verder voorlopig UCE = 3 V. Dit houdt in dat we aannemen dat wce < 2,4 V zal zijn, hetgeen
we na berekening van ƒ?,, Zc en de ingangsweerstand van T2 kunnen controleren. Nu volgt
R1uitR1=(12 — 3 — 4)/0,2 kQ = 25 kQ.
De basis-instelweerstanden R\ en R2 berekenen we als volgt. De spanning op de basis
bedraagt C/BE + ZEflcc = 0,6+ 4 = 4,6 V. Verder is IB = IE/ae = 2 ;zA. Zoals we in par. 9.15
gezien hebben dient de stroom door R2 groot te zijn t.o.v. /B. Kiezen we voor deze stroom
0,1 mA, dan moet R2 = 4,6/0,1 = 46 kQ. De stroom door R\ bedraagt dan 0,102 mA, zodat
Ri = 7,4/0,102 kQ = 74 kQ.
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We kunnen nu het signaalgedrag van T{ bepalen. Als we de invloed van rc mogen
verwaarlozen (rc > aeR j), is Rt = aerc + rb. Met rb % 50 Q is dus R, % 12,5 kQ. De stroom ig
van de sturende bron verdeelt zich over Rg, R„ R\ en R2 (fig. 9.38). Noemen we de totale
parallelweerstand Rp, dan is z*b = zgRp/Rj«0,5 z*g = 0,02 /zA. Met ac = 100 is dan z*c = acfb=2
/zA. Deze stroom verdeelt zich nu over Rlt Rj van T2, R{ en R2 (fig. 9.39). Allereerst gaan
we nu na hoe we T2 moeten instellen. De colleclorsignaalstroom van T2 bedraagt zeker
minder dan ae maal de reeds gevonden stroom zc vanT,, dus fC(r2)< 200 ;zA. Een instelstroom /c = 0,5 mA kan dus zeker voldoende geacht worden. Dan is rc = 50 Q. Aan de aan
Ree gestelde eisen is ruimschoots voldaan als we kiezen Rcc = 8 kQ. Kiezen we l/CE=4 V,
dan wordt Rlfl-2) = (12 —4—4)/0,5 kQ = 8 kQ. Met zzc=100 wordt /B = 5 /zA. Kiezen wede
stroom door R2 nu 0,1 mA, dan moet R2 = (4 + 0,6)/0,l =46 kQ en R, = (12 — 4,6)/0,105%
74 kQ. De ingangsweerstand van T2 bedraagt rb+azre % 5 kQ. Uit fig. 9.39 volgt nu zb(T2)=
0,73 zc(T1)= 1,46 /zA. De uitgangsstroom zc(T2) bedraagt dan ae/b(TaJ= 146 /zA, de uitgangsspanningdie deze stroom opwekt over R,, bedraagt ïcRï = 1,16 V. Daaruit blijkt dat bij de
gekozen instelling UCE = 4 V geen enkel risico op oversturing bestaat.
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Fig. 9.38. Verdeling van de signaalstroom in het ingangscircuit.
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Fig. 9.39. Verdeling van de signaalstroom in het koppelcircuit.

De stroomversterking
bedraagt blijkbaar /c(T2)//g = 3650, de spanningsversterking
4vg bedraagt uc/wg =1160.
In onze berekening met betrekking tot het signaalgedrag hebben we de stroomverster
king als voornaamste rekengrootheid gehanteerd. Bij transistorschakelingen is dit in vele
gevallen de meest doorzichtige rekenwijze. De leze ga zelf na hoe de berekening verloopt
wanneer de spanningsversterking als centrale rekengrootheid wordt gebruikt. Deze
berekening voert uiteraard tot hetzelfde resultaat.
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9.16.3. Keuze van de koppel- en ontkoppelcondensatoren
De capaciteiten Cc moeten zo groot gekozen worden dat de emitter voldoende ontkoppeld
is voor de laagste frequentie die nog versterkt moet worden. We hebben eerder afgeleid
(par. 9.9) dat de tijdconstante die het gevolg is van de aanwezigheid van Cc in eerste benade
ring gegeven wordt door rc = Cc(re + rb/ae). Deze betrekking geldt bij sturing van de tran
sistor met een zuivere spanningsbron. In ons voorbeeld is de weerstand in het basiscircuit
bij beide transistoren ca. 13 kQ. Deze weerstand staat in serie met rb en moet daarbij in de
gegeven betrekking dus worden opgeteld.
Met deze correctie wordt t, % 255 Ce voor Tj en Tj % 180Cc voor T2. Wensen we dat geen
der beide waarden van Tj kleiner is dan 0,1 sec, dan dienen de capaciteiten Cc in de orde
van 550 pF te worden gekozen.

T

C,

1

R.
«2

T

R\

T

R|(r»>

Fig. 9.40. Bepaling van hel lijdkonslante T| van het koppelcircuit.

Ook de koppelcapaciteit Cs en de eventueel aanwezige ingangs-koppelcapaciteit C
belemmeren de versterking voor lage frequenties. De door Cs geïntroduceerde tijdconstante
wordt op dezelfde manier berekend als bij een buisversterker. Uit fig. 9.40 lezen we af
t, =Ci(Rï + RJ, als we stellen R\ > Rt en R2 >RP Omdat het veel gemakkelijker is de
tijdconstante'van een koppelnetwerk groot te maken dan die van een ontkoppelnetwerk,
maken we de eerste relatief groot ten opzichte van de laatste. Voor t , = 1 sec en R j + R j = 30
kQ moet Cs = 33 pF. Ten aanzien van de ingangs-koppelcapaciteit kan men op dezelfde
manier te werk gaan. Het laagfrequentiegedrag wordt nu vrijwel geheel bepaald door de
emitterontkoppelingen.
Het hoogfrequent gedrag van de schakeling wordt beheerst door de tijdconstanten ten
gevolge van de parasitaire capaciteiten van de transistoren. Deze hebben we in onze behan
deling van de transistor buiten beschouwing gelaten. Dit onderwerp komt aan de orde in
hoofdstuk 2 van deel II (Technica 36).
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10. FOTO-ELEKTRONISCHE COMPONENTEN

10.1. INLEIDING

De elektronica interesseert zich voor de eigenschappen van zich verplaatsende elektronen.
In alle elektronische processen kan men drie aspecten onderscheiden: de opwekking
(emissie) van ladingdragers, hun transport en het bereiken van hun bestemming. Op deze
processen kunnen uiteenlopende fysische invloeden inwerken. De voorgaande hoofdstuk
ken hebben hiervan voorbeelden getoond. Nog niet ter sprake is daarbij geweest de invloed
van licht op de genoemde elektronische processen.
De fysica leert dat licht kan worden beschouwd als een elektromagnetisch golfverschijn
sel, dat gekenmerkt is doof een bepaalde golflengte 2. Het menselijk oog is slechts gevoelig
voor elektromagnetische straling in een beperkt golflengtegebied, dat zich uitstrekt van
ca. 350 m/? (violet) tot ca. 700 m/i (rood). Elektromagnetische straling, waarvoor 2< 350
nm duidt men aan met de benaming ultraviolette straling, die waarvoor 2 > 700 nm, met de
benaming infrarode straling. We zullen in het volgende ook deze vormen van straling met de
naam ‘licht’ aanduiden.
Elektromagnetische energie kan ook worden opgevat als een stroom van deeltjes (foto
nen) met een energie ter grootte hv, waarin h de constante van Planck voorstelt en v de
frequentie van het golfverschijnsel. De verklaring van bepaalde eigenschappen van elektro
magnetische straling is slechts mogelijk aan de hand van deze complementaire beschou
wingswijze. Met name de foto-elektronische effecten waarmee we in dit hoofdstuk te maken
krijgen, behoren tot deze categorie.
Foto-elektronische verschijnselen vinden toepassing in een groot aantal elektronische
componenten, die zowel de vorm van buizen als van halfgeleidercomponenten kunnen
aannemen en die beide hun specifieke voor- en nadelen hebben. We zullen ons in dit hoofd
stuk beperken tot de meest algemene foto-elektronische componenten. Voor de behande
ling van de vele bestaande specialistische componenten, zoals opneembuizen voor televisie
camera's, wordt verwezen naar de literatuur hierover.

10.2. FOTO-EMISSIE IN VACUÜM; DE VACUÜMFOTOCEL

Valt een lichtquantum (foton) in op een vaste stof, die zich in vacuüm bevindt, dan kan
dit uit de stof een elektron vrijmaken wanneer de stralingsenergie hv van het foton groter
is dan de vrijmakingsenergie van het elektron. Is Uo de uittreepotentiaal van het materiaal
van de fotokathode, dan bedraagt de voor uittreden benodigde energie qUQ. Licht waarvan
de golflengte boven een bepaalde waarde ligt kan dus geen foto-emissie bewerken. Men
noemt deze golflengte de grensgolflengte of de roodgrens 2gr. Blijkbaar geldt hvgt=qU0,
1. 1 millimicron (mp) komt overeen met 10"9 m of 10 A.
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zodat Xv = hc/qUo, waarin c de lichtsnelheid voorstelt. Is hv>qUo1 dan kunnen de fotoelektronen uittreden met een zekere restenergie in de vorm van kinetische energie, welke
maximaal kan bedragen Wmax=jmv2 = hv — qU . Voor het merendeel der vrijgemaakte
elektronen zal echter de energie kleiner zijn dan W^ax.
Een belangrijk begrip bij deze vorm van elektronenemissie is het begrip quantumrendenient. Hieronder verstaat men het aantal fotoelektronen dat gemiddeld per foton wordt
vrijgemaakt. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt in een percentage. Ook bij goede fotoka
thodes bedraagt het in de regel niet meer dan ca. 15%.
fotoslroom

S20
\ (multi-alkali)
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S5
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Fig. 10.1. Enkele gangbare spectrale responsietypen van fotokathodes.
Wil een fotokathode gevoelig zijn voor zichtbaar licht, dan moet uiteraard de uittreepotentiaal voldoende laag zijn. Geschikte materialen vormen de aardalkalimetalen en de
oxyden daarvan. Een bepaald mengsel van de metalen Sb, Na, K en Cs levert een kathode
op die gevoelig is tot in het infrarood (Aar=810 nm). Men noemt dit een zgn. ‘multi-alkali’kathode. De meest gangbare typen kathodes heeft men geclassificeerd naar hun spectrale
responsie. Men duidt ze aan met ‘S-nummers’: SI, S4, SI 1, enz. Fig. 10.1 geeft een indruk
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1
van de relatieve spectrale gevoeligheid van enkele typen. Aan de langgolvige kant eindigen
de krommen bij de grensgolflengte. Bij afnemende golflengte neemt de foto-emissie toe om
bij een bepaalde golflengte een maximum te bereiken, waarna de emissie weer afneemt.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de fotonen zo veel energie hebben dat ze dieper
in het materiaal doordringen. De foto-emissie aan de oppervlakte wordt hierdoor geringer.
Opgemerkt zij nog dat de kleurgevoeligheid van een fotocel ook afhangt van de optische
eigenschappen van het glas waarvan de omhulling is vervaardigd.
Een eenvoudige vacuümfotocel bevat behalve de fotokathode slechts een anode die op
een positieve spanning wordt ingesteld t.o.v. de fotokathode. In normale omstandigheden
is de stroomdichtheid in een fotocel zo gering dat ruimleladingseffecten geen rol spelen.
Alle door de kathode geëmitteerde elektronen bereiken de anode, mits deze positief is inge
steld. Het verband tussen de opvallende lichtstroom en de anodestroom is dus lineair.
Reeds bij zeer geringe anodespanning bereiken alle elektronen de anode, verhoging van de
anodespanning doet de stroom dan niet verder toenemen. De vacuümfotocel heeft dus een
inwendige weerstand, die praktisch oneindig hoog is (zuivere stroombron). Fig. 10.2 toont
de karakteristieken, waarbij de opvallende lichtstroom als parameter is ingevoerd. Men
kan <P uitdrukken in lumen, doch ook in pW (lichtenergie) of in hel aantal fotonen dat per
tijdseenheid op de kathode valt. Bij belichting met monochromatisch licht vertonen de
monochromatisch licht
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(b)
Fig. 10.2. Karakteristieken van de vacuümfotocel: (a) schakeling; (b) karakteristieken.
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karakteristieken een scherp afknijppunt bij een bepaalde negatieve waarde van UA. Uit
deze waarde kan men direct de grensgolflengte berekenen, de snelste elektronen kunnen
nog juist, ondanks het remmende veld, de anode bereiken. Derhalve geldt qUt=h(y— vgr)
waarin Ul de waarde van de afknijpspanning voorstelt. Kiest men de golflengte kleiner,
dan neemt toe (gestippelde krommen in fig. 10.2).
Een in vele toepassingen belangrijke grootheid is nog de zgn. donkerstroom, dit is de
stroom die reeds vloeit bij afwezigheid van belichting van de fotokathode. Er zijn ver
scheidene oorzaken voor het optreden van donkerstroom. De voornaamste oorzaak is
meestal thermische emissie. Vooral bij roodgevoelige fotocellen, waarbij de uittreepotentiaal zeer laag is, kan reeds bij kamertemperatuur een geringe thermische emissie optreden.
Men kan deze oorzaak elimineren door de fotocel in een cryostaat te plaatsen. Ook kan
enige emissie optreden ten gevolge van kosnlische straling. In kritische gevallen kan men
een afscherming hiertegen aanbrengen. Bij zorgvuldige constructie kan men de donker
stroom van een vacuümfotocel zeer gering houden.

