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VOORWOORD

Dit deel is in hoofdzaak gewijd aan de behandeling van elektronische basisschakelingen.
Zowel schakelingen waarin de actieve componenten bij benadering lineair werken, als die
waarin gebruik wordt gemaakt van hun niet-lineaire eigenschappen, komen aan de orde.
Schakelingen waarin de actieve elementen als elektronische schakelaar fungeren, worden
in dit deel niet behandeld; hiervoor wordt verwezen naar deel IV.
Daarnaast wordt de behandeling van de werking en constructie van elektronische compo
nenten, die in deel I een voorname plaats innam, hier voortgezet. Met name wordt in dit
deel aandacht geschonken aan de werking van de verschillende typen veldeffecttransistoren.

Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat voor een vruchtbare bestudering van dit deel,
kennis van de in deel I behandelde stof onontbeerlijk is.
J. DAVIDSE

BIJ DE TWEEDE DRUK VAN DEEL II

Op enkele plaatsen waar de tekst blijkens de ervaringen in didactisch opzicht tekortschoot,
heb ik getracht de formulering te verbeteren. Daarnaast gaven recente ontwikkelingen in
het vakgebied aanleiding tot enkele moderniseringen.
De volgorde der hoofdstukken is ongewijzigd gebleven. Aangezien de meeste hoofd
stukken een grote mate van zelfstandigheid vertonen, is de gebruiker niet gebonden aan de
volgorde. Zelf geef ik er thans de voorkeur aan bij de behandeling van de stof van dit deel
te beginnen met hoofdstuk 8.
J. DAVIDSE
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1. INWENDIGE IMPEDANTIES VAN VERSTERKERSCHAKELINGEN

1.1.INLEIDING

In de hoofdstukken 4 en 9 van deel I (Technica 35) is een begin gemaakt met de analyse van
lineaire versterkerschakelingen. Voor de beschrijving van het gedrag van de versterker
hebben we deze beschouwd als een lineaire tweepoort (vierpool). Om de versterking te
karakteriseren hebben we twee grootheden ingevoerd, t.w. de spanningsversterking
Av = Uo/l_Jj en de stroomversterking A^= — Io/Ij (fig. 1.1). Als de stromen en spanningen als
complexe grootheden gegeven zijn, zijn deze versterkingsgrootheden eveneens complex.
h
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Zi
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D

is de belastingimpedantie
Zg is de inwendige impedantie van de bron
Fig. 1.1. Algemene voorstelling van een lineaire tweepoort (vierpool).
Daarnaast hebben we nog ingevoerd de begrippen
aan de belastingimpedantie afgegeven vermogen Po
Vermogensversterking Ao = ------ -—---------- ------------------------- - -----------------aan de ingang afgegeven vermogen rt
Transductorversterking zij

en

aan de belasting afgegeven vermogen
vermogen dat de signaalbron maximaal kan afgeven

Voor de bestudering van het gedrag van de versterkerschakeling in samenhang met zijn
omgeving-de wijze waarop de versterkerschakeling de er aan voorafgaande en de er op
volgende delen van de schakeling beïnvloedt-zijn van belang:
de ingangsimpedantie Zj

Uj
I| ’

de uitgangsimpedantie Zo =

bij afwezigheid van ingangssignaal.
*o
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(Uo is nu de op de uitgang aangesloten spanning). De aan de versterker voorafgaande
schakeling wordt belast met Z,; voor de op de versterker volgende schakeling gedraagt
deze zich als een signaalbron waarvan de inwendige impedantieZo is.
Vermogensversterking is alleen mogelijk met behulp van actieve elementen. Een passieve
vierpóol kan geen vermogensversterking geven, echter wel spannings- of stroomversterking. Spanningsversterking kan men bijv, verkrijgen met behulp van een transformator die
omhoog transformeert. Dan is echter At< 1. Evenzo verkrijgt men stroomversterking met
een transformator die omlaag transformeert. Echter is dan Av< 1. Fig. 1.2a illustreert de
situatie bij een ideale transformator. De transformator heet ideaal als k= {M2/LlL2}i= 1,
terwijl Li en L2-»oo. Er geldt Av = uo/ut = n en /4j= —io/it= 1/n. In figuur 1.2b is de secun
daire belasting gereduceerd op de primaire zijde. De vermogensoverdracht van signaal
bron naar belasting is optimaal als RJn2 = R&(aanpassing). Men kan dus een transformator
gebruiken om de belastingimpedantie aan te passen aan de inwendige weerstand van de
signaalbron. Men moet daartoe n zo kiezen dat n = (RJR^.
Een niet-ideale transformator kan men zich steeds vervangen denken door een netwerk
bestaande uit een ideale transformator waaraan een aantal passieve elementen (L, C, R)
zijn toegevoegd.
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Fig. 1.2a. Ideale transformator; b. secundaire belasting gereduceerd op primaire zijde.
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1.2.REKENREGELS

Voor elke gegeven vierpool kan men door de maas- en knooppuntsvergelijkingen op te
stellen de gedefinieerde grootheden berekenen, [zie voor voorbeelden hfdst. 9 van deel I
(Technica 35)]. In vele gevallen is dit de beste methode.
Soms kan echter het rekenwerk vrij aanzienlijk worden, zodat het zin heeft na te gaan
of de verschillende karakteristieke grootheden op eenvoudige wijze uit elkaar afgeleid
kunnen worden.
A
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Fig. 1.3. Ingangs- en uitgangsimpedantie van een tweepoort.

De spanningsversterking van de eigenlijke tweepoort (fig. 1.3) is gedefinieerd als AV = UO/
Up In vele gevallen zal men de grootte van Uo willen kennen ten opzichte van de bronspanning Ug, derhalve Uo/Ug. Bij de analyse van een schakeling zal dus berekening van deze
grootheid vrijwel steeds op het programma staan. Het blijkt nu mogelijk een eenvoudig
verband aan te geven tussen Zj en Zo van de tweepoort en deze verhouding Uo/Ug.
De verhouding U0/Vg kan men berekenen op de gewone manier. De einduitkomst zal
in het algemeen een functie zijn van alle in het netwerk voorkomende impedanties, waar
onder ook Zg en Z,. Deze functie kan steeds geschreven worden in de vorm T/N, waarin
T en N rationale functies in Zg, Zj en de overige impedanties van het netwerk zijn. Nu
geldt (fig. 1.3)

I,=

Ug
Zg + Zj

Is nu Zg= —Zb dan wordt Ij-*oo, dus Uj->oo. Dus ook U0-*oo, als voor de tweepoort
geldt Uo/Uj^0.
T
Nu is Uo = — Ug; aangezien Ug eindig is, moet dus N = 0.

We concluderen dat Zj volgt uit de betrekking N = 0 als we in de uitdrukking voor N
substitueren Zg= — Zb dus N(Zg= —Zj) = O
(1.1)
13

N.B. De vraag naar de wijze waarop men de voorwaarde Zg= — Zj eventueel praktisch
zou kunnen realiseren behoeft hier niet gesteld te worden; het is ons hier slechts te doen om
het afleiden van een algemene betrekking.
Bezien we nu het uitgangscircuit. Hier geldt
Uo= -IOZ.

Volgens het theorema van Thévenin kunnen we het netwerk tussen de klemmen C en D
(de uitgangsklemmen) vervangen door een spanningsbron U' (welke evenredig is met Ug)
in serie met de uitgangsimpedantie Zo (fig. 1.4). Nu geldt:
Io= -

U'
Zo+Z,

Als Zo= — Zb wordt Io

— oo, dus Uo-»oo. Nu is

T
U-=NU«

Voor U0-*oo moet dus N-»0. Derhalve volgt Zo uit

N(Z,= -Zo) = 0

(1.2)

Met deze betrekkingen, die aangegeven zijn door J. W. Alexander (Tijdschrift ‘NERG’,
29,1964, p. 45), is het in vele gevallen mogelijk snel de formules voor Z, en Zo te vinden als
we de formule voor Uo/Ug kennen.
In sommige gevallen (vooral bij transistorversterkers), is het gemakkelijker of doelmati
ger te werken met de begrippen stroomversterking, ingangsadmittantie en uitgangsadmittantie (fig. 1.5).

C

F

/o

Zo

Uo

Z,

+
U'

D
Fig. 1.4. Toepassing van het theorema van Thévenin op de tweepoort van lig. 1.3.
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Fig. 1.5. Ingangs- en uitgangsadmittantie.

C

Yo

-F

Y.

Uo

r

D

Fig. 1.6. Stroombronschema voor de uitgangszijde van de tweepoort.

Zij -Io/Ig=T7N' en Yi=l/Zi, Yo=l/Zo
Er geldt nu
U( =!,/(¥,+¥,).

Als Yj= — Yg, dan Uj-^oo. Voor een netwerk met eindige overdracht moet dan gelden

Xi
Uo

N' s

—----- * co, dus N' = O
■i

Derhalve volgt Ys uit de betrekking

N'(Y,= -Y,)=0

(1.3)

Evenzo vinden we weer, nu m.b.v. het stroombronschema voor de uitgangszijde (fig. 1.6)
Uo=-I7(Yl + Yo).

Als Y]= — Yo wordt Uo—► —co, dus lo-»oo.
T'
Nu is Io = —
IB’ dus volgt Yo uit
15

N'(Y,= -Yo) = 0
Verder is het mogelijk een directe betrekking aan te geven tussen Z, en Zo. Immers
li = Ut/(Zt+Zj) en

(1-4)

Io= -U7(ZO+Z.)

Als Zg= — Z, moet Ij-»oo, maar omdat U' evenredig is met Ug moet ook Io-* — oo, dus als
Zo gegeven is volgt Z, uit
Z, + Zo(Zg= -ZJ=0

(1.5)

Evenzo volgt, als Zj gegeven is, Zo uit
Z.+ZJZ^ -Zo) = 0

(1.6)

Met de betrekkingen (1.1) t/m (1.6) kan men. vooral in wat ingewikkelder gevallen, vaak het
rekenwerk beperken. Het bezwaar van het werken met zulke formele betrekkingen is echter
dat klakkeloze toepassing het inzicht in de samenhang tussen de opbouw van een schakeling
en haar eigenschappen niet steunt. In eenvoudige gevallen vrage men zich steeds af of een
directe beschouwing niet de voorkeur verdient. Men houde voor ogen dat de meest door
zichtige werkwijze om een impedantie tussen twee klemmen te berekenen is de vraag te
stellen: welke stroom gaat er vloeien als ik een spanning tussen deze klemmen aansluit.
Het quotiënt van beide grootheden is de impedantie.

1.3.TOEPASSINGEN

Als eenvoudige illustratie van het gebruik der gevonden rekenregels berekenen we Zj en Zo
voor een transistor in CE-schakeling. waarbij de transistor is gegeven door zijn equiva
lente T-schema (fig. 1.7).
We berekenen eerst — Ic/Ig. We hebben:
IS = I '+Ib

(1.7)

rzg = (ib+ic)Re+ib*b

(1.8)

IcZ,+ (Ic-aeIb)K;+(Ib+Ic)Re = 0

(1.9)

(1.7) substitueren in (1.8) geeft
(l,-Io)Zg

(Ib+Ic)Rc-IbRb, dus Ib

i„z8-icr.
Zg + Re 4- Rb

(1.10)

Uit (1.9) volgt
Ic(Z14-K; + Re)=Ib(ae^-^c)

waarna substitutie van (1.10) in (111) geeft
16

(111)

X
z.

a.4

4

Kb

c+

+b

Ke

vr

<4<

ü"

2.

v4+4
rc
Fig. 1.7. Transistor-versterkertrap met vervangingsschema.

____________ Zg(*e-aeKc)____________
(Zg 4- Re + Rb)(Z, + R; + R') - Re(Re - aeR’c)

Zjc

h

(112)

De ingangsimpedantie vinden we door in de noemer van (1.12) te zetten Yg = — Yi(of, wat
hetzelfde is, Zg= — ZJ, dus
(- Z,+Re+Rb)(Z, 4- R;+RJ- Re(Re-aeR9=0, zodat

‘

(Re+Rb)(Z,-FR;4-Rt)-R<(Rt-«tR;)
Z,4-R;4-Re

(113)

Steeds is Rc< R'c, waarmee (1.13) zich vereenvoudigt tot
Zj = Rc4-Rb4-Rc

('1 + *'R'c \

Zi+R'J

(1.14)

Ter berekening van Zo stellen we in de noemer van (1.12) Z,= — Z,
Dus (Zg4-Rc4-Rb)(-Zo+R;4-Re)-Re(Re-aeR0 = 0 of

17

Zo — R'c + Re —

Re(Re — aeR'c) =
Z8 +Rb+otcR'
R'+R
Z8 + Rc+Rb
c
ec Zg+Re+Rb

(1.15)

We hadden ook Zo, nadat we Zj gevonden hadden, daaruit kunnen berekenen met de
betrekking
Zg + Zj (Zj = — Zo) = o
Bij deze berekening zijn enkele opmerkingen op hun plaats. Allereerst merken we op dat
hetzelfde resultaat in dit eenvoudige geval ook gemakkelijk gevonden kan worden zonder
toepassing van onze rekenregel (ga dit na). Verder merken we op dat het in vele gevallen
niet nodig is de berekening uit te voeren aan het volledige vervangingsschema. We weten
immers dat R’c voor een goede transistor zeer hoog is, deze grootheid vertolkt immers de
invloed van de terugwerking van de uitgang op de ingang t.g.v. het Early-effect. Is nu
hetgeen in praktische versterkerschakelingen zeer vaak het geval zal zijn, dan
kan Rc direct weggelaten worden in het vervangingsschema, waardoor het rekenwerk zich
sterk vereenvoudigt. Ook als men twijfelt aan de verwaarloosbaarheid van Rc doet men
er toch goed aan eerst de eenvoudige berekening zonder Rc uit te voeren. Men verkrijgt
dan een indruk van de grootte-orde der versterkingsgrootheden, waarna de volledige bere
kening inzicht geeft in de mate waarin de terugwerking deze grootheden beïnvloedt.
Men zou kunnen menen dat verwaarlozen van R'c bij de berekening der uitgangsimpedantie nooit geoorloofd kan zijn omdat dan Zo-»co, zoals men direct uit het vervangingsschema
ziel; de transistor fungeert dan namelijk als ideale stroombron. Men dient echter te
bedenken dat het in een praktisch geval altijd gaat om de uitgangsimpedantie van de
gehele schakeling, inclusief Z,. Als Zo van de transistor groot is ten opzichte van Z, wordt
de uitgangsimpedantie der complete versterkerschakeling geheel bepaald door Z,.
Tenslotte merken we nog op dat in gevallen waarin de terugwerking verwaarloosd
mag worden het vaak praktischer is om uit te gaan van het ongemodificeerde (fysische)
T-schema, daar de hierin voorkomende grootheden een zeer eenvoudige samenhang ver
tonen met het werkingsmechanisme van de transistor. Voor de CE-schakeling verkrijgt
men dan het vervangingsschema van fig. 1.8.
Voor het schema van fig. 1.8 gelden de zeer eenvoudige betrekkingen

Zj = rb+aere;

Zo-*co;

A,= -ae; Av=-aeZj/Zj

Ons voorbeeld had betrekking op de schakeling met gemeenschappelijke emitter (CE).
Berekeningen voor de schakeling met gemeenschappelijke basis (CB) en de schakeling met
gemeenschappelijke collector (CC) verlopen geheel analoog. We volstaan hier met een
overzicht van de formules die we dan vinden, uitgedrukt in de grootheden van het gemodi
ficeerde T-schema (tabel 1.1).
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TABEL 1.1. Versterkingsgrootheden, uitgedrukt als functie van de T-parameters.
CB
CE
CC

Z,

Ke+^. /?c + gcZ|

ac

Rc + Z|

Zp+ Rc+ Kb/otc
Zg + Kb

Zo

Rc

Av

Z,
Rc + Rb/ac + RbZ}/Rc

Ai

Kc + Z,
Rb + ac^c Rc + acZ,
Kc + Zg

Kb+z;

Rb + ae^c

R
Rc Kb + Zg
K- -r ---- -------- —

ae Rc + Zg

-z,
Kc+ Rb/ac + ^bZ./Rc

Mc

~«<A

Z, + Rc

Rc + acZj

Ke+Z,
Rc + acZ,

Z,
^e + ^b/ttc + Zj

Mc
Kc + aeZ)

Bij de berekening is steeds aangenomen dat geldt Re<£ Rb<^Rc/ae en ae > 1.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt is bij moderne transistoren de terugwerking gewoon
lijk zeer gering; Rc kan tientallen Mfi bedragen, terwijl de belastingweerstanden in weerstandgekoppelde transistorversterkers niet groot kunnen zijn. Men kan dan werken met
het vervangingsschema van fig. 1.8 voor CE, dat van fig. 1.9 voor CB en dat van fig. 1.10
voor CC. Dit leidt tot zeer overzichtelijke betrekkingen, zie tabel 1.2.
TABEL 1.2. Benaderende uitdrukkingen voor de versterkingsgrootheden.
CB
CE
Zi

. ''e+'b/ac

Zo

00

Ai

00

rb+ae(rc+Zi)

r< +

rb + Z8
«e

•‘c + rb/ae

''c + '-b/ae

Z,
re + rb/ae + Zi

ab

-a«

a«

Z,
Av

^b + ac^e

CC

~Zi
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Fig. 1.8. Ongemodificeerd T-schema voor de CE-schakeling.

Bij T = 300° K en /E = 1 mA is ge« 40 mA V 1; rb hangt af van de constructie van de tran
sistor en bedraagt 50 A 200 O voor de meeste transistoren.
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Fig. 1.9. Eenvoudig CB-vervangingsschema.
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Fig. 1.10. Eenvoudig CC-vervangingsschema.
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1.4.EIGENSCHAPPEN VAN DE CB-, CE- en CC- CONFIGURATIES

CB-schakeling; de ingangsimpedantie is zeer laag, meestal minder dan enkele tientallen Q;
Zo is zeer hoog, bij goede transistoren vele MQ; de stroomversterking is ongeveer 1, de
spanningsversterking kan hoog zijn. De fysische oorzaak van de lage ingangsimpedantie is
duidelijk: de ingang is een in doorlaatrichting ingestelde diode. Bij 4 = 1 mA is re = 25 Q. Is
ac = 100 en rb = 100 Q, dan is R, ~ 26 Q, in de praktijk iets meer omdat het emittergebied ook
nog een geringe ohmse weerstand heeft (nooit meer dan enkele fi).

CE-schakeling; Zj is bij normale belastingweerstand ongeveer ac maal zo groot als bij CB;
Zo is bij normale belastingweerstand ongeveer ae maal zo laag als bij CB; A-, is ongeveer ae
maal zo groot als bij CB; Av is, als R, < Rc/ae, hetgeen doorgaans het geval is, even groot als
bij CB. De vermogensversterking is dus aanzienlijk groter dan bij CB.
CC-schakeling; deze schakeling wordt, in analogie met de corresponderende buisschakeling, meestal emittervolger genoemd: de emitterspanning volgt de basisspanning. Zj is hoog,
doch hangt sterk af van de belastingweerstand; bij normale waarden van Rl bereikt Zj
gemakkelijk waarden van enkele honderden kQ; Zo is laag (bijv, enkele tientallen Q); As als
bij CE; Av is steeds kleiner dan 1, doch bij waarden van Rj >Rc + Rb/ae praktisch = 1. Ten
aanzien van de uitgangsimpedantie merken we nog op dat deze sterk afhangt van de
bronimpedantie Zg. Bij het ontwerpen van emittervolgers dient men hiermede terdege
rekening te houden.

1.5.TOEPASSING VAN DE VERSCHILLENDE CONFIGURATIES

Een versterker bestaat gewoonlijk uit een aantal achter elkaar geschakelde trappen (casca
de). De ingang is aangesloten op een signaalbron (bijv, een microfoon, een fotocel, een tvcamera, een kabel). Aan de uitgang is een inrichting aangesloten die het signaal verwerkt of
verder vervoert (bijv, een luidspreker, een kathodestraalbuis, een kabel).
Voor een goede overdracht van het signaal tussen de verschillende elementen van de
keten dienen we zorg te dragen voor een behoorlijke onderlinge aanpassing. De criteria
voor de optimalisering der aanpassing kunnen van uiteenlopende aard zijn o.a.: signaalruisverhouding, bandbreedte, vermogensafgifte, vermogensoverdracht. Bij het in cascade
schakelen van versterkertrappen is de vermogensoverdracht dikwijls een belangrijk punt.
Hiertoe is het wenselijk dat de ingangsweerstand van een |rap niet te veel verschilt van de
uitgangsweerstand van de eraan voorafgaande. Men kan impedanties in principe aan elkaar
aanpassen door middel van transformatoren. Bij laagfrequent-toepassingen is dit meestal
onpraktisch: transformatoren zijn duur en volumineus, terwijl ze vele parasitaire effecten
vertonen (verliezen, spreidingszelfinducties, wikkelcapaciteit); we aanvaarden in de meeste
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gevallen liever een zekere misaanpassing en voegen een extra versterkertrap toe. Voor
versterkertrappen in cascade is de CE-schakeling dan meestal de beste keuze.Van de uitgangstrap van een versterker wordt dikwijls verlangd dat deze een lage uitgangsimpedantie
vertoont. In zulke gevallen bewijst de emittervolger goede diensten. Ook wanneer een zeer
hoge ingangsimpedantie gevraagd wordt, komt deze configuratie in aanmerking. De CBschakeling wordt betrekkelijk weinig gebruikt. Zij vindt toepassing waar een zeer hoge
uitgangsimpedantie gevraagd wordt (stroombronschakelingen) en, wegens haar gunstige
hf-eigenschappen, in ingangstrappen voor hoge frequenties.
Om enige indruk te verkrijgen van de grootte-ordes van impedanties van signaalbronnen
en belastingen: piëzo-elektrische en capacitieve transducenten bezitten voor lage frequenties
een hoge tot zeer hoge inwendige impedantie (tot vele MQ), inductieve transducenten bezit
ten lage impedanties. Voorbeelden van hoogohmige opnemers: piëzo-elektrische micro
foons, condensatormicrofoons, vacuümfotocellen, camerabuizen. Een voorbeeld van een
laagohmige opnemer is de elektrodynamische microfoon. Als veel voorkomend geval van
een hoogohmige belasting kan de elektronenstraalbuis worden genoemd (rooster van een
buis!). Laagohmige belastingen komen veelvuldig voor, bijv, elektrodynamische luidspre
kers (3 tot 800 Q), servomotoren, relais. Kabels zijn steeds laagohmig, de impedantie hangt
af van de constructie; de veel gebruikte coaxiale kabels bezitten karakteristieke impedanties
tussen 50 en ca. 150Q. Dubbeldraadslijnen hebben gewoonlijk impedanties van 200 a 600Q.
1.6. ONT WERP VOOR BEELD

Een versterker moet een sinusvormig signaal met een amplitude van 1 V leveren aan een kabel
waarvan de karakteristieke impedantie 50 Q bedraagt. De versterker is opgebouwd uil CE-trappen
waarvan de laatste een colleclorweerstand heeft van 1 kQ. Gevraagd wordt een emittervolger te
ontwerpen die de aanpassing aan de kabel lot stand brengt (Ro = 50Q). Van de te gebruiken Sitransislor is gegeven rb = 50Q, ac = ae = 200. De maximaal toegelaten waarde van IE bedraagt
4.mux = 50 mA.

Voor de uitgangsimpedantie van de emittervolger geldt: R0 = rc + (Rg + rb)/ac. Met Rf=l kQ,
rb = 50 Q, ae = 200 en re = kT/qlE (kT/q = 25 mV) wordt Ro = 50 Q als rc%45 Q, dus /ExO,55 mA.
Om oversturing van de transistor te voorkomen moet de waarde van de inslclstroom te allen tijde
groter zijn dan de amplitude van de signaalstroom.Steilen we de maximaal toelaatbare waarde van
de signaalstroom op 0,50 mA, dan wordt de amplitude van de door de emittervolger afgegeven
signaalspanning ü0 = /eR,. Met R( = 50 D wordt dit ü0 = 25 mV. In verband met de eis dal ü0= 1 V
moet kunnen bedragen is deze eenvoudige oplossing dus niet bruikbaar. Om ü0 = 1 V te verkrijgen
moet blijkbaar Zo = 20 mA, dus IE > 20 mA. Kiezen we IE = 22 mA (ruim beneden / Emax) dan is re«1,1
Q. We kunnen nu Ro = 50 Q maken door in serie met de emitter (dus in serie met re) een weerstand
Rce = R0 — rt— (R& + rb)/ae op te nemen, dus Ree« 44 Q. We moeten nu nog zorgen voor een weg voor
de instelstroom. Daartoe plaatsen we een tweede weerstand R'ee parallel aan de (capacitief ge
koppelde) belasting (zie fig. 1.11). Een hoge waarde van deze weerstand is gunstig in verband met de
thermische stabiliteit van de schakeling, een te hoge waarde heeft het bezwaar dat de dissipatie in
deze weerstand te hoog wordt. Verder dienen we te bedenken dat R'ee parallel staat aan de uitgangs-
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Fig. 1.11. Schakelschema van de emittervolger.
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Fig. 1.12. Bepaling van de tijdconstante van het uitgangscircuit.

impedantie. Kiezen we R'ee = 500 Q, dan moet de impedantie die we in Ree ‘zien’, niet 50 Q, doch 55 Q
bedragen, zodat Rcc~49 Q dient te worden gekozen.
Nu is C/E = ZE(Rec + R'e)% 12 V. In de toppen van het signaal is dus me« 14 V, terwijl de spanning
op de basis bedraagt uB« 14,6 V. Om te voorkomen dat de collectorovergang in doorlaatrichting
komt, moet de voedingsspanning U0B minstens ca. 15 V bedragen.
Om het IDdB-punt van het uitgangscircuit te verkrijgen bij f = 10 Hz moet t1=(R04-Ri)C2 =
dus C2 = 160 /zF (fig. 1.12). Is, zoals aangegeven in fig. 1.11, de signaalbron via een koppelcondensator
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Cj aangesloten op de basis, dan zijn nog instelweerstanden R2 en R3 nodig. De grootte hiervan
volgt op de bekende manier uit de vereiste waarde van de gelijkspanning op de basis (12,6 V). Is
UBB = 18 V. dan kan men bijvoorbeeld kiezen ƒ?3 = 68 kQ en R2 = 18 kQ. De door Cj bepaalde tijd
constante kiezen we groot ten opzichte van de reeds eerder bepaalde tijdconstante, hetgeen gemakkehjk mogelijk is daar de weerstand, waarmee Cx een tijdconstante vormt, ongeveer 9 kQ
bedraagt, zodat het door Cj bepaalde 3 dB-punt reeds bij 1 Hz ligt als Cj ~20 ^F.
1.7.COMBINAT1ESCHAKELINGEN

Kent men de eigenschappen van de drie grondschakelingen CE, CB en emittervolger, dan
kan men daaruit de eigenschappen van combinatieschakelingen met twee transistoren na
tuurlijk eveneens bepalen. Sommige combinaties komen zo vaak voor dat het handig is ze
als zelfstandige grondschakelingen te beschouwen. Enkele schakelingen in deze categorie
verdienen in het bijzonder onze aandacht, omdat men ze dikwijls ontmoet in geïntegreerde
versterkers in monolithische bouwwijze [zie hfst. 11 deel I (Technica 35)].
De voornaamste bouwsteen in monolithische schakelingen is de npn-transistor. Soms
bestaat er echter ook behoefte aan pnp-transistoren. Men voert deze dan gewoonlijk uit
als zgn. ‘laterale transistoren’. Figuur 1.13 schetst de opbouw van een laterale pnp-transistor
in een op de gebruikelijke wijze gevormd n-eiland. Tegelijk met de basisdiffusie voor de
npn-transistoren vormt men op de in de figuur aangegeven wijze p-gebieden, die als emitter
en collectorgebied van de pnp-transistor fungeren. Het basiscontact wordt aangebracht op
een tegelijk met de emitterdiffusie van de npn-transistoren gevormd n 4- gebied. Ten gevolge
van de relatief grote basisbreedte vertoont zo’n laterale pnp-transistor een lage waarde
van ae. Een ander gevolg hiervan is dat de hoogfrequent eigenschappen slecht zijn (zie
hoofdstuk 2). Om nu toch een goede pnp-transistor te verkrijgen combineert men een
laterale pnp met een normale npn op de in fig. 1.14 aangegeven wijze. De combinatie
gedraagt zich als een pnp-transistor met de aansluitingen b, e en c als aangegeven in fig. 1.14.
De waarde van ae van de gehele combinatie bedraagt ae(lolaal) = aelac2, waarin de indices
1 en 2 betrekking hebben op Ti en T2. Het lijkt onlogisch de emitter van T2 als collector
van de combinatie op te vatten. Toch is dit juist: deze elektrode heeft een hoge uitgangsimpedantie. Is immers Ro de collectorzijdige uitgangsimpedantie van Tn dan zien we in
de emitter van T2 een impedantie ~/?0/ae2. Tj voert een stroom die ae2 maal kleiner is
e

/

c

b

n-eiland

\

p-subsi ra at

Fig. 1.13. Opbouw van de monolithische laterale pnp-transistor.
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Fig. 1.14. Combinatie van slechte pnp- en goede npn-transistor. die zich gedraagt als een goede
pnp-transistor.
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uitgang

I
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Fig. 1.15. Combinatie van emittervolger en CB-schakeling.

dan T2. Ook als T2 een aanzienlijk vermogen moet afgeven en daartoe een grote stroom
voert, behoeft de laterale pnp-transistor slechts een geringe stroom te voeren.
Een combinatieschakeling die men dikwijls als ingangsschakeling in geïntegreerde ver
sterkers aantreft, is de combinatie emittervolger-CB, als aangegeven in fig. 1.15. T2 is weer
een (laterale) pnp-transistor. De emitter van Tj is belast met Rx van T2. Beide transistoren
voeren dezelfde stroom en hebben dus ook dezelfde waarde van re. Voor Tx geldt dus
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rbi+2otcire + aeirb2/ac2- De ingangsimpedantie van de combinatie is dus ongeveer
tweemaal zo hoog als wanneer Tj als CE geschakeld wordt. De uitgangsimpedantie van T2
is zeer hoog, daar T2 in CB-schakeling werkt. In geïntegreerde versterkers streeft men vaak
naar schakelingen met zeer hoge uitgangsimpedanlie.tEen voordeel van de schakeling is
nog dat de slechte hf-eigenschappen van T2 weinig invloed hebben op het hf-gedrag van
de combinatie. Dit is te danken aan het feit dat, dank zij de lage ingangsimpedantie van een
CB-schakeling de bandbreedte hiervan groter is dan van een CE-schakeling met dezelfde
transistor. De sturing van de CB-schakeling uit een emittervolger vermijdt het anders
optredende versterkingsverlies ten gevolge van de lage waarde van Rt van de CB-schakeling.

1.8. MATRIX PARAM ETERS

In het voorgaande hebben we de transistor beschreven met behulp van de grootheden van
het equivalente T-schema. We kunnen de transistor natuurlijk ook beschrijven met behulp
van een stel matrixparameters [zie hfdst. 9 deel I (Technica 35)]. We kunnen dan op geheel
analoge wijze uit de spannings- of stroomoverdracht de ingangs- en uitgangsimpedantie
bepalen.
Wanneer men berekeningen uitvoert aan schakelingen met behulp van zulke parameters
of deze ten grondslag legt aan ontwerpbeschouwingen, moet men er terdege rekening mee
houden dat deze grootheden geen constanten zijn, doch afhangen van instelstromen en
-spanningen. Fabrikanten van transistoren geven vaak h- of^-parameters op, zodat het voor
dc hand ligt uit te gaan van deze gegeven grootheden wanneer men een schakeling moet
ontwerpen. Men kan ook vaak met vrucht een tussenweg bewandelen. Om tot een ver
standige opzet en indeling van de schakeling te komen gebruiken we de overzichtelijke
grootheden van een fysisch vervangingsschema waarna we tot een numeriek ontwerp ko
men op grond van de gemakkelijk beschikbare h- of y-parameters.

1.9.VERSTERKERSCHAKELINGEN MET ELEKTRONENBUIZEN

Ook elektronenbuizen kunnen in drie configuraties gebruikt worden. Men onderscheidt
resp. de schakeling met gemeenschappelijke kathode, met gemeenschappelijk rooster en
met gemeenschappelijke anode (vaak minder juist genoemd: geaarde kathode, geaard
rooster, geaarde anode). De eigenschappen van deze schakelingen vertonen veel overeen
komst met de analoge transistorschakelingen. Er is echter één essentieel verschil: de ingang
van een transistor is een in doorlaatrichting geschakelde diode, de ingang van een vacuümbuis is een in sperrichting geschakelde diode. De ingangsimpedantie van een op het rooster
gestuurde buis is dus principieel veel hoger dan die van een op de basis gestuurde transistor.
De werking van de elektronenbuis berust op de sturing van een stroom door middel van
een elektrisch veld. Componenten die op deze wijze werken, noemt men veldefiectelementen.
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Het is tegenwoordig ook mogelijk het veldeffect in de vaste stof te realiseren. Zulke half
geleidercomponenten, waarvan de eigenschappen en de vervangingsschema’s overeen
komen met die van vacuümbuizen, noemt men veldeffecttransistoren. Een uitvoerige
behandeling volgt in hoofdstuk 8.
1.9.1. Gemeenschappelijke kathode
Dit is de conventionele versterkerschakeling (fig. 1.16). Het wisselstroomgedrag van de
buis kan worden beschreven met behulp van twee grootheden, de steilheid sg en de inwen
dige weerstand rB.
Fig. 1.17 toont het vervangingsschema. De ingangsweerstand van de buis zelf is oneindig
hoog. De ingangsimpedantie van de schakeling is dus gelijk aan de roosterlekweerstand R t
(bij normale buizen mag Rj meestal niet > 1 MQ).
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Fig. 1.16. Schakeling met gemeenschappelijke kathode.
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Fig. 1.17. Vervangingsschema van de schakeling van fig. 1.16.
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u,

s' Zg + /?i

raZ|
ra + Z|

Meestal is|Zg|< R^dus

Ug

8ra + Z|

Zo volgt uit onze regel: ra — Zo = 0, dus Zo=ra. Bij een triode bedraagt ra enkele kQ tot
enkele tientallen kfi, bij een pentode is ra in de orde van 100 kQ (eindpentode) tot enkele
MQ (hw-pentode). De schakeling met gemeenschappelijke kathode is dus gekenmerkt
door een zeer hoge ingangsweerstand en een hoge tot zeer hoge uitgangsweerstand. Het is
duidelijk dat zulke trappen gemakkelijk in cascade kunnen worden geschakeld.

1.9.2. Gemeenschappelijk rooster
Zie fig. 1.18, vervangingsschema fig. 1.19. We berekenen eerst weer Uo/U(

Ugk= -ug~i.zg

(1-16)

11 = sgUgk-Ia= —sgUg —Ia(sgZg+1)

(1.17)

I.(Z1+Zg)-I1r.+Ug=O

(1-18)

(1.17) in (1.18) geeft Ia(Z1-+-Zg) + sgraUg + ra(sgZg+ 1)1. + Ug=0

Dus Ia =

— Ug(l+sgra)
Zj 4- Zg + ra + sgraZg

— Ug(l+;z)
Z| + ra + Zg(l + /t)

(119)
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Fig. 1.18. Schakeling met gemeenschappelijk rooster.
Fig. 1.19. Vervangingsschema bij fig. 1.18.
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Verder is Uo= — IaZb dus

Uo

(i-i-rfz,

Ug

Z| + ra + Zg(l + p.)

(1-20)

Uit onze rekenregel volgt: Zo= ra +

Z =

+ 1 )Zg

Zi+r,
/i+l

Steeds geldt /z > 1, zodat
Uo_
A^Zj
_
_ Z, + ra
+ ^Z«
g’; Zj
U,
Z, + r. + MZg’ Zo
° =r.
r-+/iZ
Zi
„

Voor praktische schakelingen zal in vele gevallen nog gelden
H|Zg| < ra
Uo _

_

gZ|;,
It ~ s
^gZ|

en

|Zj| < ra. In dit geval geldt

_
Z
Zoo —

ra,

_ _ 1
Zj —

.

Versterking en uitgangsimpedantie zijn dus ongeveer dezelfde als bij de schakeling met
gemeenschappelijke kathode, de ingangsimpedantie is echter zeer laag. Dit gedrag is
alleszins begrijpelijk. Ten aanzien van de versterking kan men hetzelfde gedrag verwachten
bij sturing op de kathode als bij sturing op het rooster. Het verschil wordt veroorzaakt
door twee effecten, nl.
a. Bij sturing op de kathode varieert ook de anodespanning ten opzichte van de kathode.
Daardoor treedt de factor /i+ 1 in de formules op in plaats van de factor p.
b. Over Zg ontstaat ook nog een (tegenwerkend) sturend signaal omdat Zg doorlopen
wordt door de signaalstroom. Als echter geldt /zZg< ra. is dit effect niet van belang.
Dal de ingangsimpedantie laag is valt eveneens gemakkelijk te begrijpen: de stuurelektrode voert nu de volledige signaalstroom. Een spanning Ug geeft bij benadering een
stroom sgUg, de ingangsimpedantie zal dus ongeveer l/sg bedragen.
Men kan zich afvragen of het ooit zin heeft deze schakeling toe te passen. Immers als een
lage Zj gewenst is kan men dit ook met de schakeling met gemeenschappelijke kathode
gemakkelijk bereiken door de roosterweerstand Rt voldoende klein te kiezen. Het voor
deel blijkt als we de buiscapaciteiten mede in de beschouwing betrekken. Bij een triode in
de schakeling met gemeenschappelijke kathode heeft men vaak veel last van de capaciteit
Cag tussen anode en rooster. Het uitgangssignaal werkt daardoor terug op de ingang,
hetgeen bij hoge frequenties tot instabiliteiten aanleiding geeft. Bij de schakeling met
gemeenschappelijk rooster is er vrijwel geen terugwerking tussen uitgangs- en ingangselektrode, het rooster werkt als afscherming tussen anode en kathode. In dit opzicht heeft
de triode in gemeenschappelijke roosterschakcling dus de eigenschappen van een pentodc.
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Dit is van belang bij versterkers voor zeer hoge frequenties (bijv. 100 tot 1000 MHz) voor
zeer kleine signalen (bijv, ingangstrap van een tv-ontvanger). Een pentode geeft meer ruis
dan een triode, zodat toepassing van een triode voordelen heeft. Veldeffecttransistoren ver
tonen als gevolg van hun opbouw meestal vrij grote waarden van de met de Cag overeen
komende terugwerkingscapaciteit. Ook hier kan derhalve deze schakeling soms met voor
deel toegepast worden in afgeslemde hf-trappen.
Fig. 1.20 toont een op deze wijze geschakelde ingangstrap.

+ I
Z|
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Ca8
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\
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Fig. 1.20.Ingangstrap in schakeling met gemeen
schappelijk rooster.
Rk dient voor de gelijkstroominstelling,
Ck is de ontkoppeling van Rk,
Cag staat parallel aan de capaciteit van de
uitgangskring.

1.9.3. Schakeling mei gemeenschappelijke anode (kathodevolger)
Zie fig. 1.21. We berekenen (voor de afwisseling en omdat het hier eenvoudiger is) de ver
sterking. Zj en Zo op een iets andere manier.
Is | ZJ <$ |Zi|, dan is Uj ~ Ug. Verder bedenken we dat de inwendige weerstand r, in deze scha
keling parallel staat aan Z,. We kunnen de buis dus vervangen door een buis met oneindig
hoge inwendige weerstand, mits we in plaats van Zj zetten Zp=raZj/(ra + Z|). Dan is
Ia=Ik = sgUgk = sg(Ug-IkZp),

dus

k=
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Fig. 1.21. Kathodevolger.

zodat

uo=ikzp =
Uo =

U,

5gU«ZP

1 + sgZp

of

S8ZP

l+s,Zp

Evenals bij de emittervolger is de spanningsversterking dus < 1. Is sgZ, > 1. dan nadert de
versterking tot 1. Volgens onze regel volgt Zouit 1 — sgZo(l + /z-1)=0, dus

■
z.