10.3. DE GASGEVULDE FOTOCEL

Versterking van de fotostroom is mogelijk door in de fotocel enig edelgas te brengen. Als
de anodespanning hoog genoeg is, kunnen de in het veld van de anode versnelde fotoelektronen de gasatomen ioniseren, waardoor extra elektronen ontstaan. De positieve ionen
gaan naar de kathode en geven daar hun energie af. Hierdoor kunnen weer elektronen wor
den vrijgemaakt. Een derde oorzaak van de versterking van de stroom is dat ionisatie
gewoonlijk gepaard gaat met lichtemissie. Dit licht maakt nieuwe foto-elektronen vrij.
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Fig. 10.3. Karakteristieken van een vacuümfotocel.
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Fig. 10.4. Karakteristieken van een gasgevulde fotocel.

De anodespanning L7A heeft in sterke mate invloed op de stroom. Bij hoge L/A is de vermenig
vuldigingsfactor groot omdat dan reeds dicht bij de kathode ionisatie optreedt. Is Vï
de ionisatiespanning en is U^ — kU^ dan kan elk van de kathode vertrekkend elektron k
maal een atoom ioniseren. In de figuren 10.3 en 10.4 zijn naast elkaar de karakteristieken
geschetst van een vacuümfotocel en een gasgevulde fotocel. Duidelijk blijkt hieruit het
beschreven versterkingseffect. Aan de gasgevulde fotocel kleven echter ook verscheidene
bezwaren, die de toepasbaarheid beperken. Het verband tussen anodestroom en opvallende
lichtstroom is niet-lineair. Verder hangt de stroom sterk af van de anodespanning, de in
wendige weerstand is dus veel lager dan bij een vacuümcel. Bovendien is de gasgevulde cel
traag. De ionisatie verdwijnt niet onmiddellijk bij het beëindigen van de belichting, de
anodestroom kan daardoor snelle wisselingen in de belichting niet volgen. Tenslotte moet
bedacht worden dat ionisatie en de-ionisatie statistische processen zijn, er treden daardoor
toevallige fluctuaties in de uitgangsstroom op (ruis), die de cel ongeschikt maken voor de
tectie van zeer kleine lichtstromen.

10.4. DE FOTOMULTIPLICATOR BU IS

Een zeer fraaie mogelijkheid om de fotostroom te versterken, biedt de toepassing van se
cundaire emissie (zie hoofdstuk 2). In de buis wordt een aantal elektroden aangebracht, die
bedekt zijn met een materiaal dat een hoge secundaire-emissiefactor ó heeft. Men noemt
deze elektroden zgn. dynoden. Men richt de constructie nu zo in dat alle secundaire elek
tronen van een bepaalde dynode worden opgevangen door de volgende dynode, waar ze
opnieuw aanleiding geven tot secundaire emissie, enz. Als er n dynoden zijn bedraagt de
op deze wijze verkregen versterking van de fotostroom ón. Men past meestal 10 tot 15
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dynoden toe. De versterking is dan zeer groot en bedraagt 106 a 108. Eén enkel foto-elektron kan op deze wijze in de anodeketen een stroompuls geven van tientallen mA, zodat de
buis met recht een fotonendetector kan worden genoemd.
De constructie is bijzonder kritisch. Fig. 10.5 toont de algemene opbouw. De door de
kathode geëmitteerde foto-elektronen moeten alle opgevangen worden door de eerste
dynode. Daarbij moet er voor gezorgd worden dat de looptijd van een elektron in de
ruimte tussen fotokathode en eerste dynode niet afhangt van de plaats van vertrek van het
elektron. Vooral wanneer de fotokathode zeer groot is (er bestaan buizen met een kathodediameter van 20 cm), is dit niet eenvoudig. Men bereikt het gestelde doel met behulp
van een elektrostatisch elektronenoptisch systeem, dat gewoonlijk enkele elektroden
bevat, de zgn. ‘ingangsoptiek'. Om te zorgen dat de elektronen van de ke dynode alle, ook
weer met gelijke looptijd, de (k+l)c dynode bereiken, geeft men de dynoden een zeer
bepaalde vorm en legt men een bepaalde spanning tussen de dynoden aan. Op deze wijze
verkrijgt men ook hier elektrostatische lenswerking. Er bestaan verschillende uitvoerings
vormen. Een bijzondere uitvoering is de constructie met niet-focusserende dynoden, die
hier de vorm van jaloezieën hebben (Eng: venetian blinds). Deze zijn zo geconstrueerd,
dat de elektronen niet direct door de openingen van de jaloezieën heen kunnen schieten; ze
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Fig. 10.5. Opbouw van de fotomultiplicatorbuis.
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Fig. 10.6. Opstelling van jaloezievormige dynoden van niet-focusserende multiplicatoruitvoering.

raken dus steeds de plaatjes van de jaloezieën en geven daar aanleiding tot secundaire
emissie (fig. 10.6).
De fotokathode wordt gewoonlijk aan de voorzijde van de buis op de binnenzijde van de
glaswand aangebracht. De foto-emitterende laag wordt dan zo dun gemaakt dat de fotoelektronen aan de binnenzijde kunnen uittreden.
Een goed geconstrueerde fotomultiplicatorbuis kan ook bij hoge uitgangsstromen nog
lineair zijn. Het oplossend vermogen voor kort na elkaar invallende lichtflitsen kan eveneens
zeer goed en bijv, enkele nanoseconden bedragen2. De donkerstroom kan zeer klein zijn.
Bij een goede fotomultiplicatorbuis met een versterking van 108 maal bedraagt de anodedonkerstroom ca. 1 pA. De fotomultiplicatorbuis mag zonder twijfel gerekend worden
tot de meest verfijnde elektronische componenten.
Een zeer belangrijk toepassingsgebied ligt in de kernfysische meettechniek. Voor het
analyseren van de samenstelling van mengsels van radioactieve isotopen gebruikt men zgn.
scintillatietellers. Hun werking berust op de eigenschap van bepaalde stoffen bij bestraling
met gamma- of betastraling op te lichten (seintillatie). De hoeveelheid geproduceerd licht
is evenredig met de energie van het invallende deeltje of gammaquantum. De scintillator
bevindt zich in direct optisch contact met de fotokathode van de fotomultiplicatorbuis,
die het gevormde licht omzet in een daarmee evenredige stroomimpuls. Uit de energieverdeling van deze stroomimpulsen kan men dan conclusies trekken ten aanzien van de aard
van de radioactieve straling (gammaspectrometrie). Het zal duidelijk zijn dat deze toepas
sing een zeer goede lineariteit en een grote snelheid van het detectiesysteem vereist, alsmede
een zeer geringe waarde van de storende donkerstroom.
De voeding van de fotomultiplicator vereist een hoge batterijspanning. Voor een goede
2.1 nanosec (ns)= 10" 9 s.
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werking moet de spanning tussen twee opeenvolgende dynoden ca. 150 V bedragen. Zijn
er 12 dynoden en een anode, dan is dus een spanning van bijna 2000 V nodig. De dynoden
worden op de gewenste potentiaal gebracht door middel van eén eenvoudige spannings
deler (fig. 10.7).
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big. 10.7. Instelling van de dynoden met behulp van een spanningsdeler.

10.5.

halfgeleidercomponenten; de fotow.eerstand

Valt licht op een stuk intrinsiek halfgeleidermateriaal, dan kan het daarin elektronen uit
de valentieband in de geleidingsband brengen en op deze wijze elektron-gatparen vrij
maken. Hiertoe moet uiteraard hv^. WG, als WG de bandafstand voorstelt. In extrinsiek
materiaal is het daarnaast mogelijk dat het lichtquantum een elektron van een niet-geactiveerd donorniveau in de geleidingsband brengt, of een elektron uit de valentieband naar
een niet-geactiveerd acceptorniveau brengt. De elektrische weerstand van een stuk mate
riaal is omgekeerd evenredig met het aantal beschikbare vrije ladingdragers, de beschreven
vorming van vrije ladingdragers ten gevolge van absorptie van licht doet de weerstand dus
afnemen. Hieruit blijkt dat het mogelijk is een zgn. fotoweerstand te maken (fig. 10.8).
Om een grote relatieve verandering van de weerstand te verkrijgen bij belichting moet de
weerstand bij afwezigheid van opvallend licht zeer hoog zijn, in aanmerking komen dus
stoffen waarin bij kamertemperatuur de thermische generatie zeer gering is en eventuele
donor- of acceptorniveaus niet geactiveerd zijn. Als men extrinsiek materiaal gebruikt,
dienen de in de verboden zone gelegen toegelaten energieniveaus ten gevolge van veront
reinigingen dus ‘diep’ te zijn, d.w.z. zij moeten ver van de bandgrenzen liggen. Geschikte .
stoffen zijn cadmiumsulfide en cadmiumtelluride, die een grote bandafstand hebben.
Opdampen van deze stoffen op een keramische drager levert een polykristallijne structuur
op, waarbij vele toegelaten niveaus in de verboden zone ontstaan. Deze liggen verspreid
binnen een vrij ruim energiegebied, hetgeen ten gevolge heeft dat de fotoweerstand gevoelig
is voor een breed golflengtegebied. Een bezwaar is dat in zo’n polykristallijn materiaal de
reactie op het wegvallen van de belichting traag is, het opnieuw binden aan de kristal
structuur van de geactiveerde ladingdragers kost tijd. Zulke fotoweerstanden kunnen dus
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snelle wisselingen in de belichting niet volgen. In vele gevallen is dit geen bezwaar, moeten
echter snelle fluctuaties in het opvallende licht worden gevolgd, dan is de aldus geconstru
eerde fotoweerstand niet geschikt.
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Fig. 10.8. Fotoweerstand.
10.6. FOTODIODE

Wordt een normale pn-overgang in sperrichting aangesloten, dan ontstaat er een verarmingslaag (depletion layer) van een bepaalde breedte. In deze laag heerst, zoals we weten,
een elektrisch veld. Valt er geen licht op de grenslaag, dan vloeit de normale sperstroom
door de diode. Valt er nu licht op de verarmingslaag, dan worden daarin elektron-gatparen
gevormd. Ten gevolge van de werking van het elektrische veld zullen de gevormde elektro
nen snel naar het n-gebied worden afgevoerd, de gaten naar het p-gebied (fig. 10.9). Omdat
de elektronen en de gaten door het veld uit elkaar worden gedreven is de recombinatiekans
zeer gering. Vrijwel alle gevormde ladingdragers kunnen dus bijdragen tot de stroom in de
uitwendige keten. Elektron-gatparen die gevormd worden in de gebieden buiten de ver
armingslaag ondervinden niet de beschreven invloed van het elektrische veld, het merendeel
van deze ladingdragers zal door recombinatie verloren gaan en niet bijdragen tot de fotostroom. Men moet het licht dus concentreren op de grenslaag, bijv, met behulp van een
lensje. De donkerstroom is gelijk aan de sperstroom van de diode. Bij een goed gecon
strueerde siliciumdiode kan deze zeer gering worden gehouden, zij het niet zo klein als bij
een goede vacuümfotocel.
Als de pn-overgang geen voorspanning heeft, ontstaat eveneens een verarmingslaag en
een elektrisch veld. Wanneer een uitwendige verbinding wordt aangebracht tussen het p- en
het n-gebied, dan zal daarin ook nu een fotostroom optreden. Wordt hierin een belastingsweerstand opgenomen, dan zal hierover een spanning ontstaan die de potentiaalbarnère
verlaagt en het veld in de overgang dus doet afnemen. Weliswaar zal dit het scheiden der
elektronen en gaten enigszins ongunstig beïnvloeden, in de belastingsweerstand wordt
niettemin energie opgenomen, die blijkbaar afkomstig is van het ingevangen licht. De be
lasting kan uiteraard evenzeer een verbruiker zijn. Ook kan men de opgewekte energie
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Fig. 10.9. Fotodiode.