Z, kunnen we niet volgens onze regel berekenen want, doordat we de invloed van R, niet
in rekening hebben gebracht komt Zg niet in de formule voor. Hiertoe zouden we dus de
volledige formule moeten opschrijven. Een veel eenvoudiger methode is echter de volgende:
de spanning tussen rooster en aarde is Ug. Was de kathode ook geaard, dan zou de stroom
door R, 'zijn Ug/Rp Nu is de spanning over
echter
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uB-uo = ug

s»Zp
Ug =
1 + SgZp

1

-u,

1+^z,'p

De stroom door Rt is dus

Ki(l + sgZp)De ingangsimpedantie is dus Kjl+SgZp). Als |Zp| >l/sg wordt de ingangsimpedantie
zeer groot. Is bijv. Ri = l MQ en sgZp=20, dan wordt Zj = 21 MQ. De ingangscapaciteit
Cgk, die parallel staat aan Rit wordt met dezelfde factor (1 + sg Zp) verkleind. De ingangs
capaciteit kan dus zeer laag worden. Dit is o.a. belangrijk voor meetkoppen van elektro
nische meetinstrumenten.
Met een kathodevolger kan men dus zeer hoge ingangsimpedanties bereiken, veel hoger
dan met een emittervolger. Vooral bij versterkers voor meetdoeleinden is het vaak van
belang zo’n bijzonder hoge ingangsimpedantie te hebben.
Tegenwoordig gebruikt men in gevallen waarin een zeer hoge ingangsimpedantie gegewenst wordt, veldeffecttransistoren. Hun ingangsimpedantie is nog hoger dan die van
conventionele vacuümbuizen, waarin het rooster meestal nog een zeer geringe stroom
trekt. Veldeffecttransistoren vertonen ingangsimpedanties van 1O10 Q en hoger. Ze moeten
weliswaar in schakelingen ook voorzien worden van een lekweerstand, doch deze mag hier
zeer hoog worden gekozen, desgewenst tientallen MQ. Het vervangingsschema komt over
een met dat van de vacuümbuis. Ook de numerieke waarden van sg en ra liggen bij prakti
sche veldeffecttransistoren in dezelfde orde van grootte als bij normale vacuümbuizen.
Alle hier gegeven beschouwingen over schakelingen met buizen gelden algemeen voor veldeffectcomponenten.
Wil men in een geval waarin een zeer hoge ingangsimpedantie vereist is om praktische
redenen geen vacuümbuis of een veldeffecttransistor gebruiken, dan kan men zijn toevlucht
nemen tot het in cascade schakelen van twee emittervolgers (fig. 1.22 a). De ingangsimpe
dantie van de tweede transistor bedraagt ongeveer aeZr Deze impedantie fungeert als belastingimpedantie van de eerste trap, zodat de ingangsimpedantie hiervan ca. ae2Z,
bedraagt. De schakeling wordt wel ‘Darlington pair’ genoemd. Hierbij moeten nog twee op
merkingen worden gemaakt. In de eerste plaats merken we op dat de instelling moeilijk
heden kan geven: de basisstroom van T2 is gelijk aan de emitterstroom van Tl. T2 staat
dus ingesteld op een veel hogere stroom dan Tl. Wil men een excessief grote stroom in T2
vermijden, dan moet men voor Tl een transistor kiezen die reeds bij zeer lage instelstroom
een hoge waarde van ae vertoont. Met moderne siliciumtransistoren is dit inderdaad moge
lijk, er bestaan typen die bij een instelstroom van bijv. 10 pA reeds een hoge waarde van ae
vertonen. De tweede opmerking is dat verwaarlozing van de invloed van rc nu is het alge
meen niet geoorloofd is. De ingangsimpedantie kan niet hoger worden dan rc. Ook hier
brengen de moderne Si-transistoren uitkomst, want rc kan hier zeer hoog zijn. Bovendien
kan rrien de schakeling zonodig nog modificeren om een nog hogere ingangsimpedantie te
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verkrijgen (zgn. ‘bootstrapping’). Met dit type schakelingen kan men zonder veel moeite
enkele MQ ingangsimpedantie bereiken. De spanningsversterking is echter kleiner dan 1.
I n het bijzonder in monolithische geïntegreerde versterkerschakelingen ontmoet men ook
dikwijls de Darlington-configuratie in CE-uitvoering (fig. 1.22b). Omdat Ie2 = oc2^ei
is ook re i ae2 re2- Is aei=a®2=az, dan geldt voor de ingang dus R,« ae (re j 4- ae re2)« 2a* rc2De ingangsweerstand is dus aanzienlijk hoger dan die van T2, wanneer deze in CE-schakeling wordt gebruikt. Verder is At& —a*, terwijl Aym —RJ2rc, derhalve de helft van de
versterking die T2 in CE-schakeling geeft. Het voordeel van deze schakeling is dat zij een re
delijk hoge ingangsimpedantie combineert met een flinke spanningsversterking.
Gaat het er om een zeer lage uitgangsimpedantie te realiseren, dan is de emittervolger
in het voordeel t.o.v. de kathodevolger. De steilheid van de meeste buizen is niet groter dan
15 mA • V ~1. Bij transistoren is de steilheid [d.i. l/(re + rb/ae)] groter, namelijk bij /E= 1 mA
reeds ca. 40 mA-V*.
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I
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Fig. 1.22. ‘Darlington pair’; (a) als emittervolger, (b) als CE-schakeling.
1.10. ONTWERPVOORBEELD

Gevraagd wordt een kathodevolger te ontwerpen die een signaal met een top-tot-top (tt)-waarde
van 1 V moet afgeven aan een kabel die is afgesloten met zijn karakteristieke impedantie, welke 135
Q bedraagt. De uitgangsimpedantie van de kathodevolger zelf is l/sr Willen we een kleinere uitgangsimpedantie hebben dan de hiermee overeenkomende waarde, dan kunnen we een extra weer
stand parallel schakelen. Dit laatste gaat echter ten koste van de versterking. De gevraagde uit
gangsimpedantie van 135 Q is echter gemakkelijk te realiseren, daar de steilheid hiertoe moet bc33
1

+ 250 V

u I
Kkl

T

r
1
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Fig. 1.24. Cascodeschakeling.

dragen sg = Tj3, d.i. 7,4 mA V" ’. Een buis, die zo kan worden ingesteld dat de steilheid deze waarde
heeft, is gemakkelijk te vinden.
Zij het instelpunt dat bij de gekozen buis de vereiste steilheid geeft gegeven door UGK = — 1,5 V,
17AK=15O V, /K= 10 mA. Zij de beschikbare voedingsspanning 250 V. Dan moet (fig. 1.23)
250-150

/?ki "F ^k2 = ------] Q----- kQ = 10 kQ

Dc uitgangsimpedantie wordt gevormd door de parallelschakeling van l/sg en Rkl + Rk2. Aange
zien Kkj + J?k2 > l/sg kunnen we de invloed van Rkl +Rk2 op de uitgangsimpedantie verwaarlozen.

Om UCK = — 1,5 V te maken moet Kkl =

kQ = 150 Q

K, kiezen we groot, bijv. R} = 1 MO. De spanningsversterking bedraagt nu sgZ|/(l +sgZ,) = j.Het
benodigde stuursignaal bedraagt dus 2 V (tt).

1.1 1. C ASCODESCH A KELING

Afgezien van het ‘Darlington pair’, hebben we ons in het voorgaande beperkt tot schake
lingen met één buis of transistor. De behandelde analysetechnieken zijn echter algemeen
bruikbaar, ook als we te maken hebben met combinatieschakelingen. Er bestaan ver
scheidene van zulke schakelingen. Als belangrijk voorbeeld beschouwen we de veelvuldig
toegepaste zgn. cascodeschakeling (fig. 1.24)- die beschouwd kan worden als een serieschakeling van een trap met gemeenschappelijke kathode en een trap met gemeenschappe
lijk rooster. Men gebruikt meestal gelijke trioden (zgn. dubbeltrioden). De weerstanden
R\ en R2 dienen om het rooster van de ‘bovenste’ buis in te stellen. De condensator C
ontkoppelt deze weerstanden. Uit het vervangingsschema lezen we af (fig. 1.25):

I

IO

ra

\/ I'
~a= k

ra

tA
Fig. 1.25. Vervangingsschema bij fig. 1.24.
Fig. 1.26. Vervangingsschema ter bepaling van de uitgangsimpedantie.
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Uk*

ra(ïa

5gUg),

dus

sgUg<kr — — sgUk-— — ;z(Ia —sgUg)

Derhalve I'= Ia+/ï(Ia-sgUg), zodat
1»^+ [Ia + /z(Ia- sgUg)]rB+ (Ia - sg Ug)ra = 0,

waaruit volgt

Ia =

Mfr+l)Ug
Ki+r.(/x+2)

Voor elke normale schakeling zal gelden ra(^ + 2)

zodat

-■Ri/zfc+ljUg
8 ___ K|/zUg
Uo= -I.R, =
^a(^ + 2)
~
ra
Ter bepaling van de uitgangsimpedantie beschouwen we fïg. 1.26. Brengen we op de uitgangsklemmen een spanning U aan, dan gaat er een stroom Ia vloeien. Nu is sgUg-k< =
— sgUk- = — sgIara. De stroom Ia volgt dus uit

U = Ia (1 + sg ra) ra+Ia ra, zodat

Ro=U/Ia = (2 + ^) ra

De uitgangsimpedantie is dus zeer hoog. Qua versterking en inwendige weerstand heeft de
schakeling blijkbaar pentodekarakter. De capacitieve terugwerking via Cag is zeer gering,
immers de versterking van de ‘onderste triode’ is ongeveer —1, tengevolge van de lage
belastingweerstand van deze buis (% 1/sJ. Het Millereffect speelt dus een zeer geringe rol.
Ook in dit opzicht vertoont de schakeling pentodekarakter. Qua ruiseigenschappen heeft
de schakeling echter triodekarakter, daar de invloed van de verdeling van de kathodestroom tussen schermrooster en anode op de ruis (zgn. ‘verdelingsruis’) ontbreekt.
Met transistoren kan men op analoge wijze een cascodeschakeling opbouwen. De voor
delen zijn hier echter minder sprekend. Goede transistoren vertonen een zeer geringe terugwerkingscapaciteit (zie hoofdstuk 2) en de uitgangsimpedantie van de conventionele CEschakeling is voor vele toepassingen groot genoeg. In monolithische geïntegreerde versterkerschakelingen streeft men dikwijls naar zeer hoge waarden van Ro. Om deze reden
vindt de cascodeschakeling met transistoren hier wel toepassing. De uitgangsimpedantie
komt dan overeen met die van de ‘bovenste’ transistor die in CB-schakeling werkt, dus
terwijl de ingangsimpedantie overeenkomt met die van de ‘onderste’ transistor die
in CE-schakeling werkt (ga dit na aan de hand van het vervangingsschema).
Met veldeffecttransistoren is de cascodeschakeling van groot belang. Deze vertonen van
nature een tamelijk grote capacitieve terugwerking, terwijl ook de inwendige weerstand
van de thans beschikbare typen vrij laag is (enkele tientallen kQ). Een zeer hoge waarde van
de uitgangsimpedantie kan men dan verkrijgen door voor de ‘onderste’ transistor niet een
veldeffecttype te kiezen, doch een normale. Dit is natuurlijk alleen aanvaardbaar als de rela
tief lage ingangsimpedantie van deze in CE-schakeling werkende transistor geen bezwaar
vormt.
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2. BUIZEN EN TRANSISTOREN BIJ HOGEFREQUENTIES

2.1.BUIZEN BIJ HOGE FREQUENTIES

Bij hoge frequenties kan het gedrag van de buis als lineaire versterker niet meer beschreven
worden met alleen sg en ra. In hfdst. 3 deel I (Technica 35) hebben we reeds gezien dat daar
naast de buiscapaciteiten een rol gaan spelen (fig. 2.1). Bij een pentode is Cag zeer klein door
de afschermende werking van schermrooster en remrooster (grootte-ordes: Cgk ~4 a 8 pF,
Cak«3 pF, Cag bij pentode «0,005 pF, bij triode « 2 pF). Deze capaciteiten mogen tot bij
zeer hoge frequenties worden opgevat als geconcentreerde capaciteiten; zij zijn inherent
aan de constructie van de buis met zijn elektrodensysteem van eindige afmetingen. Cag en
Cak hangen vrijwel niet af van de instelling van de buis; Cgk hangt wel van de instelling af,
dit is een gevolg van de ruimtelading in de ruimte tussen kathode en rooster. Wanneer er
stroom in de buis vloeit is Cgk ongeveer j maal zo groot als in afgeknepen toestand. Deze
factor hangt samen met het feit dat de potentiaal een J-machts functie van de plaats is
[hfdst. 2, deel I (Technica 35)].

I

=^cak
C^=r=
Fig. 2.1. Parasitaire capaciteiten bij vacuümbuis.

De wijze waarop de buiscapaciteiten het gedrag van de buis als lineaire versterker beïn
vloeden is behandeld in hfdst. 4, deel I (Technica 35) (eindige bandbreedte en fasedraaiing
bij hoge frequenties).
Bij de afleiding van het vervangingsschema van de buis is stilzwijgend aangenomen dat
de looptijd van de elektronen in de ruimte tussen k en g klein is t.o.v. de periodeduur van
het te versterken signaal. Voor buizen in conventionele constructie is deze aanname juist
tot frequenties omstreeks 50 MHz. Bij hogere frequenties is hieraan echter gewoonlijk niet
voldaan, de eenvoudige beschouwing faalt dan.
Wat gebeurt er als deze looptijd niet meer verwaarloosd mag worden? Beschouw één
enkel elektron dat uit de kathode vertrekt. Een lading q ter plaatse .v(fig. 2.2) induceert in
het rooster een lading Q = qx/d en in de kathode een lading q — Q. Is v de snelheid van het
elektron, dan wordt in het rooster een stroom geïnduceerd:

37

.
dQ
qv
‘g~ dt ~ d

Wanneer er geen ruimtelading is en we nemen aan dat het roostervlak een equipotentiaalvlak is en dat de roosterpotentiaal constant is, dan is de beweging van het elektron eenparig
versneld, dus ïg heeft een driehoekige vorm (fig. 2.3a). r is de looptijd van hel elektron in de
ruimte tussen kathode en rooster. Is er wel ruimtelading. dan heeft ïg=/(t) een iets ander
verloop, de mathematische beschrijving is dan wat moeilijker.
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Fig. 2.2. Elektron tussen kathode en rooster.
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0
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r=0
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(a)
Fig. 2.3. Geïnduceerde roosterstroom.

jgdr= -q

i,dt = 0
0

(b)

Vervolgens komt het elektron in de ruimte tussen g en a. De in het rooster geïnduceerde
stroom keert nu van richting om (fig. 2.3b); t' is de looptijd in de ruimte tussen g en a. Op
t = T + r' bereikt het elektron de anode. De gemiddelde waarde van de totaal geïnduceerde
roosterslroom is nul. Als er meer elektronen zijn verandert de beschouwing niet principieel;
we moeten dan de bijbehorende inductiestromen sommeren. In de roosterketen ontstaat
dus geen gelijkstroom, echter wel hoogfrequente wisselstroompjes. Deze laatsten vertonen
willekeurige (statistische) fluctuaties, m.a.w. ze leveren een bijdrage tot de zgn. ‘ruis’. Men
spreekt van geïnduceerde roosterruis (induced grid noise).
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Fig. 2.4. Faseverschuiving tussen roosterspanning en roosterstroom.

Nemen we nu aan dat het rooster een sinusvormige wisselspanning voert en dat dit
signaal ten tijde t = tx een maximum vertoont (fig. 2.4). Het aantal elektronen dat op dit
moment de kathode verlaat hangt direct samen met de grootte van deze spanning. Er ont
staat een geïnduceerde roosterstroom die juist nul is (omslaat van positief naar negatief)
op het tijdstip tx + r.
Dit betekent dat de grondgolf van de geïnduceerde roosterstroom ook juist door nul
gaat op het tijdstip fj + t. Is r klein ten opzichte van de periodeduur l//van het roostersignaal, dan bestaat er een faseverschuiving van 90° tussen roosterspanning en rooster
stroom, m.a.w. de roosterstroom is zuiver capacitief, het reële deel van de ingangsimpedantie is oneindig. Dit is de situatie die we bij lage frequenties hebben. Is echter t niet meer te
verwaarlozen t.o.v. \/f dan valt het nulpunt van niet meer samen met het maximum van het
signaal (fig. 2.4). De faseverschuiving is niet precies 90°, doch 90° — 0, waarbij 0 = cot. De
ingangsstroom is niet meer zuiver capacitief, m.a.w. de ingangsimpedantie heeft een reële
component gekregen. Een nauwkeurige analyse leert dat het reële deel van de ingangsadmittantie toeneemt met het kwadraat van de frequentie.
Voor de anodestroom geldt een analoge beschouwing. De anodestroom is dus bij hoge
frequenties niet meer precies in fase met de roosterspanning, d.w.z. de steilheid wordt een
complexe grootheid.
Een tweede verwaarlozing die we steeds stilzwijgend hebben.toegepast is dat de zelfinducties en wederzijdse inducties van de inwendige toevoerleidingen naar de elektroden in de
buis verwaarloosbaar klein gedacht zijn. Bij zeer hoge frequenties is dit niet meer toelaat
baar, met name de zelfinductie van de kathodeleiding blijkt dan een rol te spelen. Een
nadere analyse leert dat ook hierdoor de ingangsimpedantie een reëel deel krijgt.

Brengt men alleen de invloed van de zelfinductic Lk van de kathodeleiding in rekening, dan heeft
men (fig. 2.5)
U8 = *g/jwCgk + (Ig 4- Ik)j(i>Lk

(2.1)

Ik ~ sgUgk = sglg/jcoCgk

(2-2)

Uit (2.1) en (2.2) volgt
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— Ug/Ig — l/ja)Cgk+jcoLk + sgLk/Cgk

(2-3)

Zj bevat dus een reële component, die van belang wordt in het frequentiegebied waar niet meer geldt
s,Lk< 1/co.

t

Fig. 2.5. Invloed van de zelfinductie
van de kathodeleiding.

Beide genoemde effecten zijn er de oorzaak van dat de ingangsweerstand van een buis in .
conventionele constructie bij zeer hoge frequenties lang niet meer oneindig is. In het vhfgebied is de ingangsweerstand van een conventionele triode meestal in de grootte-orde van
enkele kfl Het vervangingsschema van een buis bij hoge frequenties heeft dus dezelfde
gedaante als dat van een transistor bij lagere frequenties’ Men kan het gedrag in schakelin
gen dan het gemakkelijkst beschrijven met behulp van (complexe) y-parameters.
De conventionele constructie is door dit alles bruikbaar voor buizen tot ca. 1000 MHz.
Bij buizen voor nog hogere frequenties pas men afwijkende constructies toe (schijftriodes).
Ook bestaan er buizen waarbij de versterkingseigenschappen juist berusten op de eindige
looptijd van de elektronen. Tot deze groep behoren de zgn. inhaalbuizen (klystrons) en de
lopende-golfbuizen. Op deze bijzondere uitvoeringen gaan we hier niet verder in.

2.2.TRANSISTOREN BIJ HOGE FREQUENTIES

2.2.1. Barrièrecapaciteiten
Bij de behandeling van de werking en het gedrag van transistoren hebben we ons tot nog toe
beperkt tot beschouwingen waarbij de traagheid der zich afspelende processen geen rol
speelde. We verkregen daardoor vervangingsschema’s welke uitsluitend reële grootheden
bevatten. De verkregen resultaten zijn daarom slechts geldig voor lage frequenties. Evenals
we bij elektronenbuizen bij hoge frequenties rekening moeten houden met de buiscapaciteiten en met looptijdeffecten, zo moeten we ook bij transistoren rekening houden met over
eenkomstige verschijnselen.
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Fig. 2.6. Fysisch vervangingsschema voor lage frequenties.

Bij het opstellen van vervangingsschema’s zijn we uitgegaan van een ‘fysisch vervangings
schema’ voor wat we genoemd hebben de ‘intrinsieke transistor’, Hfdst. 8, deel I (Technica
35). Door toevoeging van de ohmse weerstand van de basis ontstond hieruit een fysisch ver
vangingsschema (fig. 2.6) voor de complete transistor (de ‘extrinsieke transistor’).
De emitter-basisbarrière kan men zich in dit schema denken tussen de punten e en b', de
basis-collectorbarrière tussen b' en c. Zoals we vroeger reeds gezien hebben ontstaat aan de
pn-rovergang een ruimteladingslaag van eindige breedte, welke daardoor een zekere capaci
teit heeft, de junctie- of barrièrecapaciteit. Een eerste uitbreiding van het schema van fig.
2.6 kan dus daarin bestaan dat we de beide barrièrecapaciteiten aanbrengen. Omdat de
breedte van het ruimteladingsgebied (depletion layer) afhangt van de spanning over de
junctie hangen ook deze capaciteiten af van de instelspanningen.

2.2.2. Traagheid van het lading transport
Het optreden van deze capaciteiten is niet de enige oorzaak van het veranderende gedrag
bij hoge frequenties. De belangrijkste rol wordt gespeeld door het ladingtransport in de
basis. We weten reeds dat dit ladingtransport plaats vindt door middel van diffusie. Aan de
emitterovergang worden ladingdragers geïnjecteerd in het ritme van het sturende signaal.
Een nadere bestudering van het transportmechanisme leert dat dit kan worden beschreven
met behulp van dezelfde differentiaalvergelijking als het transport van elektrische lading via
een transmissielijn die opgebouwd kan worden gedacht uit infinitesimaal kleine RCsecties (fig. 2.7). In dit model vertolken r{ en C het diffusieproces, rd vertolkt het verlies aan
ladingdragers tengevolge van recombinatie.
Men kan nu op grond van deze analogie een vervangingsschema opstellen waarin
onder meer een transmissielijn van het beschouwde type voorkomt. Een complicatie vormt
hierbij nog het feit dat ten gevolge van het Early-effect de basisbreedte niet constant is.
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doch varieert in het ritme van het uitgangssignaal, hetgeen dus betekent dat ook de lengte
van de transmissielijn in dit ritme varieert.
Het is duidelijk dat een dergelijk gecompliceerd vervangingsschema in de praktijk niet
goed hanteerbaar is. Men heeft daarom vervangingsschema’s ontwikkeld waarin het ge
drag van de transmissielijn op eenvoudige wijze benaderd wordt. Bij het gebruik van deze
vervangingsschema’s moet men bedenken dat ze benaderingen van de werkelijkheid zijn,
hun toepasbaarheid beperkt zich tot een bepaald frequentiegebied. Binnen dit frequentiegebied zijn ze goed bruikbaar, buiten dit gebied dient men voorzichtig te zijn.

Het frequentiegebied buiten dat waarvoor een versterker ontworpen wordt is soms ook van belang,
met name is dit zo bij versterkers waarin zgn. tegenkoppeling over enkele trappen wordt toegepast
(zie hfdst. 4).
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Fig. 2.7. RC-lijn als model van het ladingtransport door diffusie in de basis.

De bovenbedoelde benadering kan op verschillende manieren plaats vinden. Langs mathe
matische weg kan men de signaaloverdracht via de in het model voorkomende transmissielijn beschrijven. Op deze wijze vindt men het verband tussen de ingangs- en de uitgangsstroom, d.w.z. de verhouding tussen Ic en Ic. Wie vertrouwd is met de theorie der transmissielijnen zal begrijpen dat dit verband uitgedrukt wordt door een complexe hyperbolische
functie. Men kan deze functie in een reeks ontwikkelen en zo tot een eerste-orde benadering
komen. Op deze wijze vindt men een eenvoudige complexe uitdrukking voor de verhouding
van Ic en Ic, d.w.z. voor de stroomversterkingsfactor. Voor de afleiding wordt verwezen
naar de literatuur, we volstaan hier met het vermelden van het resultaat. In de eenvoudigste
benadering stelt men
«b =

«o
1 +jco/wa

(2.4)

Hierin stelt a0 de stroomversterkingsfactor bij zeer lage frequenties voor. Bij de hoekfrequentie coa is de absolute waarde van ab met een factor ^/2 afgenomen (3 dB-frequentie), de
fasedraaiing is dan volgens de formule 45°. De polaire figuur is een halve cirkel (fig. 2.8).
Deze formule voor ab stelt een eerste benadering voor. In werkelijkheid blijkt het verloop,
vooral voor wat betreft de fase, af te wijken (gestippelde kromme).
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Fig. 2.8. Polaire figuur van de complexe stroomversterkingsfactor ab.
Een betere benadering geeft de formule

ab
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(2-5)

1+j —

Voor een legeringstransistor (homogene basis) is m «0,22. Voor een zgn. drifttransistor is m
hoger (m«0,6 a 0,7).

Drifttransistoren zijn transistoren waarbij de basis niet homogeen is gedoteerd. Men richt het fabri
cageproces zo in dat een ‘doteringsprofiel’ ontstaat, waarbij de dotering aan de emitterzijde van de
basis hoog is t.o.v. die aan de collectorzijde. Dit heeft belangrijke voordelen. Het doteringsverloop
geeft aanleiding tot een ‘ingebouwd’ elektrisch veld in de basis. Dit veld is zo gericht dat het trans
port der geïnjecteerde ladingdragers hierdoor geholpen wordt, het transport vindt dus niet meer
alleen door diffusie plaats, er is ook een driftcomponent (vandaar de naam drifttransistor). Dat zo’n
ingebouwd driftveld ontstaat kan men gemakkelijk begrijpen, immers een concentratiegradiënt
van de meerderheden (dus een gradiënt in de dotering) geeft altijd aanleiding tol een diffusiestroom,
die een zodanige ladingverdeling opbouwt dat een tegenwerkend elektrisch veld ontstaat. Dit
mechanisme hebben we reeds leren kennen bij de bestudering van de pn-junctie, waar immers ook
op deze wijze een ingebouwd elektrisch veld ontstaat. Het zo ontstane elektrische veld helpt het
transport der geïnjecteerde minderheden, d.w.z. de frequentie co, neemt toe.
Moderne transistoren worden vervaardigd in de zgn. diffusietechniek, waarvan verschillende tech
nische uitwerkingen ontwikkeld zijn [hfdst. 8, deel I (Technica 35)]. Het is een eigenschap van de
diffusietechniek dat deze altijd een inhomogene dotering bewerkt. Door een juiste beheersing van
het fabricageproces kan men het voor de goede werking zo gunstige driftveld de gewenste gedaante
geven. Bovendien kan men, doordat men de fabricage bij toepassing van de diffusietechniek zeer
goed in de hand kan houden, zeer geringe basisbreedten realiseren, zodat de looptijd in de basis
verder afneemt. Bovendien biedt deze techniek de mogelijkheid de collector lichter te doteren dan
de basis. Hierdoor, en door de vorm van het doteringsprofiel van de basis, is ook bij zeer geringe
• basisbreedte ‘punch through’ niet te duchten; bij moderne transistoren is de basisbreedte in de orde
van 1 micron. Men kan op deze wijze transistoren vervaardigen die tot 1500 a 2000 MHz bruikbaar
zijn.
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Het invoeren van een complexe ab is niet voldoende om de invloed van de transmissielijn
in het model te benaderen, immers op deze wijze wordt slechts de invloed op het transportmechanisme tot uitdrukking gebracht, de invloed op de ingangsimpedantie echter niet.
De transmissielijn heeft een capacitief karakter en de voor de hand liggende benadering
van de invloed ervan is dan ook dit capacitieve karakter tot uitdrukking te brengen door
middel van een extra capaciteit Cb c over de emitterjunctie. Men noemt dit de diffusie
capaciteit.

Op eenvoudige wijze kunnen we een schatting maken van de grootte van deze capaciteit. We be
schouwen daartoe een transistor met homogene basis. Het transport door de basis vindt dan geheel
plaats door diffusie Als we afzien van de geringe recombinatiestroom is de stroom door de basis
overal even groot. Dit houdt in dat de concentratie der minderheden lineair moet afhangen van de
plaats in de basis. Bij de collectorovergang worden de minderheden alle afgevoerd, de concentratie
is daar dus nul. Bij de emitterovergang geldt voor de concentratie der minderheden in de basis (gaten
in een pnp-transistor), als pb de evenwichtsconcentratie voorstelt
p0 = pb exp (qUE3/kT), zodat

dp0
dC/EB.

Po 9
kT

Fig. 2.9 schetst de verandering van de concentratie der minderheden in de basis onder aanname van
een lineair concentratieverloop, zodat p(x) = p0(l — x/W). Het gearceerde gedeelte komt overeen
met de ladingtoenamc bij een kleine verandering van UEB.. Uit de figuur lezen we af dat de in de
basis opgehoopte lading bedraagt Qb=\qPo W per eenheid van junctieoppervlak (immers p0 is het
aantal gaten per volume-eenheid). De diffusiecapaciteit volgt nu uit
bc

dQb
dUEB.

dQ
b dp
0 = qW poq
dQb
dPo
dpo
EBEB
..
2 kT
dpo dl/
dl/

Verder geldt
,

r» dP

r» PO

waarin Dp de diffusieconstante voor de gaten in de basis is. Dus:

4^

en

- _ 94 W2
be kT 2^

(2-6)

De diffusiecapaciteit is dus evenredig met de instelstroom IE. Met re = kT/qIE kunnen we nog schrijven

Cb.t = W2/2Dvre
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(2-7)

I

dp

basis

collector

cmitter

W

Fig. 2.9. Verandering van de gatenconcen
tratie in de basis.

2.2.3. Vervangingsschema's
Brengen we thans het resultaat van onze beschouwingen tot uitdrukking in het vervangingsschema van fig. 2.6, dan ontstaat het schema volgens fig. 2.10. Hierin stelt CT de
barrièrecapaciteit van de emitterjunctie en Cbc die van de collectorjunctie voor, terwijl
Cbe de difïusiecapaciteit voorstelt. Verder wordt ab gegeven door formule (2.4). Men ziet
dat Cb e en CT parallel staan en dus gecombineerd kunnen worden tot één capaciteit. Hier
tegen bestaat geen bezwaar, mits men maar in het oog houdt dat we in feite met twee verschil
lende capaciteiten te maken hebben. Deze vertonen namelijk een sterk verschillend ka
rakter : CT is sterk afhankelijk van de spanning l/EB en nauwelijks van de stroom IE. De
difïusiecapaciteit daarentegen is evenredig met IE en slechts zeer weinig direct afhankelijk
van t/EB. In de meeste gevallen is Cbe veel groter dan CT; vooral bij hoge waarden van IE
kan men de invloed van CT gewoonlijk verwaarlozen. (N.B. De junctiecapaciteit van een in
doorlaatrichting ingestelde junctie is kleiner dan men zou verwachten op grond van de
geringe theoretische breedte van de ruimteladingslaag omdat in de omgeving der junctie
bij injectie vele ionen in het kristalrooster geneutraliseerd worden door naburige vrije
ladingdragers).
Bij goede hf-transistoren is het Early-effect gering, de belastingweerstand is gewoonlijk
klein en de capacitieve terugwerking tengevolge van Cb-c domineert over de terugwerking
via rc. We kunnen daarom in vele gevallen het Early-effect verwaarlozen, hetgeen het sche
ma verder vereenvoudigt (fig. 2.11). Dit schema wordt nog wel gebruikt, vooral bij bereke
ningen aan CB-schakelingen.
Het schema van fig. 2.11 is zo eenvoudig dat men hiermee zonder veel moeite kan reke
nen. Een bezwaar is dat de evenredigheidsconstante otb in de stroombron complex is en af
hangt van de frequentie. Dit bezwaar kan men opheffen door de stroombron niet te rela
teren aan de gehele stroom Ie, doch alleen aan de stroom door rc. Men krijgt zo het schema
van fig. 2.12. Blijkbaar is Ire = (1 + rjcoCj)-1 Ie en daar C,»Cb«e is de sterkte van de stroom
bron nu bij benadering [a0/( 1 4- jwreCbe)] Ie. Nu volgt uit de eerder genoemde ‘transmissielijnbeschouwing' dat theoretisch cua«l,2 (2 Dp/W2). Volgens 2.7 is l/reCbe«2 Dp/W2.
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Fig. 2.10. hf-vervangingsschema (CB-schakeling).
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Fig. 2.11. hf T-schema (CB).

Gelijkstellen van coa en l/reCb c leidt dus slechts tot een kleine fout, die in de praktijk nog
kleiner kan zijn dan uit de theoretische beschouwing volgt. Het alternatieve schema van
fig. 2.12 is dus ook bruikbaar. Het bezwaar is nu dat de stroombron niet meer evenredig is
met de ingangsstroom. Het elegante van dit schema is dat het uit het simpele fysische schema
waar we van uitgegaan zijn, volgt door eenvoudig twee capaciteiten toe te voegen.
Men kan de schema’s van fig. 2.11 en fig. 2.12 gemakkelijk omrekenen op de CE-configuratie. Bij behandeling van deze schakeling maakt men meestal gebruik van het reeds
eerder behandelde hybride-7i schema, dat voor dit doel bijzonder praktisch blijkt. Zoals in
par. 9.5 en 9.6 van deel I (Technica 35) werd uiteengezet, ontstaat het hybride-7t schema door
in het uitgangsschema volgens fig. 2.6 de tak e-b'-c om te zetten in een n-schakeling, waar46

door het schema van fig. 2.13 onstaat.1 Hierin is rbzc = re/(l — a0) = aerc; ^m=a0^e=a0/re;
rcc= Vf/cc en rbzc = rc/[l - (1 -a0)^ecrc].
Zoals bekend zijn gec en rc beide een gevolg van het Early-efïect en geldt bij benadering
2</ccrcU — ao)~ Voert men deze betrekking in, dan vindt men rct^2 rjctc en rbzc«2rc.
Het If-schema van fig. 2.13 wordt gecompleteerd door de basisweerstand rb toe te voegen
(fig. 2.14). Karakteristiek voor het hybride-7r schema is dat er een spanningsgestuurde
stroombron in voorkomt. De transconductantie of steilheid gm komt nagenoeg overeen met
de conductantie van de basis-emitterovergang ge = l/rc. Een bezwaar van het schema is dat
de stroombron is gerelateerd aan een ‘inwendige’ spanning, nl. l/b.c.
a0/.«.
lc

b'

+

rt

Cbc

Ucb

rb

Fig. 2.12.
Alternatief hf T-schema.
b
{/cc ^cb'

'be

e

1

IQ

0m<4'e

rct

T

Fig. 2.13. Omzetting van de keten e-b'-c
in een n-schakeling.

1. De enige benadering die ter vereenvoudiging van het schema is ingevoerd in de beschouwing, is
dat bij de bepaling van rce is gesteld Ucb^Ucc.
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b

b'
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rbc

rct

ï-------------- ---------Fig. 2.14. Toevoeging van rb.

Het schema is uiteraard geheel gelijk waardig aan het T-schema waaruit het is afgeleid.
Vooral als men de terugwerking verwaarloost, dus rb c en rce weglaat, verkrijgt men een goed
hanteerbaar schema. Hoewel het steeds geldig is en dus ook bij berekeningen over het Ifgedrag van CE-schakelingen gebruikt kan worden, blijkt het T-schema voor dit type
berekeningen meestal doelmatiger te zijn. Voor berekeningen over de hf-eigenschappen
van CE-schakelingen blijkt het hybride-n schema echter bijzonder aantrekkelijk te zijn.
Op dit terrein heeft het zich dan ook een grote populariteit verworven.
Omdat het schema geheel equivalent is aan dat van Tig. 2.6 blijft de beschouwing op
grond waarvan we het hf T-schema van fig. 2.12 opgesteld hebben van kracht. We kunnen
dus het schema van fig. 2.14 direct uitbreiden voor hf-berekeningen door twee capaciteiten
toe te voegen, resp. over de tak b'e (de emitterjunctie) en de tak b'c (de collectorjunctie). Zo
ontstaat het zeer veel gebruikte hf hybride n-schema volgens fig. 2.15.

H Cb.c
t4

J/b

4

+

b'
rb

Fig. 2.15. hf hybride n-schema.
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Het is gemakkelijk als men enig idee heeft van de grootte-orde der in het schema voor
komende grootheden bij normale transisloren. De ohmse weerstand van de basis rb ligt in de
grootte-orde van 50 a 200 Q. Verder geldt rb.cmaere, terwijl re = 25 Q bij IE= 1 mA. Is dus
ac= 100 en re=25 Q, dan is rb e%2,5 kQ. Voorts is ^m%j/e = 40 mA-V-1 bij IE= 1 mA.
Voor de capaciteit Q geldt C| = CT+Cb e-Cj is ongeveer evenredig met IE en kan van
enkele tientallen tot enkele honderdtallen pF bedragen. Cbc is bij goede transistoren gering,
van enkele tienden pF tot enkele pF. De weerstand rb.c is zeer groot (minstens enkele MO),
de invloed hiervan kan gewoonlijk verwaarloosd worden t.o.v. die van Cb c. Tenslotte is
rce«2 rc/ae in de orde van minstens enkele tientallen kQ
Bij hf-schakelingen is gewoonlijk de belastingimpedantie zo laag dat de invloed van rce
verwaarloosd kan worden.
In het afgeleide schema is de factor gm, dit is de sterkte van de stroombron, onafhankelijk van de
frequentie. Een iets nauwkeuriger benadering van het gedrag bij frequenties boven coa krijgt men
door in plaats hiervan te zetten
0.
----------

1
met. cua = ——

l+jf-

r'c"

3wa
Overigens dient men te bedenken dat elk vervangingsschema slechts een benaderende voorstelling
geeft van het gedrag van de transistor. Men kan het schema verder verfijnen, hetgeen dan echter ten
koste van de eenvoud gaat. Een uitbreiding die soms noodzakelijk is, is het toevoegen van 3 capaci
teiten tussen de uitwendige klemmen, dus Cbc, Cbe en Cce. Deze vertolken de capaciteiten tussen de
aansluitdraden en de invloed van de omhulling. De capaciteit Cbc omvat ook nog dat deel van de
barrièrecapaciteit dat behoort tot het niet-actieve deel van de basis. De meeste transistoren zijn zo
geconstrueerd dat de collectorjunctie uitgestrekter is dan de emitterjunctie. Een deel van de collectorjunctie is dus a.h.w. inactief, doch draagt wel bij tot de terugwerkingscapaciteit (de zgn.
‘overlapdiode’). In kritische gevallen doet men er goed aan hiermee rekening te houden.

2.3.HET REKENEN MET HET HYBRIDE n-SCHEMA
Met het n-schema kan men betrekkelijk gemakkelijk berekeningen uitvoeren. Men kan dit
weer doen door de transistor in de te bestuderen schakeling te vervangen door zijn vervangingsschema en dan formeel de maas- en knooppuntsvergelijkingen op te stellen. Als
Z, moet men natuurlijk de volledige belasting invoeren, waaronder begrepen de ingangsimpedantie van een eventuele volgende trap. Een belangrijke vereenvoudiging van het
rekenwerk verkrijgt men door te bedenken dat de terugwerkingsimpedantie, gevormd door
Cb c zeer groot is en nagenoeg zuiver capacitief is. De situatie is dus wat dit betreft vergelijk
baar met de situatie bij een vacuümtriode en de daar toegepaste rekentechniek kan in vele
gevallen ook hier in aanmerking komen.
De bedoelde techniek om de invloed van de terugwerkingscapaciteit (Millereffect) in
rekening te brengen gaat er van uit dat de belasting ongeveer ohms is en dat de terugwer-
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kingsimpedantie groot is t.o.v. de belastingimpedanlie. Het uitgangssignaal is dan bij
benadering in tegenfase met het ingangssignaal en de invloed van de terugwerkingscapaciteit kan teruggebrachl worden op de ingang.
Fig. 2.16 toont een eenvoudige versterkertrap. De belasting R, wordt ohms verondersteld,
terwijl
l/a>Cb c gedacht wordt in het gehele van belang zijnde frequentiegebied. De
invloed der instelweerstanden R\ en R2 denken we ons opgenomen in Rg. Als R, klein is
kunnen rb.c en rcc verwaarloosd worden ten opzichte van Rb Fig. 2.17 geeft het vervangings
schema dat zo ontstaat. Als R{ < l/wCbc geldt Ucc= — 0mUb.cRb dus
A

U«

(2-8)

Avi= — = -É/mRi
'Jb'c

We noemen Avi de ‘inwendige spanningsvcrsterking’.
Vanuit de ingang gezien is de situatie nu als aangegeven in fig. 2.18. Door Cb c vloeit een
stroom
I — (1 — Avj)Ub-e*jcoCb'C
De admittantie die we vanuit b' zien ten gevolge van de aanwezigheid van Cb«c bedraagt
derhalve

(1 - Avi)jwCb c = (l + {/mRl)jwCb.c

We zien dus vanuit b' een capaciteit (1 4- gmRi) Cb-c, die parallel staat aan Ct.
Wanneer aan de gestelde voorwaarden voldaan is kan het vervangingsschema van fig.
2.17 nu vereenvoudigd worden tot dat van fig. 2.19.

I

I
R,

1111
R,

+

«2

Cee

T
50

R« I

Fig. 2.16. Versterkertrap mei ohmse belasting.
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Fig. 2.17. Vervangingsschema bij fig. 2.16.
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Fig. 2.18. Vertolking van de terugwerking op de ingang.
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Fig. 2.19. Unilateralisatie.
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We hebben op deze wijze het vervangingsschema geunilateraliscerd, hetgeen het verdere
rekenwerk zeer vereenvoudigt. Men dient wel te bedenken dat de beschreven unilateralisatie niet altijd geoorloofd is. De belasting dient klein te zijn en nagenoeg ohms. In gevallen
waarin de unilateralisatie niet verantwoord is, moet men gebruik maken van het oorspron
kelijke hybride n-schema.
Voor het geünilateraliseerde schema berekenen we nu de karakteristieke versterkergrootheden. Stellen we Cj + (1 + (/mR|)Cbc = Ciz, dan geldt voor de ingangsimpedantie van
de schakeling
rb’c

Zj = rb +

1 + jwTj ’

(2.9)

waarin Ti=rb.eC-

Fig. 2.20 toont de polaire figuur van Zj.
Voor de spanningsversterking geldt

Uce ^ = A Ube
Ub’e Ube
vi ïï
Ube

Uce
Ubc

Av

Ub*e
Ubc

rb*
=
'•be + rb + ''bjwti
rb-e + rb(l+jcDTi)

1

rbc + rb

• , .

(2.10)
rb

1+jcorj ----- -----rb’e + rb

zodat
Av= -gmRi

1

'b'e + 'b 1 + jtOTj

(2.H)

rb
rb-< + rb

De 3 dB-frequentie volgt dus uit
"4

=7. (' *

^bc

fb
'b-c

—>

rb

co = 0

1(0 = 00

Fig. 2.20. Polaire figuur vanZr
CO= 1/Ti
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Fig. 2.21. Polaire figuur van Av.

^vo= gmR ‘ rb'e + rb

Fig. 2.21 toont de polaire figuur van Av. In de meeste gevallen zullen we niet in de eerste
plaats de spanningsversterking van de transistor zelf willen kennen, dit is Uce/Ubc, doch de
versterking t.o.v. de bronspanning, dit is Uce/Ug. Deze grootheid volgt eenvoudig uit de
gevonden formule voor Av door daarin in plaats van rb te zetten rb + Rp dus
Uce =

.

____________________ 1

d

= -9mR|

%.
b+
'Ve+
+r'b
+K,
^g 1+j

u, -

/ rb + K8
\ *rbt + rb + Rs

(2.12)

De 3 dB-frequentie volgt nu uit
"hg

rb+Rg/

Ti\

(2-13)

De aanwezigheid van RK doet de hf-afsnijfrequentie afnemen. In een cascadeschakeling
van versterkertrappen zal RK in de regel bij benadering gelijk zijn aan de belastingweerstand van de voorgaande trap. Om een grote bandbreedte te verkrijgen moet deze dus laag
gekozen worden.
De stroomversterking volgt uit
Aj — —

Ic _ _
Ub.
(Jm
Ib
gm Ib

Nu is
b'e —

Ai= -gm

1 + jtOTj ’

dus

fb't

1 +ja)Tj

(2-14)

Voeren we nog in gm~ge en rbe=aerc = ae/ge, dan wordt

A,= -ae

1

(2.15)

1 +jtUTj
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Fig. 2.23. Sturing met stroombron.

Fig. 2.22 toont de polaire figuur. Ook hier zullen we gewoonlijk weer geïnteresseerd zijn in
de stroomverslerking t.o.v. een sturende stroombron Ig (fig. 2.23). In dit geval vinden we
_t= _a
- =
8

Rt
.
1________
C/'b'c + rb + ^•g 1-1...i/nr. ____________
rb + R B

-«c

1 +ja>tj

(2.16)

rb'c+rb+^g

De 3 dB-frequentie volgt uit

1
"hg

1 +

'be

rb+^g

(2-17)

Bij sturing met een zuivere stroombron is _Rg=oo. De eindige waarde van R& doet cog toe
nemen. Vergelijking van (2.13) en (2.17) toont dat bij gelijke waarden van 7?g de 3 dBfrcqucnties voor de spannings- en de stroomversterking dezelfde zijn.
Of men in een praktisch geval met de spannings- of met de stroomversterking zal
rekenen is een kwestie van doelmatigheid en van smaak. Het gaat er bij een versterker
gewoonlijk om vermogen te versterken. Aan de ingang wordt door de signaalbron een
vermogen P, afgegeven, terwijl aan de belastingsimpedantie een vermogen Po beschikbaar
komt. Men kan Pt en Po berekenen als men de ingangsstroom, de uitgangsstroom, de ingangsimpedantie en de belastingimpedantie kent. Men kan echter ook uitgaan van de ingangsspanning, de uitgangsspanning en de beide impedanties. Als de inwendige impedantie
van de bron groot is t.o.v. de ingangsimpedantie (sturing met stroombron) is het logisch,
doch niet noodzakelijk, met de stroomversterking te rekenen; als de inwendige weerstand
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van de bron klein is t.o.v. de ingangsimpedantie (sturing met spanningsbron) is het logisch
met de spanningsversterking te rekenen.
De uitgangsimpedantie van de transistor is, als we het gcünilateraliseerde schema met
verwaarlozing van rbc gebruiken, natuurlijk eenvoudig gelijk aan rcc. Het verwaarlozen
van rb.c is in dit geval echter niet geoorloofd; brengen we rb-c eveneens in rekening, dan wordt
^o=lrcc- Praktisch zal gewoonlijk gelden
rce, zodat de uitgangsimpedantie van de
schakeling overeenkomt met Rb Voor een bepaling van de capacitieve component in de
uitgangsimpedantie moet men uiteraard uitgaan van het volledige hybride n-schema. Ver
waarlozen we rbc en rcc, dan vinden we

Yo= ^-«>Cb.c |j +

_________ 9c__________

gbe4d"Ci + l/(rb+Rg)

(2.18)

Bezien we nu naderde formule voorde versterking (2.12). We zien hieruit dat de versterking
evenredig is met R, (zolang
rcc). In dit opzicht is de situatie als die bij een vacuümpentode. Ten aanzien van de bandbreedte is de situatie echter anders: bij de vacuümbuis is
de bandbreedte (o>h) omgekeerd evenredig met K(, bij de transistor niet. In formule (2.13)
komt op de eerste gezicht R| zelfs in het geheel niet voor. Dit is echter slechts schijn: Rg
wordt bepaald door de belastingweerstand van de voorafgaande trap en bovendien hangt
de grootte van C, ook af van Rb immers is C'i = Ci + <7mR1Cb c. Het verband tussen band
breedte en Rt is echter niet omgekeerd evenredig: zolang Rs niet groot is ten opzichte van
rb heeft Rg niet zo’n sterke invloed op de bandbreedte.

Uit (2.13) blijkt dat voor een hoge waarde van a>g (bredebandversterkers) nodig is dat r, zo klein
mogelijk is en dat rb zo klein mogelijk is. Een kleine waarde van t, vereist voor alles een geringe
waarde van de diffusiecapaciteit.
We hebben eerder gezien dat hiertoe de basisbreedte zo klein mogelijk moet zijn terwijl verder het
toepassen van een inhomogene dotering van de basis gunstig is (drifttransistor). Voor een goed
emitterrendement moet echter de dotering van de basis aan de emitterzijde laag zijn t.o.v. het
doteringsniveau van de emitter. Om de vereiste doteringsgradiënt in de basis te verkrijgen moet de
dotering van de basis aan de collcctorzijde nog aanzienlijk lager zijn dan aan de emitterzijde. De
lage dotering (hoge soortelijke weerstand) en de geringe breedte van de basis leiden tot een grote
waarde van rb, hetgeen de hf-eigenschappcn ongunstig beïnvloedt. Men ziet hieruit dat men een
constructief compromis moet vinden waarbij alle factoren zorgvuldig tegen elkaar afgewogen
worden. Door een ingenieuze keuze van de geometrie van de opbouw kan men vrij lage waarden
van rb (grootte-ordc 50 Q) bereiken zonder een grote diffusiecapaciteit of een slecht emitterrende
ment te moeten aanvaarden.
Ten aanzien van de collector merken we op dat aan de basiszijde de dotering laag dient te zijn
t.o.v. die van de basis aan de collcctorzijde, om de terugwerking (Early-effect) gering te houden.
Bovendien bereikt men hiermee dat de verarmingslaag (depletion layer) relatief breed wordt, zodat
de barrièrecapaciteit Cb.c. en daarmee de capacitieve terugwerking, gering wordt. Uit dit alles blijkt
dat de emitter verreweg het hoogste doteringsniveau heeft, de collector het laagste. De soortelijke
weerstand van het collectormateriaal is daardoor relatief hoog. Dit kan leiden tot ongewenst grote
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waarden van de ohmse weerstand van de collector. Met name bij schakeltransistoren dient men dit
te vermijden. Wil men de ohmse weerstand van de collector laag houden zonder extra terugwerking
te introduceren dan moet men de collector zo opbouwen dat aan de basiszijde een klein gebied zeer
laag gedoteerd is terwijl buiten dit gebied de dotering hoger gekozen wordt. Deze constructie is
mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de epitaxie [hfdst. 8, deel I (Technica 35)]. Vele
moderne hf-transistoren en met name schakeltransistoren, zijn voorzien van een epitaxiale collector.
De oude legeringstransistoren waren in vele opzichten symmetrisch opgebouwd: de eenvoudige
legeringstechniek leidde tot gelijk gedoleerde emitter- en collectorgebieden. Men kan inderdaad
sommige legeringstransistoren ook ‘andersom’ gebruiken: als men emitter en collector omwisselt,
heeft men ook transistorwerking.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de moderne, in diffusie- en epitaxiaaltechniek vervaar
digde transistoren in hoge mate onsymmetrisch zijn, er is geen sprake van dat men emitter en col
lector zou kunnen omwisselen.
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Fig. 2.24 a. Vervangingsschema met /i-parajneters; b. vervangingsschema met y-parameters.
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2.4.EENVOUDIG REKENVOORBEELD

Om een indruk te geven van de dimensionering van een versterkertrap met grote bandbreed
te gaan we uit van een transistor waarvoor geldt bij een instelling van /E=5mA:
rb=50Q; ac = 200; gm = 200mA-V"1; C=10 pF; Cb.c=0,5 pF.

Kiezen we J?i = /?g = 250Q, dan is q = Ci + (l + gmR1)Cb.c=95 pF. Uit (2.12) en (2.13)
volgt dan, daar rb-c%ac/t/m= 1000 Q:
^vo

-0mK| ------ —----- -38
rb'e + rb + ^g

"hS =

I

rb'eG

* 46
6\ + r-^)
b + Rj

106, dus/bg»7,3 MHz

Het is interessant dit resultaat te vergelijken met dat wat we vinden voor de (relatief goede)
legeringstransistor OC44. Hiervoor geldt bij /E=l rnA: gm=39 mA-V"1; Ci = 410 pF;
Cbc = 11 pF; rb= 110 Q en rbc = 2600 Q. Met R| = Rg = 250 Q vinden we dan 4V0% —9 en
cohg%6- 106, dus/hg~l MHz.

2.5. GEBRUIK VAN MATRIXPARAMETERS

De vervangingsschema’s die we tot nog toe hebben gebruikt om het hf-gedrag van transistoren te beschrijven waren ‘fysische’ vervangingsschema’s.
Natuurlijk kan men ook een hf-transistor weer beschouwen als een vierpool en zijn ge
drag in lineaire versterkerschakelingen beschrijven met behulp van vierpoolgrootheden
[matrixparameters; zie hfdst. 9, deel I (Technica 35)]. De vervangingsschema’s en formules
die hierbij behoren hebben algemene geldigheid voor lineaire vierpolen (fig. 2.24). Deze
methode heeft het voordeel dat zij zeer universeel is. Bij toepassing op hf-transistorschakelingen is het bezwaar echter dat alle matrixparameters complex worden waarbij de grootte
van zowel het reële als het imaginaire deel gewoonlijk sterk afhangen van de frequentie.
Dit is geen bezwaar wanneer we te maken hebben met selectieve hf-versterkers, die slechts
een smalle band versterken (banddoorlatende versterkers). Binnen de betrekkelijk smalle
band waarin de versterker werkt mogen de matrixparameters als redelijk constant worden
beschouwd. Het gemakkelijkst rekent men in dit geval met de y-parameters. Voor transistoren die vooral ontwikkeld zijn voor toepassing in banddoorlatende versterkers geeft de
fabrikant dan ook meestal de y-parameters (afzonderlijk het reële en het imaginaire deel,
dan wel modulus en argument) als functie van de frequentie. Meestal geeft men deze groot
heden op voor de CE-schakeling, soms ook voor de CB-schakeling, soms beide.
Dat de matrixparameters in sterke mate afhangen van de frequentie blijkt gemakkelijk
bij beschouwing van het n-schema.
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Voorbeeld: yie is de ingangsadmittantie bij kortgesloten uitgang. Uit het n-schema zien
we dat geldt
J’ie =

gb-e+0bc +jcoC, + ja>Cb.c
1+ rb(gVe 4- 0bc + jwCj 4-jcoCb.c)

Evenzo vinden we yte door Ij/Un te bepalen bij kortgesloten uitgang, dus
J’fe =

_____________ 0e____________

1 + rb (f/b'e+9bc +

j 4-j(oC b J

Uit deze beide voorbeelden blijkt dat zowel het reële deel als het imaginaire deel van de twee
belangrijkste y-parameters in sterke mate afhangen van de frequentie. Hetzelfde geldt voor
alle andere matrixparameters.
Is de bandbreedte zo groot dat de frequentie-alhankelijkheid der y-parameters niet meer
te verwaarlozen is, dan wordt het werken met deze grootheden bijzonder onoverzichtelijk.
Men kan dan voor enigszins nauwkeurige berekeningen beter het n-schema gebruiken of
althans de algemene analyse van het circuit aan de hand hiervan uitvoeren, waarna men
numerieke berekeningen eventueel kan uitvoeren met behulp van de gemakkelijk beschik
bare y-parameters.
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3. NIET-LINEAIRE VERSCHIJNSELEN
3.1.INLEIDING

Fysische systemen, waaronder begrepen elektrische netwerken, kan men indelen in twee
groepen, namelijk lineaire en niet-lineaire systemen.
Lineaire systemen zijn systemen die beschreven worden door lineaire algebraïsche
vergelijkingen of lineaire differentiaalvergelijkingen; niet-lineaire systemen worden beschre
ven door niet-lineaire vergelijkingen. We beperken ons hier tot elektrische netwerken.
3.2.LINEAIR SYSTEEM

Het verband tussen ingangssignaal en uitgangssignaal in een lineair systeem kan worden
beschreven met behulp van een lineaire differentiaalvergelijking. Is het ingangssignaal en
Su het uitgangssignaal, dan geldt dus algemeen
dS!0)
dz

dSj1’
dz

dSS"‘
dz

«o -7— + «i -— + ... an —— =

— Oq

dS‘°’
.------- 1"
dz

dS'1’
~3-------- b
dz

dS<">
dz

bn—j—

waarin dS(n,/dz de n- de afgeleide van S naar z voorstelt.
De coëfficiënten a0, alf b0, b, ... enz. zijn systeemparameters. We beperken ons tot net
werken waarin deze grootheden constanten zijn, d.w.z. de netwerkparameters, zelffnducties. capaciteiten, weerstanden, steilheden enz. zijn niet afhankelijk van de tijd.
Lineaire systemen vertonen drie belangrijke eigenschappen, die zoals men gemakkelijk
ziet, direct volgen uit de boven gegeven algemene vorm van de differentiaalvergelijking.
a. Bij gelijkvormige vergroting van het ingangssignaal met een zekere factor wordt het
uitgangssignaal met dezelfde factor gelijkvormig vergroot.
b. Het superpositiebeginsel is geldig, d.w.z. het uitgangssignaal tengevolge van de som
van een aantal gelijktijdig werkende ingangssignalen is gelijk aan de som van de uitgangs
signalen behorende bij elk van die ingangssignalen.
c. Een sinusvormig signaal wordt zonder vormverandering overgedragen, een ingangs
signaal van de vorm a (sin (nt + q>) levert dus een uitgangssignaal op van de gedaante
a' sin (üjz + <•/>').
Volgens de Fourieranalyse kan elk signaal ontbonden worden in sinusvormigc compo
nenten. Omdat voor een lineair systeem hel superpositiebeginsel geldig is, vindt men het
uitgangssignaal als de som der bij de Fouriercomponenlen behorende uitgangssignalen.
Weliswaar wordt elke sinusvormige component vormgetrouw overgedragen, maar dit
sluit niet uit dat amplitude en fase zich kunnen wijzigen bij de overdracht (dus in hel alge59

meen is a' a en <p' <p). Wanneer de amplitudeverandering niet gelijk is en/of de ver
schuiving der nuldoorgangen niet gelijk is voor de verschillende componenten, is de vorm
van het samengestelde uitgangssignaal niet meer dezelfde als die van het ingangssignaal: de
overdracht is dus niet vormgetrouw. Men noemt dit type vervorming lineaire vervorming.
We merken op dat. wanneer het ingangssignaal bestaat uit een reeks sinusvormige compo
nenten van bepaalde frequenties, het uitgangssignaal bestaat uit een reeks sinusvormige
componenten van dezelfde frequenties. Er komen dus geen componenten bij met nieuwe
frequenties.
3.3.NIET-LINEAIR SYSTEEM

Een systeem dat beschreven wordt door een niet-lineaire vergelijking draagt een sinus
vormig signaal niet vormgetrouw over. Bovendien is het superpositiebcginsel niet geldig.
Naast de frequentiecomponenten die in het ingangssignaal voorkomen, komen in het uit
gangssignaal ook nieuwe frequentiecomponenten voor op veelvouden van de ingangsfrequenties en som- en verschilfrequenties. De overdracht is niet vormgetrouw. de vervor
ming is echter van een andere aard dan de boven besproken lineaire vervorming, men
spreekt in dat geval van niet-lineaire vervorming of distorsie.
Niet-lineaire verschijnselen spelen in de elektronica een zeer belangrijke rol omdat de
belangrijkste bouwstenen van elektronische schakelingen, buizen en transistoren, in feite
niet-lineaire elementen zijn.
Bij sturing met kleine signalen kunnen we in vele gevallen gebruik maken van een
lineaire benadering. Dit is de methode die we toegepast hebben bij de bestudering van
versterkerschakelingen. In vcrsterkerschakelingen treden de gevolgen van de niet-lineariteit op als hinderlijke nevenverschijnselen. Aan de andere kant dient te worden opgemerkt
dat de niet-lineaire eigenschappen van elektronische bouwstenen ook vele nuttige toe
passingen hebben gevonden. Deze komen ter sprake in volgende hoofdstukken (o.a.
modulatie, frequentieconversie, frequentievermenigvuldiging). We beperken ons hier tot
enkele algemene inleidende beschouwingen over de analysetechniek voor de bestudering
van niet-lineaire effecten.
3.4. ANALYSEMETHODEN VOOR NIET-LI NE A I RE VERSCHIJNSELEN

3.4.1. Benadering van een niet-lineair verband door middel van een machtreeks
Een, bijvoorbeeld door een karakteristiek gegeven, niet-lineair verband kan men mathe
matisch formuleren, waarna men het gedrag van een schakeling waarin het gegeven nietlineaire clement een rol speelt, kan beschrijven met behulp van een niet-lineaire differentiaal
vergelijking, die men kan trachten formeel op te lossen. In de meeste gevallen stuit men dan
op grote moeilijkheden. Men tracht daarom gewoonlijk gebruik te maken van een bena
derende analysemethode, die niet de directe oplossing van een niet-lineaire DV vereist.
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Fig. 3.1. Niet-lineaire karakteristiek.
Uq + U

Een zeer algemene methode is het benaderen van het niet-lineaire verband door middel
van een machtreeks. De gedachtengang die hieraan ten grondslag ligt is de volgende. Zij
een niet-lineair verband gegeven in de vorm van een karakteristiek, bijvoorbeeld een
stroom-spanningskarakteristiek I=f(U). We kunnen deze functie (fig. 3.1) in de omgeving
van het punt P(/o, Uo) ontwikkelen in een reeks van Taylor:
I =f(UQ) + uf'(Uo) + ^ ƒ" (IZO) +
2
6

(U„) + ...

(3-1)

waarin u= U— Uo de afwijking van Uo voorstelt.
Dus

t=i-i„=uf(u„) + ^r(u0) + ^ ƒ"'(£/„)+...
2

o

(3.1a)

We zien hieruit dat elke niet-lineaire karakteristiek benaderd kan worden door een lineair
verband als m voldoende klein gekozen wordt. Hoe groot ook de waarden van
f"'(Uo) enz. mogen zijn, als we u klein genoeg maken zullen de hogere-orde termen altijd
klein worden t.o.v. de eerste-orde term. De niet-lineariteit komt dus vooral tot uiting bij
grote signaalniveaus.
Betrekking (3.1a) kunnen we in de volgende algemene vorm schrijven:
i = atü 4- a2u2 4- a3u3 4- ...

(3.2)

waarin «i =ƒ (C7O), a2=if"(U0), enz.
Het is duidelijk dat de coëfficiënten
a2, enz. in het algemeen zullen afhangen van het
gekozen instelpunt. Men kan de waarden van deze coëfficiënten vinden door gebruik te
maken van de door de karakteristiek gegeven coördinaat waarden van een aantal punten in
de omgeving van het instelpunt.
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Is u sinusvormig, dus u=(l sin cot, dan geldt
i = aiü sin cot + a2ü2 sin2a>t + a3Ü3 sin3cot 4- ... =
sin a)r + |tf,fl2(l — cos 2a>t) + {a3iï3(3 sin tot —sin 3cot)4- ...

De optredende niet-lineaire vervorming blijkt uit het ontstaan van hogere harmonischén.
Wanneer het ingangssignaal uit een som van sinusvormige componenten bestaat, ontstaan
ook som- en verschilfrequenlies van deze componenten en hun harmonischén.
3.4.2. Bepaling van de vervorming in versterkerschakelingen
De karakteristieken van buizen en transistoren vertonen alle een zekere niet-lineariteit.
Sommige karakteristieken zijn in sterke mate nict-lineair, zoals de ingangskarakteristiek
van een transistor /b=/(^be)- Andere karakteristieken zijn in een vrij groot gebied bij
benadering lineair, een voorbeeld hiervan is de stuurkarakteristiek /c=/(/B) van vele tran
sistoren. Als gevolg van de in principe altijd aanwezige niel-linearileit treedt in versterker
schakelingen steeds een zekere niet-lineaire vervorming op. Een goede versterkerschakeling
wordt zo ingericht dat de vervormingscomponenten klein zijn ten opzichte van het ge
wenste signaal. In dit geval is het mogelijk hel gedrag van de versterkerschakeling eerst te
beschouwen aan de hand van een lineaire benadering, zoals we ook steeds gedaan hebben.
De door de aanwezige niet-lineariteit optredende vervorming wordt daarna afzonderlijk
beschouwd. Deze werkwijze heeft twee belangrijke voordelen:
1. de berekeningen worden eenvoudig en overzichtelijk;
2. gewenste en ongewenste eigenschappen van de schakeling worden afzonderlijk
behandeld.
Het is dikwijls wenselijk de in een versterkerschakeling optredende vervorming in een
getal vast te leggen. In principe kan men op vele manieren een grootheid definiëren, welke
de vervorming tot uitdrukking brengt. Het ligt voor de hand een zodanige keus te doen dat
meting van de gedefinieerde grootheid gemakkelijk mogelijk is. Om deze reden is een
definitie die berust op de vervorming die optreedt bij sturing met een zuiver sinusvormig
signaal, aantrekkelijk. De niet-lineaire vervorming komt bij een sinusvormig ingangssig
naal tot uiting in het optreden van harmonischén van de ingangsfrequentie. Is in de uitgangsketen de amplitude van de eerste of grondharmonische
(dit is dus het gewenste
signaal) en die van de door de niet-lineaire werking gevormde hogere harmonischén
A2, /43, enz., dan kunnen we een reeks vervormingsfactoren definiëren: d2 = A2/Alt
d3 = A3/Aj, enz. Een geschikte, en veel gebruikte maat voor de totale vervorming is dan
d= (d2 4- d3 -I- ...)* . Vaak drukt men de genoemde vervormingsfactoren uit in procenten.
Men kan </2, d3, enz. gemakkelijk door meting bepalen met behulp van een frequentieanalysator.

3.4.3. Analyse van schakelingen met behulp van de machtreeksontwikkeling
De beschreven ontwikkeling van een niet-lineair verband in een machtreeks maakt het in
principe mogelijk het niet-lineaire gedrag van schakelingen algebraïsch te behandelen. In
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de praktijk blijkt dit veelal tot onoverzichtelijk rekenwerk te leiden; alleen in zeer eenvou
dige gevallen komt men tot bevredigende resultaten. Met name is deze methode dikwijls
bruikbaar bij de bestudering van balansschakelingen, waar tengevolge van de symmetrie
der schakeling vele termen verdwijnen.
Ter illustratie van deze werkwijze beschouwen we een eenvoudig geval, namelijk de
serieschakeling van een niet-lineaire weerstand R' en een lineaire weerstand R (fig. 3.2). In
de praktijk kan de niet-lineaire weerstand bijvoorbeeld een diode zijn of een zgn. varistor,
dit is een weerstand die met opzet zo vervaardigd is dat de weerstand afhangt van de span
ning; men noemt zulke weerstanden daarom ook wel VDR-weerstanden (VDR = voltage
dependent resistance).
We nemen aan dat de karakteristiek van R' rond zijn werkpunt wordt beschreven door

i = O1U +a2u2 + a3u3 + ...

(3.2)

Verder geldt (fig. 3.2)

u' = iR + u

(3.3)

We zoeken nu naar het verband tussen de ingangsgrootheid u' en de uitgangsgrootheid i
en benaderen dit verband weer dooreen machtreeks
/ = />!«'4- b2u'2 + b3u'3 + ...

(3.4)

Het gaat er nu om de b-coëfficiënten te berekenen als de «-coëfficiënten gegeven zijn. Hiertoe
substitueren we (3.3) en (3.4) in (3.2), dus

b,u' + b2u’2 + b3u'3 + ... = a,(u'- iR)+a2(u'-iR)2 + a3(u'-iR)3...
Betrekking (3.4) ook in het rechterlid substituerend vinden we
biii' + b2u'2 + b3u'3 + ... = al^u—(biu' + b2u'2 + b3u'3+ ...)R] + ...
R

(3-5)

+

■>

R'

u

Fig. 3.2. Sericschakeling van niet-lineaire en lineaire weerstand.
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Het rechterlid kan men uitwerken en vervolgens rangschikken naar machten van u'. Door
gelijkstellen van de coëfficiënten van overeenkomstige termen in het linker- en rechterlid
verkrijgt men een aantal vergelijkingen met behulp waarvan men de b-coëffïciënten kan
uitdrukken in de «-coëfficiënten en R’. Vooral het opstellen van de betrekkingen voor de
hogeregraadscoëfïiciënten vergt veel rekenwerk. Voor de eerste drie coëfficiënten vindt
men
bx = ^i/(l + axR) = a a,

(3.6)

waarin a= 1/(1 + «, R), dus a< 1;
b2=a3a2
b3 — a4a3 — 2a5a2R

(3.7)
(3.8)

Uit (3.6), (3.7) en (3.8) zien we dat de hogeregraadscoëfficiënten meer afnemen dan de eerste
graadscoëfficiënt bx, de serieweerstand werkt dus lineariserend. Dit was te verwachten: de
invloed van de niet-lineaire weerstand is door de toevoeging van de lineaire weerstand als
het ware ‘verdund', de totale niet-lineariteit wordt geringer.
De lineariserende werking is een gevolg van het feit dat de uitgangsgrootheid (dit is de
stroom) mede bepaald wordt door de in het circuit aanwezige lineaire weerstand. Wanneer
dit niet zo is mag van de toevoeging van een lineair element geen lineariserende werking
verwacht worden. Dit doet zich voor in het geval van de pentode en van de transistor: ver
groting van de anode-, resp. collectorweerstand, heeft hier nagenoeg geen invloed op de
stroom (hoge inwendige weerstand) zodat de door de niet-lineariteit van de overdrachtskarakteristiek IA=f(UG), resp. 7c=/(^eb), veroorzaakte vervorming niet gereduceerd wordt
door vergroting van de belastingweerstand. Bij een vacuümtriode heeft de anodeweerstand
wel enige invloed op de anodestroom, hier werkt de anodeweerstand wel lineariserend.
Uit de gegeven beschouwing blijkt wel dat de mogelijkheden van de beschreven analy
tische methode beperkt zijn, zelfs in een zeer eenvoudig geval wordt het rekenwerk reeds
vrij omslachtig.

3.4.4. Benadering van de karakteristiek door opsplitsing in lineaire delen
In vele gevallen is een benadering met een machtreeks bestaande uit drie of vier termen on
voldoende, met name is dit zo wanneer het instelpunt samenvalt met het ‘afknijppunt’
van de karakteristiek (fig. 3.3). De karakteristiek vertoont in P een scherpe knik. Wil men
toch analytisch werken, dan is in zo'n geval dikwijls de meest bruikbare aanpak dat men de
karakteristiek in twee (of zonodig meer) delen opsplitst, welke ieder met een eenvoudig
mathematisch verband beschreven worden. De karakteristiek van fig. 3.3 beschrijft men met
7 = 0 voor U< 0 en I = gU voor U >0. Is U gegeven als functie van de tijd, dan vindt men I
als functie van de tijd als een reeks afzonderlijke functies die ieder in een beperkt tijdsinter
val gelden.
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/
b

i
b
P
a
U
Fig. 3.3. Niet-iineaire karakteristiek met scherpe knik: a = werkelijke karakteristiek; b = lineaire
benadering.

I
3.4.5. Grafische analyse van schakelingen met niet-lineaire elementen
Het verband tussen ingangsgrootheid en uitgangsgrootheid is bij elektronische componen
ten veelal grafisch gegeven in de vorm van karakteristieken. Dit suggereert de toepassing
van een grafische beschouwingswijze. Als voorbeeld beschouwen we weer de serieschakeling van een lineaire weerstand R en een niet-lineaire weerstand R' (fig. 3.4a). In fig. 3.4b
geeft / =ƒ([/) de statische karakteristiek van R'. De karakteristiek I =f(U') kan puntsgewijs
gevonden worden met behulp van de aangegeven constructie, waarmee in de figuur twee
punten P' en Pó van de nieuwe karakteristiek I =f(U') bepaald zijn.
Het resultaat der constructie toont duidelijk aan dat de toevoeging van R lineariserend
werkt.
cot H = R

/
l = f(U)
R

1
U'—L—

R'

Co
<’0

U'12
V

u

Fig. 3.4 a. Serieschakcling van niet-lineairc en lineaire weerstand; b. grafische constructie van het
verband tussen stroom en spanning voor dc schakeling van a.
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Als tweede voorbeeld beschouwen we een vacuümtriode met een weerstand R in de anodeketen.
We bepalen hoe de anodestroom afhangt van de roosterspanning bij een gegeven constante voe
dingsspanning UB. Wc hebben reeds beredeneerd dat in dit geval lineariserende werking van dc
weerstand R mag worden verwacht. Fig. 3.5a toont de schakeling. In fig. 3.5b is in het linkergedeelte
de statische karakteristiekenschaar /A=/(t7A) van de triode getekend.
Tevens is hierin de belaslinglijn van de anodeweerstand R geconstrueerd, dus cot 0 = R. Met behulp
hiervan zijn in het rechterdeel geconstrueerd de karakteristiek l,\=f (Uc) bij constante anodespanning (l/Ao) en de karakteristiek /A=/(t/G) bij gegeven batterijspanning Ua en bij aanwezigheid van
de weerstand R. Men noemt de aldus verkregen karakteristiek wel de dynamische karakteristiek.

R

Ub

UG

'a

C/ao

UD

—►
^a

-o—
UG

-4

-3

-2 .

-1

Fig. 3.5a. Triode met weerstand in anodeleiding; b. constructie van de karakteristiek 1*=AUG):
*I*=tAUc) bij UA=C/Ao;
b.
bij UB = constant.
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Uit de figuur ziet men onmiddellijk dat deze karakteristiek meer lineair is dan de statische karakte
ristiek l,\=f(UG). De anodewecrstand werkt dus lineariserend, de triode vertoont een zekere ‘inhe
rente’ tegenkoppeling, die een gevolg is van het feit dat de anodespanning een niet te verwaarlozen
invloed heeft op de anodestroom: bij toenemende anodestroom daalt de anodespanning, waardoor
de vergroting van de stroom wordt tegengewerkt. Uit de figuur blijkt ook dat de steilheid van de
dynamische karakteristiek geringer is. Men noemt deze steilheid wel de ‘dynamische steilheid’ sd.
Blijkbaar geldt sa=strJ(R +ra) en de versterking van de schakeling wordt gegeven door A= —sdR.
In de dynamische steilheid is dus de invloed van rM op de versterking verwerkt. Overigens merken
we op dat sd eigenlijk geen doelmatige rekengrootheid is, daar zij afhangt van de weerstand R, die
niets met de buis als zodanig heeft te maken.

3.4.6. Keuze van de analysetechniek in praktische gevallen
We hebben thans een aantal methodes beschouwd om het niet-lineaire gedrag van schake
lingen te onderzoeken. Welke daarvan in een praktisch geval het snelst tot bruikbare
resultaten voert is niet altijd direct te voorspellen. Men doet er goed aan, alvorens een gede
tailleerde analyse op te zetten, de merites van de onderscheiden methodes voor het te be
handelen probleem eerst te verkennen. In vele gevallen is het voordelig een eenvoudige
theoretische analyse te gebruiken als hulpmiddel om kwalitatief inzicht in het probleem
te verwerven, waarna men de benodigde kwantitatieve gegevens langs experimentele weg
bepaalt. Deze manier van werken heeft het voordeel dat men bij de theoretische beschou
wing met een simpel model kan volstaan, dat zich eenvoudig mathematisch laat beschrijven.
Dikwijls is een gedetailleerde mathematische beschrijving omslachtig of zelfs onmogelijk.
Met name als men met een aantal niet-lineaire effecten tegelijk te doen heeft en/of wanneer
niet-ohmse elementen een rol spelen (bijvoorbeeld een LC-kring) zal men vaak langs expe
rimentele weg het snelst tot resultaat komen.

3.5. BESTRIJDING V A N N IET-LINE AIR E EFFECTEN; COM PENS ATI ESC H AK EL ING EN

Dc beschouwing van de serieschakeling van de lineaire en de niet-lineaire weerstand toont
aan dat de toevoeging van de serieweerstand lineariserend werkt. De behoefte tot lineariseren doet zich vaak gevoelen. Het behandelde geval kan men beschouwen als een eenvou
dige vorm van tegenkoppeling (Hfdsl. 4). Tegenkoppeling is een zeer algemeen toepasbaar
middel om niet-lineaire vervorming te reduceren.
Een ander veel gebruikt middel bestaat in de toepassing van compensatieschakelingen.
Heeft men bijv, een niet-lineaire vierpool waarvan het niet-lineaire verband tussen ingangs
signaal en uitgangssignaal is gegeven door u2=fi («iX dan kan men het verband lineair
maken door u2 een correctienetwerk te laten passeren, waarvan het verband tussen ingangsspanning en uitgangsspanning is gegeven door w3=/2(m2); fi wordt zo gekozen dat u3 =
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/z [A (w i)] = Auit waarin A een constante voorstelt. Daartoe moet/2 de inverse functie van
/ zijn*.
Voorbeeld: zij u2=/i(uj) = aui, dan moet/2(u2) = ^'2/y, daar dan u3 = (bal,v)ul=Aul. Een
bekende toepassing vindt men in de televisietechniek. Het verband tussen straalstroom en
stuurspanning van een weergeefbuis (en daarmee het verband tussen de helderheid van het
scherm en de stuurspanning) wordt bij benadering gegeven door de betrekking 7=W,
met y«2,5 (fig.3.6).
Wanneer het uitgangssignaal van de tv-camera evenredig is met de helderheid van de
scene, dan moet een correctie toegepast worden, waarvoor geldt
(zgn. gammacorrectie, fig. 3.7). Men plaatst deze corrector in de cameraketen omdat dit economisch
gunstiger is dan plaatsing in elke ontvanger.

I

u'
u'=mu,lr

I = ku’

u'

I
I
I
---- ---------- Tl—►

Fig. 3.6. Karakteristiek van televisieweergeefbuis.

ii

u--------- ►

Fig. 3.7. Karakteristiek van gammacorrector.

1. Is y=f (x), dan volgt door oplossing hiervan x = 0(y). </> heet de inverse functie van ƒ Blijkbaar
geldt

*[ƒ(*)]
x
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fMy)]
y

= 1.

4. TERUGKOPPELING

4.1.INLEIDING

Terugkoppeling (Eng. feedback) is een zeer algemeen principe waarvan de betekenis zich
niet beperkt tot de elektronica. In vele processen in de levende natuur en de techniek
speelt terugkoppeling een essentiële rol. Met name berusten vele biologische processen er
op.
Terugkoppeling is het terugvoeren van een deel van de aan de uitgang van een systeem
beschikbare signaalenergie naar de ingang van dat systeem. Men dient hierbij met name te
denken aan systemen waarbij het uitgangssignaal een grotere energie vertegenwoordigt
dan het ingangssignaal, waarin dus op enigerlei wijze versterking optreedt. Uitgangs- en
ingangssignaal behoeven daarbij niet noodzakelijkerwijs analoog te zijn. Bij een elektrisch
relais schakelt een kleine bekrachtigingsenergie een groot vermogen. Een zenuwprikkel
die een zeer gering vermogen vertegenwoordigt kan een krachtige spier activeren. In beide
gevallen is er dus sprake van versterkerwerking.
In de elektronica wordt terugkoppeling veelvuldig toegepast. Bij de behandeling van
terugkoppeling zullen we ons beperken tot elektronische systemen. Veel van wat we zullen
vinden is echter in principe ook geldig voor geheel andersoortige systemen waarin terug
koppeling een rol speelt.

4.2. PRINCIPE VAN DE TERUGKOPPELING

Beschouw (fig. 4.1) een versterker met versterking A. Het ingangssignaal zij Uj. Van het
uitgangssignaal Uo voeren we een deel 0UO terug naar de ingang; 0 kan complex, doch ook
reëel zijn.
Zonder terugkoppeling is de versterking (algemener gezegd: ‘de overdracht’) A. Hoe
groot wordt de versterking A' met terugkoppeling? De spanning op de ingang van de ver
sterker is Uj + pUo, dus Uo = A(Uj + pUo), dus

a
=
A'' =

H_o = _A_
Uj

1 - A0

(4.1)

We hebben hierbij aangenomen dat de directe overdracht van het ingangssignaal via het netwerk
naar de uitgang verwaarloosd mag worden. Dit is in vele praktisch voorkomende gevallen toelaat
baar.
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t

Uo
A

P

P
Q

Fig. 4.1. Principe van terugkoppeling.

Hieruit zien we dat |A'| zowel groter als kleiner kan zijn dan |A|. Als |1 — Ap| > 1. dan is
|Aj < |A|. We spreken dan van tegenkoppeling. Is 11 — Ap| < 1. dan is |Aj > |A|; we spreken
nu van meekoppeling. De factor 1 — Ap=N noemen we de Nyquistfactor.
Als we de keten openmaken bij P-Q, dan is de versterking van de ingang naar P-Q
gegeven door Ap. We noemen dit wel de rondgaande versterking (Eng.: loop gain). De
grootte van Ap bepaalt of we tegenkoppeling, dan wel meekoppeling hebben. Ap is een
complexe grootheid; of we in een bepaald geval mee- of tegenkoppeling hebben hangt dus
o.a. af van de frequentie. Als we met zuiver sinusvormige signalen werken is de vraag of we
met mee- of tegenkoppeling hebben te maken, met de gegeven definitie altijd te beantwoor
den. Hebben we met niet-sinusvormige signalen te maken, dan kan men, strikt genomen,
deze vraag in de regel niet beantwoorden. Echter heeft dan de onderscheiding toch wel
praktische zin: het signaal omvat meestal een bepaalde belangrijke frequentieband waar
voor men wel kan aangeven of er sprake is van mee- of tegenkoppeling. Als het signaal zowel
frequentiecomponenten omvat waarvoor tegenkoppeling optreedt, als componenten waar
voor meekoppeling optreedt, leidt dit tot eigenschappen die meestal ongewenst zijn; zo’n
situatie zal men dus gewoonlijk trachten te vermijden.
4.3. EIGENSCHAP PEN VAN DE TEGENGEKOP PELDE VERSTERKER

De eigenschappen van buizen en transistoren zijn niet constant, ze ondergaan veranderingen
o.a. tengevolge van veroudering en variaties van de voedingsspanningen. De eigenschappen
van transistoren hangen bovendien van de temperatuur af. Verder vertonen actieve compo
nenten aanzienlijke exemplaarspreidingen, hetgeen betekent dat bij vervanging van een
component door een andere de eigenschappen van de versterker veranderen.
Door toepassing van tegenkoppeling kan de genoemde inconstantheid van de versterker
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effectief bestreden worden. In een tegengekoppelde versterker hangt nl. de versterking niet
alleen af van A (die inconstant is), doch ook van p. Wanneer we het P-netwerk realiseren
met passieve, goed constante elementen, wordt de versterking dus meer constant.
In lig. 4.2 is p reëel en gelijk aan R2/(Rl + R2). Maken we nu — 4/?>l, dan wordt
A' = A/—Ap= — Ï/P, dus geheel onafhankelijk van A. De versterking neemt natuurlijk af,
maar kan toch nog heel groot zijn. Nemen we bijv. A = —106 en p= 10“4, dan is —AP=
100 en A'= — 104. Wordt nu A bijv. 5 -105, dan verandert A' slechts ongeveer 1 %.

JL

A

Ui

rfiuQ

ï

■»

Uo

R2
T

v

Fig. 4.2. Door tcgenkoppeling wordt de invloed van de inconstantheid van A bestreden.