gebruiken om een batterij bij te laden.
Op deze mogelijkheid om met behulp van een pn-overgang lichtenergie om te zetten
in elektrische energie berust de zgn. zonnecel, die op grote schaal wordt toegepast in
ruimteschepen ten behoeve van de energieopwekking. Om een hoog rendement te verkrijgen
voert men de pn-overgang uit als geschetst is in fig. 10.10. Op een relatief dikke plaat
n-materiaal brengt men een zo dunne laag p-materiaal aan, dat het licht hierdoorheen de
pn-junctie kan bereiken. Men kan natuurlijk ook, andersom, een dunne n-laag op een
p-gebied aanbrengen. Gewoonlijk gebruikt men silicium en doteert men het p-gebied met
borium. De constructie met dunne p-laag verdient dan de voorkeur, daar met borium gedo
teerd silicium relatief weinig licht reflecteert. In de praktijk combineert men vaak grote
aantallen van zulke cellen tot een zgn. ‘zonnebatterij’, die dan een aanzienlijke hoeveelheid
energie kan leveren.
licht

p— + contact
n

---- contact

Fig. 10.10. Opbouw van de zonnecel. Op de p- en n-gebieden worden metalen contacten aange
bracht, waarvan de opgewekte energie wordt afgenomen. Het + contact wordt uitgevoerd als een
randcontacl.

10.7. FOTOTRANSISTOR
Het werkingsmechanisme van de fotodiode doet vermoeden dat versterking van de fotostroom mogelijk is door dit mechanisme te koppelen aan een transistorwerking. Op deze
gedachtengang is de werking van de fototransistor gebaseerd. Als zodanig kan in feite iedere
transistor worden gebruikt, mits men er voor zorgt dat het te detecteren licht op de basis kan
vallen. De basis wordt uitwendig niet aangesloten, emitter en collector worden ingesteld als
gewoonlijk. In fig. 10.11 is de instelling van een pnp-fototransistor aangegeven. Aangezien
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de basis uitwendig niet is aangesloten moet ZB = 0. Valt geen licht op de basis, dan moet dus
k: = icob +
terwijl ZB = (1 — ab) IE - Zcob - 0, waaruit volgt lc = acIcob. De donkerstroom
is dus ac maal zo groot als bij de fotodiode. Valt nu licht op de basis, dan ontstaan er weerelektron-gatparen, uiteraard weer alleen als /iv WG. Tengevolge van diffusie in de basislaag
bewegen zich de gaten en elektronen naar de beide grenslagen. Aan de basis-collectorovergang en aan de basis-emitlerovergang worden de gaten door de daar heersende elektrische
velden naar de collector, resp. naar de emitter afgevoerd. Het gevolg is dat de gaten uit de
basislaag verdwijnen; de elektronen kunnen echter de potentiaalsprongen aan de overgangen niet overschrijden. De potentiaal van de basis wordt hierdoor verlaagd, hetgeen ten ge
volge heeft dat de emitter gaten gaat injecteren, zodat er een emitterstroom IE ontstaat. De
emitter zal nu zoveel gaten injecteren als nodig zijn om de gevormde negatieve lading van de
basis te compenseren. Daartoe moeten de geïnjecteerde gaten recombineren met de in de
basis gevormde elektronen. Echter slechts een gedeelte l/ab van de geïnjecteerde gaten recombineert in de basis, de rest bereikt de collector en levert een collectorstroom abIE. Elk
licht
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Fig. 10.11. Fototransistor

600 lux

/c(mA)

-1

400 lux

200 lux

0.

5

-t—
- 10

—i—

-15

20

-25^

1/cctV?

Fig. 10.12. Karakteristieken van een fototransistor.
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door de lichtabsorptie in de basis geproduceerd elektron levert ac maal zoveel gaten die de
colleclorstroom vormen, m.a.w. er treedt versterking op van de oorspronkelijke fotoslroom. Echter is ook de donkerstroom met dezelfde factor vergroot, zodat in feite de ge
voeligheid van de lichtdetectie niet is toegenomen.
Fig. 10.12 toont de karakteristieken van een fototransistor. Parameter is nu niet de basisstroom, doch de op de basis invallende lichtstroom. Uit de gegeven beschouwing zal duide
lijk zijn dat elke transistor de beschreven werking zal vertonen. In normale toepassingen
van transistoren is de gevoeligheid voor licht natuurlijk een hinderlijk effect. Om deze
reden moet de transistor worden voorzien van een niet-transparante omhulling.

10.8. ELEKTRONISCHE LICHTBRONNEN

Naast elektronische componenten, die in staat zijn licht te detecteren, bestaan er ook
componenten die, andersom, in staat zijn licht op te wekken. Dat in gasgevulde buizen
licht wordt opgewekt is algemeen bekend. Dit type lichtbronnen wordt veelvuldig toegepast
als indicatorbuizen. Als zodanig gebruikt men ook wel bepaalde typen elektronenstraalbuizen.
Ook in halfgeleiders kan licht worden opgewekt. Wanneer elektronen en gaten recombineren komt daarbij een hoeveelheid energie vrij. Deze energie kan vrijkomen in de vorm van
warmte, doch ook in de vorm van elektromagnetische straling (recombinatielicht). Als de
gehele recombmatie-energie vrijkomt in de vorm van elektromagnetische straling wordt
de frequentie daarvan weer bepaald door de grootte van de bandafstand WG. Een zeer
geschikt materiaal is galliumarsenide (GaAs). Men moet zo’n als ‘lamp’ gebruikte pn-diode
zo construeren dat een zo groot mogelijk gedeelte van het geproduceerde licht naar buiten
treedt. In de praktijk gelukt het met behulp van speciale constructies een quantumrendement van ca. 15% te bereiken.
Men kan zulke ‘halfgeleiderlampen’ weer gebruiken als optische indicatoren. Een andere
zeer interessante en veelbelovende toepassing wordt geboden door de combinatie van
halfgeleidende lichtbronnen en halfgeleidende lichtdetectoren (silicium-fotodioden). Door
hel licht van een ‘lampdiode’ te laten vallen op een fotodiode kan men een optische ver
binding maken, die in principe een metallische verbinding kan vervangen. Op basis van dit
principe zijn zeer elegante schakelingconcepties te realiseren.
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11. GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN

11.1. INLEIDING

In de elektronica gaat het om het beheersen van het gedrag van zich verplaatsende elek
tronen. Om deze beheersing met succes tot stand te brengen, dient men te beschikken over
materiële structuren, die door hun speciale opbouw over de daartoe benodigde eigenschap
pen beschikken. We duiden deze bouwsels aan met de naam elektronische componenten.
Men kan ze, zoals bekend, op verschillende manieren classificeren. De belangrijkste onder
scheiding is die in actieve en passieve componenten, waarbij opgemerkt moet worden dat
men als regel alleen dan van een elektronische schakeling zal spreken wanneer daarin de
actieve componenten niet ontbreken. De voornaamste componenten in deze categorie zijn
elektronenbuizen en transistoren.
Ook de eenvoudigste elektronische schakelingen Gevatten verscheidene componenten
en grote elektronische systemen bevatten er vaak vele duizenden of zelfs tienduizenden
Deze componenten worden onderling verbonden door middel van geleidende verbindin
gen. Om deze tot stand te brengen, dient men te beschikken over een daartoe geëigende
techniek. In de begintijd der elektronica leverde het tol stand brengen van de verbindingen
weinig moeilijkheden op, de schakelingen bevatten slechts geringe aantallen componenten,
die meestal ook tamelijk volumineus waren. Men behoefde niet te woekeren met de ruimte
en kon zich in constructief opzicht aansluiten bij de in de algemene instrumentenbouw
ingeburgerde technieken. Men bouwde de elektronische schakelingen op in houten of
metalen kastjes en voorzag de componenten van klemmen met schroefdraad ten behoeve
van de onderlinge doorverbindingen.
Bij het gecompliceerder worden der schakelingen ontstond al spoedig de behoefte aan
meer doelmatige en meer bedrijfszekere verbindingstechnieken. Men vond deze in de
chassisbouw met als verbindingstechniek de soldeertechniek. Deze techniek heeft enkele
tientallen jaren stand gehouden en wordt incidenteel nog wel toegepast. Als algemeen
gebruikte constructieve techniek heeft zij echter afgedaan en plaats gemaakt voor de
techniek der zgn. gedrukte bedrading, ook wel printtechniek genoemd. Het patroon van
onderlinge geleidende verbindingen wordt met behulp van een fotochemisch procédé
aangebracht op een dragerplaat van kunststof. De componenten worden vervolgens met
behulp van soldeerverbindingen op deze zgn. printkaarten bevestigd. Gedrukte bedrading
wordt nog algemeen gebruikt en het ziet er niet naar uit dat zij spoedig volledig het veld zal
moeten ruimen voor andere technieken. Zij lijkt met name de aangewezen constructieve
techniek voor schakelingen die in kleine series moeten worden vervaardigd en waarbij
uiterst kleine afmetingen niet dringend vereist zijn.
In de techniek der gedrukte bedrading vervaardigt men gelijktijdig alle doorverbindin
gen. Het lag voor de hand te overwegen of dit principe van gelijktijdige vervaardiging niet
kon worden uitgebreid tot de in de schakeling voorkomende componenten, zoals de
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weerstanden en de condensatoren. Een nog verdergaande stap is dat men tracht de fabrica
getechnieken voor de verschillende componenten zo op elkaar af te stemmen dat men ook
ongelijksoortige componenten tegelijk kan vervaardigen. Het is duidelijk dat men in dit
geval compromissen zal moeten aanvaarden: bij de vervaardiging van discrete componen
ten kan men het technologische proces voor elk type component afzonderlijk optimaliseren.
Wil men de vervaardiging integreren, dan zal men uitgaan van de fabricagetechniek van een
bepaalde component en de overige benodigde componenten trachten zo goed mogelijk op
gelijksoortige wijze te vervaardigen.
Men heeft op twee manieren getracht deze gedachtengang nader uit te werken. De eerste
methode is gebaseerd op de vervaardigingstechniek van passieve discrete componenten, de
tweede op de vervaardigingstechniek van actieve componenten, met name transistoren.
Schakelingen waarin de bedoelde integratie van vervaardigingstechnieken gerealiseerd is,
duidt men aan met de algemene naam 'geïntegreerde schakelingen'.