Een tweede voordeel is dat de lineaire vervorming door tcgenkoppeling wordt vermin
derd. Dit is begrijpelijk; lineaire vervorming is een gevolg van het feit dat de versterking
afhangt van de frequentie. Omdat tcgenkoppeling de invloed van de versterking van de
eigenlijke versterker verkleint zal ook de lineaire vervorming afnemen. Dit blijkt gemakke
lijk uit een voorbeeld.
Zij A= — >4O/(1+jcur) (weerstandgekoppelde versterkertrap in het gebied waarin de
invloed van de koppelcondensator mag worden verwaarloosd) en zij p weer reëel.
Dan is
~AO
1_____
1 +ja>r
-Ao
Ao
A =
jon
AOP = 1 +jcor + /l0/?
1+AJ
1 +
1 + ~r~
1 +jtOT
1 + 4,/*

= -A'o

1
met t' = t/(1 + Aop)
1 +jcOT'

De versterking is afgenomen met een factor 1 + AOP terwijl de bandbreedte met dezelfde
factor is toegenomen.
Een volgend voordeel is de reductie van storende signalen die ergens in de yersterkerketen binnenkomen (bijvoorbeeld brom). Fig. 4.3 toont een versterker waarin de verster-

71

king A is opgesplitsl in 2 delen A, en A2. Aan de ingang van het tweede deel is een (onge
wenste) bronspanning Us werkzaam. Het bromsignaal aan de uitgang zou zonder tegen
koppeling bedragen USO=A2US. Met tegenkoppeling, waarbij het tegenkoppelnetwerk nu
de overdracht pA, heeft (zie fig. 4.3) is blijkbaar

Uo =

AjUs
1-PAjA2

A2Us
als A = AiA2
1—AP

Hel storende signaal is dus met de factor 1 — Ap verkleind. Natuurlijk is de versterking van
Ui ook met dezelfde factor verkleind. Om toch hetzelfde uitgangssignaal Uo te verkrijgen
moet het ingangssignaal een factor 1 — Ap groter worden gemaakt. In praktische gevallen
dient men na te gaan of de hiertoe benodigde voorafgaande versterking voldoende storings
vrij kan worden gerealiseerd.
Uo

u.
A2

>11

PUO

<

p
-

Fig. 4.3. Reductie van een stoorsignaal l/s.

Niet-lineaire vervorming komt tot uiting in het optreden van harmonischen van de signaalfrequentie. We kunnen deze harmonischen beschouwen als storende signalen, die in de
versterker zelf opgewekt worden tengevolge van de aanwezigheid van het gewenste signaal.
Tegenkoppeling zal dus de opgewekte harmonischen eveneens met een factor |1 — Ap|
reduceren. Niet-lineaire vervorming treedt vooral daar op waar de uitsturing relatief
groot is, dus in trappen waarin het stuursignaal groot is (eindtrappen). Dit betekent dat het
verlies aan versterking gemakkelijk kan worden gecompenseerd zonder dat nieuwe ver
vorming behoeft te ontstaan.

Opmerkingen: 1. Deze beschouwing is niet geheel exact: we hebben aangenomen dat de
toevoeging van het signaal pUo aan het ingangssignaal de vervorming in de versterker niet
doet toenemen. Een nauwkeuriger beschouwing is mogelijk; de eenvoudige beschouwing
is gewoonlijk toereikend.
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2. Vervorming die reeds in het ingangssignaal aanwezig is wordt natuurlijk niet geredu
ceerd ; deze moet worden beschouwd als deel uitmakend van het ingangssignaal.
Samenvattend: legenkoppeling vermindert de invloed van variaties van de systeemparameters en vermindert de lineaire en niet-lineaire vervorming alsmede de invloed van sto
rende signalen; de versterking neemt echter af.

We kunnen het hier gevondene nog op een iets algemenere manier formuleren: het tegenkoppelde
systeem heeft de eigenschap een in hel systeem vastgelegde norm te handhaven. In ons voorbeeld is
deze norm: vervormingsvrijc overdracht van het ingangssignaal met een bepaalde, vastliggende
versterking. In het eenvoudige geval van fig. 4.2 ziet men, aannemende dat | A 0| > 1 gemakkelijk
waar en hoe de ‘norm’ ingebouwd is: deze ligt vast als de verhouding van de weerstanden Rt en R2.
Het systeem verzet zich nu tegen elke afwijking van de vastgelegde norm (storing, ruis, vervorming,
verandering van de versterkereigenschappen) door hierop te reageren met de opwekking van een
foutsignaal, dat via de terugkoppelweg corrigerend optreedt. Naarmate de rondgaande versterking
groter is, is de correctie nauwkeuriger en wordt de resterende afwijking van de norm kleiner. Men
kan dit mechanisme terugvinden in ieder tegengekoppeld systeem, van welke aard ook. Steeds is er
een inrichting aan te wijzen die een afwijking van de norm constateert en deze omzet in een signaal
(algemener: een informatiestroom), die naar de ingang wordt teruggevoerd.

4.4. INSTABILITEIT TEN GEVOLGE VAN MEEKOPPELING

De eigenschappen van meekoppeling zijn tegengesteld aan die van tegenkoppeling. De
versterking neemt toe, de stabiliteit neemt af, lineaire en niet-lineaire vervorming nemen
toe. Uit de formule

a'=-A_
1 - Ap

blijkt dat als Ap-» 4-1, de versterking A-»co. De schakeling wordt dan labiel en kan spon
taan gaan oscilleren. Van deze eigenschap maakt men gebruik in oscillatorschakelingen; in
versterkerschakelingen is dit natuurlijk zeer ongewenst.
In een tegengekoppelde versterker streeft men er meestal naar dat Ap ongeveer negatief
reëel wordt (A negatief reëel, d.w.z. een oneven aantal trappen in CE- of gem. kathodeschakeling, p positief reëel door middel van een ohmse spanningsdeler). Aan de randen van
het doorlaatgebied van de versterker kan ten gevolge van de aanwezigheid der koppelcondensatoren (If-zijde) en ten gevolge van de parasitaire capaciteiten (hf-zijde) binnen de ver
sterker een belangrijke fasedraaiing optreden, d.w.z. Ap wordt complex. Als de versterker
uit verscheidene trappen bestaat kan in een bepaald frequentiegebied de totale fasedraaiing
zo groot worden dat de tegenkoppeling overgaat in meekoppeling, waardoor zelfs oscilleren
kan optreden (meekoppelingslabiliteit). Het is gewenst te beschikken over een criterium
dat een snelle beoordeling van de stabiliteit van een praktisch ontwerp mogelijk maakt.
Een dergelijk criterium is het Nyquist-criteriiim: als de polaire figuur van Ap het punt 4-1
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omvat is de schakeling labiel, wanneer het punt + 1 niet omvat wordt is de schakeling in
principe stabiel. Voor een blijvend stabiele werking verdient het aanbeveling de pf zo te
kiezen dat het punt + 1 niet te dicht benaderd wordt, zodat er ook bij kleine variaties van de
systeemparameters geen ongelukken gebeuren. Het bewijs van deze stelling blijft hier
achterwege (zie hiervoor hfdst. 2, deel III). Een groot voordeel van het Nyquist-criterium is
dat het de beoordeling mogelijk maakt van de eigenschappen van de teruggekoppelde ver
sterker op grond van metingen aan de niet-teruggekoppelde schakeling, AP is immers de
versterking van de ‘open loop’. Blijkt uit de analyse van de Ap-figuur van een ontworpen
versterker dan het punt + 1 omvat of gevaarlijk dicht benaderd wordt, dan moet óf A óf p
veranderd worden. Meestal doet men het laatste, men gebruikt dan voor p een correctienetwerk met complexe overdracht (zie hoofdstuk 3, deel III Technica 37).
In niet te ernstige gevallen kan wijziging van één der tijdconstanten in de versterker A,
zodanig dat de fasedraaiing in het kritische gebied zich wijzigt, reeds afdoende beveiliging
bieden tegen meekoppelingslabiliteit.
Fig. 4.4 geeft een voorbeeld van de polaire figuur van Ap voor een stabiel systeem, fig.
4.5 geeft de pf van Ap van een instabiel systeem.
CD

A£

CD-»OO

a> = 0.

Fig. 4.4 Pf van AP bij een stabiel systeem.

r

Fig. 4.5. Pf van AP bij een instabiel systeem.

4.5.INGANGS- EN UITG A NGSI M PED A NTIE VAN TEGENGEKOPPELDE VERSTERKERS

4.5.1. Wijzen van aankoppeling
Bij het afnemen van de versterkte spanning die we terugvoeren naar de ingang kunnen we
twee situaties onderscheiden, die we resp. parallelaankoppeling en serieaankoppeling
zullen noemen. Evenzo kan het toevoeren van de tegenkoppelspanning aan de ingang op
twee manieren plaats vinden, die we ook weer resp. parallelaankoppeling en serieaan
koppeling zullen noemen. De grootte van de terugkoppelfactor p is nu het gevolg van twee
spanningsdelingen, nl. die welke optreedt bij de uitgangsaankoppeling en die welke op
treedt bij de ingangsaankoppeling. Eventueel kan in de terugkoppelketen nog een speciaal
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netwerk worden opgenomen, dat een derde factor introduceert (bijv, een passief netwerk,
een versterkertrap, een emittervolger). Deze laatste factor kan echter, wanneer aanwezig,
steeds opgenomen worden gedacht in de factor die de uitgangsaankoppeling beschrijft,
zodat we kunnen volstaan met bovengenoemde onderverdeling in twee factoren. Noemen
we de spanningsdeling ten gevolge van de uitgangskoppeling S, en die ten gevolge van de
ingangskoppeling y, dan geldt dus indien beide aankoppelingen elkaar niet beïnvloeden,

p = öy.
Fig. ’4.6 geeft een voorbeeld van parallelaankoppeling aan de uitgang. Het terugkoppelsignaal wordt verkregen door hoogohmige spanningsdeling. De tegenkoppelspanning is
evenredig met de uitgangsspanning, men spreekt daarom ook wel van spanningstegenkoppeling. Er geldt
8p =

z;

(4.2)

z',+z2

Fig. 4.7 schetst het geval van serieaankoppeling aan de uitgang. De tegenkoppelspanning
is nu evenredig aan de uitgangsstroom, men spreekt wel van stroomtegenkoppeling. Er geldt
6,

Z3

(43)

Z.

Opmerking : de benamingen spannings- en stroomtegenkoppeling hebben zich algemeen ingeburgerd, hoewel ze niet bijzonder duidelijk zijn, de benamingen parallel- en serieaankoppeling ver
dienen daarom de voorkeur. Het karakteristieke verschil is dat in het eerste geval ö niet afhangt
van de belastingimpedantie Zb in het tweede geval wel.

I
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Fig. 4.6. Parallelaankoppeling aan de uitgang.
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Fig. 4.7. Serieaankoppeling aan de uitgang.
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Fig. 4.8. Serie-aankoppeling aan de ingang.

Fig. 4.8 geeft een voorbeeld van serieaankoppeling aan de ingang. De van de uitgang af
komstige terugkoppelspanning is U, = ÖUO. Deze spanning denken we ons geleverd door
een bron met impedantie Zt. Dit is de impedantie, die we in het terugkoppelcircuit ‘zien’,
d.w.z. de inwendige weerstand van het Théveninequivalent van dit circuit. In het geval van
directe koppeling tussen in- en uitgang is dus in het geval van fig. 4.6, Z, « Z', (Als |Z< |Z2|),
in het geval van fig. 4.7 is Z,%Z3.
Zij de ingangsimpedantie van de eigenlijke versterker Zio, dan geeft Ut op de ingang van
de versterker (tussen C en D) de spanning

U't=U,

Zio
= YsU.
Zio+Z. + Zg

(4-4)

Ug geeft op de ingang van de versterker

Z*
u,= ug Zio+Z,
- = kU,
+ z,
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(4-5)

Blijkbaar is de verzwakkingsfactor ks = ys. Om verzwakking van het ingangssignaal te
voorkomen zullen we er naar streven Z, zo te kiezen dat |Zt| < |Zio+ Zg|, zodat dan

Ys =

Zio
Zio+Zg

(4.6)

De ingangsspanning van de eigenlijke versterker bedraagt Uit=ksUg4-ysUi.
Fig. 4.9 geeft een voorbeeld van parallelaankoppeling aan de ingang. Ug geeft aan de ingang
van de versterker (tussen C en D)

u; =

Zte//(Z2 + ZJ
Ug=kpü,
Z. + Z^/AZz + Z,)

(4-7)

waarin Zi0//(Z2 + Z,) de parallelschakeling van Zio en Z2 + Z, betekent.
2,

Cn

I

4-

Z2

U»

D

Z.

■>

4-

Fig. 4.9. Parrallelaankoppeling aan de ingang.

Meestal zullen we trachten te bereiken dat |Z2 + Z,| >|Zio|, daar anders het aanbrengen
van de tegenkoppeling de ingangsspanning te veel verzwakt (Zio wordt min of meer kort
gesloten door Z2 + Z(). In dit geval is
UB =

Zlo
Ug = y8Ug en geldt dus kp = Ys
Zg+ZIo

Bij iransistorschakelingen, waarbij Zio van nature vrij laag is, zal meestal wel voldaan zijn aan
de voorwaarde |Z2 + Z,| > |Zio|. Bij buisschakelingen is Zio gewoonlijk zeer hoog, zodat daar vaak
zal gelden |Z2 + Z,1< |Z|O|. In dat geval is dus
kP =

z2+z<
Zg + Z, + Zj
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Voor de berekening van de spanning U' aan de ingang van de versterker, tengevolge van U,
bedenken we dat hiervoor Zg en Zjo parallel staan, samen in serie met Z2 + Zt, zodat

u; =

Zto//Zg
ZloZg/(Zio + Zg)
V. =
(Z2 + Z.) + Zio// Zg * (Z2 + Z.) + ZioZg/(ZIO+Zg)

ut= Ypu,

(4.8)

r
i

-

Is (Z2 + Zt) >Zio//Zg, hetgeen zowel bij buis- als transistorschakelingen bijna altijd het geval zal
zijn, omdat Zg zelden zeer groot zal zijn, dan is

UJ = —---- —Z,°— U, = ypU,
(Z2 + Z,) (Zio + Zg)
In dit geval geldt dus

Z8

7’ = z^V-

(4.9)

(4.10)

De totale factor p in de formule voor de versterking A' kan nu, afhankelijk van de wijze van
aankoppelen aan in- en uitgang, vier gedaanten hebben, nl.

P = ösys; P = öpï5; P = ösyp en P = öpyp
Verder is LJg = kUg (k is resp. ks en kp bij serie- en parallelkoppeling), zodat voor het totale
ingangssignaal van de versterker (tussen de klemmen C en D, zie lig. 4.8 en fig. 4.9) geldt
Uit

uo
V,g

küg4-pUo, waarbij Uo=AUi(; derhalve
kA
1 —AP

(4.H)

Alvorens we onze beschouwingen vervolgen, is een opmerking op haar plaats over de
gevolgde wijze van werken en de verder te volgen werkwijze. Om een overzichtelijke
algemene analyse te verkrijgen hebben we de grootheden S en y ingevoerd teneinde af
zonderlijk de invloed van de uitgangs- en de ingangskoppeling te beschrijven. In eenvoudige
versterkerschakelingen zijn ingangscircuit en uitgangscircuit echter soms zo verweven, dat
deze onderscheiding weinig zin heeft en zelfs verwarrend kan werken. In zulke gevallen
kan men meestal wel zonder moeite de waarde van p als geheel bepalen. Het spreekt
vanzelf dat men geen moeite moet doen om hulpgrootheden in te voeren als men daarvan
verder geen plezier heeft; in vele praktische gevallen kan men zich beperken tot de bepaling
van p
4.5.2. Berekening van de ingangs- en de uitgangsimpedantie
We willen nu nagaan hoe de ingangs- en uitgangsimpedantie van een versterkerschakeling
veranderen bij terugkoppeling. We merken allereerst op dat men ook hier de zaak niet
moeilijker moet maken dan nodig is. In vele gevallen is de eenvoudigste, en zeker de over
zichtelijkste manier, om het circuit zeer direct te beschouwen. Als men wil weten wat de
impedantie Zj is tussen twee klemmen van een netwerk, dan moet men nagaan hoe groot de
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stroom I is als men een spanning U tussen deze klemmen aanbrengt. De impedantie is dan
eenvoudig U/I. In moeilijker gevallen kan het voordelen hebben gebruik te maken van
meer formele methoden, zoals de in hoofdstuk 1 behandelde ‘nulstellingsmethode’. We
zullen deze gebruiken voor de algemene analyse van onze vier koppelingssituaties.
In het algemeen zal blijken te gelden: parallelschakeling leidt tot verlaging van de impe
dantie (parallelschakeling aan de ingang geeft verlaging van de ingangsimpedantie, parallel
schakeling aan de uitgang geeft verlaging van de uitgangsimpedantie), serieschakeling
leidt tot verhoging van de impedantie. Met behulp van deze regel kan men in praktische
gevallen kwalitatief direct nagaan hoe de impedantieniveaus veranderen ten gevolge van
de tegenkoppeling.
Bij praktische berekeningen ga men ook steeds eerst na of niet bepaalde impedanties in
het circuit verwaarloosbaar zijn ten opzichte van andere. Men kan hiermee niet zelden het
rekenwerk sterk bekorten.
Als voorbeeld beschouwen we de ingangsimpedantie bij serieaankoppeling voor het geval
Z, en Zg (fig. 4.8) verwaarloosbaar zijn. In fig. 4.10 is ys= 1, zodat p = Ö. Uit de figuur lezen
we af I = (UR + ApIZio)/Zio, zodat voor de impedantie tussen de punten C en D (dit is Zj van
de teruggekoppelde versterker) geldt Zj = Ug/I = Zio(l — Ap). Bij tegenkoppeling is Ap<0,
dus Zj >Zi0.
Fig. 4.11 geeft een voorbeeld van parallelaankoppeling, waarbij Z, opgenomen gedacht
is in Z2. De stroom I bedraagt
U;(l-A6)
Z2

Ui
ZSo

zodat de impedantie, die we zien in de teruggekoppelde versterker tussen de klemmen C
en D volgt uit

0-A5)

Y‘=Z = é+'

Z2

Als Aö< 0 is Yj > Ylo.

c

+
Zh

U,

+

AÖU,

D

______

Fig. 4.10. Eenvoudig geval van serie-aankoppeling.

79

c

1

I
Z2

Zio
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D

Fig. 4.11. Eenvoudig geval van paralleiaankoppeling.
4.5.3. Formele analyse1
Voor de formele analyse gaan we uit van (4.11). Toepassing van de ‘nulstellingsregel’ van hfdst. 1
eist een zodanige vorm dat Z, en Zg in de noemer voorkomen. Zg komt reeds voor in de uitdrukkin
gen voor p. we moeten dus alleen nog Z| in de formule invoeren. Beschouw fig. 4.12a. Aan de uitgang
van de met Z| belaste versterker ontstaat de spanning Uo = AU,. Volgens Thévenin kunnen we de
uitgang ook vervangen door de sericschakcling van een spanningsbron en de uitgangsimpedantie
Z^ van de versterker zonder tegenkoppeling (fig. 4.12b). Blijkbaar moet voor equivalentie de span
ningsbron de sterkte hebben AUU, = AU^Z, + Z^j/Z,» dus

A = AUZ1/(ZOO+Z1).

(4.12)

Voor het berekenen van de ingangs- en uitgangsimpedantie van de tegengekoppelde versterker
moeten we nu in (4.11) de noemer nul stellen, dus 1 — AP=0. Voeren we hierin (4.12) in, dan ver
krijgen we de uitdrukking

1 - z^A“f,=0

(4.13)

Om Zj te bepalen moeten we in (4.13) stellen Zg= — Zs; om Zo te bepalen moeten we stellen Z,= -

1.
2.

Onze 4 gevallen geven nu:
1 — Aö,y, = 0, serie aan ingang, serie aan uitgang;
1 — Aöpy, = 0, serie aan ingang, parallel aan uitgang;

I. Het principe van deze beschouwingswijze dankt de auteur aan prof. J. W. Alexander.
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3.
4.

1 — AÖ, yp = 0,
1 — Aöpyp = 0,

met 5. =

;

parallel aan ingang, serie aan uitgang;
parallel aan ingang, parallel aan uitgang.

Sp =

z;

.

z,o

Z', + Z2’

7.
Y’ = zio+zg’’

7
YpP =

z,

z2+z, 7»

Geval 1. Aösys = 1.

Stel Zg = — Zb dan volgt Z, = (1 —AÖS)Z|O
Stel Z, = -Zo, dan volgt Zo = Z^-A^y,

(4-14)
(4.15)

Geval 2. Aöpys = 1.

Stel Zg = — Zb dan volgt Zj = Zio(l — Aöp)
Stel Zj = -Zo, dan volgt Zo= Z^fl - Auy,6p)

(4-16)
(4-17)

Geval 3. Aösyp = 1.

Stel Zg— —Zb dan volgt Zj —(Z2 + Zt)Z|O/(Z24-Zt — AÖsZio)
Stel Z| = - Zo, dan volgt Zo= Zoo-AuZ3yp

(4-18)
(4-19)

Geval 4. Aöpyp = 1.

Stel Zg = — Zb dan volgt Zj = (Z2 + Z,)Zio/(Z24-Z, —A6pZio)
Stel Zj = -Zo, dan volgt Zo = Zoo/(1 - Auypöp)

(4.20)
(4-21)

+

+
Z.

Uo

Ui

+
ut

+

ZOO

x“t/i CD

Z.

Uo

Fig. 4.12a. Algemeen schema versterker, b. Thévenin-equivalent van fig. 4.12 a.
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Fig. 4.13. Toepassing van terugkoppeling op een stroomversterker.
Bij tegenkoppeling is A< 0. Uit de betrekkingen (4.14) t/m (4.21) ziet men direct dat de
eerder geformuleerde algemene regel geldig is, nl.:
In hel geval van tegenkoppeling geeft parallelschakeling aan de uitgang verlaging van de
uitgangsimpedantie; serieschakeling aan de uitgang geeft verhoging van de uitgangsimpedantie.
Parallelschakeling aan de ingang geeft verlaging van de ingangsimpedantie, serieschake
ling aan de ingang geeft verhoging van de ingangsimpedantie.
Men kan ook gecombineerde tegenkoppeling toepassen : een veel voorkomend geval is
dat men aan de uitgang een combinatie van serie- en parallelaankoppeling toepast. Men
spreekt dan wel van ‘compoundtegenkoppeling’. Men kan op deze wijze bereiken dat de
uitgangsimpedantie niet verandert, hetgeen soms gewenst is, terwijl men toch de voordelen
van tegenkoppeling heeft. Ook past men wel combinaties toe van mee- en tegenkoppeling.
Hiermee kan men uiterst lage waarden van de uitgangsimpedantie realiseren.

4.6.REKENEN MET STROMEN

We hebben in het voorgaande, wanneer we over versterking spraken, daarmee steeds de
spanningsversterking bedoeld. Bij beschouwingen over tegenkoppeling is dit algemeen
gebruikelijk, hoewel niet noodzakelijk. Hebben we te maken met netwerken die zich beter
lenen voor een behandeling met stroombronnen en stroomversterkers, dan kunnen we op
geheel analoge manier werken (fig. 4.13). Aan de ingangsstroom wordt een gedeelte 0IO van de
uitgangsstroom Io toegevoegd. Er moet dus gelden
A1(Ii + pio)=Io, dus Ai^UI^Aj/a-Aip)
Deze formule is geheel analoog aan die voor de spanningsversterking.
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(4-22)

JZ

I

T

Ru

---- IF

Tl C“

T

I

xc

R|2

T2

R

J

Cs2

R»

uitgang

ingang

1

1

.B

J
T
ï
T
X
Fig. 4.14. Terugkoppeling via de inwendige weerstand van het voedingsapparaat.
4.7.ONGEWENSTE VORMEN VAN TERUGKOPPELING

Tegenkoppeling, en in bepaalde gevallen ook meekoppeling, wordt zeer vaak doelbewust
in schakelingen toegepast. Terugkoppeling kan echter ook onbedoeld en ongecontroleerd
optreden en kan dan aanleiding geven tot ernstige moeilijkheden. Dit kan plaatsvinden
overal waar er een koppeling bestaat tussen uitgang en ingang van een versterkertrap of
-keten. Zo’n koppeling kan bijv, ontstaan doordat twee signaalvoerende leidingen dicht bij
elkaar liggen. De koppeling kan dan capacitief. inductief of gemengd zijn. Een schakeling
waarin zo'n onbedoelde koppeling optreedt kan gemakkelijk instabiel worden. Bij decon
structie van elektronische apparaten moet men hier terdege op letten (signaalvoerende
leidingen kort houden, zo ver mogelijk uit elkaar leggen en indien mogelijk loodrecht op
elkaar plaatsen). Ook kan terugkoppeling optreden via gemeenschappelijke delen van
aardleidingen, die immers een zekere zelfinductie vertegenwoordigen. Vooral in verster
kers voor hoge frequenties dient men de aardpunten der verschillende trappen dan ook met
zorg te kiezen.
Een beruchte vorm van ongewenste terugkoppeling is die welke optreedt ten gevolge
van de eindige inwendige impedantie van het voedingsapparaat. Beschouw fig. 4.14 welke
een drietrapsversterkerschakeling voorstelt.
Het voedingsapparaat B heeft een eindige inwendige weerstand, aangegeven door R,.
Het door T3 versterkte signaal komt te staan op de serieschakeling van Rl3 en Rh daar de
collectorstroom door deze beide impedanties vloeit. Het deel van het versterkte signaal dat
over de inwendige weerstand Rj van het voedingsapparaat staat, komt via Rlt en Csl ook
terecht op de basis van T2, zodat het versterkt door T2 op de basis van T3 verschijnt. Er
treedt dus terugkoppeling op, in dit geval meekoppeling! Op dezelfde wijze ziet men dat
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het uitgangssignaal van T2 ook terugwerkt op de ingang van T2. Hoe meer trappen ge
voed worden uit hetzelfde voedingsapparaat, hoe meer onderlinge koppelingen men heeft
en hoe groter de kans op instabiliteit wordt. Wanneer vele trappen één voeding hebben
moet men er dus voor zorgen dat de inwendige impedantie hiervan zeer klein is of dat de
aansluitingen van de trappen aan de gemeenschappelijke voeding t.o.v. elkaar ontkoppeld
worden. Een eenvoudige en zeer veel toegepaste methode om dit laatste te bereiken bestaat
hierin dat men in de voedingsleidingen der afzonderlijke trappen ontkoppelde weerstanden
opneemt, zoals in de figuur is aangegeven met behulp van het gestippelde ontkoppelcircuit
RC. Deze ontkoppeling is natuurlijk alleen werkzaam voor signalen waarvan de frequentie
voldoende hoog is (co > 1 /RC). Bestaat er gevaar voor terugkoppeling van signalen van zeer
lage frequentie, dan moet de inwendige impedantie van het voedingsapparaat zelf voldoen
de laag gemaakt worden.

4.8. VOOR BEELDEN VAN SCHAKELINGEN MET TEGEN KOPPEL ING

4.8.1. Niet-ontkoppelde emitterweerstand (fig. 4.15)
De emitterweerstand wordt doorlopen door de som van de uitgangsstroom en de ingangsstroom (immers Ic = Ib + Ic). Daar Ic ^>Ib is IC«IC.
De uitgangsstroom produceert over Rce een spanning, die -de ingangsspanning Uj
tegenwerkt. We hebben dus tegcnkoppeling en wel met serieaankoppeling zowel aan de
uitgang als aan de ingang. De analyse van het gedrag kan in dit eenvoudige geval van tegen- ,
koppeling het gemakkelijkst plaats vinden door het equivalente T-schema te gebruiken
en daaruit direct de versterkergrootheden te bepalen (fig. 4.16).

r I
R\

R.

R2

R"

U.

I T
Fig. 4.15. Tegenkoppeling door niet-ontkoppelde emitterweerstand.

84

I

Kb

*c/ae

Kce

T

Fig. 4.16. Vervangingsschema bij fig. 4.15.

Alle formules, die wc eerder afgeleid hebben voor Av, Ah Zj en Zo blijven geldig, alleen
moeten we in de formules in plaats van Rc nu Rc + Rec invullen. In overeenstemming met de
theorie der tegenkoppeling vinden we dan dat R, en Ro toenemen; voor Av vinden we
Av= -----------

+ *b + *b*.

*c+*ce

*c
*c

ac

Kiezen we
D

*ec > *c + — +

ae

Kb*.
*c

dan wordt

Av

A
*ec

dus geheel onafhankelijk van de transistorgrootheden, hetgeen ook in overeenstemming
is met de theorie van de tegenkoppeling. Deze schakeling wordt zeer veel toegepast omdat
men in ruil voor een verlies aan versterking een grote verbetering van de lineariteit alsmede
verhoging van de ingangsimpedantie verkrijgt, terwijl de versterking zeer constant is
(weinig afhankelijk van de transistorgrootheden en van de temperatuur).
Men kan de analyse natuurlijk ook uitvoeren met behulp van de algemene formules der
tegenkoppeling. Daartoe moeten we eerst de grootheid p bepalen, waarbij we opmerken
dat splitsen van p in de factoren y en ö in dit eenvoudige geval weinig zin heeft. De tegen-
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koppelspanning is IcRce. Aangezien IC«IC en Uo= — ICR, is P^RCC/RX. (N.B. door de wijze
van terugvoeren naar de ingang is [i >0). Dus geldt
^ee
I + ^
____ *_____

A> Av/(1-PAv) =

*.
ae

Rc /'

l

R„

R„R,

CCc

I\c

KC + — +

- r/(r +R I Rb i RbR'
- -R1/(R„ + RC+- + —
We vinden uiteraard dezelfde formule als met de ‘directe' methode. Het is wel duidelijk dat
de beschouwing met de algemene formule voor een legengekoppelde versterker in dit een
voudige geval geen voordeel biedt. Dit is een gevolg van het feit dat het gebruikte Tschema zich bijzonder goed leent voor de behandeling van dit geval. De algemene methode
spreekt duidelijker als we de transistor beschrijven met behulp van een voor dit geval min
der geschikt vervangingsschema, bijv, met matrixparameters. Fig. 4.17 geeft het vervan
gingsschema met /i-parameters. Een directe analyse met behulp van de netwerkvergelijkingen is nu vrij omslachtig. Voeren we weer in p=Ree/Rx, dan berekenen we A'v direct
uit de formule voor Av voor de niet-teruggekoppelde versterker, te weten
Av

1
^ie

/?fc

b 4

'1
— 4V/?j

+/’rc

fti.

c

+ 1

Ql

<r

+

Ki

l//»oc

14.

J

U»

«ee

L._________ I_____ _

Fig. 4.17. Vervangingsschema voor de schakeling volgens fig. 4.15 met /i-parameters.
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4.8.2. Emittervolger
De eigenschappen van de emittervolger berusten op de in deze schakeling aanwezige sterke
tegenkoppeling. De uitgangsspanning wordt hier volledig teruggevoerd naar de ingang,
dus p= — 1. Omdat de emitter nu uitgangselektrode is hebben we aan de uitgang parallelaankoppeling. We mogen dus een lage uitgangsimpedantie verwachten. Aan de ingang
hebben we serieaankoppcling, we verwachten dus een hoge ingangsimpedantie. (Opmer
king : hier is p < 0 omdat de uitgangsspanning in fase is met de ingangsspanning en in tegenfase wordt tcruggevoerd naar de ingang.)
De eigenschappen van de emittervolger kunnen, zoals bekend, zeer eenvoudig worden
afgeleid met behulp van het T-schema. We kunnen echter ook weer de algemene theorie
van de terugkoppeling toepassen. We beschouwen hiertoe de emittervolger als een sterk
tegengekoppelde CE-trap, zodat we de formules voor de emittervolger kunnen afleiden uit
die voor de CE-trap. Fig. 4.18 toont een CE-schakeling, waarbij R, in de emitterketen is
opgenomen. De sturende signaalbron ‘zweeft’ t.o.v. aarde; in deze vorm leent de schakeling
zich, tengevolge van dit zweven van de ingang, nauwelijks voor praktisch gebruik, doch dit
doet hier niet ter zake. Voeren we in deze schakeling het gehele uitgangssignaal terug naar
de ingang (p = — 1), dan ontstaat de schakeling van fig. 4.19, die niets anders dan een emitter
volger voorstelt.
In fig. 4.18 is Uo= 4- IcRj (denk om het plusteken’.). De versterking Av is, behoudens het
teken, dezelfde als die van de normale CE-schakeling. Voor de versterking A'v van de emitter
volger geldt dus
A’ =

A-

1—Avp

=

*■

Rc4- Rb/ac + R|(Rb/Rc+ 1)

«

Re + Rb/ae + R1

welke uitdrukking we eerder vonden met behulp van het T-schema. Voor het berekenen
van Zj en Zo kunnen we formeel te werk gaan zoals aangegeven in par. 4.5.3. Dit voert hier
echter tot een omslachtige procedure; het is veel eenvoudiger direct met het T-schema te
werken.
De beide thans behandelde voorbeelden illustreren duidelijk dat voor kwantitatieve
berekeningen een directe beschouwing van het circuit aan de hand van de maas- en knoop
punt vergelijkingen soms eenvoudiger is dan toepassing van de algemene formules der tegen
koppeling. Dit houdt echter geenszins in dat beschouwingen van het laatstgenoemde type
zinloos zijn. In de eerste plaats verschaffen deze in meer gecompliceerde gevallen vaak de
geëigende rekentechniek; in de tweede plaats hebben zij het voordeel steeds snel tot een
goed kwalitatief inzicht te leiden in het gedrag van het tegengekoppelde circuit, ook al zal
men voor de kwantitatieve analyse hiervan soms liever zijn toevlucht nemen tot de ‘directe’
methode.
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Fig. 4.18. CE-schakeling met R, in de emitterketen. R\ en R2 zijn instel weerstanden.
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c,
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Uo
r2

T T

R»
uitgang

Fig. 4.19. Door het uitgangssignaal volledig terug te voeren naar de ingang ontstaat uit de schake
ling van fig. 4.18 de emittervolger.

4.8.3. 'Operationele versterker'
Fig. 4.20 toont een schakeling met parallelkoppeling aan de uitgang en parallelkoppeling
aan de ingang. Voor de afwisseling is een schakeling met een buis getekend. De terugkoppe
ling vindt plaats via Zf. We nemen aan dat Zf R{, zodat het aanbrengen van Zf de grootte
van de belastingimpcdantie niet beïnvloedt. Verder nemen we aan ra>Rp zodat A =
— sgR j. In dit geval is het handig met admittanties te rekenen, stel dus Y j = 1/R'j, enzovoorts.
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Fig. 4.20. Operationele versterker.

Uit de figuur lezen we af
Yf
P = Y'i + Yg+Yf en

a;

=-------

(4-23)

-■s8^i

(4-24)

1 4- sg R |

'Y'i+Yg+Yf

Door het aanbrengen van het tegenkoppelnetwerk wordt het ingangssignaal verkleind met
de factor k,,, die in dit geval bedraagt kp = Yg/(Y', 4- Yg + Yf), zodat de overall-versterking
volgt uit
= Ic A' =

U,

’

S‘V‘

Y,(Y',+ Y,+Yr)+s,Yr

(4-25)

Door nulstelling van de noemer in (4.25) met Yg= — Yj volgt voor de ingangsadmittantie
Yj = Y'i 4-(l 4-sgR,)Yf

(4.26)

De impedantie die we zien vanuit punt A bedraagt dus Zg4- 1/Yj. Voor de uitgangsadmittantie vinden we (nu Y, = — Yo stellend)

Yo =

Y', + Y,+Yf

(4.27)
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Al naar gelang we de in het circuit voorkomende impcdanties dimensioneren, kunnen we
bijzondere eigenschappen verkrijgen. Kiezen wc Zf = Zg = R, en kiezen we R\PR en
sgR, > 1. dan hebben we:

-Sg/R _ -stRj

ug

SS

— + s-^
/?/?!

totaal

R

(4.28)

2+sgR|
R

« R
= R + —
1+SgRj

„2
sg

Men kan bijv, bij een normale hw-pentode kiezen R = 0,5 MQ en R i = 5 MQ.
Gebruikt in deze vorm noemt men het circuit wel een anodevolger omdat de eigen
schappen enigszins gelijken op die van de kathodevolger (hoewel de ingangsimpedantie
van de kathodevolger veel groter kan zijn). De anodevolger geeft echter omkering van het
signaal, in tegenstelling tot de kathodevolger. In gevallen waarin men kv-eigenschappen
wenst, terwijl toch omkering van het signaal wordt vereist, kan men soms deze schakeling
gebruiken.
De schakeling wordt echter vooral toegepast als zgn. ‘rekenversterker’ in analoge reken
machines. Veelal past men dan om grote versterking te verkrijgen meer trappen toe, men
spreekt dan van een operationele versterker. Kiest men voor Zg een weerstand en voor Zf
een capaciteit, dan heeft men een integrator; Zg een capaciteit en Zf een weerstand geeft een
differentiator, enz.
Deze eigenschap berust op het feit dat de ingangsimpedantie van de eigenlijke versterker (gezien
in punt B) als Z', zeer groot is, volgens (1.26) gegeven wordt door Zr/(1 + sgRt). Is Zf dus een capaci
teit. dan zien we aan de ingang een capaciteit die (1 +sgR|) maal zo groot is, isZf een weerstand, dan
zien we aan de ingang een weerstand die (1 + sgRt) maal zo klein is.
De schakeling maakt het dus mogelijk langs elektronische weg bijv, een beschikbare capaciteit
schijnbaar sterk te vergroten. Dat men hiermee een uitstekende integrator kan maken blijkt bij
beschouwing van het in fig. 4.21 getekende KC-circuit. Hiervoor geldt

“•=£=4f

iól

Voor waarden van t < RC is i = uJR, zodat
Ujdr

Om ook voor grote waarden van t correcte integratie te verkrijgen moet RC zeer groot gekozen
worden. Hieraan zijn praktische grenzen gesteld, o.a. door de altijd aanwezige lek van de conden
sator. Door C nu op de beschreven wijze elektronisch te vergroten (bijv, met een factor 106. hetgeen
in een versterker met enkele trappen gemakkelijk mogelijk is) kan men zeer grote capaciteitswaarden realiseren. Voor verdere details over operationele versterkers en hun toepassingen wordt ver
wezen naar hfdst. 8, deel III (Technica 37).
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Fig. 4.21. Eenvoudig integrerend netwerk.
4.8.4. Voorbeeld van tegenkoppeling over enkele trappen

Fig. 4.22 geeft het schema van een complete drietrapsversterker voor kleine signalen met parallelaankoppeling aan uitgang en ingang. In het algemeen is terugkoppeling over drie trappen gevaarlijk;
immers als de versterker koppelcondensatoren bevat, ontstaan er drie RC-leden waarover een zo
grote fasedraaiing kan optreden dat bij een bepaalde lage frequentie meekoppelingslabiliteit kan
intreden. Men kan dit bestrijden door een geschikte keuze van de tijdconstanten, maar veiliger
is om de koppelcondensatoren (en evenzo de ontkoppelcondensatoren) geheel te vermijden en de
versterker uit te voeren met zgn. gelijkspanningskoppelingen. Voor de algemene problematiek van
dit type versterkers wordt verwezen naar hfdst. 7, deel III (Technica 37); we volstaan hier met de op
merking dat men bij het ontwerpen van de versterker rekening moet houden met het feit dat de
inslelspanning van elke basis dezelfde moet zijn ais die van de voorafgaande collector. Er bestaan
vele methoden om niettemin alle transistoren de juiste instelling te geven; de hier loegepaste methode
bestaat in het ongelijk kiezen van de emitter- en de collectorweerstanden in de opeenvolgende
trappen.
In de versterker treft men nu tweeërlei type tegenkoppeling aan. De trappen zijn elk voor zich
tegengekoppeld met behulp van een weerstand in de emitterleiding. De versterker als geheel is
tcgengekoppeld met behulp van Rf.
Ook in de terugkoppel weg is geen koppelcondensator opgenomen, Rt fungeert dus tevens als
instelweerstand voor de basis van TP In feite is dit geen fraaie methode: de grote weerstand Rr
heeft daardoor een grote invloed op de instelstroom van Tu hetgeen i.v.m. de sterke exemplaarspreiding die de grootheid ae vertoont, ongewenst is. Deze problematiek is hier echter niet aan de orde;
de aangegeven schakeling heeft het voordeel overzichtelijk te zijn. We nemen aan dat voor de in
stelling van de transistoren geldt C/BE = 0,5 V; l/CE = 1 V; Ic = 1 mA; /B = 5 |1A (Si-npn transistoren).
Bij deze instelling zij ae = 200.
De voedingsbatterij levert 12 V. Door de emitterweerstanden in de opeenvolgende trappen groter
te kiezen en de collectorweerstanden evenveel lager, wordt de gewenste instelling verkregen. De
gelijkspanningen op de diverse punten in de schakeling zijn in de figuur aangegeven. De instelling
van de basis van Tl geschiedt via Rf. We merken nog op dat instelling bij een zo lage collectorspanning als is toegepast (l/CE= 1 V) natuurlijk alleen is toegestaan als de versterker bestemd is voorde
versterking van kleine signalen, zodat nergens een signaalamplitude van enkele tienden volts
wordt overschreden.
We gaan nu na wat de karakteristieke grootheden van deze sterk legengckoppelde versterker
zijn. Eerst berekenen we de spanningsversterking voor het geval de terugkoppelweg via Rf niet
bestaat. We merken op dat Rj van T2 ongeveer 200 kQ (nl. acRce) bedraagt, dus groot is ten opzichte
van Ru, evenzo is Rs van T3 groot ten opzichte van R,2. De spanningsversterking van elke trap is
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Fig. 4.22. Drietrapsversterker met tegenkoppeling over de gehele versterker.

dus nagenoeg gelijk aan — R,//?ee. Dus Av= — 21 • 10-6,3% — 1300. Brengen we R( aan dan treedt
spanningsdeling op tussen R( en Rs (immers Rt van Tl is groot t.o.v. Rt terwijl ook Rf >/?13), dus
P= 1/30. De spanningsversterking van de gehele versterker bedraagt dus
Ay
-1300
A' =----- =-------------------- % -30
1-Ayfl
1 + 1300/30
De ingangsimpedantie bepalen we als volgt. Aan de ingang hebben we de in fig. 4.23 geschetste
situatie. Aangezien R, van Tl groot is t.o.v. Rt/1300, bedraagt R, ongeveer Rt/1300as230 Q.
Voor de bepaling van Ro gaan we na wat er gebeurt als we een spanning U op de uitgang zetten
(als Ut = 0). Aan de ingang ontstaat dan fiU= U/30. Deze spanning wordt versterkt en verschijnt
dan op 7?13 als |-4J• [7/30= 1300 U/30, zodat de stroom 1 door Rl3 bedraagt 1300 U/30 Ri3. Der
halve is Ro= U/l = 30-9500/1300 Q%220 O.

1

I
R, van Tl

«f

U<

J300 Ut

Fig. 4.23. Bepaling van de ingangsimpedantie.
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4.8.5. Bepaling van ft bij indirecte terugvoering van het uitgangssignaal naar de ingang

Als het terugkoppelsignaal direct naar de ingang wordt teruggevoerd geeft het bepalen van ft
meestal geen moeilijkheden. Is dit echter niet het geval, dan leidt een oppervlakkige beschouwing
licht tot grote fouten. Men moet in zo’n geval zich terdege rekenschap geven van de werking van de
schakeling.
Fig. 4.24 geeft een voorbeeld van een geval waar men zich gemakkelijk op kan verkijken. We stel
len gemakshalve R( > Rl2 en Rf > Rk- Men zou nu kunnen menen dat de waarde van ft eenvoudig
bepaald wordt door de spanningsdeling tussen R( en de impedantie die we ziet) in de kathode van de
eerste buis, dit is ongeveer l/sg (als Rk > l/sg), derhalve ft» — \.jstRv Dit is echter niet juist. Wel kan
men op deze wijze de kathodespanning berekenen:

uk =

IA,
Rf + l/5g

Uo

maar men dient nu te bedenken dat dit de spanning is tussen kathode en aarde, terwijl de ‘echte’
ingang zich bevindt tussen rooster en aarde. Tengevolge van de door Rk in de eerste buis optredende
legenkoppeling heeft de ‘hulpingang’ waaraan we het teruggekoppelde signaal toevoeren een ge
voeligheid die (1 +sg/<k) maal zo groot is als die van de ‘echte’ ingang. Dus gerekend t.o.v. de eigen
lijke ingang van de versterker is ft niet
~ 1/3,

l/3g+Rf

r

maar
-1/3,
1/Sg + Rr

4-

i

(l+sgKk)

R.2

R|.

d.i. ongeveer — Rk/Rt.

uitgang

Uo

Hingang
|—

T

R(

Rk

ï

I

i

Fig. 4.24. Terugkoppeling op de kathode van de ingangshuis.
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5. STABILISATIE VAN TRANSISTORSCHAKELINGEN

5.1.INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DE EIGENSCHAPPEN VAN TRANSISTOR

SCHAKELINGEN

5.1.1. Inleiding
De eigenschappen van hoogvacuümbuizen hangen slechts in zeer geringe mate af van de
temperatuur. Bij toepassing van transistoren is daarentegen de invloed van de tempera
tuur zeer belangrijk. Het gaat hierbij vooral om de temperatuur van de pn-overgangen.
Deze hangt af van de omgevingstemperatuur en van de warmteontwikkeling in de transis
tor tengevolge van dissipatie.
In dit hoofdstuk zullen we de invloed van de temperatuur op de eigenschappen van transistorschakelingen in drie etappen bestuderen. Eerst zullen we nagaan welke eigenschappen
van de transistor afhangen van de temperatuur en op welke wijze. Vervolgens zullen we
criteria opstellen ter beoordeling van de thermische stabiliteit van schakelingen, waarna
we de stabiliteit van praktische schakelingen zullen onderzoeken aan de hand van deze
criteria.

5.1.2. Analyse van de temperatuurafhankelijkheid
We gaan eerst na welke transistorgrootheden vooral afhangen van de temperatuur.
Bezien we allereerst de collectorjunctie. Voor de eigenlijke collectorwerking (het afvoeren
van de in de basis geïnjecteerde minderheden naar het collectorgebied) is slechts nodig dat
de collectorjunctie in sperrichting staat. Wanneer de tegenspanning voldoende groot is
heeft de temperatuur op dit proces geen invloed. Dit geldt echter niet voor de (ongewenste,
doch niet te vermijden) lekstroom /cob die immers zijn ontstaan uitsluitend dankt aan
thermische generatie van minderheidsladingdragers.
Zij in hel p-gebied bij T = T, de elektronenconcentratie n, de gatenconcentratie p. Bij T=T2 zij dit
n + An en p+ Ap. Zijn de intrinsieke concentraties bij 7\ en T2 resp. ziu en nJ2, dan moet gelden np=
nh en (n + An)(p + Ap) = nf2. Dus zz Ap 4-p Azz 4-Azz Ap = zz22 — zz2,. Nu worden elektronen en gaten in
paren gegenereerd, dus An = Ap. In p-materiaal is zi< p, terwijl bij kleine temperatuurverschillen
Ap« p, zodat Ap = Azi = (zz22 — n\)/p en (n +An)/n = ni2/n^. De verhouding (zi4-Azi)/n stelt de ver
houding der minderheden voor bij de temperaturen T2 en 7\ en is dus gelijk aan de verhouding der
lekstromen bij deze temperaturen. Noemen we deze resp. Zcob2 en Zcobl, dan is dus (zi 4-Azz)/zz =
Icobl/Icobi’

De intrinsieke concentratie hangt sterk van de temperatuur af, namelijk volgens zj2 = /t0T3
exp [ — W^g/kT], waarin >l0 een constante is en WG de bandafstand voorstelt. (Bij Si 1,2 eV, bij Ge
0,78 eV). Bij normale waarden van de temperatuur domineert in deze formule sterk de e-macht.
Daardoor geldt bij benadering
nii

^T=p
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Voor de thermische generatie van gaten in het n-gebied geldt een analoge betrekking.
De sperstroom /cob stelt zich samen uit twee stromen, welke resp. evenredig zijn met de gaten
concentratie in het n-gebied en de elektronenconcentratie in het p-gebicd. Derhalve geldt
A:ob2

4^6

^expfi^l

-— = exp

LkT,T2 J

'cob!

(5-2)

Als AT klein is maken we geen grote fout als we T, T2 als constante behandelen. Dan geldt dus dat
de sperstroom exponentieel varieert met AT. Bij 300°K is voor germanium qWG/kT2 %0,09 per°C,
zodat 7cob zich verdubbelt bij een tempcratuurverhoging AT=(ln 2)/0,09 = 7,5°.

De conclusie is dat voor Ge geldt dat 7cob zich verdubbelt bij elke 7,5° temperatuurstijging.
In de praktijk kan men rekenen met 10° omdat de lekstroom /cob van praktische transistoren
ook een ohmse lekcomponent omvat, die niet een gevolg is van thermische generatie. Voor
Si bedraagt qWG/kT2%0,15 per °C. Als gevolg hiervan moet 7cob dus verdubbelen bij elke
4,5° temperatuurstijging. Ook hier vindt men in de praktijk een minder sterke afhankelijk
heid en kan men met verdubbeling per ca. 7° rekenen. De temperatuurafhankelijkheid is
dus bij Si iets groter, echter is de absolute waarde van /cob bij Si-transistoren veel kleiner dan
bij Ge-transistoren, vooral ten gevolge van de grotere bandafstand. Bij goede Ge-transistoren ligt 7cob bij 300° K in de grootte-orde van 1 pA, bij Si-transistoren in de grootte-ordc
van 1 nA.
Vervolgens beschouwen we de emitterjunctie. De emitterstroom is evenredig met de con
centratie der minderheidsladingdragers (gaten in een pnp-transistor) aan de basiszijde van
de junctie. Deze hangt exponentieel af van de spanning 17EB- over de junctie en van de
temperatuur. De invloed van een variatie van de temperatuur op /E kan dus als het ware
beschouwd worden als een schijnbare variatie AC7EB- van l/EB.. Bij nadere analyse vindt men
dat geldt
(53)

De spanning over de junctie t/EB- is niet precies gelijk aan de uitwendige spanning l/EB;
immers is er nog een zeker spanningsverlies over de basisweerstand rb, zodat UEB,= ^eb —
^Brb-

Beschouwen we een pnp-transistor en zij de evenwichtsconcentratie p der gaten in de basis bij de
temperaturen 7\ en T2 resp. px en p2. De stroom IE is evenredig met p exp (qUEW/kT). Wil bij varia
tie van de temperatuur van T, tot T2 de stroom IE gelijk blijven, dan moet C/EB. variëren van UE3. j
tot l/EB2. Er moet dan gelden

p, exp(ql/EB i/kT1) = p2 exp(^L7EB.2/kT2),

waaruit volgt
Pi
[qf l^EB'2
P2 eXPU\< T2

_ ^EB'1

t,

,

(5.4)
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De concentratie n der meerderheden in de basis is in eerste benadering onafhankelijk van T, dus
zij = n2. Nu is np = n2, zodat
Pi Pi rb
nfr
1
4
— «----- = — = exp
(5.5)
k
T\
P2 P2 n2
nf2

[-H

Uit (5.4) en (5.5) volgt
(W'G-UEB.2)/T2 = (fyG-UEB.,)/T1

(5.6)

Als Wc >l/EB , dan gaat (5.6) over in T2/Tï = 1 + (l/EB— UEB 2)/Wq. Stellen we T2 = T1+ATen
UEB'2= UEB- j + Al/EB-, dan is dus

AUeb. = - ^(AT/T,)

(5.3)

Het minteken in (5.3) geeft aan dat bij toename van de temperatuur, 17EB kleiner moet wor
den om /E constant te houden. Voor Ge leidt (5.3) bij 300° tot een waarde van — 2,3 m V °C“ *.
Praktisch vindt men ca. —2,5 mV •OC" *. Voor Si geldt theoretisch —3,7 mV’C"1, prak
tisch vindt men ook hier ca. —2,5 mV °CDe invloed van de temperatuur op de gebeurtenissen aan de pn-overgangen hebben we
hiermee geanalyseerd. Rest nog het transportmechanisme. Dit wordt beschreven met
behulp van de ‘transportfactor’ ab, welke eigenlijk het produkt is van drie factoren [nl.
ab = /fy<5, zie hfdst. 8. deel I (Technica 35)J. Elk dezer factoren is afhankelijk van een com
plexe combinatie van meer of minder temperatuurafhankelijke factoren. Een algemene
analyse is daarom niet goed mogelijk. Meestal hang ab niet sterk van de temperatuur af, bij
goede transistoren minder dan 1 % per 100°C.Toch kan de temperatuurafhankelijkheid van
nb niet altijd verwaarloosd worden: reeds een zeer geringe variatie in ab heeft een grote
variatie in ae tengevolge. Schakelingen dienen dus zo ingericht te worden dat het instelpunt
niet te sterk afhangt van de waarde van ab. Dit is trouwens ook belangrijk om een andere
reden: de waarde van ab vertoont dikwijls een aanzienlijke spreiding voor verschillende
exemplaren van hetzelfde type transistor en bij het ontwerpen van schakelingen dient men
er op te letten dat men defecte exemplaren zonder meer moet kunnen uitwisselen. Ook
voor de lekstroom Icob geldt dat deze aanzienlijke spreiding kan vertonen.
De invloed van de temperatuur op de instelling van de transistor is hiermee geanalyseerd.
Behalve de instelgrootheden kunnen ook de grootheden die de versterkingseigenschappen
beschrijven, van de temperatuur afhangen. Met eventuele variaties in de grootheden ab en
ae gaan uiteraard ook variaties in de overeenkomstige wisselstroomgrootheden ab en ae
gepaard. De grootheden rb en rc hangen weinig van de temperatuur af, echter de zeer be
langrijke grootheid re hangt sterk af van de temperatuur, immers geldt re = kT/q 1E, dus bij
gegeven /E is re evenredig met T.
5.1.3. Gevolgen van temperatuurvariaties voor de schakeling
We beschouwen eerst de gelijkstroominstelling van de transistor. Het behoeft geen betoog
dat de schakeling zo ingericht jnoet worden dat het instelpunt behoorlijk gehandhaafd
moet blijven bij verandering van de temperatuur. Immers zou anders licht het gevaar
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bestaan dat het instelpunt zich verplaatst naar een sterk niet-lineair gebied. Bovendien
bestaat het risico dat de toelaatbare dissipatie overschreden zou worden, terwijl tenslotte
kans ontstaat op thermische instabiliteit (zgn. ‘thermal runaway’). Op dit laatste effect
komen we nog terug.
In het algemene geval bevindt zich zowel in de emitterleiding als in de basisleiding een
gelijkstroom weerstand (resp. Rec en Rbb in fig. 5.1). Een eventuele weerstand in de collectorleiding kan buiten beschouwing blijven daar de collectorspanning nagenoeg geen invloed
heeft op de insteistroom. Eventuele ontkoppelcapaciteiten kunnen we uit het schema
weglaten, deze hebben immers geen enkele invloed op de gelijkstroominstelling.
Uit fig. 5.1 lezen we af

Ub = 7e/?cc4- Ueb+ (1 — ab)IERbb — IcobRbb

(5-7)

Nu is

t/EB — UEB' +/Brb

^EB' + rb( 1 — flb) 4 — 4obrb

(5-8)

Uit (5.7) en (5.8) volgt dan

4=

UB~ ^EB' + 4ob(^bb + rb)
^ee + O —öb)(^bb+rb)

(5.9)

en
(5-10)
4 ^b 4 "h Zcob
Voor een stabiele instelling in het werkpunt is nu nodig dat Ic zo goed mogelijk constant
blijft. De vergelijkingen (5.9) en (5.10) stellen ons in staat uit te rekenen hoeveel Ic verandert
als UEB., Icob en ab veranderen als gevolg van temperatuurvariaties of door andere oorzaken.

r

ri_ab^E+
«bb

u

— (I ~ ^b) 4 ~ 4ob

R"

T

Fig. 5.1. Rekenschema voor de insteistroom.
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4

instelpunt

Z tan 0 = ge = l/re

/o\

------ >
Uo

^EB-

Fig. 5.2. Benadering van de karakteristiek Ze=/(^eb') door twee rechten.

Om een algemene analyse mogelijk te maken en een algemeen criterium voor de instelstabiliteit van de schakeling te vinden is het gewenst (5.9) en (5.10) nog iets anders te schrij
ven. Een bezwaar hierbij is dat (5.9) geen expliciete uitdrukking voor IE is, want L7EB. is nog
een functie van IE, dit is de stroom- spanningskarakteristiek van de emitterbasisovergang
(fig- 5.2).
Omdat we streven naar stabilisatie van het instelpunt en dus naar een constante waarde
van IE, mogen we de karakteristiek in de omgeving van het instelpunt benaderen door een
rechte lijn (de raaklijn in het instelpunt). We stellen dus t/EB<= Uo + IErc, zodat (5.9) over
gaat in
^B~ ^o+4ob(^bb~>~rb)

4 = (Kec 4- re) + (1 — ab) (^bb + rb)

(5.H)

Nu zijn Uo en rc beide afhankelijk van de temperatuur, immers hebben we gezien dat re
lineair toeneemt met T. Echter geldt ZErc< Uo, immers is IEre = kT/q = 25 mV, terwijl voor
kleine Ge-transistoren (7o^200 mV en voor kleine Si-transistoren [7o^500 a 600 mV. Bo
vendien zal voor de meeste schakelingen gelden rc< Rce. We mogen daarom met goede
benadering stellen AC7EB, = AC/O.
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Uo hangt logaritmisch af van IE en mag daardoor in een groot gebied van instelstromen als nagenoeg
onafhankelijk van /E worden beschouwd: de karakteristiek vertoont a.h.w. bij l/EB.= Uoeen scherpe
knik. Dat Uo voor Si anders is dan voor Ge hangt samen met het verschil in de sperstroom van een
pn-overgang. Dit blijkt als volgt: het verband tussen ƒ en 17 voor een pn-overgang wordt gegeven
door [zie hfdst. 7, deel I (Technica 35)]
7 = 7S [exp(</C7/kT)—1]

exp(qU/kT) > 1, dus /«ƒ,exp(qU/kT), zodat
kT , I
U = — In —
<7

Nu is
kT

Uo= U-Ire = U - kT/q = —
Q

4-,)

k

kT , I
— In —
q
/.

(5-12)

De invloed van de ohmse weerstand van de basis rb kunnen we ons opgenomen denken in
Rbb. Om dit te onthouden schrijven we Rbb + rb=Rbb. Evenzo schrijven we Rec+re=R'ee.
Uit (5.10) en (5.11) volgt dan
_______ ab^B_______

4: — R'ee + (l-ab)R'bb

R'cc+(ï-ab)Rbb

+ lob^c+^b)

R'ee + (l-ab)R'bb

(5-13)

Zien we even af van de temperatuurafhankelijkheid van ab, dan is de variatie van Ic bij
variatie van de temperatuur met AT

— abAl7EBz
A/cob(Réc +Rbb)
A/c — R„ + (l-«b)Rbb+ R„ + (l-ab)Rbb

(5.14)

Ter beoordeling van de thermische stabiliteit kunnen we nu stabiliteitsfactoren Sj en S2
invoeren, gedefinieerd als
Si

dlc

a/Cob
Uit (5.13) volgt dan
Si =

en

S2 = -

K'ee+R'bb
R'ce+(l—ab)R'bb

a/c

1+R'bb/R'ee
l + (l-ab)R'bb/R'ec

(5.15a)

en
S2 =

R'cc + (\—ab)Rbb

(5.15b)

waarmee (5.14) geschreven kan worden als
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A/c — — S2AUeb-4-Sj A/cob

(5.16)

Bij Ge-transistoren domineert de invloed van Icob en is dus in hoofdzaak Sx van belang,
bij Si-transistoren is de invloed van Icob meestal te verwaarlozen en hebben we dus vooral
te maken met S2. We moeten nu de schakeling zo inrichten dat S, en
zo klein mogelijk
zijn. Uit (5.16) blijkt dat daarmee tevens de invloed van variaties van ab bestreden wordt.
Naar uit (5.15a) blijkt, moet om S, klein te maken, R'bb/R'cc zo klein mogelijk zijn. Als
Kbb/R'e-»0, neemt Sj de waarde 1 aan, als R'bb/R'ec > 1 wordt Sx = l + ae. Uit (5.15b) blijkt
verder dat voor een gunstige waarde van S2 de waarde van R'c + (1 — ab) Rbb=R'ee + R'bb/ae
zo groot mogelijk moet zijn. Als we bedenken dat we de invloed van ac bovendien gering
wensen te houden, dan zien we dat de beste methode voor het klein maken van S2 bestaat
in het kiezen van een grote waarde van R'ee.
De conclusie is derhalve dat een grote waarde van R'cc onder alle omstandigheden gun
stig is. Is de exemplaarspreiding in ae groot, of domineert in het temperatuureffect de invloed
van Icob (Ge-transistoren), dan dient bovendien de waarde van J?'bb zo laag mogelijk te
worden gehouden. Dit komt er op neer dat men voor de gelijkstroominstelling moet stre
ven naar CB-bedrijf. Voor het signaal kan men dan toch CE-bedrijf hebben, daar Ree met
behulp van een capaciteit ontkoppeld kan worden. Dat de toepassing van een hoge emitterweerstand stabiliserend werkt is overigens zeer begrijpelijk: een hoge waarde van Ree
introduceert een sterke tegenkoppeling voor de instelstroom.

5.1.4. Berekening van de thermische stabiliteit
Om de stabiliteit van een praktische schakeling te bepalen moeten we de effectieve gelijk
st roomweerstand in de emitterleiding en de basisleiding kennen. Met (5.15) zijn dan en S2
te berekenen. De eenvoudigste methode om een transistor in te stellen maakt gebruik
van één enkele weerstand Kbb tussen basis en batterij (fig. 5.3). Het is duidelijk dat de thermi
sche stabiliteit van deze schakeling zeer slecht is, daar Kec = 0. Deze schakeling past men
daarom bijna nooit toe.

I

I
Rt

T

Fig. 5.3. Ongunstige instelmethode.
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I
K.

_±b'0
*2

T

K.c

Fig. 5.4. Veel toegepaste methode van instelling.

1

= «bb

R\+R2
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Fig. 5.5a. Basis-instelcircuit; b. Thévenin-equivalent van a.

Beter is de bekende methode van fig. 5.4. De spanningsdeler R\ — R2 in het basiscircuit
kunnen we volgens Thévenin vervangen door een enkele weerstand (zie fig. 5.5). Dus
Rbb=R\R2/(R\ + R2)-

Voorbeeld: Zij de transistor in de schakeling van fig. 5.4 een Ge-transistor met re = 25 Q;
rb=100Q; ab = 0,99; /cob=5pA; Ree = 2kQ; Kbb = 20kQ. Gevraagd wordt de variatie
van IE en Ic bij AT= 10°C tengevolge van A/cob en At/EB-.
Volgens (5.15) is Sj = 10 en S2 = 0,45mA/V. Voor Ge is Al/EB == — 2,5 mV • °C"1 en
A/cob= 100% per 10°C. Volgens (5.16) is dus A/c= 11,2 pA+50pA«61 pA. Volgens (5.11)is
A/e =

A(7EB+A/cobRbb
% 57 pA
K'ee+(l-ab)R'bb
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Willen we de thermische stabiliteit verbeteren, dan moeten we Rce vergroten of /?bb verla
gen. Vergroting van Rcc eist bij gelijkblijvende instelstroom en -spanning verhoging van de
battcrijspanning, terwijl de dissipatie in Rec toeneemt. Het rendement is dus slechter. Op
het wisselstroomgedrag behoeft Ree geen invloed te hebben als we deze weerstand goed ont
koppelen. Verlagen van Rbb betekent dat we de ingangsimpedantie verlagen, dus verlies
van stroom versterking. Bij een praktisch ontwerp moet dus een aanvaardbaar compromis
gevonden worden tussen een aantal tegenstrijdige eisen.
In een andere veel gebruikte schakeling wordt de instelspanning voor de basis afgeleid
van de collectorspanning (fig. 5.6). De stabiliserende werking berust nu op tegenkoppeling
via R\. Deze tegenkoppeling werkt echter niet alleen voor de gelijkspanning, doch ook voor
de signaalspanning. De versterking neemt dus af, anderzijds profiteert men ook van de
algemene voordelen van tegenkoppeling (minder vervorming, enz.). Wenst men niettemin
tegenkoppeling voor het signaal te vermijden, dan kan men de instelweerstand in twee
(bijvoorbeeld gelijke) delen splitsen en het verbindingspunt ontkoppelen (fig. 5.7).
Om de stabiliserende eigenschappen van deze schakeling te bestuderen bedenken we
dat het uitsluitend gaat om de gelijkstromen in de schakeling. Daarop heeft de keuze van
hel ‘aardpunt’ (het aan ingang en uitgang gemeenschappelijke punt) geen enkele invloed.
Het is duidelijk dat het voor de gelijkstromen in de schakeling niets uitmaakt als we R} aan
de andere kant van de batterij plaatsen (fig. 5.8). Door deze iets andere manier van tekenen
zien we direct dat K, nu de functie heeft die Rcc in fig. 5.1 heeft, zodat geldt Rc<. = Kten /?bb=
R\. Is ook nog een extra emitterweerstand R aangebracht, dan staat deze eenvoudig in serie
met R}, dus Rec = Rt + R. Men kan de hier gegeven methode om de schakeling te analyseren
altijd toepassen. Men dient zich slechts goed voor ogen te houden dat de wijze van schake
len voor het te versterken signaal in principe niets te maken heeft met de aard van de gelijkstroomstabilisatie.
Ter illustratie van deze werkwijze toont fig. 5.9 drie verschillende circuits die alle dezelfde
stabiliteitsfactor hebben. De schakelingen hebben echter niet dezelfde versterkingseigen
schappen, zoals men gemakkelijk ziet. De versterking is immers evenredig met de belastingsweerstand; de versterking van de schakeling volgens fig. 5.9c is dus groter dan die volgens
fig. 5.9b, die weer groter is dan die van fig. 5.9a.
De beschreven methoden hebben betrekking op enkelvoudige versterkertrappen. In
meertrapsversterkers kan men elke trap afzonderlijk met behulp van de beschreven metho
den stabiliseren. Men kan echter ook gelijkspannings- of gelijkstroomtegenkoppeling over
enkele trappen toepassen. Fig. 5.10 toont een voorbeeld. Als IE2 toeneemt wordt de basis
van Tl meer negatief, waardoor 7C1 toeneemt. Daardoor wordt de basis van T2 minder
negatief, waardoor 1E2 afneemt. De aanvankelijke toename wordt dus tegengewerkt: we
hebben tegenkoppeling. De condensator Cj verhindert het optreden van tegenkoppeling
voor de signaalspanning.

102

s

I
JE
K>

+

I
Fig. 5.6. Stabilisatie door tegenkoppeling via R\.
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Fig. 5.7. Ontkoppeling van de instelweerstand.
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Fig. 5.8. Voor de gelijkslroominstelling met
fig. 5.6 equivalente schakeling.
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Fig. 5.9. Schakelingen met gelijke thermische stabiliteit.
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Fig. 5.10. Gelijkstroomtegenkoppeling over twee trappen.

5.2.COMPENSATIESCHAKEL1NGEN

De behandelde stabilisatiemethoden berusten op tegenkoppeling. Deze methoden kunnen
echter niet altijd toegepast worden. Voorwaarde is namelijk dat men de schakeling zo kan
inrichten dat de instelstroom wél wordt tegengekoppeld maar de signaalstroom niet of
althans minder, daar anders de versterking te klein wordt. Het is dus duidelijk dat in zgn.
gelijkspanningsversterkers, dat zijn versterkers voor zeer laagfrequente signalen (vanaf de
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frequentie nul) deze methoden slechts beperkt toepasbaar zijn. Bovendien heeft de toepas
sing van grote ohmse weerstanden in emitter- en collectorleiding het bezwaar dat hierin veel
energie gedissipeerd wordt. Dit is uiteraard niet aantrekkelijk wanneer de voeding uit
kleine batterijen plaats vindt. In zulke gevallen kan men in plaats van tegenkoppeling,
compensatie toepassen. Compensatie is een essentieel ander mechanisme dan tegenkoppe
ling. De laatste leidt tot een gesloten systeem dat d.m.v. zelfcorrectie tracht een bepaalde
norm te handhaven. Zodra een fout, dit is een afwijking van de norm, geconstateerd wordt,
produceert het systeem een foutsignaal dat corrigerend optreedt. Naarmate de rondgaande
versterking (de ‘loop gain') groter is, is de resterende fout kleiner. Bij compensatie heeft men
een open systeem. De voorspelbare fout wordt gecompenseerd met een eveneens voorspel
bare even grote doch tegengestelde fout. Er is geen zelfcorrectie. Treedt dus een situatie op
waarin de voorspelling faalt, dan kan er een belangrijke fout overblijven. Ook kan er
overcompensatie optreden, nl. wanneer het compenserende effect het te compenseren effect
overtreft. Een belangrijk voordeel van compensatiemethoden is dat ze in principe geen
‘loop gain’ (dus versterking) eisen.
Er bestaan verscheidene compensatieschakelingen voor temperatuureffecten in transisloren. Zeer eenvoudig en doeltreffend is het toepassen van een pn-diode uit hetzelfde
materiaal als de transistor. De doorlaatkarakteristiek van een pn-diode heeft immers het
zelfde karakter als de karakteristiek van de emitterjunctie; de eigenschappen van de sperkarakteristiek van een pn-diode zijn analoog aan die van de collectorjunctie. Fig. 5.11a
toont een eenvoudige compensatieschakeling voor de variatie van l/EB met de temperatuur.
Fig. 5.11b geeft het rekenschema voor de berekening van /B. Hieruit lezen we af

Ut

4 = Kbb + 0 +ae)Kcc
dus onafhankelijk van Uo (de spanning tussen basis en emitter), zodat ook /E=(l + ae)/B
onafhankelijk is van Uo. De batterij Ed dient om de diode dezelfde instelling te geven als de
emitterjunctie.
Fig. 5.12 toont een schakeling ter compensatie van de invloed van Icob. De diode is nu in
sperrichting aangesloten. Noemen we de stroom door de diode Id, dan geldt

t/B = UEB + (IB +1 d)Rbb,
= (1— flb) Ar — Zcol>b’

7C= abIE + Icob

Uit (5,17), (5,18) en (5.19) volgt
----- -- ----- (Ub ~ Ueb) + /c°b
Ar — (l-ab)«bb'(<4” UEB
EB)' +
1-Ob

(5.17)

(5.18)
(5-19)

(5-20)

Als lcob=abId, dan is Ic onafhankelijk van Icob. Men moet er dus voor zorgen dat de beide
sperstromen Icob en Id gelijk zijn.
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Fig. 5.11a. Compensatieschakeling voor de temperatuurafhankelijkheid van l/EB; b. rekenschema
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Fig. 5.12. Compensatie van /cob.

Compensatieschakelingen hebben het bezwaar dat ze wel reageren op variaties van de
omgevingstemperatuur, maar niet op variaties van de junctietemperatuur tengevolge van
andere oorzaken, bijv, dissipatie in de transistor. Men kan de situatie op dit punt verbeteren
door te zorgen voor een zo goed mogelijk thermisch contact tussen compenserend element
en te compenseren element. Men bereikt dit door beide componenten samen te bevestigen
op of in een metalen plaat of blokje of, nog beter, door beide elementen tegelijk te fabriceren
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in hetzelfde kristal. Wordt de schakeling opgebouwd als geïntegreerde schakeling in
monolitische techniek, dan is hieraan altijd voldaan. De monolithische techniek leent zich
dan ook zeer goed voor het toepassen van compensatiemethoden. Men is daar trouwens
veelal aangewezen op deze manier van werken, daar stabilisatie door middel van gelijkstroomtegenkoppeling slechts beperkt toepasbaar is, omdat het in deze techniek niet
mogelijk is emitterweerstanden te ontkoppelen met behulp van condensatoren. De fraaiste
en meest consequente uitwerking van het compensatieprincipe verkrijgt men door de gehele
versterkerschakeling op te bouwen uit twee volkomen symmetrische delen, die zodanig ten
opzichte van elkaar zijn gesitueerd dat hun instabiliteitseffecten elkaar compenseren.
Zulke volledig gebalanceerde schakelingen vereisen de inzet van relatief veel componenten.
In de monolithische techniek is dit geen bezwaar. Deze werkwijze komt uitvoerig ter sprake
bij de behandeling van gelijkspanningsversterkers [zie hfdst. 7 deel III (Technica 37)].

5.3.STABILISATIE VAN HET WISSELSTROOMGEDRAG

Ook wanneer de gelijkstroominstelling gestabiliseerd is kan het wisselstroomgedrag nog
afhankelijk zijn van de temperatuur omdat ook de wisselstroomgrootheden variëren, met
name re. Om de gevolgen hiervan binnen de perken te houden moet men tegenkoppeling
toepassen; men heeft dan tevens het voordeel dat ook variaties die optreden door andere
oorzaken, bestreden worden (bijv, veroudering van transistoren, vervangen van defecte
exemplaren door andere, variaties van de voedingsspanning, enz.). Wanneer de oorzaken
goed bekend zijn kan men ook weer compensatieschakelingen ontwerpen.

5.4.THERMISCHE INSTABILITEIT (ïHERMAL RUNAWAY)

Wanneer de thermische stabilisatie onvoldoende is, heeft dit allereerst tot gevolg dat het
instelpunt verloopt, zodat de eigenschappen der schakeling in ongunstige zin veranderen
(o.a. toename van de niet-lineariteit, eventueel zelfs ‘vastlopen’ van het signaal). Het is
echter ook mogelijk dat zich in het geheel geen nieuw evenwicht instelt. Dit is een gevolg van
het feit dat de tempcratuurcoëfficiënt van /cob positief is: neemt de temperatuur toe, dan
neemt 7cob toe. Daardoor kan de collectordissipatie toenemen, zodat de temperatuur van de
collectorjunctie opnieuw stijgt, enzovoorts. Het is duidelijk dat zich op deze wijze een ‘zelf
moord procedure’ kan opbouwen, die leidt tot vernietiging van de transistor, daar de tem
peratuur van de pn-juncties een bepaalde waarde niet mag overschrijden. De toelaatbare
waarde ligt bij Ge-transistoren bij 75° a 100°C, bij Si-transistoren bij 150° a 200°C.
Gewoonlijk is alleen de temperatuur van de collectorjunctie van belang, daar hierin de
dissipatic het grootst is.
Men kan de bedoelde thermische instabiliteit voorkomen door te zorgen voor voldoende
thermische stabilisatie, waartoe de eerder beschreven maatregelen kunnen worden geno107
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Fig. 5.13. Principe van de halve voedingsspanning UCe< I^b-

men. Is dit niet in voldoende mate mogelijk, dan moet men er voor zorgen dat bij toename
van Ic de collectordissipatie niet toeneemt, doch gelijkblijft of afneemt. Dit kan men berei
ken door de schakeling zo in te richten dat bij toename van de collectorstroom de collectorspanning zoveel afneemt, dat het produkt /c[/CEgelijk blijft of eveneens afneemt. Dit is
mogelijk door een zo grote collectorweerstand op te nemen dat de instelspanning UCE
minder bedraagt dan de halve voedingsspanning. In dit geval heeft een vergroting van Ic
afname van de collectordissipatie Pc ten gevolge. Dat dit zo is blijkt als volgt. Voor de col
lectordissipatie Pc geldt (fig. 5.13)
Pc = Zc^CB ~ Zc^CE = ZC[l/B-/c(^l + /?ee)]

Dus ÖPc/dIc = 0 als UB = 21c(/?, 4- Rce) of JC(R, + Ree) = i
Is Ic(Ri + Re(.) >iUB dan is UCE< |l/B; bij toename van Ic neemt Pc dan af. Men noemt
dit het ‘principe van de halve voedingsspanning’. Een bezwaar is natuurlijk dat in de
benodigde grote collector- en emitterweerstanden veel energie verloren gaat.
Opgemerkt zij nog dat toepassing van dit principe stabilisatie door middel van tegenkoppeling of compensatie niet overbodig maakt. De methode voorkomt slechts blijvende
instabiliteit (‘runaway’), niet het verlopen van het instelpunt als zodanig.

Een algemene analyse is op de volgende wijze mogelijk: de junctietemperatuur hangt af van de om
gevingstemperatuur de collectordissipatie Pc en de warmteweerstand 0 tussen de junctie en de
omgeving. Als we 0 (uitgedrukt in °C/watt) als constante beschouwen is 7] — To = 0Pc. De maximaal
toelaatbare collectordissipatie volgt dus uit
Pcm„ = (Tjin„-To)/0
De maximaal toelaatbare dissipatie hangt dus af van de omgevingstemperatuur. Een kleine waarde
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van 0 verkrijgt men door de collector te monteren op een metalen plaat, die voorzien is van een of
meer koelvinnen (heat sink). Praktische waarden van 0 kunnen sterk uiteen lopen, bijv. 0=800
/°C-W_*, voor een kleine transistor zonder koelplaat terwijl voor een vermogenstransistor met
grote koelplaat 0 = 1 °C • W "1 kan zijn.
Om een criterium te vinden voor het optreden van thermische instabiliteit gaan we uit van de
formule voor thermisch evenwicht, dit is

Tj= To+0Pe

(5-21)

Als we 0 constant veronderstellen, geldt voor de totale differentiaal

dTj=dTo + 0dPc

(5.22)

Nu is Pc steeds een functie van /cen de batterijspanning l/B, dus PC=/(17B, Jc);°ok is Ic=9(^ 7]),
zodat
dP. = “ dl/B +
d/c
oUB
clc

dPc =

dUB

dPc dlc \
dlc dü3.

en

dlc
dlc
d/c = 77T dt/B +
dTi’ dus
öt/B
d/j
./ÖPc dlc\

JdUn+Wc

(5-23)

Dit korten we gemakshalve af lot dPc = fidUB + 2d7j.
Invullen in (5.22) geeft d7] =

dTo+0ndUB
1-02

(5-24)

Hieruit zien we dat voor cen goede thermische stabiliteit nodig is dat 02< 1. Immers als 02-»1, dan
heeft een geringe verhoging van To of UB een zeer sterke verhoging van 7] tengevolge. Dit is de ge
vreesde zelfmoordsituatie.
Aan de eis 02 < 1 is te voldoen door of 0. of 2 of beide klein te houden. 0 maakt men klein door
een ‘heat sink’ toe te passen. Dit wordt altijd gedaan bij vermogenstransistoren. De grootheid
2 = (5Pc/d/c) (07c/d7j) kan worden verkleind door dlc/dl] klein te houden met behulp van de behan
delde stabilisatiemethoden en door dPc/dlc klein (of negatief) te maken. Dit laatste bereikt men. zoals
we gezien hebben, door een geschikte keuze van de collectorweerstand (principe van de halve
voedingsspanning).
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6. VERMOGENSVERSTERKERS

6.1.INLEIDING

De functie van elke versterker is het versterken van het toegevoerde ingangsvermogen. Zo
gezien is elke versterker een vermogensversterker. Bij voorversterkertrappen is het uitgangsvermogen klein (bijvoorbeeld in de orde van microwatts of milliwatts), hoewel uiteraard
meestal vele malen het ingangsvermogen. De laatste trap van een versterkerketen moet
echter een nuttig vermogen afgeven aan een of andere verbruiker, zoals een luidspreker of
een servomotor. Hiervoor zijn versterkers nodig die een relatief groot vermogen kunnen af
geven, gewoonlijk in de orde van enkele watts tot vele honderden watts. Soms ook gaat het
er om een bepaalde grote signaalspanning te produceren, dit laatste is bijv, het geval als de
belastingeen elektronenstraalbuis is (oscillograaf, tv-ontvanger). In principe vergt de sturing
van een elektronenstraalbuis geen vermogen omdat de ingangsimpedantie zeer hoog is.
Praktisch vergt deze sturing gewoonlijk toch een belangrijke vermogensafgifte door de
eindversterker. De elektronenstraalbuis heeft nl. een zekere ingangscapaciteit, welke paral
lel staat aan de belastingsweerstand van de eindtrap (fig. 6.1). De vereiste bandbreedte van
de versterker bepaalt daarmee tevens de maximaal toelaatbare belastingsweerstand R| en
daardoor het vermogen dat moet worden afgegeven om de vereiste stuurspanning te produ
ceren. Is Cs de ingangscapaciteit van de ESB en is de vereiste bandbreedte fh, dan moet
R{ = \/2nfhC,. Is bij een sinusvormig signaal de benodigde effectieve spanning (7cff, dan moet
een vermogen I7e2ff/Rj worden geleverd.

—I— +
Ki

ESB

T
CI
Fig. 6.1. Sturing van een elektronenstraalbuis.
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Voor het leveren van het door de verbruiker gevraagde vermogen dient men een of meer
buizen of transistoren te gebruiken, die voor deze taak geschikt zijn. Ze moeten de benodigde
grote stromen en spanningen kunnen verdragen zonder daarbij overbelast te worden.
Voor zeer grote vermogens (bijv, voor grote zenders) is men aangewezen op buizen;
voor vermogens in de grootte-orde van enkele watts tot enkele tientallen watts (bijv, voor
normale luidsprekers) heeft men de keus tussen buizen en transistoren.
De belangrijkste functie van zulke versterkertrappen is het omzetten van gelijkstroomvermogen (afkomstig uit de voedingsbatterij) in nuttig wisselstroomvermogen. Omdat het hier
gaat om relatief grote vermogens is vooral het rendement van deze omzetting van belang.
Wc zullen hieraan dan ook de nodige aandacht moeten schenken bij de behandeling. Een
ander punt dat bij het ontwerp van versterkers voor gering vermogen meestal geen proble
men oplevert, doch bij vermogensversterkers een belangrijke factor in het ontwerp is, is de
maximale belastbaarheid van de gebruikte versterkerelementen. Het ontwerp dient zo te
zijn dat overbelasting onder alle omstandigheden vermeden wordt. Vooral voor transistoren
kan zelfs een kortstondige overbelasting reeds desastreuze gevolgen hebben. Een derde
verschilpunt met versterkerschakelingen voor klein vermogen is dat bij vermogensverster
kers veelal uitsturing plaats vindt over een groot stroom- en spanningsbereik. Dit heeft ten
gevolge dat aanzienlijke vervorming kan optreden. Bij toepassingen waarin deze ongewenst
is zal ook hieraan bijzondere aandacht moeten worden besteed.