1 1.2. DUNNE-LAGENTECHNIEK

11.2.1. Opdampen van dunne lagen
Bij de vervaardiging van weerstanden en condensatoren maakt men vaak gebruik van opdampprocessen. Men kan weerstanden van goede kwaliteit vervaardigen door op een
vlak plaatje van dragermateriaal een zeer dunne laag aan te brengen van een geleider met
een hoge soortelijke weerstand. Een geschikt materiaal is een legering van nikkel en chroom,
zgn. nichroom. Zo’n dunne laag kan men verkrijgen door het dragerplaatje in een vacuümklok in aanraking te brengen met in dampvorm gebracht weerstandsmateriaal. Om een
weerstand te verkrijgen van behoorlijk grote waarde moet het opgedampte laagje zeer
dun zijn, in de orde van 10 nm (10" 8 m). Uiteraard moet het dragerplaatje, het zgn. sub
straat, zeer vlak zijn, de oneffenheden moeten een orde van grootte kleiner zijn dan de
laagdikte. Het meest geschikte materiaal is glas.
Stel dat we door opdampen op het substraat een spoor aanbrengen van materiaal met
een soortelijke weerstand p (ohm cm). De lengte van het spoor zij /, de breedte b, de laag
dikte zij d. Dan geldt voor de weerstand van het opgedampte spoor

D _ ƒJ
R
d b
De factor p/d ligt geheel vast door de parameters van het opdampproces, p door het
materiaal, d door de opdamptijd. Willen we bij een gegeven opdampproces, en dus een
gegeven waarde van p/d, een bepaalde weerstand verkrijgen, dan moeten we dit bereiken
door de factor l/b een bepaalde waarde te geven. We noemen p/d de vierkantweerstand of de
laagweerstand R,g; het is de weerstand van een spoor, waarvoor l/b= 1. Deze laatste factor
noemen we de vormfactor. Wensen we bij het opdampen gelijktijdig een aantal weerstanden
van ongelijke weerstandswaarden te vervaardigen, dan moeten we het onderscheid tot
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stand brengen met behulp van de vormfactoren.
De minimaal realiseerbare laagdikte bepaalt, bij gegeven materiaal, de maximaal reali
seerbare waarde van /?|g. Met nichroom als weerstandsmateriaal is een waarde van /?lg
te bereiken ten bedrage van enkele honderden ohm. Is bijvoorbeeld 7?ln = 100 Q. dan moet
voor een weerstand van 10 kQ gelden l/b= 100. De kleinste bereikbare waarde van h wordt
bepaald door de vereiste nauwkeurigheid, men kan immers een bepaalde waarde van b
slechts met een zekere absolute tolerantie realiseren. Praktisch betekent dit dat spoor
breedten tot 10 a 20 pm mogelijk zijn. Op grond van deze gegevens ziet men gemakkelijk in
dat men weerstanden tot enkele MO kan maken wanneer men spoorlengten tot ca. 10 cm
toelaat. Men werkt meestal met glazen plaatjes van slechts enkele cm lengte, doch dit staat
het vervaardigen van zo'n lang spoor niet in de weg, men brengt dan het spoor aan in de
vorm van een zigzaglijn ^meander).
Door gelijktijdig een aantal sporen op te dampen met verschillende vormfactor verkrijgt
men gelijktijdig alle in een schakeling benodigde weerstanden. In een tweede opdampproces kan men geleiders opdampen, zodat ook de onderlinge verbindingen in één stap kunnen
worden vervaardigd. Om geleidende sporen van lage weerstand te verkrijgen moet men
relatief dikke lagen opdampen. Een geschikt materiaal is goud. Een andere mogelijkheid
biedt het gebruik van nikkel. Men kan hiervan een zeer dun laagje aanbrengen en dan de
weerstand verlagen door de nikkelsporen te vertinnen in een tinbad.
Om een condensator in opdamptechniek te vervaardigen moet men drie lagen over elkaar
heen aanbrengen, namelijk eerst een geleider, dan een isolator, en vervolgens weer een ge
leider. Als isolator blijkt onder andere SiO bruikbaar te zijn. Een grote moeilijkheid bij de
fabricage van condensatoren is dat kleine gaatjes in het diëlektricum de condensator on
bruikbaar maken ten gevolge van kortsluiting tussen de beide geleidende lagen. Men moet
dus extreem hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de opgedampte diëlektrische laag. De
kans op defecten is uiteraard evenredig met de oppervlakte van de opgedampte laag. Dit
betekent dat vooral grote capaciteitswaarden moelijkheden geven. Men gaat bij voorkeur
niet verder dan enkele nF.
Bij het maken van condensatoren is het aantrekkelijk wanneer men voor de isolator een
materiaal kan gebruiken dat chemisch nauw verwant is aan het materiaal van de er onder
liggende geleider. Bovendien is het aantrekkelijk als diëlektricum een materiaal met hoge
waarde van de diëlektrische constante e te kiezen. Een materiaal dat aan beide wensen
voldoet is tantaaloxyde. Men dampt eerst een laagje tantaal op en verkrijgt dan een laagje
oxyde door het oppervlak te laten oxyderen. Tantaal heeft een zeer hoog smeltpunt, waar
door het niet mogelijk is door verhitting van het materiaal de voor het opdampen benodigde
dampspanning te verkrijgen. In zo’n geval past men kathodeverstuiving toe: men gebruikt
het te verdampen materiaal als kathode in een gasontlading. Snelle ionen uit de gasontla
ding bombarderen de kathode, waardoor deze gaat verstuiven; de verstoven atomen be
geven zich naar het als anode gebruikte substraat.
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11.2.2. Foto-etstechniek
Om het opdampmateriaal in een bepaald gewenst patroon aan te brengen, dient men te
beschikken over een techniek om het materiaal ruimtelijk selectief aan te brengen. Men kan
opdampen via opdampmaskers en dit wordt ook wel gedaan. Veel algemener verbreid is
echter de toepassing van foto-etstechnieken. Het principe hiervan is als volgt. Men bedekt
eerst het gehele substraat met het opdampmateriaal in de gewenste laagdikte. Vervolgens
verwijdert men door wegetsen het materiaal van die plaatsen, waar men het niet wenst.
Men gebruikt hiervoor algemeen een foto-etsprocédé (het zgn. ‘photo-resist’-proces). Fig.
11.1 geeft schematisch de gevolgde werkwijze aan. Men bedekt de opgedampte laag met een
laagje fotogevoelige lak (photo-resisl). Deze lak heeft de eigenschap bij belichting met ultra
violet licht te polymeriseren en daardoor onoplosbaar te worden.
Men belicht nu via een masker, dat het te vormen patroon afbeeldt op de lak, en spoelt
vervolgens de resterende niet verharde lak weg. De lak blijft dus slechts aanwezig op het
gewenste patroon. Etst men nu het onbeschermde opdampmateriaal weg, dan houdt men
alleen hel gewenste patroon over. Op deze wijze kan men bijvoorbeeld eerst alle weerstan
den van de opgedampte schakeling vervaardigen. Indien gewenst kan men daarna het
proces herhalen met een ander materiaal, waarmee men bijvoorbeeld alle geleiders tot
stand brengt. Op deze wijze kan men in een aantal opdampstappen een gehele schakeling
opbouwen, bestaande uil weerstanden, geleiders en condensatoren, zonder dal er gesol
deerd behoeft te worden. Zelfïnducties van enige omvang kan men in deze techniek echter
niet vervaardigen. Men kan wel vlakke spiraalvormig aangebrachte geleiders maken, doch
het is duidelijk dat men op deze wijze alleen zeer kleine waarden van de zelfinductie kan
realiseren (tot enkele gH) met geringe kwaliteitsfactoren. Zoals we gezien hebben, levert
ook de vervaardiging van groie condensatoren moeilijkheden op.
De vraag rijst of men ook actieve componenten door middel van opdampen kan vervaar
digen. Opdampprocessen leveren een polykristallijne structuur op. Gewone, zgn. bipolaire
transisloren vereisen, zoals bekend, monokristallijn materiaal, zodat het niet mogelijk is
gewone transistoren te vervaardigen met behulp van opdamptechnieken. Men kan echter in
principe wel zgn. unipolaire of veldeffectlransistoren vervaardigen uil polykristallijn
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Fig. 11.1. Schematische voorstelling van het ‘photo-resisl’-proces.

materiaal (hoofdstuk 8, deel II Technica 36). In zulke transistoren spelen namelijk de minder
heden geen rol van betekenis, zodat aan de levensduur van minderheden geen eisen worden
gesteld. Een uitvoeringsvorm, die zich leent voor vervaardiging in opdamptechniek is de
zgn. dunne-laag transistor. Het is echter tot nog toe niet gelukt praktische dunne-laagtransistoren te vervaardigen met voldoend stabiele eigenschappen. Voor verdere details
wordt verwezen naar hoofdstuk 8. deel II (Technica 36).
In de hedendaagse praktijk der dunne-laagschakelingen beperkt men zich veelal tot het
in opdamptechniek vervaardigen van de weerstanden en de geleiders, waarna men de
overige componenten aanbrengt in de vorm van geminiaturiseerde discrete componenten.
In zulke gevallen spreekt men wel van hybride schakelingen
Uit het voorgaande blijkt dat de dunne-laaglechniek zich ontwikkeld heeft uit een tech
niek om weerstanden te vervaardigen. Het is dus geen wonder dat juist weerstanden de
minste moeite geven bij de fabricage. De ontwerper van dunne-laagschakelingen moet hier
rekening mee houden. Hij moet trachten zoveel mogelijk met weerstanden te doen en met
name bij de beschouwing van nauwkeurigheidsaspecten bedenken dat hij weerstanden
nauwkeuriger kan vervaardigen dan enige andere component.

1 1.3. DIKKE-LAGENTECHNIEK

Een andere techniek waarmee in beperkte mate geïntegreerde fabricage van elektronische
schakelingen mogelijk is, is de zgn. dikke-lagentechniek. Hel begrip ‘dik’ dient hier wel
betrekkelijk te worden opgevat, bedoeld is: dik ten opzichte van de laagdikte in de eerder
besproken dunne-laagschakelingen. Praktische laagdiktes bedragen ca. 10 pm. Het prin
cipe komt op het volgende neer. Men gaat uit van een zeer fijnmazig gaas. Met behulp van
een fotografisch procédé maakt men het gehele gaas dicht, op het patroon na dat men wenst
aan te brengen. De te gebruiken materialen voor de vervaardiging van weerstanden en/of
condensatoren worden verwerkt tot pasta’s, die men vervolgens via het gaas uitwrijft op
een substraat. De hoeveelheid pasta die door het gaas heendringt, hangt af van de dikte en
de maaswijdte van het gaas. Door stoken verwijdert men de vluchtige bestanddelen; het uit
gewreven materiaal wordt gesinterd tot een goed samenhechtende massa. Men noemt de
beschreven werkwijze ook wel zeefdrukken. Als materialen kiest men voor de geleiders
mengsels van glas en edele metalen, voor de weerstanden mengsels van glas en metaaloxyden. Men vermaalt het materiaal tot een fijn poeder, dat men met behulp van een orga
nisch bindmiddel tot een suspensie verwerkt. Men kan ook condensatoren maken; als
diëlektricum gebruikt men dan vaak glas. Als substraat gebruikt men gewoonlijk keramisch
materiaal, o.a. aluminiumoxyde (A12O3). Afregelen van de aangebrachte patronen is
.mogelijk door middel van een verfijnd zandstraalprocédé. Het voornaamste voordeel van
kt beschreven techniek is dat zij robuuste en corrosiebestendige circuits oplevert.