6.2. UITSTURING VANEINDBU1ZENEN -TRANSISTOREN

6.2.1. Uitgangskarakteristieken
Het maximale vermogen dat kan worden afgegeven door een buis of transistor hangt af
van de toelaatbare maximale waarden van spanning, stroom en dissipatie. Deze waarden
worden door de fabrikant opgegeven.
Beschouwen we het /A [^-karakteristieken veld van een pentode, resp. het Ic UCE-karakteristiekenveld van een transistor (fig. 6.2). De belastingsimpedantie Rt denken we ons voor
lopig zuiver ohms. We beperken ons verder tot sinusvormige (althans symmetrische)
stuursignalen. Het instelpunt kiezen we zo dat geen der toegelaten maximumwaarden
overschreden wordt. Uit fig. 6.2 zien we nu dat er grenzen zijn zowel aan de maximale uit
sturing van de spanning als aan de maximale uitsturing van de stroom.
6.2.2. Uitsturing van eindpentoden; aanpassing van de belasting aan de buis
We bezien eerst hel geval van de pentode. Hier wordt de maximale spanningsuitsturing
bepaald door de ‘knie’ in de anodestroomkarakteristiek. Wanneer de anodespanning
beneden de ‘kniespanning’ daalt treedt sterke niet-lineariteit op. De fysische oorzaak is
dat de stroom beneden deze anodespanning overgenomen wordt door het schermrooster.
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De maximale stroomuitsturing wordt bepaald door het feit dat de anodestroom niet nega
tief kan worden. Maximaal vermogen in de belastingsimpedantie wordt verkregen als we
deze zo kiezen dat maximale stroom- en spanningsuitsturing tegelijk optreden. Uit fig. 6.2a
blijkt dat daartoe de belastingslijn de punten (/max, l/min) en (Umax, /min) moet verbinden.
De belastingsweerstand waarbij maximaal vermogen wordt afgeleverd ligt hiermee vast.
Echter moet bedacht worden dat de fabrikant naast de toelaatbare stroom- en spannings
waarden /mox en t/max ook de maximaal toelaatbare dissipatie Pmax specificeert. De in fig.
6.2a in het karakteristiekenveld geschetste hyperbool vormt de grenslijn tussen het gebied
waar P< Pmax en dat waar P > Pmax. Het instelpunt dient in elk geval in het gebied te liggen
waar P < Pmax. In de praktijk betekent dit soms dat men, wanneer men wel 1 = Imax toelaat,
met U beneden Umax moet blijven of andersom. Gewoonlijk maakt de fabrikant het de
gebruiker gemakkelijk door een bepaald gunstig instelpunt te adviseren en de daarbij
behorende optimale belastingsimpedantie.
In fig. 6.2a zijn drie belastingslijnen getekend (cot 0=R}). Lijn a stelt een geval voor waar
in wel maximale stroomuitsturing wordt verkregen, maar geen maximale spanningsuit
sturing. Bij lijn c is het andersom: de stroom wordt niet volledig uitgestuurd. Lijn b stelt het
geval voor dat we gelijktijdig maximale stroom- en spanningsuitsturing hebben: de belas
ting noemen we dan aangepast aan de buis. We merken op dat het begrip ‘aanpassing’ hier een
andere betekenis heeft dan in de theorie der lineaire netwerken en van de versterkers voor
kleine signalen. In het laatste geval is in aangepaste toestand de vermogensversterking
maximaal. In het geval van vermogensversterkers gaat het echter niet om maximale ver
sterking maar om maximaal aan de belasting afgegeven vermogen. Dit wordt bepaald door
de uitsturingsgrenzen, d.w.z. door de niet-lineaire eigenschappen van de buis.
Wanneer de stroomvorm symmetrisch is (geen vervorming door de kromming van de
/AUG-karakteristiek), zijn de stukken AQ en QB gelijk, het instelpunt (17O, fo) moet dan juist
halverwege de belastingslijn worden gekozen. Is dus de kniespanning Umin de spanning in
punt A, dan is in eerste benadering R,=cot 0=(Uo—Umin)/Io. Bij de meeste audio-eindbuizen is de optimale waarde van Rt 4000 a 7000 Q. Bij een goede eindbuis is
UQ.
De maximale waarde van de geleverde wisselspanning is dus bij benadering fiafnax= Uo; ook
is ‘a max = 4- Het aan de belasting geleverde vermogen is dus
^atnax 'amax

p =

V2 72

~ wo

Het door de voedingsbatterij geleverde vermogen bedraagt UB/Oals l/B de batterijspanning
is. Daar UB= Umax = 2l/O, bedraagt dit vermogen 2UOIO. zodat het theoretische rendement
van de anodeketen 25 % bedraagt.
De impedantie van de belasting zal zelden juist de waarde hebben die nodig is voor aan
passing. Luidsprekers bijvoorbeeld worden vervaardigd met impedanties van 3 a 5 Q (zgn.
laagohmige luidsprekers) tot ca. 800 Q (zgn. hoogohmige luidsprekers). Om de aanpassing
tot stand te brengen gebruikt men veelal een transformator (fig. 6.3). Als de transformator
ideaal is, geldt dat de impedantie Rf die we aan de primaire zijde zien gelijk is aan n2Rt.
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Is R] = 5 Q en moet R{'= 7000 Q, dan moet n«37.
De toepassing van een transformator heeft nog een belangrijk tweede voordeel: de
gelijkstroomweerstand in de anodeketen is slechts de ohmse weerstand van de primaire
wikkeling, welke zeer gering kan zijn. Er gaat daardoor slechts zeer weinig gelijkstroomenergie verloren in het belastingscircuit. Zouden we de anodestroom direct door R( laten
vloeien, dan is het verlies veel groter. Anderzijds kleven aan de toepassing van een transfor
mator vele nadelen. Goede transformatoren zijn volumineus en duur; doordat het magne
tische materiaal verzadigingsverschijnselen vertoont introduceren ze extra niet-lineaire
vervorming, terwijl ze als gevolg van de inherente spreidingszelfinducties en wikkelcapaciteiten ook de lineaire vervorming belangrijk vergroten. Men past daarom vaak transformatorloze schakelingen toe. Het rendement is dan soms kleiner, doch dit behoeft niet altijd
een bezwaar te zijn. Er bestaan ook speciale schakelingen die het gebruik van een trans
formator vermijden zonder verlies van rendement.
Bij toepassing van een transformator is UO^UB als UB de batterijspanning is. Dan is
R~1C/o/o = |[7b/o. Het door de batterij geleverde vermogen is UBIO, zodat het theoretische
rendement van de anodeketen 50% kan bedragen, de resterende 50% gaat verloren als
anodedissipatie. Het is duidelijk dat dit in de praktijk niet bereikt wordt: we hebben
verscheidene idealiseringen ingevoerd (t/min-»0, ideale trafo) en bovendien hebben we de
schermroosterdissipatie /G2 G2 en hel gloeistroomvermogen buiten beschouwing gela
ten.

n: 1

K.

Fig. 6.3. Aanpassing van de belasting aan de buis met behulp van een transformator.

Wanneer de belasting niet ohms is, doch ook een reactieve component bevat, wordt bij uitsturing
in het /Al/A-karakteristiekenveld niet een rechte lijn doorlopen doch, tengevolge van de optredende
fasedraaiing, een ellips (zie fig. 6.4; bij niet-sinusvormige signalen wordt een andere gesloten figuur
doorlopen). Bij toepassing van een aanpassingstransformator heeft men in feite altijd een inductieve
component in de belasting, daar bij een niet-ideale transformator de eindige zelfinductie van de
primaire wikkeling parallel aan de belasting gedacht moet worden.
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Fig. 6.4. Belastingslijn bij niet-ohmse belasting.

^a(V)'

Doordat eindbuizen over een groot gebied van de ZA [7A-karakteristieken uitgestuurd wor
den, introduceren ze relatief veel vervorming. De karakteristieken vertonen immers nietlineariteiten. De belangrijkste is de niet-lineariteit van de ZAl/G-karakteristiek. In de I^UAkarakteristieken komt dit tot uiting in de ongelijke onderlinge afstand van de karakteristie
ken bij een vaste toename van de parameter Uc. Of deze vervorming als ernstig moet worden
beschouwd of niet hangt af van het gebruiksdoel van de schakeling. In een audioversterker
is vervorming zeer spoedig hinderlijk; dient echter de versterker bijv, om een servomotor te
sturen of om een relais te bekrachtigen, dan zal men vaak aanzienlijke vervorming kunnen
toelaten. Om de vervorming te verminderen past men in de regel tegenkoppeling toe.
Weliswaar neemt de versterking hierdoor af, het afgegeven vermogen behoeft hierdoor
echter niet af te nemen.
Om de grootte van de vervorming in een bepaald geval na te gaan kan men het eenvou
digst grafisch te werk gaan. Dit gaat hel gemakkelijkst met een punt-voor-punt constructie.
Men schetst het ingangssignaal als functie van de tijd, bepaalt met behulp van de /A[/Gkarakteristiek de optredende stroomwaarden als functie van de tijd en bepaalt dan met
behulp van de uitgangskarakteristieken grafisch het uitgangssignaal.
-------

-------

-------

1 = 0--------------------------Fig. 6.5. Impulsvormig stuursignaal.
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Er moet nog op gewezen worden dat de gegeven rendementsbeschouwingen gelden voor sturing
met sinusvormige signalen en voor het geval van volledige uitsturing. Bij sturing met niet-sinusvormige signalen kan het rendement veel groter zijn. Men ziet dit gemakkelijk in aan de hand van
het extreme geval van sturing met een impulsvormig signaal met oneindig steile impulsflanken
(fig. 6.5). Stelt men de buis zo in dat bij het laagste niveau in het signaal /A = 0 en bij het hoogste
niveau /A = /max. terwijl dan l/A =
dan zal bij een ideale buis, waarbij
de dissipatie nul
bedragen, daar alternerend de stroom en de spanning nul zijn. De dissipatie is dus eveneens nul,
zodat het rendement in principe 100% bedraagt.

6.2.3. Uitsturing van transistoren
Bij toepassing van transistoren kunnen we goeddeels dezelfde gedachtengang volgen. Ook
hier geldt weer dat het werkgebied begrensd wordt door een maximum- en een minimumtoelaatbare spanning en een maximum- en minimumtoelaatbare stroom. De fabrikant
geeft een maximum toelaatbare UCE, Ic en collectordissipatie Wc op; samen met de aan de
karakteristieken te ontlenen grenzen van hel uitstuurbare gebied leveren deze de bedoelde
grootheden /max, t7max, /min en l/mjn. Maximaal vermogen verkrijgt men weer met een belastingslijn die de punten (/max, Umin) en (Zmin, C7max) verbindt (lijn b in fig. 6.2b). Omdat bij een
transistor de spanning UCE aanzienlijk lager is dan t/AK bij een buis en dus voor gelijk
vermogen lc aanzienlijk groter is dan /A, is de optimale belastingsimpedantie bij een tran
sistor veel lager dan bij een pentode
De minimumstroom kan zeer klein zijn, nl. /rnin = /Coc- De spanning kan verder uitge
stuurd worden dan bij een buis, daar de kniespanning l/min bij een transistor zeer laag is.
Daardoor kan het theoretische rendement van 50% bij transformatorkoppeling hier beter
benaderd worden. Passen we geen transformatorkoppeling toe, dan is het theoretische ren
dement, evenals bij de buisschakeling 25%. De fysische oorzaak van het optreden van de
kniespanning is nu dat de collectorjunctie in doorlaatrichting komt te staan.
De in een vermogenstransistor optredende niet-lineaire vervorming is aanzienlijk. In de
eerste plaats is de ingangskarakteristiek /b=/(^be) sterk niet-lineair (sterker dan de I^UCkarakteristiek van een buis). Bovendien treden in vermogenstransistoren nog enkele addi
tionele oorzaken van vervorming op. De belangrijkste hiervan is dat bij hoge stroom
dichtheden de stroomversterkingsfactor ab sterk afneemt. Dit is een gevolg van toename van
de recombinatie en vooral van afname van het emitterrendement. In de karakteristieken
van fig. 6.2b blijkt dat uit de ongelijkheid der onderlinge afstanden van de karakteristieken
bij een vaste toename van /B. Daarnaast treedt soms, doordat men met hoge collectorspanningen werkt, collectormultiplicatie op. In het gebied der hoge collectorspanningen
kan het collectorrendement ö > 1 worden doordat de ladingdragers die in het veld in de
collectorjunctie versneld worden, aan atomen gebonden ladingdragers vrij maken. De
karakteristieken gaan daardoor een verloop vertonen als is geschetst in fig. 6.6. Bij welke
spanning en stroom het effect optreedt, hangt af van de constructie van de transistor.
Behalve sterke niet-lineaire vervorming veroorzaken vermogenstransistoren vaak ook
een aanzienlijke lineaire vervorming van het signaal. Een vermogenstransistor moet ont
worpen worden voor een hoge collectorspanning. Om doorslag (‘punch through’) te voor116

komen is een betrekkelijk dikke basis nodig. Omdat ook de stroom groot is moeten de
oppervlakken der juncties groot zijn. Als gevolg hiervan zijn zowel de diffusiecapaciteit
als de barrièrecapaciteiten groot. Dit beperkt het frequentiegebied waarin de transistoren
kunnen werken. Om aan de sterke lineaire en niet-lineaire vervorming het hoofd te bieden
past men gewoonlijk sterke tegenkoppeling toe. Het ontwerpen van een goede tegenkoppeling wordt echter bemoeilijkt door de relatief ongunstige hf-eigenschappen. Reeds bij
betrekkelijk lage frequenties, die nog in de doorlaatband liggen, kan de transistor aanzien
lijke fasedraaiing introduceren. Daardoor neemt de kans op instabiliteit toe (Nyquistcriterium). Door al deze factoren is het ontwerpen van een vermogensversterker met ge
ringe vervorming met transistoren aanzienlijk moeilijker dan met buizen. Bij zorgvuldig
ontwerpen blijkt het in de praktijk evenwel mogelijk met transistoren vermogensversterkers
te bouwen die in kwaliteit niet onderdoen voor versterkers die met buizen zijn uitgevoerd.
De moderne fabricagetechnieken leveren overigens steeds betere vermogenstransistoren op.
Er bestaan tegenwoordig vermogenstransistoren die ook bij hoge frequenties (tientallen
MHz) nog goed werken.
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Fig. 6.6. Colleclormultiplicatie.

Welke maatregelen men moet nemen om de niet-lineairc vervorming gering te houden hangt af van
de bijzondere eigenschappen van de gebruikte transistoren, die men kan ontlenen aan de karakteris
tieken. We beperken ons hier tot enkele opmerkingen die algemene geldigheid hebben en die
kunnen dienen als uitgangspunt voor een ontwerp.
Allereerst merken we op dat, zolang de stroomafhankelijkheid van ae geen grote rol speelt, de
collectorstroom vrijwel lineair afhangt van de basisstroom, doch exponentieel afhangt van de
basisspanning (fig. 6.2b). Zolang hieraan voldaan is kan men de vervorming gering houden door
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stroomsturing toe te passen. Dit vereist dat de vermogenstrap gestuurd wordt uit een bron met hoge
impedantie (fig. 6.7). Wil men een transformator als koppelelement tussen de sturende trap en de
vermogenstrap vermijden, dan betekent dit dat de belastingsimpedantie RIt van de sturende trap
Tl groot moet zijn. Dit stuit weer op het bezwaar dat over Rn ook een grote gelijkspanningsval
aanwezig is, zodat een hoge batterijspanning C'B benodigd is en de stuurtrap een slecht rendement
heeft.
Een veel toegepaste methode om stroomsturing te benaderen maakt gebruik van de mogelijkheid
om impedantieverhoging te verkrijgen door middel van terugkoppeling. Figuur 6.8 geeft een voor
beeld van een eenvoudige uitwerking. De eindtransistor T2 is hier als emittervolger geschakeld.
De impedantie die de collector van Ti in R2 ziet, is hoger dan R2 omdat het verbindingspunt van
R2 en R3 via de grote koppelcondensator C aan de emitter van T2 ligt, die de spanning op de collec
tor van Tj volgt. Deze vorm van meekoppeling noemt men wel ‘boolstrapping’ (bootstrap betekent
schoenveter: R2 trapt a.h.w. op zijn schoenveter). De weerstand R3 staat voor het signaal parallel aan
Rt. Dit is geen bezwaar als voldaan wordt aan de voorwaarde R3
Een gelukkige omstandigheid is dat het afnemen van ab en dus ook van ae, met toenemende
stroom, de door de ingangskarakteristiek geïntroduceerde niet-lineariteit enigszins compenseert.
Men behoeft dus geen volledige stroomsturing na te streven. Dit illustreert dat men door een goede
analyse uit te voeren van de verschillende oorzaken der vervorming, tot een ontwerp kan komen
waarin de onderscheidene niet-lineaire effecten elkaar geheel of ten dele compenseren.
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Fig. 6.7. Sturing van vermogenstransistor.
Fig. 6.8. ‘Bootstrapping’ als middel om stroomsturing te benaderen.
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6.3. HET GEDRAG VAN TRANSISTOR EN BIJ GROTE STROOMSTERKTE

In het voorgaande werden reeds enkele bijzondere eigenschappen van transistoren genoemd
bij hoge waarden van de instelstromen en -spanningen. Het valt buiten het bestek van dit
hoofdstuk deze verschijnselen en hun oorzaken in detail te beschouwen. Hiervoor moge
verwezen worden naar de achterin het boek opgegeven literatuur. Om een indruk te geven
van de richting waarin men de oorzaken moet zoeken volstaan we hier met enkele opmer
kingen.
Het belangrijkste genoemde effect is de stroomafhankelijkheid van ab en dus van ac.
Fig. 6.9 toont ac als functie van Ic voor een Si-transistor. Men ziet hieruit dat ae zowel bij
zeer lage als bij hoge waarden van Ic afneemt. De afname bij zeer lage waarden van de
stroom is een gevolg van recombinatie in de emitter-basisjunctie. Deze is in principe altijd
aanwezig, maar bij grote waarden van t/EB, en daarmee van Ic, is deze bijdrage tot de totale
recombinatiestroom relatief gering. Men kan namelijk aantonen dat deze bijdrage tot de
recombinatiestroom ongeveer evenredig is met exp (qUEB/2kT), terwijl de recombinatie
in de basis evenredig is met exp (qüEB/kT). Bij Ge-transistoren is dit effect gering; daar over
heerst namelijk reeds bij zeer lage waarden van t/EB de recombinatie in de basis. Bovendien
kan men Ge-transistoren niet bij zeer lage stromen instellen, daar tengevolge van de hoge
waarde van Icoc deze dan een relatief te groot deel van de collectorstroom zou vormen.
Bij hoge stromen krijgt men te maken met de eigenschappen van de zgn. ‘high level
injection’. Bij een hoge waarde van de injectie-stroomdichtheid worden zoveel minder
heden in de basis geïnjecteerd dat de concentratie der minderheden die der meerderheden
gaat benaderen. Men ziet direct dat dit leidt tot een verhoogde injectie vanuit de basis in de
emitter, dus tot een verlaging van het emitterrendement. Een gedetailleerde analyse van het
transportmechanisme in de basis toont aan dat ook de recombinatie in de basis toeneemt.
Een ander effect dat het gedrag van een transistor bij hoge stroomdichtheden beïnvloedt
is een gevolg van de onder deze omstandigheden eveneens relatief grote waarde van de
basisstroom. Dit is, zoals bekend, een recombinatiestroom die vloeit vanuit de basis naar
het uitwendige basiscontact. Is de stroom groot, dan kan deze, tengevolge van de ohmse
weerstand van het basismateriaal, aanleiding geven tot een spanningsval in transversale
richting (dus in een vlak evenwijdig aan de juncties). Als gevolg hiervan is de spanning over
de emitter-basisjunctie aan de randen van de junctie groter dan in het midden. Daardoor
wordt de injectie aan de randen sterker ten koste van de injectie in het midden van de junctie.
Men noemt dit effect ‘emitter-crowding’.
Tenslotte moet nog gewezen worden op een consequentie van de eerder genoemde collectormultiplicatie. Deze houdt in dat de collectorstroom in principe groter kan worden
dan de emitterstroom. Bij een bepaalde waarde van de collectormultiplicatie is Ic juist
gelijk aan /E, de basisstroom IB is dan nul, d.w.z. ac->co. De spanning UCE waarbij dit ge
beurt noemt men de ‘sustaining voltage'. Instelling boven deze spanning moet in het alge
meen worden vermeden tengevolge van de dan bestaande kans op labiliteit van de schakeling
en het grote risico van overbelasting van de transistor.
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Fig. 6.9. Verband tussen ae en lc bij een Si-tranSistor.

6.4.METHODEN VAN INSTELLING
Tot nog toe hebben we steeds aangenomen dat we het werkpunt zo kiezen dat een aanzien
lijke ruststroom door de buis of transistor vloeit: als de signaalspanning nul is is er toch een
belangrijk energieverbruik. We noemen dit klasse A-instelling. Dit is echter niet de enige
mogelijkheid, we onderscheiden daarnaast de zgn. klasse B-, klasse AB- en klasse C-instelling. Is 3 het gedeelte van de periode waarin de buis of transistor stroom voert bij sturing
met een sinusvormige spanning, dan geldt bij A-instelling 3=1, bij B-instelling is
bij
AB-instelling is|< 3< 1 en bij C-instelling is9< In fig. 6.10 zijn de vier gevallen geschetst
voor een elektronenbuis.
Bij A-instelling wordt gewerkt in een gebied dat in eerste benadering lineair is, bij de
overige instelwijzen is dit niet het geval. Bij AB- of B-instelling van één enkele buis of tran
sistor zou een zeer grote niet-lineaire vervorming optreden. Wanneer men deze instellingswijzen toepast gebruikt men dan ook steeds twee buizen of transistoren in een zgn. balans
schakeling, de schakeling is dan zo ingericht dat op elk moment minstens één van beide
stroom voert, waardoor geen grote vervorming behoeft op te treden. Met C-instelling is dit
uiteraard niet mogelijk, deze geeft altijd zeer sterke vervorming. Men past deze instellingswijze dan ook alleen toe als men de vervormingscomponenten naderhand gemakkelijk
verwijderen kan (zendertrappen met selectieve belasting) of wanneer men juist een grote
vervorming wenst (frequentievermenigvuldigers).
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Fig. 6.10

Het voordeel van de B-, AB- en C-instellingen is duidelijk: de ruststroom is klein (AB) of
nul (B en C). Is er geen signaal, dan is er dus ook geen energieverbruik. Het rendement is
aanzienlijk hoger dan bij A-instelling. Dit voordeel spreekt vooral sterk wanneer de voeding
plaats vindt uit batterijen.
Vermogensversterkers kunnen, evenals voorversterkertrappen, zowel in de schakeling
met gemeenschappelijke emitter (CE), als in de schakelingen met gemeenschappelijke basis
(CB) of met gemeenschappelijke collector (CC) worden uitgevoerd. Het uitgangsvermogen
kan in alle drie gevallen hetzelfde zijn. Omdat echter de CE-schakeling de grootste vermogens-versterking geeft past men deze meestal toe. Bij buisschakelingen past men, op
analoge gronden, vrijwel steeds de schakeling met gemeenschappelijke kathode toe.
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6.5. BALANSSCHAKELINGEN

6.5.1. Principe van de balansschakeling
Een balansschakeling is een opstelling van twee buizen of transistoren, die op een gemeen
schappelijk belastingscircuit werken, doch zodanig gestuurd worden, dat de gewenste signaalstromen opgeteld worden, terwijl de vervormingseffecten elkaar geheel of gedeeltelijk
compenseren. Fig. 6.11 geeft een voorbeeld van een dergelijke schakeling. De weer
standen Ree, R\ en R2 dienen voor de instelling, geheel op dezelfde manier als de over
eenkomstige weerstanden in het geval van de enkelvoudige versterkertrap. Cx en C2
zijn ontkoppelcondensatoren. De ingangstransformator is zo gewikkeld dat de stuur
signalen van Tl en T2 in tegenfase zijn. Tl en T2 zijn op elk moment beide in bedrijf
(klasse A). Het uitgangsvermogen is dus tweemaal zo groot als bij gebruik van een enkel
voudige trap met dezelfde transistoren. Het opgenomen gelijkstroomvermogen is natuurlijk
ook tweemaal zo groot; het rendement is dus gelijk aan dat van de enkelvoudige trap. Toch
zijn de eigenschappen van deze schakeling niet dezelfde als die van de enkelvoudige trap
wanneer men daarin twee transistoren zonder meer parallel schakelt. Dit blijkt bij een
beschouwing van de optredende vervorming. Zij u het stuursignaal van Tl, dan wordt T2

«l

«2

Fig. 6.11. Klasse A-balansschakeling.
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gestuurd met — u. Door de niet-lineariteit van de transistoren bevatten de collectorstromen
niet-lineaire vervormingstermen.
De stroom door de belasting is evenredig met icl — ic2. Dus
jcl = biu+b2u2 + b3u3+ ...

‘c2 = bl(-u) + b2(-ii)2 + b3(-uy+ ...
‘ci ~ *c2 = 2blu + 2b3u3+ ...

In de uitgangsstroom vallen alle even harmonischen weg, de vervorming is dus aanzienlijk
gereduceerd. Een tweede voordeel is dat de netto-gelijkstroom door de uitgangstransformator nul is. Er treedt dus geen voormagnetisatie van de kern op. Daardoor neemt ook de ijzervervorming af. Een ander voordeel is nog dat een bromspanning op de voedingsspanning
niet op het uitgangssignaal wordt overgebracht.

6.5.2. Instelling in klasse B en AB
Bij klasse B-instelling stelt men de transistoren of buizen juist in het afknijppunt in, zodat
de ruststroom nul is (fig. 6.12).
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Fig. 6.12. Balansschakeling met klasse B-instelling.
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Fig. 6.13. Stroomvormen bij de schakeling van fig. 6.12.

Fig. 6.13 toont de stroomvormen. Voor beide transistoren is UCE=UB, dus bij volle uitsturing is 'crnax= I7B/R;'als R\'= n2Rv Bij sinusvormig stuursignaal is het afgegeven wisselstroomvermogen dus %i2 max/?J'=i
Het door de batterij geleverde gelijkstroomvermogen is t/B/s als Is de gemiddelde waarde van ici+/c2 voorstelt (zie fig. 6.13). Nu is It=
2 ic max/ic, zodat het rendement bedraagt
_ 3
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<c max
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4 ’
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n

De collectordissipatie is dus veel geringer dan bij instelling in klasse A; het rendement is
veel hoger. Het werkelijke rendementsverschil is nog groter dan men op het eerste gezicht
zou kunnen concluderen uit de gegeven beschouwingen. Deze hebben namelijk betrekking
op het rendement bij volle uitsturing. Bij gedeeltelijke uitsturing, hetgeen bij praktisch
voorkomende signaalvormen regel zal zijn (minder luide passages in een audiosignaal
bijvoorbeeld), is het rendement van de A-versterker veel kleiner dan 50%. Het opgenomen
vermogen hangt immers niet af van de uitsturing, het afgegeven vermogen wel. Bij klasse
B-instelling is dit niet zo: bij geringe uitsturing neemt ook het opgenomen vermogen af.
Weliswaar neemt bij gedeeltelijke uitsturing het rendement af, het vermogensverlies is veel
geringer dan bij A-instelling. Gemakkelijk berekent men dat algemeen geldt

7t|£|
4 l/B
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als | C7| de amplitude van de signaalspanning aan de collector voorstelt.
Bij volledige uitsturing is |[7| = Uü en is
zoals we gevonden hebben. Is |l/|< UB
(zeer geringe uitsturing), dan is
echter het door de voedingsbatterij afgegeven
vermogen is ook zeer gering. Het geringe rendement bij lage uitsturing leidt dus toch niet
tot belangrijk energieverlies.
Men stelt meestal niet precies in klasse B in omdat in de omgeving van het afknijppunt
de karakteristiek sterk niet-lineair is. Dit leidt bij kleine signalen tot een naar verhouding
grote vervorming. Bovendien vertonen juist in de omgeving van het afknijppunt overigens
behoorlijk gelijke transistoren relatief grote verschillen in de karakteristieken. De symme
trie der schakeling is dus in de buurt van het afknijppunt gebrekkig, zodat de gunstige eigen
schappen der balansschakeling, die op de symmetrie der configuratie berusten, hier minder
sterk spreken. Men geeft de transistoren daarom gewoonlijk een kleine voorspanning, waar
door de instelling klasse AB wordt (fig. 6.14). Een ontkoppelde emitterweerstand kan men
nu niet toepassen daar de gemiddelde emitterstroom (en daarmee de spanning over de
emitterweerstand) afhangt van de grootte van het ingangssignaal.

1
I

R'l

R.

I
R2 '

1

T

Fig. 6.14. Balansschakeling in klasse AB-insteliing.
De instelling van de klasse AB-trap volgens fig. 6.14 is een zaak die bij het ontwerp zorgvuldige
overweging vraagt. Door de aanwezigheid van R\ en R2 hangt het instelpunt af van de basisstroom
en daarmee van de grootte van het signaal. Om een constante instelspanning te verkrijgen moet R\
klein zijn ten opzichte van de ingangsweerstand van de transistoren. Bij grote stromen is R-t laag,
in de orde van enkele tientallen ohms, dus R\ moet in de orde van enkele ohms worden gekozen.
R2 wordt dan in de orde van enkele honderden ohm, er vloeit dus een grote stroom door R\ en Rz, die
door de batterij moet worden geleverd, zodat het totale rendement van de schakeling achteruit
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gaat. Ook in verband met de thermische stabiliteit dient R\ laag te worden gekozen, er is immers
geen emitterweerstand.
6.5.3. Ingangsschakelingen bij balanstrappen
De geschetste balansschakelingen bevatten elk twee transformatoren. Reeds eerder werd
betoogd dat het aanbeveling verdient in If-versterkers transformatoren te vermijden. In
selectieve hf-versterkers stuit het gebruik van transformatoren gewoonlijk niet op bezwa
ren ; men kan daar ijzerloze transformatoren toepassen van zeer geringe afmetingen. De
mgangstransformator dient alleen om twee tegenfasige signalen te produceren. Dit kan men
ook gemakkelijk bereiken met behulp van elektronische circuits, hetgeen men in nietselectieve versterkers dan ook dikwijls doet. Er bestaan verscheidene schakelingen waar
mee men het gestelde doel kan bereiken. Een voorbeeld geeft fig. 6.15a. Is (fig. 6.15b)
Rc/ae$>Ree en Rcc, dan is Ie = (1+ac)Ib, dus UÓ = ICRCC = (1+ac)RccIb en Uo= -aeIbKcc.
Kiezen we Rcc = Rec/ab dan is Uó= — Uo. Daar ab%l moet praktisch Ree = Rcc.

I

I

ae4
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R,

Rb

+

1
Re

•

uitg. 1

+

uitg. 2

r2

e______ I

Ree

Ree

I

Rcc

<4

U'o

T

(a)
(b)
Fig. 6.15a. Eenvoudige schakeling om twee tegenfasige signalen te verkrijgen, b. Vervangings
schema.
De schakeling van Hg. 6.15 heeft het bezwaar dat de uitgangsimpedantie der beide uitgangen sterk
verschilt. Wordt de balansschakeling met buizen opgebouwd dan is dit gewoonlijk niet hinderlijk,
de buizen vragen immers spanningsturing, hun ingangsimpedantie is zeer hoog ten opzichte van de
uitgangsimpedantie der sturende schakeling. Wanneer de balanstrap met transistoren is uitgevoerd,
die een eindige ingangsimpedantie hebben, verdient een fase-omkeerschakeling met gelijke impedantieniveausde voorkeur. Fig. 6.16a geeft een voorbeeld van een veelgebruikte schakeling.
Verwaarlozen we de invloed van de instelweerstanden en van Rc en beschouwen we C als een
kortsluiting, dan zien we uit het vervangingsschema van fig. 6.16b direct dat Iel = —Ie2 als
Rt2 + Rb2/a..
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Uit het gelijk en tegengesteld zijn der stromen in beide transistoren volgt dan direct het gelijk en
tegengesteld zijn der uitgangsspanningen als Rlt—R(2. Is de ingangsweerstand «e2 + «b2/ae van
T2 niet klein ten opzichte van Ree, dan is de stroom door T2 iets kleiner dan die door Tl. In dat
geval moet R,2 dus iets groter gekozen worden dan Rn om gelijke uitgangsspanningen te ver

krijgen.
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Fig. 6.16a. Symmetrische fase-omkeerschakeling.
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b. Vervangingsschema.
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6.5.4. Uitgangsschakelingen; transformatorloze uitgangen
Levert het vermijden van de ingangstransformator gewoonlijk niet veel moeilijkheden op,
het vermijden van de uitgangstransformator is wat minder eenvoudig, doch wel mogelijk.
Bij gebruik van transistoren biedt de toepassing van zgn. complementaire symmetrie een
elegante oplossing. Men verstaat hieronder het gelijktijdig gebruik van een pnp- en een npntransistor.
Een mogelijke schakeling geeft fig. 6.17, waarin de transistoren in de schakeling met ge
meenschappelijke collector werken. Omdat de transistoren complementair zijn worden ze
gelijkfasig gestuurd. Er is dus geen fase-omkeerschakeling nodig. R\ en R3 zijn gelijke weer
standen. Als R2 nul zou zijn, zouden beide bases zich op de potentiaal van A bevinden. Voor
R2 kiest men een kleine weerstand, zodanig dat bi de vereiste negatieve instelling t.o.v.
punt A verkrijgt, terwijl b2 de vereiste positieve instelling verkrijgt (npn-transistor). De
ruststroom door R{ is nul, daar de emitterstromen tegengesteld gericht zijn als gevolg van
de complementaire symmetrie. Dit is een belangrijk voordeel: hoewel geen uitgangstrans
formator gebruikt wordt heeft men toch geen verlies van gelijkstroomenergie in R{. In een
audioversterker kan R( de spreekspoel van een luidspreker zijn. Een bezwaar van de schake
ling in deze vorm is dat er twee voedingsbatterijen nodig zijn. Het voornaamste bezwaar is
dat het moeilijk blijkt complementaire transistoren te vervaardigen waarvan de eigen
schappen volledige symmetrie vertonen. Om deze reden vond dit bijzonder fraaie principe
tol voor kort betrekkelijk weinig praktische toepassing.

C,

b,
A

«2

Ui

Uo
b2

C2

O
L
Fig. 6.17. Balansschakeling met complementaire symmetrie.
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Uo

1
Fig. 6.18. CE-schakeling met complementaire symmetrie.

n
Ui

R>

Fig. 6.19. CE-schakeling met complementaire symmetrie.
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Kiest men het aardpunt (het aan ingang en uitgang gemeenschappelijke punt) van de schakeling
van fig. 6.17 anders, dan verkrijgt men een CE-schakeling met complementaire symmetrie (fig. 6.18).
Voor praktische toepassing is de schakeling in deze vorm echter vrijwel ongeschikt, daar nu geen der
batterijen direct met het aardpunt verbonden is. Dit ‘zwevend’ opstellen der voedingsbatterijen
stuit op grote bezwaren tengevolge van de aanzienlijke parasitaire capaciteit van de batterijen ten
opzichte van het aardpunt. De symmetrie der schakeling loopt hierdoor gevaar en bovendien wordt
de schakeling bijzonder gevoelig voor toevallige veranderingen in deze parasitaire capaciteiten,
bijv, als men de hand of een metalen voorwerp in de buurt van de voedingsbatterijen brengt. Men
kan aan het genoemde bezwaar ontkomen door een iets andere opbouw van de schakeling. Ook
aan het bezwaar dat twee batterijen nodig zijn is te ontkomen, namelijk door het gelijkstroom-en
het signaalcircuit van elkaar te scheiden door middel van een condensator. Fig. 6.19 toont een scha
keling waarin een en ander is toegepast. De terugkoppeling via de in de figuur aangegeven spannings-
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Fig. 6.20. Ontwikkeling van de seriebalansschakeling uit de normale (parallel)-balansschakeling.
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delers is nodig om bij afwijkingen van de symmetrie te voorkomen, dat de spanning op de collec
toren sterk afwijkt van de helft van de voedingsspanning.
Bij schakelingen met buizen is toepassing van complementaire symmetrie uiteraard niet moge
lijk. Toch kan men ook hier transformatorloze schakelingen realiseren. In fig. 6.20 is in een aantal
stappen aangegeven hoe men de conventionele balansschakeling kan omvormen tot een schakeling
waarin de uitgangstransformator ontbreekt. Fig. 6.20a toont het principe van de normale balans
schakeling. In fig. 6.20b is de belastingsweerstand Z?! getransformeerd naar het primaire circuit.
Door de positie der belastingsweerstanden anders te kiezen ten opzichte van de voedingsbatterij
verandert er niets essentieels aan het signaalgedrag. De schakeling van fig. 6.20c is dus equivalent
aan die van fig. 6.20b. Op grond van de symmetrie der schakeling mag men nu de punten A en B in

I

+ UÜ

T2

T4

uitgang

t3

©
T
Fig. 6.21. Schakeling met ‘quasi-complementaire symmetrie'.
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fïg. 6.20c met elkaar verbinden. Hierdoor ontstaat fig. 6.20d. Tenslotte kan men de middenaftakking
op de voedingsbatterij weer elimineren door de belasting via een grote koppelcondensator C aan te
sluiten. De op deze wijze ontstane schakeling noemt men wel seriebalansschakeling. Deze schakeling
wordt dikwijls toegepast. Een bezwaar ten opzichte van de conventionele balansschakeling is dat
een tweemaal zo hoge voedingsspanning nodig is. Een gedetailleerde behandeling vindt men in het
artikel van J. Rodrigucs de Miranda: Laagfrequentieversterkers met direct gekoppelde luidspreker,
in ‘Philips Technisch Tijdschrift’ 19,1957, p. 1-10.
Met transistorcn (beide pnp of npn) kan men uiteraard soortgelijke schakelingen opbouwen.
Fig. 6.21 geeft een voorbeeld van een schakeling met npn-eindtransistoren (T4 en T5). De sturing
geschiedt uit het complementaire paar T2-T3, die op hun beurt gestuurd worden uit Tj. Weerstand
R zorgt voor AB-instelling van T2-T3. Men kan T3 en Ts beschouwen als een combinatieschakeling met de eigenschappen van een pnp-vermogenstransistor (zie par. 1.7).
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7. VOEDINGSGELIJKRICHTING

7.1.INLEIDING

Voor de voeding van elektronische schakelingen is gelijkstroomvermogen nodig. Men kan
dit ontlenen aan batterijen of accumulatoren, doch waar dit mogelijk is zal men bij voor
keur gebruik maken van een wisselstroomnet.
Voor buisschakelingen heeft men meestal een gelijkspanning nodig van 100 tot 300 V,
soms veel hoger, bijvoorbeeld voor elektronenstraalbuizen. Transistorschakelingen eisen
lagere voedingsspanningen, van enkele volts tot enkele tientallen volts; de gevraagde stroomsterkte kan echter soms aanzienlijk zijn, niet zelden verscheidene ampères.

7.2.GELIJKRICHTELEMENTEN

7.2.1. Criteria voor de belastbaarheid
Elk element dat de elektrische stroom in de ene richting goed en in de andere richting slecht
geleidt kan worden gebruikt als gelijkrichtelement. De keus van het gelijkrichtelement
hangt af van de volgende factoren:
a. De toelaatbare gemiddelde stroom door het element. Dit gegeven wordt vooral be
paald door de toelaatbare warmteontwikkeling in het gelijkrichtelement.
b. De toelaatbare maximale stroom in het gelijkrichtelement. Bij sommige typen gelijk
richtelementen mag niet alleen de gemiddelde stroom een bepaalde waarde niet over
schrijden, doch ook de in de pieken optredende momentele stroomwaarde. Met name is
dit het het geval bij gasgevulde gelijkrichtbuizen.
c. De toelaatbare topwaarde van de spanning over het gelijkrichtelement in de niet-geleidende toestand (Eng. ‘peak inverse voltage’).
7.2.2. Typen gelijkrichtelementen
In de praktijk treft men in hoofdzaak vier soorten gelijkrichtelementen aan. te weten:
a. hoogvacuümdioden;
b. gasgevulde dioden of trioden (thyratrons); de gasvulling bestaat gewoonlijk uit kwik
damp;
c. germanium- of siliciumdioden en thyristoren;
d. sperlaagcel-gelijkrichters.

7.2.3. Hoogvacuümdioden
De hoogvacuümdiode is lange tijd het meest toegepaste gelijkrichtelement geweest. Voor
delen zijn de bruikbaarheid tot zeer hoge spanningen (bij bepaalde typen tot miljoenen
volts), de constructieve eenvoud en het feit dat kortstondige overbelasting geen grote
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schade aanrichl. Bezwaren zijn de betrekkelijk grote afmetingen, de aanwezigheid van een
gloeidraad en de vrij hoge inwendige weerstand. Deze laatste heeft tot gevolg dat bij grote
stroomsterkte de spanningsval over de buis aanzienlijk is en dat zonder speciale maat
regelen de klemspanning van de gelijkrichter enigszins afhangt van de belasting. De hoogvacuümdiode is thans als gelijkrichtelement vrijwel geheel verdrongen door de siliciumdiode. Alleen wanneer zeer hoge spanningen (ettelijke kV) vereist worden, is men nog aan
gewezen op de vacuümbuis.