1 1.4. KRISTALSCHAKELINGEN OF MONOLIETEN

11.4.1. Principe van de monolithische techniek
In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat men op twee manieren kan
trachten tot geïntegreerde schakelingen te komen: men kan uitgaan van de fabricage
techniek van passieve componenten of van actieve componenten. Uitwerking van het eerst
genoemde principe heeft geleid tot de dunne- en dikke-lagentechniek, het tweede principe
heeft geleid tot het ontstaan van de zgn. monolithische techniek, die gebaseerd is op de
fabricagetechniek van transistoren.
Om een transistor te vervaardigen moet men in een halfgeleiderkristal gebieden aan
brengen die op een bepaalde manier gedoteerd zijn. Als moderne doteringstechnieken zijn
beschikbaar de diffusietechniek en de epitaxiale groei (hoofdstuk 8). Om te bereiken dat
gedurende een diffusiestap slechts die gedeelten van het halfgeleiderkristal gedoteerd
worden, die daarvoor in aanmerking komen, is een maskeringstechniek nodig. Dit pro
bleem is vergelijkbaar met het analoge probleem in de dunne-lagentechniek en het is dan
ook op geheel dezelfde wijze op te lossen, nl. door weer gebruik te maken van het ‘photoresist'-procédé. Dit heeft geleid tot de zgn. planaire techniek, waarin de meeste moderne
siliciumtransistoren worden vervaardigd (hoofdstuk 8). Er zij hier aan herinnerd dat de
grondgedachte is dat men alle niet te doteren delen van het kristal afdekt met een laagje
SiO2, dat fungeert als diffusiemasker. Als een bepaalde diffusiestap voltooid is, bedekt
men de openingen die de diffusie toelieten weer met SiO2 en brengt vervolgens weer een
nieuw patroon van openingen aan met behulp van het foto-etsprocédé (‘photo-resist’proces).
Men kan op deze wijze in het siliciumkristal tegelijkertijd een groot aantal hoogwaardige
transistoren vervaardigen. Natuurlijk kan men ook dioden vervaardigen; een diode bestaat
immers in feite uit een halve transistor. De vervaardiging van passieve componenten geeft
nu echter meer moeilijkheden. Een weerstand verkrijgt men door in het kristal een baan met
een bepaalde dotering aan te brengen; men creëert zo immers een beperkt gebied met een
bepaalde soortelijke weerstand. Als condensator kan men een in sperrichting ingestelde
diode gebruiken. Een alternatieve methode is het aanbrengen van een zwaar gedoteerd
gebied onder het SiO2. Brengt men vervolgens op het SiO2-oppervlak een geleidende laag
aan, dan heeft men een condensator vervaardigd, waarin hel SiO2 als diëlektricum fungeert.
Met behulp van diffusieprocessen kan men dus tegelijk transistoren. dioden, weerstanden
en condensatoren maken. Wanneer deze alle in het kristal zijn aangebracht voorziet men ze,
weer met behulp van de foto-etstechniek, van aansluitvlakjes, waarna men de onderlinge
verbindingen tussen de componenten tot stand kan brengen door opdampen van aluminium.
Zo ontslaat dus in het siliciumkristal een complete schakeling, die men kristalschakeling of
monoliet noemt. Men kan in een kristal met een oppervlakte van 1 mm2 een uitgebreide
schakeling opbouwen, die enkele tientallen componenten omvat. De afmetingen der
schakelingen zijn dus bijzonder klein, om deze reden spreekt men wel van micro-elektronica. In de volgende paragrafen zullen we nader de opbouw en de eigenschappen van in
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monolithische techniek vervaardigde bouwstenen beschouwen.

11.4.2. De monolithische transistor
Voor het maken van monolithische schakelingen gaat men uit van plakken (Eng: slices)
silicium, die worden verkregen door ze af te zagen van een cilindrische staaf monokristallijn silicium. De plakken hebben gewoonlijk een doorsnede van ca. 2,5 cm. De dikte wordt
zo gekozen dat de plak behoorlijk hanteerbaar is (100 a 150 pm). Aangezien een monoli
thische schakeling gewoonlijk een oppervlakte heeft in de orde van 1 mm2 kan men in één
plak een groot aantal van zulke schakelingen onderbrengen. Men kan dus de te fabriceren
structuur vele malen in de plak herhalen en zo een groot aantal gelijke schakelingen gelijk
tijdig fabriceren. Wanneer de bewerking van de plak geheel voltooid is, neemt men de indi
viduele schakelingen uiteen en monteert deze in omhullingen.
Men laat alle diffusieprocessen die de lokale dotering tot stand moeten brengen van één
kant op de plak inwerken. We zullen dit de bovenkant van de plak noemen. Aan de boven
kant ontstaan alle aansluitingen van de individuele componenten en worden alle onderlinge
verbindingen aangebracht. Hier blijkt direct een belangrijk verschil met de discrete planaire transistor (hoofdstuk 8). Bij deze laatste is immers de collectoraansluiting aan de
onderzijde van het kristal aangebracht.
Gaan we nu na wat we moeten doen om in de plak een transistor aan te brengen. We
herinneren ons dat in de planaire techniek het maken van npn-transistoren minder proble
men geeft dan het maken van pnp-transistoren. De collectordotering moet dus van het
n-type zijn. Een geschikt en zeer algemeen gebruikt donormateriaal is fosfor. Nu moeten
we er voor zorgen dat de transistor geïsoleerd wordt opgesteld van de overige componenten
van de schakeling. Men bereikt dit door de schakeling onder te verdelen in een aantal zgn.
eilanden, die van elkaar geïsoleerd zijn. De fraaiste en meest effectieve methode om deze
onderlinge isolatie tot stand te brengen is dat men elk eiland ‘ommuurt’ met een laagje
SiO2. Men krijgt dan een opbouw als geschetst in fig. 11.2. Het is inderdaad mogelijk deze
wijze van onderling isoleren praktisch te realiseren, doch dit vereist een groot aantal vrij
moeilijke bewerkingsstappen. Om deze reden vindt deze methode weinig toepassing.
Een technisch veel eenvoudiger methode maakt gebruik van de eigenschappen van een
gesperde pn-overgang. Men kiest de dotering van de eilanden tegengesteld aan die van het
substraat waarin ze aangebracht worden en stelt de aldus verkregen pn-overgang in sperrichting in. Willen we eilanden hebben van n-type materiaal, dan moet het substraat dus
p-type ?ijn. We komen dus zo tot de opbouw volgens fig. 11.3. Om er zeker van te zijn dat de
pn-overgang in sperrichting staat, leggen we het substraat aan de meest negatieve spanning
die in de schakeling voorkomt (minpool van de batterij). Nu heeft een goede gesperde pnovergang weliswaar een zeer hoge weerstand, echter ook een niet te verwaarlozen capaciteit.
Alle eilanden zijn dus capacitief gekoppeld met het substraat en daardoor met elkaar.
Deze parasitaire capacitieve koppeling geeft uiteraard problemen in praktische schake
lingen. Het is dus zaak de capaciteit van de gevormde pn-overgangen zo klein mogelijk te
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Fig. 11.3. Isolatie tussen eilanden door middel van gesperde pn-overgang.

maken. Daartoe is een zo breed mogelijke verarmingslaag nodig en dit vereist, zoals we uit
de theorie van de pn-junctie weten, een lichte dotering van het p-gebied of het n-gebied of
beide. De dotering van het eiland kunnen we niet vrij kiezen, we gaan dit eiland immers
gebruiken om er een transistor in te maken. De conclusie is dus dat het p-type substraat zeer
licht gedoteerd moet zijn, we moeten blijkbaar uitgaan van licht-gedoteerde plakken p-type
Si.
De vraag rijst nu hoe we in dit p-substraat de gewenste n-eilanden kunnen aanbrengen.
Zoals straks zal blijken is het voordelig deze n-eilanden tevens als collectorgebied van de te
maken transistoren te gebruiken. Zouden we de n-eilanden door diffusie aanbrengen, dan
zou een doteringsprofiel ontstaan waarbij de dotering aan de oppervlakte het sterkst zou
zijn, bij de grenslaag met het substraat het lichtst. Voor een goede collector wensen we even
wel dat de dotering aan de overgang met de basis licht is, doch dieper in de collector zeker
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niet nog lichter. Immers zou anders de ohmse weerstand van de collector te groot worden,
hetgeen de eigenschappen van de transistor nadelig zou be nvloeden. Veel gunstiger is het
de collector een homogene dotenng te geven en evenals bij de discrete planaire transistor
kunnen we dit bereiken door voor de collector een epitaxiale laag te kiezen. We komen zo
tot de conclusie dat we de eilanden bij voorkeur in een epitaxiale laag moeten aanbrengen.
Om dit te bereiken laten we op het p-substraat eerst een dunne n-type epitaxiale laag
groeien (bijvoorbeeld 10 pm dik). We verkrijgen zo de structuur volgens fig. 11.4. De dotering kiezen we in overeenstemming met onze wensen ten aanzien van de dotering van de
collectorgebieden van de te maken transistoren. Nu kunnen we met behulp van het foto-etsprocédé lokaal een p-type diffusie doen plaats vinden. We laten tussen de grenzen van de te
vormen eilanden borium in de n-type laag diffunderen. Deze diffusie laten we zo lang door
gaan tot het gevormde p-gebied zich uitsterkt tot in het substraat. Daarmee hebben we de
opbouw volgens fig. 11.5 gerealiseerd. We noemen deze diffusiestap de isolatiediffusie. Dit
is de eerste diffusiestap in het fabricageproces van de monolithische transistor.
In de gevormde n-type eilanden kunnen we nu transistoren vervaardigen met behulp van
twee volgende lokale diffusieprocessen, waarbij weer SiO2 als diffusiemasker gebruikt
wordt volgens de methode van het foto-etsprocédé. Eerst brengen we in de eilanden een
n-type epit. laag

p-substraat

Fig. 11.4. Si-plak bestaande uit p-type substraat met n-type epitaxiale laag.
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Fig. 11.5. De n-type epitaxiale laag wordt in eilanden verdeeld door middel van lokale p-type
diffusie. Het als diffusiemasker gebruikte Si O, wordt later verwijderd
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Fig. 11.7. Vorming van de cmiltergebieden door middel van een derde difTusiestap. In de beide
aangegeven eilanden zijn nu transistoren gevormd.

lokale p-type diffusie aan met behulp van borium. Op deze wijze ontstaan de basisgebieden
(fig. 11.6). Vervolgens passen we een derde difTusiestap toe om de emittergebieden te vor
men. Dit is een n-type diffusie. Als doteringsmateriaal gebruikt men gewoonlijk fosfor
(tig. 11.7). De gevormde actieve structuur wordt opnieuw bedekt met SiO2 ter passivering
van de oppervlakte.
De transistoren moeten nu nog van aansluitingen worden voorzien. Op de plaatsen waar
men deze wenst aan te brengen etst men, opnieuw met behulp van het foto-etsprocédé,
openingen in het SiO2 dat de plak bedekt. In deze openingen dampt men vervolgens alu
minium op. Tevens brengt men bij dit opdampproces de benodigde onderlinge verbin
dingen tussen de gevormde componenten aan. Het opdampen van aluminium brengt echter
nog een probleem met zich mee. Immers, aluminium is een acceptormateriaal. Brengt men
Al aan op een p-type gebied, dan behoeft men geen moeilijkheden te duchten; brengt men
het echter op een n-gebied aan, dan is het mogelijk dat een pn-overgang ontstaat, hetgeen
uiteraard niet de bedoeling is. Nu is de oplosbaarheid van aluminium in silicium gelukkig
geringer dan die van fosfor, dat als n-type doteringsmateriaal wordt gebruikt. Dit betekent
dat op een sterk n-type gedoteerd gebied het aluminium geen pn-overgang kan doen ont
staan. De emitterdiffusie levert aan het oppervlak van de emitter een zeer sterke n-dotering.
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zodat het aanbrengen van het emittercontact geen problemen oplevert. De collectordotering is echter juist licht, dit is namelijk de dotering van de expitaxiale laag waarvan we zijn
uitgegaan. Hierop kan niet direct een aluminiumcontact worden aangebracht. Er is echter
een zeer eenvoudig hulpmiddel om dit wel mogelijk te maken. Tegelijk met de emitterdiffusie kunnen we ook in de collector juist onder de aan te brengen contacten een sterke ndotering aanbrengen. We moeten er daartoe voor zorgen dat ook op deze plaatsen bij het
foto-etsen het beschermende SiO2 verwijderd wordt. Hiertoe is slechts nodig dat de mas
kers die bij de belichting van de fotolak gebruikt worden de hiervoor benodigde opbouw
hebben. De contactvlakjes bevinden zich ver van de collectorjunctie zodat de lokale sterke
n-dotering geen enkele invloed heeft op de eigenschappen van de transistor als zodanig.
Figuur 11.8 schetst de uiteindelijk verkregen structuur.
Natuurlijk is het niet altijd nodig om verschillende transistoren in afzonderlijke eilanden
onder te brengen. Men kan in één eiland een willekeurig aantal transistoren aanbrengen, die
dan echter een gemeenschappelijk collectorgebied hebben. Het is dus gunstig monolithische
schakelingen zo te ontwerpen dat zoveel mogelijk transistoren met onderling doorver
bonden collectoren voorkomen. Fig. 11.9 geeft aan hoe een eiland dat twee transistoren
bevat, wordt ingericht.
We hebben reeds gezien dat elk eiland capacitief is gekoppeld met het substraat. Tussen
de collectoren van transistoren, die zich in verschillende eilanden bevinden, bevinden zich
dus kleine parasitaire capaciteiten. Hiermee zal men terdege rekening moeten houden bij
het ontwerpen van monolithische schakelingen. Deze parasitaire capaciteiten zijn echter
allerminst de enige parasitaire elementen. Het curieuze van monolithische schakelingen is
dat ze niet alleen parasitaire passieve componenten bevatten, doch ook parasitaire actieve
componenten. Het vereist een zekere vaardigheid om in ingewikkelde monolithische scha
kelingen alle parasitaire componenten op te sporen. Toch is het zeer gewenst dat men op dit
punt zo weinig mogelijk aan het toeval overlaat. Het vervaardigen van een monolithische
schakeling vergt hoge initiële kosten, met name het maken van alle bij elkaar behorende
maskers is een bezigheid die met zeer grote nauwkeurigheid moet worden uitgevoerd en die
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Fig. 11.9. Opbouw van een eiland met twee transistoren met gemeenschappelijke collector.

zeer tijdrovend is. Men kan een minder gelukkig uitvallende schakeling niet meer modifi
ceren, elke modificatie eist een geheel nieuw ontwerp. Alvorens tot een praktisch ontwerp te
komen, dient men dus zorgvuldig te trachten de oorzaken van eventuele ongewenste eigen
schappen op te sporen.
Bezien we nu nog eens van dit gezichtspunt uit de ontworpen monolithische transistoren.
Gaande van emitter naar substraat ontmoeten we achtereenvolgens vier lagen in de volg
orde npnp. De gehele structuur kan zich dus in principe gedragen als een thyristor. Onge
wenste thyristorwerking wordt met zekerheid voorkomen als we zorgen dat de collectorsubstraatjunctie onder alle omstandigheden gesperd blijft en dit is het geval als we er voor
zorgen dat het substraat aan de meest negatieve spanning wordt gelegd.
Minder onschuldig is de parasiet die gevormd wordt door de p-type basis, de n-type col
lector en het p-type substraat. Deze structuur kan zich gedragen als een (parasitaire) pnptransistor. Weliswaar is dit allerminst een goede transistor, immers de basis heeft een
relatief grote breedte, zodat de stroomversterkingsfactor ab gering zal zijn. Echter kan voor
deze transistor nog wel ac > 1 zijn. Om geen last te hebben van deze parasitaire transistor
moet men er voor zorgen dat zijn emitter-basisovergang gesperd is. Wordt de monoli
thische npn-transistor als versterker gebruikt, dan is hieraan vrijwel steeds voldaan, immers
moet dan de onderste pn-overgang gesperd zijn. Wordt echter de npn-transistor gebruikt
als schakelaar, dan zal de basis-collectorovergang soms in doorlaatrichting werken, zodat
de parasitaire pnp-transistor dan kan geleiden. In sommige schakelingen behoeft dit geen
bezwaar te zijn, men moet dit geval voor geval nagaan.
Een derde parasitaire transistor herkent men in de structuur n-eiland, p-substraat,
n-eiland. Dit is een parasitaire npn-structuur. Als het substraat aan de meest negatieve
spanning ligt, zal deze parasitaire transistor altijd gesperd zijn.
11.4.3. Verbetering van de eigenschappen met behulp van een begraven laag
De beschreven techniek om een monolithische transistor te vervaardigen is niet de enig
mogelijke. Men heeft ook werkwijzen ontwikkeld waarbij geen epitaxiale laag gebruikt
wordt en uitsluitend diffusieprocessen worden toegepast. Voor de beschrijving hiervan
wordt verwezen naar de literatuur; de in de vorige paragraaf beschreven werkwijze is de
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meest algemeen verbreide, daar zij, dank zij de epitaxiale collector, transistoren met zeer
aantrekkelijke eigenschappen oplevert. Toch zijn de eigenschappen niet geheel gelijk
waardig aan die van de discrete planair-epitaxiale transistor. Het verschil zit in de opbouw
van de collector. Bij de discrete planair-epitaxiale transistor bestaat de collector uit een
dunne n-type epitaxiale laag op een zwaar gedoteerd n-type substraat, waaraan de uitwen
dige aansluiting is aangebracht. Deze constructie heeft het voordeel dat de weerstand van
het collectorgebied zeer gering is. Bij de monolithische transistor is er echter een lange
weg tussen de collectorjunctie en de aan de bovenzijde aangebrachte uitwendige collectoraansluiting. Deze weg ligt geheel in de lichtgedoteerde epitaxiale laag en vertegenwoordigt
daardoor een niet te verwaarlozen weerstand. Verlaging van de weerstand van dit pad door
de dotering hoger te kiezen is niet mogelijk; immers, kiest men de collectordotering te hoog,
dan neemt de collector-basiscapaciteit toe en wordt ook de directe terugwerking te groot
(Early-eflect).
Men moet dus trachten de genoemde collectorserieweerstand te verlagen zonder de
collectordotering in de omgeving van de collectorjunctie te verhogen. Dit is mogelijk door
een zgn. ‘begraven laag’ (‘buried layer') aan te brengen. Daaronder verstaat men een laagohmig, in het collectorgebied gelegen spoor, dat zich op voldoende afstand van de collectorbasisovergang bevindt om de eigenschappen daarvan niet te be.nvloeden. Dit spoor wordt
laagohmig gemaakt door middel van een sterke n-dotering (n -+■). De opbouw van hel geheel
wordt nu als aangegeven in fig. 11.10. Deze begraven laag moet worden aangebracht voor
dat de expitaxiale n-type laag wordt geformeerd, waarin de eilanden later worden uitge
spaard. Dit kan men onder meer op de volgende manier bereiken. Men brengt, met behulp
van de foto-etstechniek, op het p-type substraat SiO2 aan op die plaatsen, waar later de
scheiding tussen de eilanden moet komen te liggen. Vervolgens etst men een dun laagje
silicium weg, waarna men het ontstane gat weer langs epitaxiale weg laat dichtgroeien,
echter thans met n+ gedoteerd silicium. Fig. 11.11 schetst deze werkwijze. Men kan als
doteringsmateriaal nu niet het voor de emitterdiffusie gebruikelijke fosfor gebruiken.
Immers, zou men dit wel doen, dan zou het in de begraven laag aanwezige fosfor gedurende
de verschillende diffusieprocessen uit de begraven laag gaan diffunderen in het substraat
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Fig. 11.10. Begraven (n + )-laag ter verlaging van de collectorweerstand.
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big. 11.11. Vorming van een begraven laag: a. met behulp van de foto-etstechniek wordt lokaal
SiO, aangebracht; b. een laagje Si wordt vervolgens weggeëtst; c. door middel van epitaxiale groei
wordt het ontstane gat opgevuld met n+ materiaal. Het SiO2 wordt vervolgens verwijderd.

en in de collector. Men moet dus een materiaal gebruiken dat veel langzamer diffundeert
dan de later te gebruiken materialen, zodat het op zijn plaats blijft gedurende de volgende
diffusieprocessen. Een geschikt materiaal is arsenicum, dat dan ook algemeen hiervoor
gebruikt wordt.
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat de constructie met begraven laag aanzienlijk
bewerkelijker is dan die. waarbij deze laag ontbreekt. Om deze reden past men deze kunst
greep alleen toe wanneer een lage collectorweerstand een belangrijk voordeel vertegenwoor
digt. Dit is met name het geval bij schakoltransistoren.
11.4.4. Gouddiffitsie
Transistoren die worden gebruikt als elektronische schakelaars, worden dikwijls uitgestuurd
tot in hel gebied waarin de collector-basisovergang in doorlaatrichting werkt. De collector
emitteert dan elektronen in de basis, terwijl de basis gaten emitteert in de collector. Schakelt
men de transistor vervolgens weer in de gesperde toestand, dan duurt het enige tijd voordat
de in basis en collector opgeslagen minderheden verdwenen zijn (‘minority storage’).
Praktisch betekent dit dat de schakelaar vertraagd werkt. In vele toepassingen is dit onge
wenst. De traagheid is een gevolg van de grote levensduur der opgeslagen minderheden.
Ziet men kans deze levensduur op goed gecontroleerde wijze te verminderen, dan zal de
schakelwerking sneller zijn.
Vermindering van de levensduur kan men lot stand brengen door vangplaatsen (recombinatiecentra) in te bouwen. Dit bereikt men door te doteren met een materiaal dat donorniveaus introduceert die juist ongeveer halverwege de verboden zone liggen. Een geschikt
materiaal is goud. Men noemt zo’n materiaal dat de levensduur van minderheden verkort
wel een ‘killer’. Bij de vervaardiging van schakeltransistoren en -dioden voert men daarom
soms nog een extra gouddiffusie uit. Goud diffundeert zeer snel, men verkrijgt daardoor
altijd een nagenoeg homogene dotering. Dotering met goud heeft alleen zin als men inder
daad belang heeft bij de versnelde schakelwerking. De gouddotering leidt tot vermindering
van de stroomversterking en is dus zelfs ongewenst voor transistoren, die als versterker
worden gebruikt.
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11.4.5. Dioden
Een diode bestaat uit één enkele pn-overgang; in principe is de vervaardiging dus nog een
voudiger dan die van de monolithische transistor. Praktisch zijn er echter wel beperkingen.
De voornaamste is dat men bij de vervaardiging van een monolithische schakeling het
aantal diffusiestappen zo gering mogelijk wenst te houden. Afgezien van de extra bewer
kingen die een begraven laag en gouddiffusie vragen, vereist de fabricage van een transistor
drie diffusiestappen, te weten de isolatiediffusie, de basisdiffusie en de emitterdiffusie. Wil
men dioden opnemen in de schakeling, dan zal men trachten deze tegelijk met de transistoren te vervaardigen. De diepte van de diffusies en de aard van het nagestreefde doteringsprofiel worden dan geheel bepaald door de eisen die aan de transistoren worden gesteld.
Ook dioden zullen in het algemeen geïsoleerd van de overige elementen moeten worden
opgesteld, hetgeen bereikt kan worden door de dioden, net als de transistoren, onder te
brengen in ‘eilanden’. Brengt men in zo'n n-type eiland een p-gebied aan, dan heeft men een
diode. Het p-gebied kan gevormd worden tijdens de basisdiffusie voor de transistoren. Fi
guur 11.12 toont de opbouw van een dergelijke diode. Aan deze constructie kleeft echtereen
belangrijk bezwaar. De diode vormt namelijk, samen met het substraat een parasitaire pnptransistor. Wanneer de diode in doorlaatrichting is ingesteld, geleidt deze transistor. De
stroom versterk ingsfactor ab is weliswaar gering, doch gewoonlijk zal nog wel ac > 1, tenzij
er een gouddiffusie is toegepast; in dat geval zal gewoonlijk wel ac< 1 zijn.
Bij de fabricage van monolithische schakelingen maakt het eigenlijk niet uit of men een
diode of een transistor maakt, de emitterdiffusie is toch altijd nodig, zelfs als er geen
transistoren in de schakeling voorkomen. In dit, overigens nogal onwaarschijnlijke geval, is
de emitterdiffusie nodig om de aansluitvlakjes van het n-eiland een n+ dotenng te geven.
Gewoonlijk zal men daarom in plaats van een diode een transistor maken en deze als diode
schakelen. Dit kan op 5 manieren, die zijn aangegeven in fig. 11.13.
De eigenschappen van de aldus gevormde dioden vertonen aanzienlijke verschillen.
Aan de hand van de theorie van de diode en de transistor kan men nagaan wat voor eigen
schappen verwacht mogen worden. In de schakel wijzen a en d worden de eigenschappen
vrijwel geheel bepaald door de emitter-basisovergang. Aangezien de basis in de omgeving
van de emitterjunctie vrij sterk gedoteerd is, moet men een betrekkelijk lage doorslagspananode
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Fig. 11.12. Eenvoudige monolithische diode.
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Fig. 11.13. Vijf manieren om een transistor als diode te schakelen.