7.2.4. Gasgevulde gelijkrichtbuizen
Het grote voordeel van de gasgevulde diode is de geringe en vrijwel constante spanningsval
over de buis [zie hfdst. 6, deel I (Technica 35)]. Bij variërende belasting verandert de klemspanning slechts weinig. Kwikdampgelijkrichters werden vroeger veel toegepast wanneer
grote vermogens gevraagd werden. Tegenwoordig geeft men gewoonlijk de voorkeur aan
siliciumdioden, die immers ook een geringe inwendige weerstand hebben.
7.2.5. Gertnanium- en siliciumgelijkrichters
Halfgeleiderdioden en thyristoren vormen in de moderne elektronica verreweg de meest
toegepaste gelijkrichtelementen. Men gebruikt vrijwel uitsluitend silicium in verband met
de hogere toelaatbare temperatuur, waardoor de stroom per eenheid van oppervlakte van
de gelijk richtende pn-overgang groter kan zijn. Siliciumdioden worden vervaardigd voor
stromen tot enkele honderden ampère. Dat men gemakkelijker op hoge stroomsterkten
berekende dioden en thyristoren kan maken dan transistoren, houdt onder meer verband
met het feit dat in dioden en thyristoren alleen stromen loodrecht op de junctie optreden;
in de transistor spelen, met name in de basis, ook laterale stromen en daarmee laterale
velden een rol.

7.2.6. Sperlaagcelgelijkrichters
Sperlaagcelgelijkrichters worden opgebouwd uit een serieschakeling van een aantal sperlaaggelijkrichtcellen. Zo’n cel bestaat uit twee metalen elektroden waartussen een laagje
polykristallijn halfgeleidermateriaal, de zgn. sperlaag, is aangebracht. De voor de sperlaag
het meest toegepaste materialen zijn selenium en cuprox (Cu2O). De per cel toelaatbare
spanningsval is gering.

7.3.GEL1JKRICHTSCHAKELINGEN

7.3.1. Enkelfasige gelijkrichting
Het principe van alle gelijkrichtschakelingen komt er op neer dat de netspanning via een
gelijk richtend element aan de belasting wordt toegevoerd. Om de werking van gelijkricht
schakelingen gemakkelijk te overzien stelle men zich een diode voor als een schakelaar die
‘aan’ staat zolang de anode positief is ten opzichte van de kathode. Stellen we de belasting
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gemakshalve voor door een weerstand R, dan geeft fig. 7.1 de eenvoudigste gelijkrichtschake
ling. Fig. 7.2 toont de vórm van de spanning aan de klemmen van de belasting. Het is duide
lijk dat inderdaad gelijkrichting heeft plaats gevonden; echter is de verkregen spanning
geen zuivere gelijkspanning, doch een zgn. pulserende gelijkspanning. De resulterende
spanningsvorm bevat volgens Fourier behalve de gewenste gelijkspanningscomponent
zeer aanzienlijke wisselspanningscomponenten, die we tezamen de zgn. rimpel noemen. Is ƒ
de frequentie van de netspanning, dan bevat de rimpel behalve ƒ ook harmonischen daarvan.
In de meeste toepassingen is de rimpel hoogst ongewenst, zodat maatregelen nodig zijn
om deze drastisch te reduceren. Men noemt dit afvlakken van de gelijkgerichte spanning.
Omdat stroomdoorgang door de diode steeds slechts optreedt gedurende de (positieve)
helft van de periodeduur van de netspanning spreekt men in het geval van de schakeling
van fig. 7.1 van enkelfasige gelijkrichting.
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Fig. 7.1. Enkelfasige gelijkrichtschakeling, R stelt de belasting voor.

u

0
T
------->t
Fig. 7.2. Klemspanning over R als functie van de tijd. T = 1/fis de periodeduur van de netspanning.
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7.3.2. Dubbelfasige gelijkrichting
Een belangrijke verkleining van de rimpel verkrijgt men reeds door behalve de positieve
helft van de periode van de netspanning ook de negatieve helft gelijk te richten. Fig. 7.3
toont een schakeling waarmee dit bereikt wordt. De secundaire wikkeling van de trans
formator is voorzien van een middenaftakking; de spanning op de punten A en B is in
tegenfase, zodat de dioden beurtelings geleiden. Fig. 7.4 toont de klemspanning over de
belasting. Men ziet onmiddellijk dat de rimpel kleiner is en alleen even harmonischen van
de netfrequentie bevat. Het bezwaar van deze schakeling is dat er een dubbele secundaire
wikkeling op de transformator nodig is. Deze kan vermeden worden door in de gelijk
richter vier dioden in brugschakeling toe te passen (zgn. ‘Graetzschakeling’, fig. 7.5).
Gebruikt men buizen als gelijkrichtelementen, dan is deze schakeling onpraktisch, daar er
dan drie afzonderlijke gloeistroomwikkelingen nodig zijn; immers van de vier kathoden
voeren er slechts twee dezelfde spanning. Met halfgeleiderdioden is dit een zeer doelmatige
schakeling.
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Fig. 7.3. Dubbelfasige gelijkrichter.
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Fig. 7.4. Spanningsvorm aan de belastingsklemmen.
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Fig. 7.5. Graetzschakeling voor dubbelfasige
gelijkrichting.

7.3.3. Driefasige enkelzijdige en dubbelzijdige gelijkrichting
Heeft men een driefasennet, dan is drie- of zesfasige gelijkrichting mogelijk. Fig. 7.6 toont de
schakeling voor driefasige enkelzijdige gelijkrichting, fig. 7.7 de bijbehorende spanningsvorm. De fig. 7.8 en 7.9 tonen resp. de schakeling voor driefasige dubbelzijdige gelijkrichting
en de bijbehorende spanningsvorm. Steeds geleidt één der dioden, en wel die welke is aan
gesloten op de wikkeling, die de hoogste momentele spanning voert. Ook hier kan men de
brugschakeling toepassen, aangegeven in fig. 7.10. Het is duidelijk dat de rimpel bij drie
ën vooral bij zesfasige gelijkrichting aanzienlijk kleiner is dan bij één- of tweefasige gelijk
richting.
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Fig. 7.6. Driefasige gelijkrichting.
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Fig. 7.7. Spanningsvorm bij de schakeling
van fig. 7.6.

137

+

3

ö;

Iï

oq

cb
is

S>

op

•3

I

<Z)

<D

-o
.•s>

ï

e

i

s
I138

c*

i
°s
ob
3

+

=s

I

•s 'c.E .£'E

OÓ ob

<D

5>

C
G3
Q.
W5
<U

C
cS
O.
<ZI
<D

_O

O

S

E E
o o
E £

L £ s;

£ ■* .§

I

§1 I

<so £■ "ë
—U)* •</3—*
ÖO

O

<D

°

Si ë
SO oÊ 1e
<d en
o •■=

öo
“

S

-5

•_> t> o
-o X) -O

=ss
ni

XJ «J
u. O
O JZ

«J
Q

.E -Sf -S2
— "o

-5 O -O

as
z
2?2 Ö

CQ _S2 "O
o on o
—

Co

r~~ o -o

.S? ° d
•. £ E5 >

139

7.4.AFVLAKSCHAKEL1NGEN

7.4.1. Principe van de afvlakking
De behandelde schakelingen leveren alle een spanning die een aanzienlijke rimpel bevat.
In de meeste toepassingen is deze hinderlijk. Om de rimpel te verkleinen plaatst men tussen
de eigenlijke gelijkrichtschakeling en de belasting een zgn. afvlakschakeling, dit is een
schakeling die de rimpelcomponenten sterk verzwakt en de gelijkstroom vrijwel onver
zwakt doorlaat. Zulke afvlakfilters worden opgebouwd uit condensatoren en smoorspoelen. Omdat smoorspoelen duur en volumineus zijn past men in eenvoudige filters in
plaats hiervan ook wel weerstanden toe. De nauwkeurige analyse van de werking van zulke
filterschakelingen is moeilijk, daar de gelijkrichter, die als signaalbron voor het filter fun
geert, niet-lineaire elementen bevat. In de praktijk kan men gewoonlijk volstaan met bena
derende berekeningen. In dit hoofdstuk zullen we ons beperken tot een eenvoudig overzicht
van de belangrijkste afvlakschakelingen. Voor meer gedetailleerde beschouwingen wordt
verwezen naar de literatuur. Een goede behandeling van dit onderwerp vindt men o.a.
in S. Seely, Radio Electronics, New York, 1956.
7.4.2. Afvlakking met smoorspoel
De werking berust op de eigenschap van een zelfinductie zich te verzetten tegen elke ver
andering van de stroom die er door heen vloeit. Snelle variaties van de stroom worden daar
door ‘uitgesmeerd'. Fig. 7.11 toont een enkelfasige gelijkrichter met een afvlaksmoorspoel.
Nemen we ter vereenvoudiging aan dat we de inwendige weerstand van de diode mogen
verwaarlozen en dat deze dus als een ideale schakelaar mag worden beschouwd, dan geldt
zolang de diode geleidt

di
L---- 1- Ri = ü sin tot
dr

(7.1)

waarin ü sin cat de wisselspanning aan de secundaire wikkeling van de transformator voor
stelt. Zodra de anodespanning van de diode niet meer positief is ten opzichte van de kathode
geldt de vergelijking niet meer; de schakelaar is dan ‘open’, dus de stroom i is nul. Om de
stroom i als functie van de tijd te vinden moeten we de differentiaalvergelijking (7.1)
oplossen en dan nagaan op welk tijdstip de oplossing aangeeft dat de spanning over de
diode nul wordt. Op dit moment geldt (7.1) niet meer en blijft verder i=0. Door de aanwe
zigheid van de spoel met zijn traagheid valt dit moment niet samen met de overgang van de
positieve naar de negatieve helft van de wisselspanning, doch gedurende de negatieve helft.
Men kan ook zeggen : gedurende het eerste gedeelte van de negatieve helft van de periode
levert de spoel nog de erin opgehoopte energie af aan de belasting. In fig. 7.12 is de stroom
als functie van de tijd geschetst voor een bepaalde waarde van de tijdconstante L/R. Hoe
groter de spoel is, des te beter is de afvlakking.
Bij toepassing op een dubbelfasige gelijkrichter heeft de spoel een soortgelijke werking.
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Fig. 7.11. Afvlakking met smoorspoel.
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Fig. 7.12. Stroomvorm bij afvlakking met zelfinductie.
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De analyse is in dit geval in principe eenvoudiger dan bij de enkelfasige gelijkrichter. Immers
geleidt nu steeds een der dioden; de ‘ruwe’ gelijkspanning is nooit gedurende langere tijd
nul, zodat ook de stroom door de spoel nooit nul wordt. De analyse kan derhalve plaats
vinden door de pulserende gelijkspanning te ontwikkelen in een Fourierreeks, waarna de
responsie van de LR-schakeling voor elke component uit deze reeks kan worden berekend.
Door superpositie vindt men dan de volledige uitdrukking voor de stroom door de belas
ting.

7.4.3. Afvlakking met een condensator
Fig.7.13 toont het principe van de afvlakking met een condensator. Gedurende het deel van
de periode dat de diode geleidt laadt de condensator C zich op. Wanneer daarna de mo
mentele waarde van de wisselspanning begint te dalen, spert de diode omdat de kathode de
spanning voert waarop de condensator zich heeft opgeladen. Gedurende de tijd dat de diode
gesperd is ontlaadt de condensator zich over de belastingsweerstand R. Wordt de anode
vervolgens weer positief t.o.v. de kathode, dan laadt de condensator weer bij enz. Het ver
loop van de spanning ue over de condensator is geschetst in fig. 7.14. Tevens is hierin de
stroom door de diode aangegeven. Men ziet dat door de diode steeds gedurende korte tijd.
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even voor de positieve top van de wisselspanning, een sterke stroompuls vloeit. Om deze
reden kan een afvlakfilter met capacitieve ingang niet gebruikt worden bij gasgevulde
gelijkrichtbuizen. Uit fig. 7.14 ziet men direct dat de afvlakking beter is naarmate de con
densator groter is.
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Fig. 7.13. Afvlakking met een condensator.
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Fig. 7.14. Spanningsvorm bij afvlakking met condensator.
7.4.4. Afvlakking met L-sectie
Een bptere afvlakking verkrijgt men door de beide bovengenoemde methoden te combineeren. Fig. 7.15 schetst de toepassing hiervan op een dubbelfasige gelijkrichter.
Zoals we gezien hebben leidt de aanwezigheid van L er toe dat de stroom de neiging
heeft te blijven vloeien, terwijl de condensator de neiging vertoont de stroom juist in kort
durende impulsen te doen vloeien. Het is duidelijk dat bij kleine waarden van L de situatie
zich kan voordoen dat gedurende een deel van de periode beide dioden gesperd zijn, zodat
de stroom door L nul wordt. Bij een bepaalde waarde van L, de zgn. kritische zelfinductie
Lkr is de ingangsstroom iL van het filter net zonder onderbrekingen. Is L ^Lkr, dan geldt
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dus dat de spanning tussen A en B overeenkomt met de pulserende gelijkspanning volgens
fig. 7.4. Deze kunnen we ons ontbonden denken in een gelijkspanningscomponent en een
reeks wisselspanningscomponenten. De gelijkstroomcomponent wordt ongehinderd
doorgelaten door de zelfinductie; voor de wisselstroomcomponenten vormt L een blokke
ring terwijl C een overbrugging vormt van de belasting. De wisselstroomcomponenten
worden dus sterk onderdrukt. Met behulp van de rekenmethoden van de wisselstroomtheorie is zonder veel moeite de resterende rimpel te bepalen.
Voor een praktisch ontwerp is het van belang te weten hoe groot de kritische waarde van
de zelfinductie is. Een eenvoudige methode om bij benadering de waarde van Lkr te vinden
is de volgende. We nemen aan dat de doorlaatweerstand van de dioden verwaarloosbaar
is en dat hetzelfde geldt voor de gelijkstroomweerstand van de smoorspoel L. De spanning
uAB tussen de punten A en B in fig. 7.15 kan als L Lkr volgens de Fourieranalyse geschreven
worden als
mab

2/2 2
2
= -ü 1 + - cos 2a>t — — cos
n \ 3
15

+— cos 6aji— ..
35

(7.2)

Elk der wisselspanningscomponenten levert een stroom in L op. De grootte van deze
stroom neemt voor toenemend ranggetal snel af omdat de Fouriercoëfficiënten snel af
nemen en omdat de reactantie van L evenredig met de frequentie toeneemt. We maken dan
ook geen grote fout als we alleen de grondfrequentie van de wisselstroom beschouwen, dit
is de component op 2co. Verder bedenken we dat de condensator juist een zeer kleine reac
tantie vormt voor de wisselstroomcomponenten en hiervoor in eerste benadering als een
kortsluiting mag worden beschouwd. We maken dus geen grote fout als we aannemen dat
de wisselstroom alleen door L bepaald wordt. Dan geldt voor de amplitude van de rimpel
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Fig. 7.15. Afvlakking met L-sectie.
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De rimpelstroom is gesuperponeerd op de (gewenste) gelijkstroom zgem door de spoel.
Wanneer zr = zgem wordt de stroom juist nul in de negatieve top van de rimpelstroom.
Nu geldt, als de weerstand van de smoorspoel verwaarloosd mag worden
__ ^gem
gemR

2Ö
nR

(7.4)

Stellen we zgem = zn dan volgt
2ü
tiR

2Ü
3na)Lkr

r
dus Lkr = —
3co

(7.5)

Met oj= 100 ti (netfrequentie 50 Hz) wordt LkrssK/1000 H.
Uit (7.5) blijkt dat de kritische waarde van de zelfinductie afhangt van de grootte van de belastingsweerstand R. Bij geringe belasting moet Lkr dus groter gekozen worden dan bij sterke belasting. In
vele gevallen is de belasting niet constant.Wil men zeker stellen dat bij geringe belasting steeds
stroom door de spoel blijft vloeien, dat moet men extra maatregelen nemen. Een veel toegepaste
maatregel bestaat in het inbouwen van een belastingsweersland in het voedingsapparaat (zgn.
‘bleederweerstand’). De totale belasting kan dan nooit geringer zijn dan deze ingebouwde belasting.
Een bezwaar is het hierdoor optredende energieverlies.
Een andere methode bestaat in het gebruik van een zelfinductie, waarvan de waarde afhankelijk
is van de er in vloeiende gelijkstroom. De werking berust op magnetische verzadiging van het kern
materiaal bij hoge stroom door spoel. Men noemt zo’n van de stroom afhankelijke zelfinductie wel
een ‘swinging choke’.

Het afvlakfilter met smoorspoelingang heeft t.o.v. het filter met condensatoringang het
voordeel dat de klemspanning minder verandert bij variatie van de belasting. Bij de con
densatoringang heeft vergroting van de belastingsstroom het gevolg dat de spanning over
de ingangscondensator na de oplaad-stroomstoot sneller daalt, waardoor de gemiddelde
spanning over de condensator afneemt. Afvlakfilters, die zo gedimensioneerd zijn dat er altijd
stroom door een van de dioden vloeit hebben bovendien het voordeel dat geen inschakelstroomstoten optreden in het ritme van de netfrequentie. Zulke periodieke inschakelstoten
kunnen in circuits die daarvoor gevoelig zijn hinderlijke hoogfrequenttrillingen veroor
zaken, die vaak moeilijk te elimineren zijn

7.4.5. Afvlakking met n-sectie
Het in de praktijk meest gebruikte type afvlakfilter bestaat uit een L-sectie, voorafgegaan
door een condensator (fig. 7.16). Men kan zich de werking het gemakkelijkst voorstellen als
men eerst L en C2 verwijderd denkt. We hebben dan de eenvoudige condensatorafvlakking.
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Fig. 7.16. Afvlakking met n-sectie.
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Over Ci ontstaat de gelijkspanning met een kleine rimpel. Door de werking van L en C2
wordt nu deze toch reeds kleine rimpel verder verzwakt. In plaats van L past men soms een
weerstand toe. Uiteraard verliest men daarin dan ook een deel van de gelijkspanning.
Wanneer men een smoorspoel gebruikt dient men bij het ontwerp rekening te houden met
de invloed van de gelijkstroom op de zelfinductie (verzadiging). Is deze invloed ongewenst,
dan past men een luchtspleet in de kern van de spoel toe.

7.5. SCHAKEL IN GEN VOOR SPANNINGSVERDUBBELING

Bij de behandelde schakelingen kan de opgewekte gelijkspanning niet groter zijn dan de
topwaarde van de ter beschikking staande wisselspanning. Bij de beschouwing van de af
vlakking met behulp van een condensator hebben we gezien dat de condensator zich oplaadt
tot de topwaarde van de wisselspanning. Richt men nu de gelijkrichtschakeling zo in, dat
gedurende de negatieve halve periode van de wisselspanning zich een tweede condensator
oplaadt tot de topspanning, en schakelt men beide condensatoren in serie, dan verkrijgt
men de dubbele gelijkspanning. Fig. 7.17 toont een schakeling, die is gebaseerd op dit prin
cipe. Denken we ons de capaciteiten zo groot, dat het ladingsverlies via R gering is, dan
laden C, en C2 zich beide op tot de topwaarde van de wisselspanning.
Een alternatieve methode om spanningsverdubbeling te verkrijgen toont fig. 7.18. De
condensator
laadt zich in de ene helft van de periode op tot de topwaarde van de wissel
spanning. In de tweede helft van de wisselspanningsperiode is de spanning over D2 dan de
superpositie van de wisselspanning en de spanning over
zodat C2 zich oplaadt tot twee
maal de topspanning.
Men kan dit principe eventueel opnieuw toepassen met behulp van een derde diode en
een derde condensator enz. (cascadcschakeling). Op deze wijze kan men zeer hoge gelijk
spanningen opwekken.
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Fig. 7.18. Alternatieve schakeling voor spanningsverdubbeling.
7.6.STABIL1SATIE VAN DE VOEDINGSSPANNING

Met de in het voorgaande beschreven methoden van gelijkrichting en afvlakking is het
mogelijk gelijkspanningsvoedingen te vervaardigen van een kwaliteit die voor vele prak
tische situaties voldoende is. Niet zelden worden er echter eisen gesteld waaraan niet kan
worden voldaan zonder uitbreiding van de schakeling. De belangrijkste in de praktijk voor
komende wensen zijn:
a. stabiliteit van de waarde van de voedingsspanning bij variaties van de netspanning,
de belastipg of de temperatuur.
b. verkleining van de inwendige impedantie van de voedingsbron met het oog op het
voorkomen van ongewenste terugkoppeling via deze inwendige impedantie (zie hfdst. 4);
c. mogelijkheid om de voedingsspanning op eenvoudige wijze op een bepaalde waarde
in te stellen.
d. verkleining van de rimpelspanning ter verlichting van de aan het afvlakfilter te stellen
eisen.
We zullen thans in het kort nagaan op welke wijze men aan deze wensen kan tegemoet
komen. We zullen ons daarbij beperken tot algemene principes, zonder de vele hierop
gebaseerde praktische uitvoeringsvormen alle in detail te bestuderen.
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7.7.EENVOUDIGE STABILISATIE MET BEHULP VAN ZENERDIODEN OF GASGEVULDE
BUIZEN

De karakteristiek van een in sperrichting ingestelde pn-overgang vertoont bij een bepaalde
waarde van de spanning een scherpe knik. Men noemt deze spanning gewoonlijk de ‘Zenerspanning’ (Uz in fig. 7.19). De oorzaak van dit verschijnsel is dat bijeen bepaalde veldsterkte
aan het kristalrooster gebonden ladingdragers worden losgerukt, of dat de ladingdragers
die de sperstroom vormen in het veld van de junctie zo’n grote snelheid krijgen dat ze se
cundaire ladingdragers vrijmaken, die op hun beurt nieuwe ladingdragers vrijmaken, enz.
Eigenlijk is de naam ‘Zenereffect’ alleen terecht in het eerstgenoemde geval. In het tweede
geval spreekt men van ‘lawine-effect’ (Eng. avalanche effect). In de meeste zgn. Zenerdioden
is dit hel dominerende mechanisme; alleen wanneer de doorslag bij een zeer lage spanning
optreedt, overheerst het echte Zenereffect. De spanning waarbij de doorslag optreedt hangt
af van de temperatuur. De temperatuurcoëfficiënt is positief voor de lawinedoorslag, nega
tief voor de echte Zenerdoorslag. Voor dioden waarin beide effecten een rol spelen (doorslagspanning omstreeks 5 V), kan de temperatuurcoëfficiënt praktisch nul bedragen. De doorslagspanning hangt af van de dotering; er bestaan thans Zenerdioden met doorslagspanningen variërend van enkele volts tot enkele honderden volts. De differentiaalweerstand
rz is in het doorslaggebied zeer gering, afhankelijk van de aard en de instelling der diode
variërend van ca. IQ tot enkele tientallen Q. De spanning hangt dus oog enigszins af van de
stroom, zij het zeer weinig. Is een zeer constante spanning gewenst, dan dient men de
stroom op een vaste waarde in te stellen.
Gasontladingsbuizen vertonen een soortgelijke karakteristiek. Bij een bepaalde span-

'Uz

Fig. 7.19. Karakteristiek van een pn-diode. Uz is de Zenerspanning.
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Fig. 7.20. Stabilisatie met behulp van een Zenerdiode. U, is de door het primaire voedingsapparaat geleverde ruwe spanning. R{ is de belasting.

ning tussen anode en kathode komen ze in geleidende toestand, waarna de spanning slechts
zeer weinig afhangt van de stroom. De ‘brandspanning’ hangt af van de constructie van de
buis; een veel voorkomende waarde is ca. 85 V. De differentiaalweerstand is wat hoger dan
bij Zenerdioden en bedraagt gewoonlijk enkele honderden ohms.
Van het feit dat er componenten bestaan waarbij de spanning slechts zeer weinig afhangt
van de stroom kan men nu gebruik maken om de uitgangsspanning van een voedingsapparaat te stabiliseren. Fig. 7.20 geeft een eenvoudig voorbeeld. Het primaire voedingsapparaat levert de ‘ruwe voedingsspanning’ Ur. Deze kan reeds meer of minder afgevlakt
zijn, in fig. 7.20 aangegeven door middel van het afvlakfilter. Neemt Ur toe, dan neemt de
stroom door R3 toe, doch Uz blijft nagenoeg constant, de spanning over de belasting hangt
dus niet langer af van de grootte van de ruwe spanning. De beschikbare voedingsspanning
komt overeen met de Zenerspanning van de gebruikte diode. De inwendige weerstand van
het voedingsapparaat is gelijk aan de differentiaalweerstand rz van de Zenerdiode.
Moet het voedingsapparaat in staal zijn een groot vermogen af te leveren, dan is de
aangegeven schakeling niet erg gunstig. Voor een goede stabilisatie moet de weerstand R$
groot gekozen worden, immers zal dan bij variatie van UT of van de belasting de stroom
door de diode relatief weinig behoeven te veranderen. Het rendement van de schakeling
wordt dan echter slecht. Een bezwaar is ook dat bij een kleine waarde van de belastingsstroom de stroom door de diode groot is. Moet het apparaat dus zo ingericht zijn dat be
trouwbare werking verzekerd is zowel bij geringe belasting als bij grote belasting, dan be
tekent dit dat de diode berekend moet zijn op een grote stroom, d.w.z. er is een grote diode
nodig (groot oppervlak van de pn-junctie). Dit is een gevolg van het feit dat de diode direct
parallel staat aan de belasting. Men kan aan dit bezwaar ontkomen door als shuntelement
een als emitlervolger werkende vermogenstransistor te gebruiken en de spanning hierover
te stabiliseren met behulp van een Zenerdiode. Deze laatste behoeft dan slechts de basisstroom te voeren (fig. 7.21). De uilgangsimpedantie is nu de uitgangsimpedantie van de
emiltervolger, dus 7?o=rc + (rb + rz)/ae, als rz de differentiaalweerstand van de diode voor
stelt. De uitgangsspanning bedraagt C/z+t/BE. Aangezien l/BE slechts zeer weinig van de
stroom door de transistor afhangt, is de uitgangsspanning goed gestabiliseerd. Een voor148

deel is nog dat de temperatuurcoëfficiënt van UBE tegengesteld is aan die van deZenerdiode;
de temperatuurcoëfllciënt van de combinatie kan zeer gering zijn.
Voor goede werking van de diode is een minimumstroom ZDmin nodig. De emitterstroom
dient dus minstens ac/Dmin te bedragen. Door toevoeging van een weerstand Rd is hieraan
te ontkomen (fig. 7.22). Men moet Rd echter niet te klein kiezen, daar een deel rz/(rz + Rd)
van de op UT voorkomende rimpelspanning op de diode terecht komt en daarmee ook op
de uitgangsspanning.
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Fig. 7.21. Emittervolger als shuntelement.
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Fig. 7.22. Uitbreiding van de schakeling van fig. 7.21 met Rd teneinde de stroom door de diode te
handhaven.
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Fig. 7.23. Stabilisatie door middel van een serietransistor.
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De schakelingen volgens fig. 7.21 en fig. 7.22 hebben het bezwaar dat de gehele belastingsstroom ook de weerstand Rs doorloopt, hetgeen het rendement van de opstelling
ongunstig beïnvloedt. Moet het voedingsapparaat een betrekkelijk groot vermogen leveren,
dan is het gunstiger de emittervolger niet als shuntelement, doch als serie-element te ge
bruiken. Fig. 7.23 toont een schakeling volgens dit principe. Uit de figuur leest men direct
af dat de uitgangsspanning UZ—UDE bedraagt. De volledige belastingsstroom door
loopt nu de transistor, die hierop dus berekend moet zijn. De uitgangsimpedantie is weer
re + (rb+rz)/ac- Aangezien rc omgekeerd evenredig is met de stroom door de transistor,
hangt de uitgangsimpedantie af van de belastingsstroom.
Om in te zien welk gedeelte van de op Ur voorkomende rimpelspanning ur op de uitgang
terecht komt, bedenken we dat deze rimpelspanning langs twee wegen de uitgang kan be
reiken. Is Rd > rz, dan bereikt uT de uitgang alleen via de collector van de transistor. Nu is de
inwendige weerstand van de transistor van de collector uit gezien ongeveer rc/ae, zodat
een deel R|/(rc/ac) van ur de uitgang bereikt. Voor een goede transistor kan rc/ac tientallen
kQ bedragen. Is Rd niet zeer groot, dan komt daar nog een bedrag ur(rz/Rd) bij vanwege de
invloed van de rimpel ur op de spanning over de diode. De keus van Rd is een compromis:
maken we Rd groot, dan wordt de rimpel effectief gereduceerd; het bezwaar is echter dat de
diodestroom relatief veel varieert bij variatie van de belasting.
De serietransistor voert de gehele belastingsstroom. Niet zelden zal deze stroom ver
scheidene ampères kunnen bedragen. De basisstroom wordt dan bij maximale belasting al
gauw tientallen mA. Er is dus toch nog een vrij grote diode nodig, waarvan de instelstroom
in afhankelijkheid van de belasting aanzienlijk varieert. In zo’n geval kan men beter de
diode niet direct op de basis van de serietransistor aansluiten, doch via een tweede transis
tor, die dan een veel kleinere stroom voert dan de eerste, namelijk slechts de basisstroom
daarvan (fig. 7.24). De basisstroom van T2 bedraagt nu
ae2, als de belastingsstroom
voorstelt en aeI en ac2 de gelijkstroom-versterkingsfactoren van Tl en T2 voorstellen.
Daardoor kan het besproken compromis ten aanzien van de keuze van Rd ook gunstiger
uitvallen.
Wil men de uitgangsspanning regelbaar maken, dan is dit mogelijk door de basis van T2
aan te sluiten op een over de Zenerdiode aangebrachte spanningsdeler (fig. 7.25). Uit fig.
7.25 lezen we af dat de uitgangsspanning bedraagt

R2
R'i+R2

— ^BE(T1)~ ^BE(T2)

Men kan de behandelde schakelingen ook met buizen uitvoeren. In plaats van een Zener
diode gebruikt men dan gewoonlijk een gasgevulde buis, als serie-element een vermogenspentode of-triode. Vooral de aanwezigheid der gloeidraden maakt de toepassing van buizen
in gestabiliseerde voedingen onaantrekkelijk. Bij voedingsapparaten voor hoge spanningen
is men echter aangewezen op buizen.
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Fig. 7.24. Sturing van Tl via T2.
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Fig. 7.25. Gestabiliseerde voeding met regelbare spanning.

7.8.STABILISA TIE DOOR MIDDEL VAN TEGEN KOPPEL ING

Met de in het voorgaande behandelde eenvoudige schakelingen is een redelijke stabilisatie
mogelijk, terwijl ook de inwendige weerstand van de voedingsbron hiermee op een waarde
gebracht wordt die in vele gevallen toereikend is. Aanzienlijk betere eigenschappen kan
men verkrijgen door toepassing van tegenkoppeling. Dit mochten we verwachten: we
weten dat een tegengekoppeld systeem in staat is een in het systeem ingebouwde norm te
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handhaven. In ons geval is de norm dat de uitgangsspanning constant moet blijven bij
variatie van de ruwe voedingsspanning en bij variatie van de belasting. Na het voorgaande
zal het duidelijk zijn hoe de norm kan worden ingebouwd. Zenerdioden en gasgevuldestabilisatiebuizcn vormen de aangewezen elementen om een referentiespanning vast te leggen.
Het principe van de schakeling wordt dan als volgt. De uitgangsspanning van het voedingsapparaat wordt vergeleken met de referentiespanning. Hel gemeten spanningsverschil
wordt versterkt en dit versterkte foulsignaal wordt gebruikt om de uitgangsspanning
bij te regelen. Fig. 7.26 schelst de algemene opbouw. Een door de spanningsdeler R\-R2
bepaalde fractie kUs van de uitgangsspanning Us wordt in de meetschakeling V vergeleken
met de referentiespanning L/z, die afkomstig is van een Zenerdiode. Het gemeten spannings
verschil wordt versterkt in de versterker A en zodanig loegevoerd aan de serietransistor
dat het verschil tussen kUs en Uz geminimaliseerd wordt, d.w.z. de schakeling streeft er naar
Us gelijk te maken aan Uz/k. In de schakeling volgens fig. 7.26 is R\ overbrugd met een con
densator C; op deze wijze wordt de rondgaande versterking voor snelle spanningsfluctua
ties nog vergroot. Men houde er echter rekening mee dat de hierdoor geïntroduceerde extra
tijdconstante de kans op labiliteit van het regelsysteem vergroot.
Gaan we nu eens na hoe de schakeling dient le worden ingericht om een effectieve stabi
lisatie van de uitgangsspanning te bereiken Allereerst merken we op dal het in fig. 7.26 met
V aangeduide deel van de schakeling zo moet worden ingericht dat het hierin gevormde
foutsignaal alleen afhangt van de grootte van de afwijking tussen de werkelijke en de no
minale waarde van de uilgangsspanning. Dil betekent dat de ingebouwde referentiespan
ning onder alle omstandigheden de nominale waarde moet behouden. Praktisch betekent
dit dat de instelstroom van de Zenerdiode of gasgevulde buis zo goed mogelijk constant
moet worden gehouden. Dit kan men bereiken door de instelstroom van deze elementen te
ontlenen aan de gestabiliseerde spanning of aan een afzonderlijk gestabiliseerde hulpspanning. Bovendien moet een eventuele afhankelijkheid van de temperatuur op passende wijze
gecompenseerd worden. Verder moet er dan voor gezorgd worden dat het uitgangssignaal
van V alleen bepaald wordt door hel te meten spanningsverschil tussen kUsen Uz. Dit vereist
het gebruik van een goede verschilversterker, die ongevoelig is voor andere effecten dan die
welke gemeten moeten worden. Met name dient hierbij weer gelet te worden op de invloed
van tempcratuurvariaties en op variaties van de voedingsspanning van de verschilverster
ker. Een gedetailleerde behandeling van verschilversterkers vindt men in hfdst 7, deel III(Technica 37).
Fig. 7.27 loont een configuratie met zeer gunstige eigenschappen. Alle effecten, die tege
lijk de stroom in beide transistoren beïnvloeden, zoals een verandering van de temperatuur,
leiden tot gelijkfasige stromen in beide transistoren. Als gevolg van de grote gemeenschap
pelijke emitterweerstand worden deze effecten sterk tegengekoppeld. Dit geldt niet voor
de stromen tengevolge van het spanningsverschil kUs—Uz tussen de beide bases. Dil
spanningsverschil wordt dus wel versterkt [voor details zie men hfdst. 7, deel III (Technica
37)]. In minder kritische gevallen kan men volstaan met de eenvoudiger configuratie vol
gens fig. 7.28, waarbij de te meten verschilspanning werkt tussen de basis en de emitter van
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één transistor. Hier zullen variaties van de temperatuur wel enige invloed hebben op de
grootte van de uitgangsspanning.
In een praktische schakeling vormen de delen V en A van fig. 7.26 één geheel in de vorm
van een uit een of meer trappen bestaande verschilversterker. Fig. 7.29 toont een uitvoering,
waarbij de verschilversterker is van het in fig. 7.27 aangegeven type. De spanning op de
basis van Tl bedraagt USR2/(R\ + R2) = fcUs, de spanning op de basis van T2 bedraagt
Us~Uz- De verschilspanning, die versterkt wordt, bedraagt derhalve Us—Uz — kUa =
(1 -k)Us-Uz=k'Us-Uz met k'= 1 -k.
Wanneer de stroom door T3 zeer groot is, zodat ook de basisstroom nog aanzienlijk kan
zijn, kunnen zonodig tussen Tl en T3 nog één of meer extra transistoren worden geschakeld
op de wijze als aangegeven in fig. 7.24. Wil men de uitgangsspanning regelbaar maken, dan
is dit zeer eenvoudig mogelijk door de verhouding van R\ en R2 te wijzigen.
Er zijn verscheidene verfijningen mogelijk en men kan vele alternatieve uitvoeringen
bedenken. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de literatuur.
Fig. 7.30 toont een uitvoering met buizen. Als serie-elemcnt is hier de vermogenstriode
B3 gebruikt. BI en B2 vormen de verschilversterker; als referentie-element wordt een gasgevulde buis gebruikt. De condensator C dient ter afvlakking van snelle spontane fluctuaties
van de brandspanning van de gasgevulde buis. De aangegeven schakeling vertoont nog
het bezwaar dat het rooster van B3 wordt ingesteld met behulp van de ruwe spanning. Dit
maakt een hoge waarde van R mogelijk, doch heeft het nadeel dat de rimpelspanning op
het rooster verschijnt. Verbetering is onder meer mogelijk door de roosterspanning af te
leiden uit een gestabiliseerde hulpvoeding.
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Fig. 7.26. Principe van stabilisatie door middel van tegenkoppeling.
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Fig. 7.27. Verschilversterker. Het uitgangssignaal is evenredig met het verschil der beide basis
spanningen, dit is kUs — Uz.
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Fig. 7.28. Eenvoudige verschilversterker. De uitgangsspanning is evenredig met het verschil tussen
de spanningen op basis en emitter.
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Fig. 7.29. LJitvoeringsvoorbeeld van een gestabiliseerd voedingsapparaat.

R

+

>

+

B3
R\

R>

Ra

J
u.