ning verwachten. In praktische schakelingen bedraagt deze ca. 6 V. Schakelwijze a heeft het
voordeel dat de parasitaire pnp-transistor nooit kan geleiden. Schakelwijze d, waarin de
collector niet aangesloten is, levert vrijwel dezelfde eigenschappen op als schakelwijze a,
echter zal hier de niet aangesloten collector een geringe injectie in de basis moeten geven,
namelijk zodanig dat de collectorstroom nul wordt, de injectie moet dus de sperstroom /cob
compenseren. De collectorjunctie stelt zich dus enigszins in voorwaartsrichting in.
In de schakelwijzen c en e worden de eigenschappen bepaald door de basis-collectorovergang. De collector is licht gedoteerd, zodat de doorslagspanning nu hoog is, in de orde van
50 V. De parasitaire pnp-transistor kan nu echter wel geleiden. In schakelwijze b zijn de
beide juncties in feite parallel geschakeld.
De lekstromen zijn kleiner in de gevallen waarin de emitterovergang domineert dan in
die waarin de collectorovergang domineert, zoals men gemakkelijk inziet aan de hand van
de theorie der pn-diode. In de meeste toepassingen is schakelwijze a de gunstigste configu
ratie.
11.4.6. Weerstanden
Een weerstand kan men in een monolithische schakeling realiseren door een begrensd
gebied van een bepaalde dotering te voorzien. De soortelijke weerstand p van een materiaal
is immers omgekeerd evenredig met het aantal beschikbare vrije ladingdragers volgens

a= l/p = q[_PPp+imn]
In p-type materiaal is
p en p = NA, als NA de acceptorconcentratie voorstelt, d.w.z. de
doteringsgraad. Een met behulp van een dilïusieproces verkregen dotering is inhomogeen,
voor de berekening van de vierkantweerstand (laagweerstand) van een bepaald gedoteerd
spoor moet men het doteringsprofiel kennen. Ten behoeve van dit type berekening staan
grafieken en tabellen ter beschikking. Is de vierkantweerstand K1e van de laag bekend, dan
geldt voor de weerstand van een spoor met de lengte l en breedte b

r-r‘4
Gewoonlijk zal men ten behoeve van de vorming van weerstanden geen extra dilïusiestap
wensen toe te passen, zodat men moet trachten uit te komen met de basisdiffusie of de
emitterdiffusie. Aangezien de emitterditlusie een hoge dotering oplevert is Rlg in dit geval
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zeer laag; de basisdiffusie levert een aanzienlijk hogere waarde van /?|6 op. Praktische
waarden zijn 2 a 3 Q voor de emitterdillusie en ca. 200 Q voor de basisdiffusie. Evenals bij
dunne-laagweerstanden wordt de minimaal bereikbare waarde van b bepaald door tolerantie-overwegingen. Wil men een grote weerstand maken, dan is men dus gedwongen een
grote waarde van / te aanvaarden.
In monolithische schakelingen worden de kosten van een bepaalde component bepaald
door de ruimte die deze inneemt in hel kristal. Is
= 200 Q en b = 25 pm, dan vraagt een
weerstand van 8 kQ een spoorlengte / van 1 mm. Bedenkt men dat een gehele monoli
thische schakeling ca. I mm2 oppervlak in beslag neemt, dan ziet men dat een weerstand van
enkele kQ reeds relatief zeer veel ruimte vraagt. Grote weerstanden zijn dus duur, aanzien
lijk duurder dan transistoren! Evenals in de dunne-lagentechniek maakt men grote weer
standen door serieschakeling van een aantal kleinere, teneinde al te grote spoorlengten te
vermijden.
De weerstand moet geïsoleerd opgesteld worden ten opzichte van de overige componen
ten, hetgeen weer bereikt wordt door plaatsing in een eiland. Fig. 11.14 schetst de opbouw
van een monolithische weerstand. De nauwkeurigheid waarmee men een bepaalde weerstandswaarde kan realiseren is vrij gering, de tolerantie ligt in de orde van 10%. Echter,
omdat men alle weerstanden tegelijk maakt, is de nauwkeurigheid waarmee men de
verhouding van twee weerstanden kan realiseren, vee) beter, deze tolerantie ligt in de orde
van 3%. Bij het ontwerpen van schakelingen dient men hiermede rekening te houden.
Om er zeker van te zijn dat de monolithische weerstand is geïsoleerd van zijn omgeving
dient het n-eiland waarin hij opgenomen is, op de meest positieve spanning te worden aan
gesloten die in de schakeling voorkomt (pluspool van de voedingsspanning). De pn-junctie
die gevormd wordt door de weerstand en het eiland is dan zeker gesperd. Ook zal in dat geval
de parasitaire pnp-transistor, die gevormd wordt door de combinatie weerstand, eiland,
substraat, zeker gesperd zijn.
Komen in een schakeling verscheidene weerstanden voor, dan kan men die alle in één ei
land onderbrengen. De weerstanden zijn dan wel onderling capacitief gekoppeld ten ge
volge van de capaciteiten van de gesperde pn-juncties. Is deze capacitieve koppeling zeer
ongewenst, dan dient men de weerstanden in afzonderlijke eilanden onder te brengen.
11.4.7. Condensatoren
Condensatoren kan men in een monolithische schakeling op twee manieren realiseren. De
eerste mogelijkheid is dat men gebruik maakt van de capaciteit van een gesperde pnovergang. Fig. 11.15 toont de opbouw van een dergelijke capaciteit. Het p-gebied kan wor
den gevormd tijdens de basisdiffusie, er is dus geen extra diffusiestap nodig. De grootte van
de capaciteit heeft men in de hand door de keuze van de oppervlakte van de pn-junctie en
door de grootte van de sperspanning. De gevormde capaciteit hangt immers af van de span
ning op de overgang. Dit heeft het bezwaar dat de capaciteit ook van het in de schakeling
verwerkte signaal afhangt. Een tweede bezwaar is dat in serie met de gevormde capaciteit
een weerstand aanwezig is, te weten de weerstand van het (hoogohmige) n-eiland. Deze
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Fig. 11.14. Opbouw van een monolithische weerstand. De aansluitingen worden gevormd door twee
opgedampte aluminiumcontactvlakjes.

weerstand is te verkleinen door het eiland te voorzien van een begraven laag.
Er is ook weer een parasitaire pnp-transistor, die echter steeds gesperd is. Fig. 11.16
geeft een vervangingsschema voor de gevormde monolithische condensator, waarin de
genoemde parasitaire effecten zijn ondergebracht. Ook is nog de parasitaire capaciteit van
het eiland tegen het substraat aangegeven. De bereikbare capaciteitswaarde ligt in de orde
van 300 pF-mm"2. Hieruit blijkt dat slechts kleine capaciteiten kunnen worden gereali
seerd.
Een andere methode komt er op neer dat men SiO2 als diëlektricum gebruikt. Fig. 11.17
toont de opbouw. Het n 4- gebied dat dient als een van de ‘platen’ van de condensator,
wordt gevormd met behulp van de emitterdiffusie. De serieweerstand van deze condensator
is daardoor zeer gering. Ook hangt de gevormde capaciteit niet af van de spanning. Het
nadeel is dat een relatief groot deel wordt gebruikt van het toch reeds zeer geringe opper
vlak, dat beschikbaar is voor het opdampen van de onderlinge verbindingen tussen de
componenten van de schakeling. Om deze reden zal men zeer zuinig moeten zijn met conSiO2
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Fig. 11.15. Als condensator gebruikte gesperde pn-overgang.
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Fig. 11.16. Vervangingsschema van de mono
lithische condensator volgens fig. 11.15.
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Fig. 11.17. Condensator met SiO2 als diëlektricum.

densatoren van dit type. De verkregen capaciteitswaarde hangt af van de dikte van de SiO2laag. Het blijkt dat capaciteitswaarden tot ca. 100 pF nog praktisch aanvaardbare afmetin
gen kunnen hebben.

11.5. VOORDELEN EN BEPERKINGEN VAN DE MONOLITHISCHE TECHNIEK; HYBRIDE
MONOLITHISCHE SCHAKELINGEN

In de monolithische techniek staat ons een werkwijze ter beschikking die ons in staat stelt
elektronische schakelingen van zeer geringe afmetingen te vervaardigen. In sommige
toepassingen is deze eigenschap van groot belang, men denke aan de ruimtevaart, grote
computers, sommige medische toepassingen. In vele gevallen spreekt echter het voordeel
van geringe afmetingen niet zo sterk, zodat men om deze reden niet zou behoeven te kiezen
voor de uitvoering der schakelingen in monolithische vorm. De monolithische techniek
heeft echter nog andere voordelen, die in vele gevallen van doorslaggevende betekenis zijn.
Als men een groot aantal onderling gelijke schakelingen moet vervaardigen, kan de kost
prijs per exemplaar zeer laag zijn. Immers, als men eenmaal beschikt over de voor een be
paalde schakeling benodigde serie maskers, is de fabricage relatief eenvoudig. Elke siliciumplak levert een groot aantal gelijke schakelingen op. Het vervaardigen van de maskers is,
vooral vanwege de extreme nauwkeurigheidseisen, een uiterst kostbaar en tijdrovend
proces; bij geringe seriegrootte is daardoor de monolithische techniek economisch niet
aantrekkelijk.
Nog een ander aspect is van bijzonder groot belang, namelijk de bedrijfszekerheid
(Eng.: reliability) van geïntegreerde schakelingen. De kans dat in een elektronische
schakeling een storing optreedt, hangt uiteraard direct samen met de bedrijfszekerheid van
de daarin verwerkte componenten en van het aantal erin voorkomende componenten.
Daarbij dient men een verbinding tussen twee componenten, bijvoorbeeld een soldeerverbinding, in dit opzicht ook als een component aan te merken. Het is duidelijk dat bij toe
nemende gecompliceerdheid van schakelingen de bedrijfszekerheid in de knel komt; de
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bedrijfszekerheid der individuele componenten kan immers niet willekeurig hoog worden
opgevoerd. Een van de middelen die men kan aanwenden ter verhoging van de bedrijfs
zekerheid. is het toevoegen van extra componenten, die zo in de schakeling zijn opgenomen
dat ze de functie van defect rakende componenten automatisch overnemen. Men noemt
zulke schakelingen wel 'redundante schakelingen'.
Geïntegreerde schakelingen, en met name monolithische schakelingen, zijn in twee op
zichten gunstig ten aanzien van de bedrijfszekerheid. In de eerste plaats leidt de geïntegreer
de fabricagetechniek tot schakelingen die op zichzelf een hoge bedrijfszekerheid vertonen,
in principe is de uitvalskans van een als één geheel vervaardigde monolithische schakeling
nauwelijks groter dan die van één enkele transistor in een met discrete componenten opge
bouwde schakeling. In de tweede plaats bieden geïntegreerde schakelingen gunstige per
spectieven voor de toepassing van redundantie in de bovenbedoelde zin; immers is het, met
name in de monolithische techniek, mogelijk met relatief weinig verhoging van de kost
prijs, extra componenten aan de schakeling toe te voegen.
De ontwerper van monolithische schakelingen dient zich terdege bewust te zijn van de
beperkingen van deze techniek. Hij moet trachten de gewenste elektronische functies te
realiseren met behulp van schakelingen die zich juist in deze techniek gemakkelijk laten
realiseren. De eerste regel is dat transistoren de beste en de goedkoopste componenten zijn.
Kleine weerstanden (tot enkele kQ) geven weinig moeilijkheden, de absolute nauwkeurig
heid is echter beperkt, de relatieve nauwkeurigheid (onderlinge gelijkheid van weerstanden)
is veel beter. Capaciteiten boven enkele honderden pF zijn vrijwel niet te realiseren, zelfinducties helemaal niet. Wie gewend is aan het ontwerpen van schakelingen met discrete compo
nenten, zal aanvankelijk moeite hebben met het hanteren van deze regels, gewend als hij is
zuinig te zijn met actieve componenten. Heeft men eenmaal de smaak te pakken van het
ontwerpen volgens deze regels, dan blijkt dat vooral de mogelijkheid om grote aantallen
transistoren te gebruiken, interessante perspectieven biedt. Men komt tot onconventionele
schakelingen, die echter in kwaliteit niet behoeven onder te doen voor de van ouds gebrui
kelijke.
Anderzijds dient te worden opgemerkt dat niet alle circuitfuncties op bevredigende
wijze kunnen worden gerealiseerd met behulp van monolithische schakelingen. Met name
de beperkingen ten aanzien van het gebruik van zelfinducties en van grote weerstanden
leveren soms onoverkomelijke moeilijkheden op. Indien zelfinducties niet vermeden
kunnen worden, zal men deze als discrete componenten moeten toevoegen. Ten aanzien
van de weerstanden kan men deze weg eveneens bewandelen, doch hier staat ook nog een
ander middel ter beschikking. Men kan de monolithische techniek combineren met de
dunne-lagentechniek. Gebruikt men de monolithische schakeling als substraat voor een
dunne-laagschakeling, dan kan men op het afdekkende SiO2 een of meer dunne-laagweerstanden opdampen. Aangezien de beschikbare ruimte zeer beperkt is, zal men wel
zuinig moeten zijn met de aldus te vervaardigen weerstanden. Schakelingen die op deze
wijze opgebouwd zijn, noemt men wel hybride monolieten.
Behalve de genoemde regels ten aanzien van de voorkeur voor bepaalde componenten
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dienen nog enkele praktisch constructieve regels te worden genoemd. Een essentieel punt is
de warmtebalans van monolithische schakelingen. Het is duidelijk dat de mogelijkheden
om in een schakeling van zeer geringe afmetingen de daarin ontwikkelde warmte af te voe
ren, beperkt zijn. De in de schakelingen optredende dissipatie dient derhalve zeer zorgvul
dig te worden bestudeerd. Echte vermogensschakelingen laten zich bezwaarlijk integreren,
indien ze nodig zijn, zullen deze dikwijls moeten worden toegevoegd in de vorm van discrete
schakelingen.
Verder dient men rekening te houden met de eigenaardigheden van het fabricageproces.
Zo zal men bij het ontwerpen van monolithische schakelingen bij voorkeur trachten het
aantal eilanden zo klein mogelijk te houden. Dit betekent onder meer dat configuraties,
waarin transistoren voorkomen met doorverbonden collectoren, gunstig zijn. Verder dienen
alle parasitaire effecten van te voren bestudeerd te worden; het veranderen van een geheel
fabricagerijpe schakeling is zeer kostbaar en tijdrovend, daar zelfs de geringste wijziging
geheel nieuwe maskers vraagt.

11.6. TOEPASSING VAN GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN

Stellen we tenslotte de vraag welke factoren beslissen over de keuze van de techniek, waarin
een te ontwerpen schakeling zal worden uitgevoerd. Het voorgaande heeft duidelijk gemaakt
dat integratietechnieken alleen lonend zijn wanneer grote aantallen gelijksoortige schake
lingen gefabriceerd worden. Dit geldt voor alle integratietechnieken, echter is de seriegrootte waarbij geïntegreerde uitvoering economisch is voor dunne-laagschakelingen
aanzienlijk kleiner dan bij monolithische schakelingen. Een enkele maal speelt het econo
mische argument niet de hoofdrol en zal men bijvoorbeeld voor de monolithische techniek
kiezen op grond van de wens de afmetingen van de schakelingen zeer gering te houden.
Toepassing van integratietechnieken vraagt om de ontwikkeling van standaardschake
lingen, die zo algemeen mogelijk kunnen worden ingezet. Bepaalde sectoren van de elek
tronica lenen zich hiervoor zeer goed. In het bijzonder moet in dit verband de digitale
techniek genoemd worden. Digitale systemen worden opgebouwd uit grote aantallen
zgn. logische schakelingen, die een uniforme opbouw vertonen. Bovendien kan men deze
schakelingen geheel opbouwen uit transistoren, weerstanden en eventueel dioden. Aan grote
weerstanden bestaat geen behoefte. De transistoren worden in dit type schakelingen ge
bruikt als elektronische schakelaars. Aangezien slechts onderscheid behoeft te bestaan
tussen twee toestanden: ‘gesperd’ of ‘volledig geleidend’, Iaat deze bedrijfsvorm relatief
grote toleranties toe in de eigenschappen der componenten. Ook in dit opzicht lenen deze
schakelingen zich derhalve zeer goed voor de monolithische bouwwijze. Het is dan ook
geen wonder dat in de moderne digitale techniek, de monolithische schakelingen de
schakelingen opgebouwd uit discrete componenten vrijwel geheel hebben verdrongen.
Op het gebied der analoge schakelingen liggen de zaken niet zo eenvoudig. De tot deze
groep behorende schakelingen vertonen een grote diversiteit. Bovendien vervullen zelf256

inducties, grote weerstanden en capaciteiten vaak een essentiële functie in dit type schake
lingen. De transistoren vervullen er gewoonlijk de functie in van lineaire versterker; aan de
toleranties worden relatief zware eisen gesteld.
Standaardisatie van schakelingen is hier lang niet zo eenvoudig als in de digitale tech
niek. Toch blijkt het bij zorgvuldige overweging van de essentiële kenmerken van de elek
tronische functie die een analoge schakeling moet vervullen, dikwijls mogelijk tot een
ontwerp te komen dat zich leent voor uitvoering in geïntegreerde vorm. Ook is het soms
mogelijk een belangrijk deel van een schakeling in geïntegreerde vorm uit te voeren, en
het geheel dan te completeren met discrete componenten. Deze werkwijze is natuurlijk
vooral interessant als het gaat om schakelingen die gebruikt worden in massaprodukten,
zoals radio- en televisieontvangers.
Men kan zeggen dat de centrale functie in analoge schakelingen is de evenredige signaalversterking. Het moge waar zijn dat aan signaalversterkers zeer uiteenlopende eisen
worden gesteld, niettemin ligt hier een mogelijkheid tot een zekere standaardisatie van
grondschakelingen te komen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van zo universeel moge
lijk opgezette standaardversterkers, waarvan de opbouw in principe overeenkomt met de
versterkers die in analoge rekenmachines worden toegepast. Men noemt zulke versterkers
operationele versterkers. Door deze geïntegreerde standaardschakelingen aan te vullen
met enkele discrete componenten kan men vele analoge elektronische functies op elegante
wijze realiseren. Vandit type versterkers bestaat reeds een ruim aanbod, dat zonder twijfel
in de nabije toekomst nog belangrijk zal toenemen.
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LITERATUUR

De literatuur over elektronica is zeer omvangrijk. Zij omvat een groot aantal algemene leeren handboeken en een welhaast ontelbaar aantal tijdschriftartikelen. De meeste hand
boeken geven per onderwerp lijsten van daarop betrekking hebbende tijdschriftartikelen,
die op hun beurt gewoonlijk ook weer literatuurverwijzingen hebben. Wie van een bepaald
onderwerp een diepgaande studie wenst te maken, kan langs deze weg gemakkelijk aan een
grote hoeveelheid studiemateriaal komen.
Wie een vak grondig wil bestuderen, doet er goed aan zich niet te beperken tot kennis
name van het werk van één auteur. Het kritisch kennis nemen en naast elkaar leggen van de
beschouwingen van verschillende auteurs kan zeer veel bijdragen tot verdere verdieping
van het inzicht. Om deze reden volgen hier enkele titels van boeken die dit doel kunnen
dienen. Sommige der genoemde werken hebben een enigszins specialistisch karakter, ande
re kunnen worden beschouwd als algemene leerboeken der elektronica. Om de lezer niet
voor een ‘embarras du choix’ te stellen, is de lijst zeer beperkt gehouden. Wie behoefte
heeft aan meer gegevens kan deze gemakkelijk verkrijgen aan de hand van de in genoemde
boeken opgenomen literatuurlijsten.
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lijk 132
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113
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-, kwikkathode- 116
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121
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gouddiffusie 249 e.v.
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119
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hoge-weerstandpentode 79
/i-parameters 208,212
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216
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codering van 17
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informatietechniek 14
ingangscapaciteit van triode
68
ingangsimpedantie 187
ingangskarakteristiek in
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transistor in CE-schakeling
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ingangsoptiek bij
fotomultiplicator 229
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- van minderheden 139
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143
lage 143
instelling van
fotomultiplicator 231
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216
- bij triode 64
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56
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- van transistor 221
intensiteitssturing 30
- in elektronenstraalbuis 103
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ionisatie van gasreslen 62
isolatiediffusie 244
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amplitude- 90, 94
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fase- 90
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- van fototransistor 234
- van pentode 74
- van tetrode 71 e.v.
- van transistor 160
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kathode 30,41 e.v.
-, desintegratie van 114
oxyd- 42 ,
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kathodestroom 57
kathodetemperatuur 41
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kathodevlek 116
kathodevolger 81,87
keerrooster 73
klystron 101
kniespanning bij pentode 75
koppelcondensator 93
keuze van 223
koppeling, transformator93
koppeling van versterkertrappen 91
------ , capacitieve 220
------ , directe 220
------ met transistors 219
koppelnetwerk 91
kristal, gedegenereerd 126
kristalschakeling 241 e.v.
kwarlskristal 27
kwikdamp 114
kwikkathode-gelijkrichter
116
kwikplas 116
kwikplaskathode 116
laagfrequenttransformator
93
laagweerstand 237,251
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lading, specifieke 13
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lading van elektron 32
ladingdragers, concentratie
van 119
levensduur van 128
lak, lichtgevoelige 183
legeertechn iek 148.174,181
lens, elektronen- 102
elektrostatische
magnetische 102
lensfout 105
levensduur van minderheden
249
LF-versterkertrap 99 e.v.
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lichtbron, elektronische
235 e.v.
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lineaire vervorming 91
looptijd van elektron 31
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materiegolf 126
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modulatie 16,77
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nichroom 237
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Heisenberg 119
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keuze van 223
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245
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karakteristiek van 74
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145
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ruimtelading in -159

pn-overgang 134
capaciteit van 146 e.v.
pnpn-diode 175,177
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48,135
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50 e.v.
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en 121
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roet 44
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schakelschema 24
schakeltransistor 249
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Controlled Rectifier) 178
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-, elektrisch 13
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S-nummers 225
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53
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195
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- van triode 65
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stroombronschema voor
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stroomverdeling 76 e.v.
sturing van 76 e.v.
stroomversterking 90,187
stroomversterkingsfactor 152
- voor CE-schakeling 166
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sturen 54
sturing 30
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stuurelektrode 56,80
stuurkarakteristiek in
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stuurkarakteristiek van
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substraat 237
synchronisatie 17
systeem, elektronisch 12,15
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tantaaloxyde 238
techniek, digitale 256
monolithische 241
monolithische condensa
toren in 252 e.v.
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101,109
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Townsendontlading 113
transconductantie 65
- van transistor 163
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transductorversterking 203
transformator, laagfrequent93
transformatorkoppeling 93
transistor 147 e.v.
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dunne-laag- 240
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183
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vertragingslijn 27
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vierkantweerstand 237,251
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weerstand 26
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weerstandkoppeling 92
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werking, multiplicatieve 78
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j'-parameter 208,212
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zelfinductie (capaciteit) 26,27
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zenerspanning 143
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Z-parameters 208
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Over de auteur: Prof. dr. ir. Jan Davidse (geb. 1929 te Wieringen)
studeerde elektrotechniek aan de TH te Delft. Hij werkte enige
tijd in het researchlaboratorium van Philips en promoveerde in
1964 aan de TH te Eindhoven op een proefschrift Transmission
and decoding in colour television. In hetzelfde jaar werd hij be
noemd tot hoogleraar in de elektronica aan de TH te Delft.

o
Over het boek: ‘Grondslagen van de elektronica’ is ontstaan uit
een reeks handleidingen bij de colleges in de basiselektronica
aan de Technische Hogeschool te Delft. Deze handleidingen
zijn ook bruikbaar gebleken bij het onderwijs in de elektronica
op Hogere Technische Scholen en qua niveau daarmee vergelijk
bare opleidingen.
Het boek richt zich in de eerste plaats tot de genoemde catego
rieën studenten. Daarnaast wil het ook van dienst zijn aan allen
die werkzaam zijn in dit snel groeiende en veranderde vakge
bied en behoefte hebben aan een modern georiënteerd overzicht.
Het boek behandelt de werking en constructie van elektronische
componenten en van de grondschakelingen die daarmee kun
nen worden gerealiseerd. Karakteristiek voor de behandeling is
de nadruk die gelegd wordt op de samenhang tussen de wer
king en de constructie van de componenten en van de eigen
schappen der daarmee gebouwde schakelingen. Kon men in het
verleden van mening verschillen over de wenselijkheid van een
dergelijke opzet, de moderne ontwikkelingen op het gebied van
geïntegreerde schakelingen doen de grenzen tussen componenten
en schakelingen vervagen, waarmee een geïntegreerde visie op
de bestanddelen van het vak voorwaarde wordt voor de vrucht
bare beoefening ervan.
Wie dit boek doorwerkt, verkrijgt een behoorlijk overzicht van de
basiselektronica, met inbegrip van moderne onderwerpen, zoals
veldeffect-transistoren en geïntegreerde schakelingen.
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