4
BI

B2

Q

C

R2

R,
_____________________________ ____________ J_
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7.9. BEREKEN ING VAN DE STABILISATIE IN EEN SCHAKELING MET TERUGKOPPE
LING

Voor de beoordeling van de kwaliteit van een gestabiliseerde voeding zijn vooral twee
gegevens van belang, te weten:
a. de verandering van de uitgangsspanning Us bij een verandering van de ruwe spanning
Ur, bijvoorbeeld tengevolge van netspanningsvariaties of onvolledige afvlakking;
b. de verandering van de spanning l/s bij variatie van de belasting.
Deze gegevens kan men verkrijgen door twee eenvoudige berekeningen uit te voeren.
Bij de eerste denken we ons op de nominale ruwe spanning Ur een kleine spanningsvariatie
ur gesuperponeerd, waarna we berekenen welke spanningsvariatie ms van de uitgangs
spanning hiervan het gevolg is. Dit probleem komt geheel overeen met de berekening van de
spanningsversterking van een schakeling, die gestuurd wordt met een ingangssignaal, we
kunnen dus de daarvoor ontwikkelde rekentechniek zonder meer toepassen. We stellen de
gehele stabilisatieschakeling voor door een vierpool. op de ingang waarvan een spannings
bron uT werkt met inwendige weerstand Kg, die de inwendige weerstand voorstelt van de
schakeling die de ruwe spanning levert (fig. 7.31).
Bij de tweede berekening gaan we na wat de uilgangsimpedajjLie van deze vierpool is.
Deze zegt ons immers direct welke spanningsvariatie een verandering van de belastingsstroom ten gevolge heeft. Deze impedantie is tevens de inwendige weerstand van de gestabi
liseerde voeding. We concluderen dat we alle gewenste gegevens kunnen vinden door van
de genoemde vierpool de spanningsversterking 4V en de uitgangsimpedanlie Ro te bepalen.
In het ideale geval is /lv = 0 en Ro = 0.
Als voorbeeld beschouwen we de schakeling volgens fig. 7.29. De versterking van de
versterker T1-T2 kunnen we hier het gemakkelijkst beschrijven met behulp van de
stroomversterking. Als ingangsgrootheid kiezen we de stroom dooi Rlt als uitgangsgrootheid de collectorstroom van Tl. Het vervangingsschema ziet er nu uit als is aangegeven in
fig. 7.32. Hierin wordt T3 beschreven met behulp van het equivalente T-schema (R'c =
Rc/at), terwijl /Ij de stroomversterking van de regelschakeling voorstelt, dus 4j = ib/i|.
Deze grootheid hangt direct samen met de stroomversterking 4i = ib/i van de versterker
T1-T2. Immers, als R\ +R2 >Ri. waar we altijd voor kunnen zorgen, geldt praktisch
ii«ic

'R\+Ri\.
< R} /

Uit fig. 7.32 lezen we nu af
Wr = 0'c— /lj/|)(7?c+^g) + Oc + ac/Ml)^c + l\Ri

(7.6)

Is nu
i < ij, zodat Ij « lc

dan gaat (7.6) over in
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(7-7)
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Fig. 7.31. Ter berekening van de variatie us van de uitgangsspanning ten gevolge van een variatie ur
van de ingangsspanning wordt de gehele stabilisatieschakeling als een vicrpool beschouwd. De
uitgangsimpedantie Ro bepaalt de invloed van variaties van Rt op Ut.
ae»b = ae4i»i
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^c~~ A * I
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Fig. 7.32. Vervangingsschema van de schakeling volgens fig. 7.29.
__________________ Mr___________________

<c =

(1 — Ai)(Re + Rt) + R'c(l 4-ae4i)+Rl

B

(7.8)

Is nog
Re + Rt< oi'R'c

en

R^a^Ré

(7-9)

waaraan gewoonlijk zal zijn voldaan, dan gaat (7.8) over in
»c =

Mr
. „
M,= »c^l= «r
RU1+M0 en
en “,='c , = "'RUl+a^i)

(7.10)
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Met Ai = - «
i

*1

z4j, kunnen we (7.10) ook schrijven

us
R] 4-R2
i7r * txeA[R'c

(7.10a)

Dat reeds met een matige versterking van T1-T2 een zeer effectieve stabilisatie wordt ver
kregen ziet men gemakkelijk in als men enkele getalwaarden invult. Is bijvoorbeeld
R\ + R2 = 5 kQ, Ré = 50 kQ. ae = 50 en ^4-= 50, dan is ujur= 1/25.000.
Ter bepaling van de uitgangsimpedantie denken we ons uT in fig. 7.32 kortgesloten en Rt
verwijderd. Brengen we tussen de klemmen A en B nu een spanning u aan, dan vloeit in
R\ — R2 een stroom i—u/(R\ 4-R2) als we aannemen dat de basisstroom van Tl (fig. 7.29)
verwaarloosbaar is ten opzichte van de stromen door R\ en R2. Als gevolg hiervan ont
staat er een collectorstroom ic van T3 ter grootte zc«ac/l-/, zodat de uitgangsimpedantie
met goede benadering volgt uit

(7.H)

Ro ~ M/»c ~ (R\ + R 2)/acAi

Invullen van boven vermelde getalwaarden geeft R0^2Q.
Het algemene schema van fig. 7.26 komt niet precies overeen met dat van fig. 7.29. In het
schema volgens fig. 7.26 is T3 namelijk een npn-transistor, terwijl in fig. 7.29 een pnptransistor is gebruikt om een eenvoudige instelling van de basis mogelijk te maken. Fig.
7.33 loont het vervangingsschema voor het eerste geval. Hierbij zij opgemerkt dat de scha
keling een soortgelijk bezwaar vertoont als die van fig. 7.30: de basis van de serietransistor
moet worden ingesteld via een weerstand die aan een punt met hogere potentiaal is aange
sloten dan de gestabiliseerde spanning. Bij de hiernavolgende berekening wordt aangeno
men dat deze hogere potentiaal wordt verkregen met behulp van een gestabiliseerde hulpvoeding en dat de benodigde weerstand veel groter is dan de ingangsweerstand van de
serietransistor. In het vervangingsschema kan deze weerstand dan worden weggelaten.
Onder aanname van dezelfde verwaarlozingen als in het vorige geval geldt nu

ur =

(ze - Ai /,) + R'c (ic - A j ij - ae/l s ij) 4- ic Rc 4- ij R,

(7-12)

en
jj« ie zodat
I

(7-13)

__________________ «r__________________

Rg(l — /tj)+Rc(l — /Ij — aci4j)4-Rc4-Rj

(7.14)

Is Rg< aeR'c, Re4-R,<^ aeR'c en ae > 1, dan gaat (7.14) over in
-Wr

c

■ r,

Rl

—u“r ~----7
h ~ ~---- T of
Of uUs = ilccRl\ = ~
Rcae/4j
Rcae/li
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(7.15)

hetgeen, behoudens het teken, overeenkomt met (7.10). Voor tegenkoppeling moet nu
4i<0.
Bij een schakeling met elektronenbuizen rekent men gemakkelijker met de spanningsverslerking. Is Av de spanningsversterking van de versterker BI — B2 in fig. 7.30 en wordt B3
beschreven met zijn steilheid sg en zijn inwendige weerstand ra, dan kan bij fig. 7.30 het
vervangingsschema volgens fig. 7.34 worden getekend. Als R,< R\ + R2 volgt uit dit vervangingsschema
i'i % ik

en

ur

/k^g + Gk-Sgl/gJra+J^j

(7-16)

met
Mgk = (^A~ l)ws ~ (^v- l)'k^i

(7-17)

zodat
_________________ «r________________

/k = Rg4-K,4-ra(l — SgkXvR1 + sgK1)
en
__________ ____________
/?g4*l?i + ra(l — s^kAyRi + Sg/?|)

(7-18)
(7.19)

Is Rg + R,< /jkAyRlt dan gaal (7.19) over in
ws= -

“r

/z(L4v-l)

(7.20)

Voor tegenkoppeling dient Xv< 0 te zijn, in de schakeling volgens fig. 7.30 is dit het geval.
In (7.17) is niet in rekening gebracht dat de in fig. 7.30 aangegeven schakeling ur ook via R
op het rooster van B3 komt. Zoals reeds werd opgemerkt kan dit bezwaar met een uit
breiding van de schakeling vermeden worden.
Voor het bepalen van de uitgangsimpedantie verwijderen we Rt en sluiten we ur kort.
Een spanning u op de uitgang geeft dan aanleiding tot een uitgangsstroom i«sgugk«
— sg(/c4v — l)u, zodat
Ro = u/i« — l/Sg(k/lv — 1)

(7.21)

Is bijvoorbeeld sg = lOmA-V1, ra=3 kQ en kAy = —50, dan is i/s«ur/l500 en R0 = 2Q.
We hebben in de behandelde voorbeelden aangenomen dat de versterking van de regelvcrsterker reëel is en dat R , reëel is. Bij het ontwerpen moet het complexe karakter van de
versterking in rekening worden gebracht. De optredende fasedraaiingen in het hoog
frequente gebied kunnen meekoppelingslabiliteit veroorzaken. Deze kan het beste bestreden
worden door in de terugkoppellus één voldoend grote tijdconstante aan te brengen, en wel
aan de uitgang van de schakeling. Voor snelle variaties in de belasting blijft dan de gewenste
lage uitgangsimpedantie bestaan.
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7.10. SPAN N1NGSSTABILIS ATI E MET BEHULP VAN EEN THYRISTOR

Een geheel andere methode om de uitgangsspanning van een voedingsapparaat te stabili
seren berust op de eigenschappen van thy ristoren [hfdst. 8, deel I (Technica 35)]. Men maakt
dan voor de gelijkrichting van de netspanning niet gebruik van een diode, doch van een
thyristor. Men leidt nu van de opgewekte ruwe uitgangsspanning, door vergelijking met een
referentiespanning, verkregen met behulp van een Zenerdiode, een foutspanning af. Deze
wordt gebruikt om de thyristor op de ‘gate’ te sturen. Men richt de schakeling zo in dat bij
te lage uitgangsspanning de thyristor zo gestuurd wordt dat deze gedurende een langere
tijd stroom gaat doorlaten, d.w.z. de netspanning wordt gedurende een langere tijd ‘aan
gesneden’. Is daarentegen de uitgangsspanning te hoog, dan wordt de netspanning gedu
rende kortere tijd aangesneden. Men kan dit principe op verscheidene manieren schakeltechnisch realiseren. De ontwikkeling van dit type schakelingen is nog in het beginstadium;
om deze reden zien we hier af van de behandeling van praktische schakelingen.
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8. VELDEFFECTTRANSISTOREN

8.1.INLEIDING

De werking van conventionele transistoren berust op diffusie van ladingdragers door een
dunne laag halfgeleidermateriaal (de basis). De transistor wordt verkregen door twee pnovergangen op korte afstand van elkaar te plaatsen. De eerste is ingesteld in voorwaartsrichling, waardoor minderheidsladingdragers (gaten in de pnp-transistor, elektronen in de
npn-transistor) in de basis worden geïnjecteerd. De geïnjecteerde minderheden diffunderen
door de basis en bereiken voor het merendeel de collectorjunctie, welke in sperrichting
staat en de minderheden uit de basis afvoert naar de collector. Behalve de minderheids
ladingdragers spelen in de werking ook de meerderheidsladingdragers een rol: hun aan
wezigheid is essentieel in het handhaven van het evenwicht in de ladingdistributie; recombinaticstromen bestaan uit meerderheidsladingdragers en deze spelen ook een rol in de
door thermische generatie optredende lekstromen. Men noemt de conventionele transistor
wel een bipolaire transistor omdat ladingdragers van beide polariteiten een functie hebben.
De eigenschappen van de bipolaire transistor volgen direct uit de hierboven kort samen
gevatte werking. Voor de als versterker gebruikte transistor zijn de belangrijkste eigen
schappen :
1. Het verband tussen ingangsspanning en ingangsstroom is sterk niet-lineair (gevolg
van de exponentiële karakteristiek van het injectie-mechanisme).
2. De ingangsimpedantie is laag, de ingang wordt nl. in wezen gevormd door een diode
in doorlaatrichting.
3. De uitgangsimpedantic is hoog. In eerste benadering heeft de collectorspanning geen
invloed op de werking van de collectorjunctie. Ten gevolge van het Early-effect is de uilgangsimpedantie echter wel eindig.
4. De eigenschappen hangen in sterke mate af van de temperatuur.
5. Voor een goede werking is essentieel dat de levensduur t van de ladingdragers zo groot
mogelijk is. Dit vereist het gebruik van materialen waarvoor r groot is, d.w.z. een zo regel
matig mogelijke kristalstructuur (monokristallijn materiaal). Een gevolg hiervan is o.m.
de grote gevoeligheid voor radioactieve straling.
Elektrische velden spelen bij de werking van de bipolaire transistor geen grote rol. de
werking berust in eerste instantie op diffusie. In sommige transistoren zijn daarnaast ook
elektrische velden van belang voor het transport der minderheden, men denke aan drifttransisloren en aan transistoren met sterke injectiestroomdichthcden.
De werking van de veldeffecttransistor (field-effect transistor, FET) berust in eerste
instantie op de invloed van een elektrisch veld op het transport van meerderheidslading
dragers. De minderheden spelen geen rol van betekenis. Om deze reden noemt men de FET
wel een unipolaire transistor. De werking komt principieel steeds op het volgende neer:
twee gebieden met goed elektrisch geleidingsvermogen zijn onderling verbonden door
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middel van een kanaal van halfgeleidermateriaal. Dit kanaal bevat vrije ladingdragers.
Een dwars op het kanaal staand elektrisch veld beïnvloedt het aantal daarin aanwezige
vrije ladingdragers en daarmee zijn geleidingsvermogen. De werking van het veld kan zowel
een vermeerdering als een vermindering van het aantal vrije ladingdragers bewerken. In
het eerste geval spreekt men van verrijking (enhancement), in het tweede van verarming
(depletion). Door hel genoemde dwarsveld te variëren kan men dus het geleidingsvermogen
van het kanaal sturen en daarmee de grootte van een door het kanaal vloeiende stroom.
Reeds uit deze simpele beschrijving blijkt dat de FET veel meer overeenkomst vertoont
met de vacuümtriode dan met de bipolaire transistor. In de vacuümtriode hebben we ook te
maken met een stroom van ladingdragers waarvan de overgang van kathode naar anode
kan worden beïnvloed met behulp van een elektrisch veld. De grootte van dit veld wordt
bepaald door de roosterspanning. Bij de verdere behandeling zal blijken dat de verwachte
overeenkomst tussen FET en vacuümbuis inderdaad aanwezig is en in de eigenschappen
tot uiting komt.

8.2. PRINCIPE VAN DE VELDEFFECTTR ANSISTOR

In het voorgaande werd het principe van de veldeffecttransistor reeds in het kort geschetst:
essentieel is de aanwezigheid van een halfgeleidend kanaal, waarvan het elektrisch gelei
dingsvermogen kan worden gevarieerd (gemoduleerd) met behulp van een elektrisch veld.
Modulatie van het geleidingsvermogen is mogelijk door het aantal beschikbare ladingtransporteurs. d.w.z. vrije ladingdragers, te variëren. Dit laatste vereist een opbouw waarbij het
mogelijk is door middel van het veld een deel der oorspronkelijk vrije ladingdragers te
binden, zodat ze niet meer vrij zijn (verarming), dan wel, andersom, oorspronkelijk gebon
den ladingdragers vrij te maken (verrijking). Variatie van het aantal vrije ladingdragers
door middel van een elektrisch veld is slechts mogelijk in de omgeving van een grenslaag.
Het begrip grenslaag dient men hierbij ruim op te vatten, in de zin van een scheiding tussen
twee elk op zichzelf homogene materiaalgebieden van ongelijke structuur. Een voorbeeld
hiervan is de overgang tussen een p-gebied en een n-gebied van hetzelfde materiaal. We
weten reeds dat op het grensvlak inderdaad een verarmingslaag ontstaat (depletion layer),
waarin geen vrije ladingdragers voorkomen. Het elektrisch geleidingsvermogen van een
dergelijkc zone in het materiaal is, tengevolge van deze afwezigheid van vrije ladingdragers,
gering. Bovendien weten we uit de theorie van de pn-overgang reeds dat de breedte van de
ruimteladingslaag afhangt van het elektrische veld in de laag, zodat het duidelijk is dat hier
een principiële mogelijkheid ligt om een veldeffecttransistor te realiseren.
Een andere mogelijkheid ontstaat door gebruik te maken van het grensvlak dat gevormd
wordt door het oppervlak van een stuk halfgeleidermateriaal. Men heeft dan een grensvlak
tussen bijv, halfgeleider en vacuüm of tussen halfgeleider en een isolator. Beschouwen we
eerst een grenslaag tussen een halfgeleider en vacuüm. Aan het oppervlak kan de atomaire
structuur niet homogeen zijn, immers het regelmatige kristalrooster moet hier op de een of
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andere manier afbreken. Aan het oppervlak komen dus atomen voor met vrije valentiebindingen, zgn. ‘dangling bonds’. Welke invloed hebben die op de verdeling van de lading
dragers vlak bij het oppervlak? Een vrije binding houdt haar neiging om elektronen vast te
houden. Een vrij elektron dat in de buurt van het oppervlak komt wordt daar ‘gevangen’.
Men spreekt van ‘surface-traps’. Het gevolg daarvan is dat vlak bij het oppervlak een rela
tieve schaarste aan elektronen ontstaat, de elektronenconcentratie is daar dus lager dan op
grond van de dotering van het materiaal te verwachten is, er is een relatieve overmaat aan
gaten. Oorspronkelijk intrinsiek materiaal krijgt dus aan het oppervlak ‘p-karakter’,
oorspronkelijk n-materiaal wordt als het ware meer intrinsiek of krijgt zelfs p-karakter. In
het laatste geval spreekt men van een inversielaag. Een ideaal grensvlak tussen een halfge
leider en vacuüm laat zich praktisch vrijwel niét realiseren. Het oppervlak zal altijd wel
chemische of fysische onvolkomenheden vertonen, zoals bijvoorbeeld gedeeltelijke oxydatie, geadsorbeerde waterdamp, enzovoorts. Als gevolg daarvan wijkt het elektronische ge
drag van de grenslaag vaak sterk af van het boven beredeneerde. Echter wordt altijd aan
het oppervlak lading gebonden, er ontstaat altijd een dun laagje met afwijkend geleidingsvermogen. Al naar de aard van de grenslaag kan het karakter daarvan verschillen. Men treft
soms een inversielaag aan van een structuur die tegengesteld is aan de beschrevene: in de
‘bulk’ p-type materiaal vertoont aan het oppervlak n-type eigenschappen. Dit geval doet
zich met name dikwijls voor bij de praktisch ved gebruikte grenslaag tussen Si en SiO2. De
‘dangling bonds’ vormen dan o.a. bindingen met de zuurstofatomen. Bovendien wordt
tijdens hel oxydatieproces veelal een zekere hoeveelheid gefixeerde lading ingebouwd in
het oxyde. Vooral door dit laatste effect hangen de eigenschappen van Si-SiO2-grensvlakken ook sterk af van de aard van het toegepaste oxydatieproces.
De geschetste gebeurtenissen leiden er toe dat aan het oppervlak steeds een zekere ruimtelading ontstaat, dus ook een elektrisch veld en een potentiaalverschil: de oppervlaktepotentiaal. Er is een dunne laag aanwezig, waarin de concentratie van het aantal vrije la
dingdragers verschilt van die in de ‘bulk’ van het materiaal, d.w.z. aan het oppervlak bevindt
zich een dunne laag met afwijkend elektrisch geleidingsvermogen.
Ziet men nu kans de dikte van de oppervlaktelaag d.m.v. een uitwendige invloed te va
riëren, dan varieert men de soortelijke weerstand van het halfgeleiderlaagje. Men zou dit
kunnen bereiken door de chemische structuur van het oppervlak te variëren, doch dit is
natuurlijk praktisch niet te realiseren. Men kan echter ook de oppervlaktelading en daar
mee de diepte van de bijzondere laag, variëren met behulp van een uitwendig elektrisch
veld, d.w.z. we kunnen de materiaalweerstand en daarmee de stroomdoorgang door het
materiaal sturen met behulp van een elektrisch veld. Hiermee is een tweede mogelijkheid
aangegeven om een praktische veldeffecttransistor (vastestoftriode) te construeren.

Dat dit mogelijk is was reeds omstreeks 1930 bekend (Lilienfeld, Heil). Pogingen om op basis van
dit inzicht praktisch bruikbare vastestoftrioden te vervaardigen leden echter schipbreuk op de zeer
onvolledige technologische beheersing van de halfgeleidertechniek; het idee werd geheel verlaten
en men richtte zich verder op de ontwikkeling van de buizentechniek. De komst van de bipolaire
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transistor bracht hierin nog geen verandering, deze is juist zo geconstrueerd dat de oppervlakteeffecten een secundaire rol spelen; zij zijn hier alleen maar nadelig voor de werking. Eerst de komst
van de planaire techniek, die het mogelijk maakte zeer dunne halfgeleiderlagen te fabriceren met
redelijk goed gedefinieerde oppervlaktestructuur, maakte de weg vrij voor een hernieuwde uit
werking van het oude principe, ditmaal met succes.

8.3. INVLOED VAN OPPERVLAKTE-EFFECTEN OP HET GEDRAG VAN BIPOLAIRE

TRANSISTOREN

Het spreekt wel vanzelf dat de oppervlakte-effecien. die wc zojuist hebben leren kennen ook van
invloed zijn op het gedrag van bipolaire transistoren. Ze hebben daar vele nadelige gevolgen. Aan het
oppervlak treedt sterke recombinatic op, daar tengevolge van de onregelmatige structuur toegelatën
niveaus ontslaan binnen de verboden zone (traps). Men spreekt van oppervlakterecombinatie.
Verhoogde recombinalie verkleint de levensduur van geïnjecteerde minderheden en leidt bovendien
tot versterkte thermische generatie. Dit laatste leidt tot verhoging van de lekstromen. De praktische
lekstroom van een diode (of collectorjunctie) kan enkele orden van grootte sterker zijn dan de
‘theoretische'. De verhoogde recombinatic heeft o.a. verslechtering van de ab van een transistor
tengevolge Als het oppcrvlakte-effcct er toe leidt dal bijv, aan het oppervlak van een p-type laag een
versterkte p-type laag optreedt, lijkt het alsof de dotering aan hel oppervlak sterker is. Dit kan tot
een aanmerkelijke verlaging van de doorslagspanning van een junctie leiden; immers de barrière
versmalt zich hierdoor [zie hfdst. 7. deel I (Technica 35)], zodat het veld in de barrière toeneemt.
Doorslagverschijnselen hangen in sterke mate af van de oppervlakte-effecten. Ook de barrierecapaciteit van een junctie hangt in belangrijke mate af van de eigenschappen van het oppervlak.
Het is duidelijk dat men, wanneer men hoogwaardige en stabiele transistoren wil vervaardigen.de
oppervlakte-effecten goed in de hand moet houden. Dit is zeer moeilijk. In de lijd der legeringstransistoren trachtte men de oppervlaktestructuur te verbeteren door etstechnieken toe te passen. Uitge
breide chemische behandelingen waren nodig (‘meer alchemie dan chemie’). Men beschikt thans
echter over een zeer fraaie techniek om de oppervlakte-effecten behoorlijk te beheersen, namelijk
de zgn. passivering (passivation) door middel van een oxydelaag. Deze techniek leent zich vooral
goed voor de bewerking van Si; het germaniumoxyde is instabiel en levert veel moeilijkheden op
bij de toepassing van deze techniek. Men kan, als men de omstandigheden gunstig kiest, een zeer
goede SiO2-laag laten groeien op een Si-laag. Deze SiO2-laag beschermt het oppervlak zeer effectief
en maakt bovendien de eigenschappen van het oppervlak constant. De uitwerking van dit principe
heeft geleid tot de zgn. planaire techniek, waarin de meeste moderne halfgeleidercomponenten ver
vaardigd worden. Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar de hoofdstukken 8 en 11 van
deel 1 (Technica 35).

8.4.OPBOUW VAN DE VELDEFFECTTRANSISTOR

We hebben thans twee principiële methodes leren kennen om een veldeffecttransistor te
realiseren, die respectievelijk gebruik maken van een pn-grenslaag en van een oppervlakteeffcct. Fig. 8.1 illustreert zeer schematisch de opbouw van het eerste type, fig. 8.3 die van het
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Fig. 8.1. Schematische voorstelling vair de opbouw van de ‘junctie-FET’.

tweede type. Het type van fig. 8.1 wordt in de Engelstalige literatuur wel ‘junction-FET’ ge
noemd of FET van het Shockley-type, omdat Shockley voor het eerst deze structuur heeft
beschreven en er gedetailleerde beschouwingen over heeft opgesteld. Een dun plakje halfgeleidermateriaal, in fig. 8.1 n-type, wordt begrensd door een p-gebied. Aan de beide uit
einden van het plakje n-materiaal zijn ohmse contacten aangebracht. Deze ohmse contacten
vormen twee uitwendige elektroden, die in de Engelstalige literatuur source en drain worden
genoemd. Bij gebrek aan gangbare Nederlandse termen zullen wede genoemde Engelse ter
men verder blijven gebruiken. Het plakje n-matcriaal vormt het kanaal. Dit bevat vele elek
tronen als (meerderheids)ladingdragers. Maken we met behulp van de batterij UB de
drain (d) positief t.o.v. de source (s), dan gaat door het kanaal een elektronenstroom lopen.
De derde elektrode is aangesloten aan het p-gebied. Dit is zwaar gedoteerd (in de figuur aan
gegeven met p + ). Deze derde elektrode fungeert als stuurelektrode en wordt gate (g) ge
noemd. Met behulp van een tweede batterij Uc wordt de pn-junctie in sperrichting ingesteld.
Hierdoor ontstaat een verarmingslaag (depletion layer), die zich ten gevolge van de hoge
p-dotering, vrijwel uitsluitend in het n-gebied uitstrekt. De breedte van de verarmingslaag
hangt af van de grootte van de sperspanning (vergelijk het Early-effect in een gewone
transistor). In de buurt van het draincontact is deze sperspanning UB+ UG, in de buurt
van het sourcecontact slechts UG. De breedte van de verarmingslaag is dus veel groter in de
buurt van de drain dan in de buurt van de source: bij de drain wordt het geleidende ge165

deelle van het kanaal zeer nauw. Men spreekt van pinch-off (vergelijk ‘punch-through’ in
een gewone transistor, dat op hetzelfde werkingsmechanisme berust, doch daar een zeer
ongewenst effect is). Er ontstaat dus een wigvormige insnoering van het kanaal, welke in de
figuur met een stippellijn is aangegeven. Verandering van de spanning UGS tussen gate en
source doet de vorm van het nog geleidende gedeelte van het kanaal veranderen en daar
mee het elektrisch geleidingsvermogen van het kanaal. Het is dus mogelijk met behulp van
Ucs de weerstand tussen s en d te variëren en daarmee de door de batterij Un geleverde
drainstroom ID. m.a.w. het blijkt mogeiijk /D te sturen met behulp van UGS. Zolang de pnovergang in sperrichting is ingesteld, trekt de gate slechts een uiterst geringe stroom (de
sperstroom). de sturing geschiedt dus, net als bij een vacuümtriode, nagenoeg energieloos.
Verandert UG van polariteit, dan komt de pn-junctie in doorlaatrichting en treedt er injec
tie op, de ingangsimpedantie neemt plotseling een lage waarde aan. Ook dit is analoog
aan wat er in een vacuümtriode gebeurt bij een positieve instelling van het rooster.
Evenals bij een vacuümbuis is versterking mogelijk door in de drainketen een belastingsweerstand Rt op te nemen. Over deze weerstand ontstaat het versterkte sturende signaal
dat tussen g en s wordt aangesloten.
Dat er in de figuur twee gates zijn getekend is slechts gedaan terwille van de symmetrie,
welke de berekening, die verderop ter sprake komt, overzichtelijker maakt. Hoewel dit
niet principieel noodzakelijk is, zullen we ons verder voorstellen dat de beide gates een
voudig doorverbonden zijn, zodat er in feite toch één gate is.
We merken nog op dat uiteraard ook een complementaire vorm mogelijk is met p-kanaal
en n-gate. De polariteiten van L7B en UG moeten dan andersom gekozen worden (vergelijk
bij de bipolaire transistor de npn en de pnp uitvoering).
Figuur 8.2 schetst de opbouw van een n-kanaal junctie-FET in planaire techniek. Als
source en drain fungeren sterk n-gedoteerde gebieden (n +) waarop, zoals bekend, gemakke
lijk ohmse, d.w.z. niet-gelijkrichtende, contacten door opdampen van aluminium kunnen
worden aangebracht.
Fig. 8.3 toont het principe van het tweede type FET, waarvan de werking berust op het
ontstaan van een oppervlaktekanaal. Aan het oppervlak van een dun blokje n-materiaal
ontstaat een laag met afwijkend geleidingsvermogen. Nemen we aan dat in ons geval een
inversielaag ontstaat, dan is het materiaal dus vlak bij het oppervlak als het ware p-type.
SiO2
I|

gate p +

drain

source

SiO2

1

n-kanaai

Fig. 8.2. Opbouw van een junctie-FET in planaire techniek.
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Aan het oppervlak is een aantal elektronen gebonden. Het aantal in de inversielaag be
schikbare vrije gaten hangt direct samen met de grootte van de oppervlaktelading.
Tegenover het kristaloppervlak is een metalen plaat aangebracht, die als gate fungeert
en die met behulp van een batterij op een positieve spanning Uc wordt gebracht t.o.v. de
source. Een deel van de aan het oppervlak gebonden negatieve lading wordt nu gebruikt als
lading in de gevormde condensator. De hoeveelheid aan het oppervlak gebonden lading
neemt hierdoor af (verarming). In dezelfde mate neemt de beschikbare beweeglijke positieve
lading in het kanaal af. Wordt de polariteit van UG andersom gekozen, dan wordt meer
negatieve lading aan het oppervlak gebonden en neemt de beschikbare beweeglijke posi
tieve lading in de inversielaag, en daarmee haar geleidingsvermogen, juist toe (verrijking).
De sturing is in beide gevallen van zuiver elektrostatische aard. De ingangsweerstand is dus
in principe onder alle omstandigheden oneindig hoog (zuiver capacitieve ingang). Uiteraard
mag de spanning tussen gate en kanaal niet groter worden dan de doorslagspanning van de
zich hiertussen bevindende isolator. We noemen dit type FET wel FET met geïsoleerde
gate (insulated gate, IGFET).
De source- en draincontacten moeten zo worden aangebracht dat via deze contacten
alleen gatengeleiding mogelijk is. We moeten natuurlijk voorkomen dat via deze contacten
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Fig. 8.3. Schematische voorstelling van de opbouw van de FET met geïsoleerde gate.
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ook elektronengeleiding door het niet-geïnverteerde n-type substraatmateriaal optreedt,
daar dit zou neerkomen op een kortsluiting van de actieve structuur. Dit bereiken we door
de drain- en sourcecontacten aan te brengen op sterk p-gedoteerde (p +) zones (fig. 8.3) die
met behulp van een diffusieproces in het n-substraat worden gevormd. Het n-type substraat
wordt op een spanning gebracht die onder alle omstandigheden positief is ten opzichte van
de spanning op drain en source, zodat de pn-juncties die deze gebieden met het substraat
vormen, steeds gesperd zijn. Aldus wordt het substraat geïsoleerd van de actieve structuur.
Evenals bij de junctie-FET kunnen ook bij de IGFET complementaire uitvoeringen
gerealiseerd worden met resp. p-kanaal en n-kanaal.
Om een grote gevoeligheid voor het op de gate werkende stuursignaal te verkrijgen,
moeten we er voor zorgen dat een gegeven spanning tussen gate en kanaal een zo groot
mogelijke veldsterkte oplevert. Hiertoe dient de dikte t van de isolator tussen gate en
kanaal (zie fig. 8.3) zo klein mogelijk te worden gekozen. De situatie is analoog aan die bij
een vacuümbuis, waar ook het rooster dicht bij de kathode moet worden geplaatst om te
bereiken dat IA in sterke mate afhangt van 17GK (grote steilheid). Blijkens het voorgaande is
de FET te beschouwen als een vastestoftriode waarin source, drain en gate de functie ver
vullen van kathode, anode en rooster.
Figuur 8.4 toont schematisch de opbouw van een p-kanaal IGFET in planaire techniek.
Als isolator wordt hier een zeer dun laagje SiO2 gebruikt. Het substraat is licht gedoteerd
n-type. Geleiding via het substraat wordt voorkomen door de pn-overgangen die het vormt
met de p4-source- en draingebieden, in sperrichting in te stellen.
Wanneer als gate-isolatie een oxyde toegepast wordt, zoals bij de meeste praktische
uitvoeringsvormen het geval is, spreekt men gewoonlijk van een MOS-transistor (metal
oxide semiconductor), ook kortweg M OST genoemd. De algemene structuur duidt men ook
wel aan als MIST (metal insulator semiconductor transistor).

SiO,

sou ree
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I P+
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V////////////////////A p+ V/A
\ (

F

kanaal
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n-type Si
Fig. 8.4. Opbouw van de IGFET in planaire techniek.
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Uit het voorgaande blijkt dat de junctie-FET en de MOST in hun werking zeer veel
overeenkomst vertonen. De voornaamste verschillen zijn:
a. Bij het junctietype is de gate een gesperde pn-junctie. De ingangsweerstand is zeer
hoog, doch niet oneindig.
b. Bij hel junctietype moet de junctie in sperrichting ingesteld zijn; er is alleen werking
door kanaal verarming (depletion mode) mogelijk. Bij de MOST is ook werking met kanaalverrijking (enhancement mode) mogelijk. De ingangsimpedantie blijft hoog, daar er
via de isolator geen injectie optreedt.

8.5. BEREKENING VAN DE KARAKTERISTIEKEN VAN HET JUNCTIETYPE

We zullen nu nagaan wat het verband is tussen de stroom door het kanaal (dus de drainstroom) en de aangelegde spanningen. We doen dit eerst voor het junctietype volgens de
methode die hiervoor door Shockley is aangegeven. Later zullen we ook de MOST nog
nader beschouwen.
In fig. 8.5 is de structuur van fig. 8.1 nog eens getekend. Tevens zijn daarbij enkele reken
grootheden aangegeven. De diepte van de halve verarmingslaag noemen we 5, de lengte
van het kanaal zij L, de breedte b, de diepte 2a.
Voor deze configuratie kan men voor het verband tussen ID, UG en UB afleiden
2b [at/B-1
A> = y
(UG + Ub)* + j
r L
rL
\qNDJ
\qNDJ

(8.22)

waarin No de donorconcentratie in het kanaal is, £ de diëlektrische constante, terwijl r de
soortelijke weerstand van het materiaal voorstelt.

De afleiding van deze formule verloopt als volgt: als de sperspanning over de junctie een bepaalde
waarde bereikt treedt pinch-off op, het kanaal is dan ter plaatse geheel afgeknepen (fig. 8.5). De
weerstand van het kanaal wordt dan over een klein gebiedje zeer groot, het is ter plaatse immers
geheel ontdaan van vrije ladingdragers. We zullen ons nu vooreerst beperken tot zulke combinaties
van Uc en UB waarbij hoogstens vlak bij de drain pinch-off optreedt.
Allereerst berekenen we hoe de diepte van de verarmingslaag afhangt van de spanning over de
junctie. Ter vereenvoudiging gaan we uit van een zgn. abrupte overgang (fig. 8.6). In deze figuur zijn
resp. de ruimtelading, de veldsterkte E en de potentiaal U als functie van de plaats x geschetst voor
een pn-junctie. De ruimteladingsdichtheid p hangt uiteraard af van de sterkte van de dotering.
In het p-gebied is p= — qN^, in het n-gebied p = qNo- Op grond van de neutraliteitsvoorwaarde
moet dus gelden qNDdn = qN*dp of NDdn = NA,dp. E en U volgen uit p via de vergelijking van Poisson:
d2U
d£
p
(8.1)
dx2
dx
E£o
waarin c de diëlektrische constante van het materiaal voorstelt. Voor Ge is c= 16, voor Si is e= 12.
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Fig. 8.5. Schematische voorstelling van een junctie-FET met aanduiding van rekengrootheden.

Nu geldt
voor negatieve waarden van x

voor positieve waarden van x

t2U

M

cPl/ - _ 1^2

dx2

££0

dl/
dx

(8.2a)

= ^ + c,

dl/
dx

(8.3a)

££0

dU
Voor x = — d_ is — = — E = 0 ,
dx
dU
qNA ,
dus — =---- - (x + d)
dx

££0

(8.2b)

££0

dx2

-^ + c2
££0

(8.3b)

. . dl/
Voor x = dn is —— = — E = 0 ,
"
dx

(8.4a)

dU
dus —— =
dx

(x-dn)

(8.4b)

££0

Integreren geeft

ü=^(^+v)+c
££0 \ 2

/

(8.5a)

u=

(8.5b)
££0

De beide integratieconstanten moeten gelijk zijn omdat bij x = 0 de spanning dezelfde moet zijn of
we nu de overgang van links of van rechts naderen.
Voor x= —dp geldt

Üp=_^ + C
2££0
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voor x = dn geldt

u„ = — tf+c
2c £0

De totale spanning over de junctie Un — Up= U,. Deze totale spanning is de som van het ‘natuurlijke'
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potentiaalverschil over de barrière en de uitwendig aangebrachte spanning. Er geldt dus

u, = ^-(NA^+ND^)

(8.6)

2e £0

Verder is NDJn = NAJp. dus dp = dn(ND/N^)- Derhalve:

= A \N
2C£q

2ee0

/

a

(8.7)

Na

en

dn =

(2££0Ut

Na

<7

NAND + Nè

\

i

(8-8)

terwijl

dP =

2ee0U|
Nd
. q
NAND+Ni.

(8-9)

Is NA $> Nd (p-gcbied met veel sterkere dotering dan n-gebied), zoals het geval is bij de junctie-FET,
dan strekt de barrière zich nagenoeg geheel uit in het n-gebicd, zodat

/2ee0U,Y
dP-*° en dn = —— 1
\ qND J

(8.10)

Dit toepassend op de FET van fig. 8.5 vinden we

<5

= pECpl/jV

(8-11)

\ <]ND J

waarin t/j de totale spanning over de junctie voorstelt.
Omdat Ui een functie is van y, is ook ö een functie van y, zoals in de figuur is aangegeven. De
weerstand van het stukje kanaal tussen y en y + dy bedraagt nu
r
dR = ------------ dy
2(a — ö)b '

(8.12)

waarin r de soortelijke weerstand van het materiaal voorstelt. Noemen we nu de weerstand tussen
source en punt y van het kanaal Ry, dan geldt
fy dR
dR = UG + /D
—dy
(813)
Jo
Jo dy
als we gemakshalve de kleine ‘natuurlijke’ barrièrepotentiaal opgenomen denken in Uc. Substitutie
van (8.12) geeft
Ui(y)=Uc + lD Ry=Uc + lD

w)=üo+/d^[;^
-- 7dy
o a-o

(8-14)

Uit (8.11) en (8.14) volgt nu

<52<?NP
ir
IDr
= ^ + ^7
2ee0
' 2b
waarin <5 nog een functie van y is.
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(8-15)

Om de integraalvorm weg te werken differentiëren we (8.15) naar y. Dit geeft
dó ZDr 1
£€0 dy 2b a — ö

(8.16)

We hebben hiermee een differentiaalvergelijking voor <5 verkregen. Scheiden van de variabelen geeft
(o<5-<52)d<5 =

/DE£or .

(8-17)

Integreren over de gehele lengte van het kanaal geeft

Ji

(a<5-<52)d<5 =

y= O

IpCEpr

(8-18)

2bqND

dus

2

(8-19)

2bqND

Nu is bij de drain Uj = Uc 4- UB, dus

<

(2ee°\* (Uc+U3)

(8.20)

~ I —.T- )

\qndj

Bij de source is C/j = UG, dus

60 - w

(8.21)

ÜC

Invullen van (8.20) en (8.21) in (8.19) geeft dan het reeds genoemde verband

rL L

\^d/

\QbfDJ

J

(8.22)

We kunnen deze uitdrukking overzichtelijker maken door de 'pinch-off '-spanning Up in te
voeren, dit is de gatespanning, die alleen (dus zonder dat UB medewerkt) in staat is het kanaal
af te knijpen. De kanaalweerstand wordt dan zeer groot en /D-*0. Daartoe moet ö = a,
dus blijkens (8.11) U}= Uc = a2qND/2e£0= Up. Dit invullend in (8.22) verkrijgen we na
enig manipuleren

/„=

[l-< U*

ÜP

)

+J7T
uB\upJ J

(8.23)

De soortelijke weerstand r is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid beschikbare la
dingdragers, dus met het doteringsniveau. Algemeen geldt voor het geleidingsvermogen a
<r = q(wn+PfiP),

(8-24)

waarin pn en pp de beweeglijkheid voor elektronen, resp. voor gaten van het materiaal voor
stelt. In ons geval (n-materiaal) is n ~ ND en p-*0, zodat

r= 1/ct= l/qpnND

(8.25)
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Dit kunnen we invullen in (8.23). Verder bedenken we dat in het aangenomen rekenschema
Uc de spanning is tussen source en ga te, terwijl UB de spanning is tussen drain en source.
Om dit in de gevonden uitdrukking voor de statische karakteristieken uit te laten komen
zetten we in plaats van UG verder I/sg,1 in plaats van UB zetten we UDS. Vergelijking (8.23)
gaal nu over in

4) —

2abqtinND
L

^DS

.

j _ 2 y_P_ /^SG+t/psVƒ.2
C/dsWp/J
3^ds\
up
7 + 377-

(8.26)

Deze betrekking geldt alleen voor spanningen waarbij hoogstens juist pinch-off optreedt,
d.w.z. zolang USG + UDS= Up. Alvorens met (8.26) verder te gaan werken, vragen we ons af
wat er gebeurt als C/SG + t/DS > Up. Ook dan treedt er natuurlijk pinch-off op. Deze treedt
op op de plaats waar USG 4- RyID= Up. (Ry is de weerstand van het kanaal tussen de source
en het punt op een afstand >» daarvan verwijderd). Op deze plaats ontstaat dus in het kanaal
een gebied met zeer grote weerstand. Daaruit volgt dan direct dat over dit kleine gebied
een grote spanningsval optreedt. De ‘extra-spanning’ (7SG + UDS— Up> die beschikbaar is
boven de minimumspanning, waarbij pinch-off optreedt, komt dus over een zeer klein ge
biedje vlakbij de drain te staan. We kunnen dus zeggen dat het ‘pinch-ofT-gebied in principe
bij de drain blijft gelokaliseerd.
Bij verhogen van UDS boven Up — USG verwachten we geen verandering meer van de vorm
van de verarmingslaag, van de drainstroom ID verwachten we derhalve dat deze ook niet
noemenswaard meer zal veranderen bij verdere toename van UDS. Er treedt dus verzadiging
op, in dit verzadigingsgebied hangt de uitgangsstroom nagenoeg niet meer af van de span
ning: de inwendige weerstand wordt zeer groot, de FET gedraagt zich in dit gebied als
een min of meer ideale stroombron. Als we met behulp van (8.26) de karakteristieken be
rekend hebben voor USG + t/Ds=
dan vinden we de voortzetting van deze karakteris
tieken eenvoudig door te bedenken dat ze vanaf het punt waar t/SG + t/DS = L7p, verder
horizontaal lopen.
Om de karakteristieken overzichtelijk te kunnen uitzetten, normaliseren we alle span
ningen ten opzichte van Up. Verder brengen we alle constructieve grootheden (materiaal
keuze en afmetingen) onder in één factor. Daarbij bedenken we dat Up zelf in feite ook een
constructieve grootheid is, immers hebben we gevonden Up=a2 qND/2£C0. Aldus verkrijgen
we als universele uitdrukking voor de karakteristieken
L

4> 2gab^nNDUp

^DS

2

X-1

^Zsg + Ï7ds
V,

(8.27)

Fig. 8.7 toont de berekende karakteristieken. In de figuur is de grens tussen het gebied
waar de formule geldt en het verzadigingsgebied aangegeven met een streeplijn.
I. Met l/SG wordt bedoeld de spanning van de source, gemeten ten opzichte van de gatespanning.
Voor het beschouwde type FET rekenen we in het normale werkgebied l/SG en Up positief. Dit komt
de overzichtelijkheid van de formule ten goede.
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Fig. 8.7. Berekende karakteristieken van een junctie-FET.
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Uit fig. 8.7 zien we direct de overeenkomst met de ZAUA-karakteristieken van een vacuümbuis. Door het verzadigingsverschijnsel hebben de karakteristieken pentodekarakter.

8.6.PRAKTISCHE junctie-FET’s.
ALS VERSTERKER

k a r ater istieke grootheden bij gebruik

Bij werkelijke FET’s blijken de karakteristieken in het verzadigingsgebied niet precies
horizontaal te lopen; bij toename van UDS is er toch nog een geringe toename van ID, d.w.z
de inwendige weerstand is niet oneindig hoog. Het blijkt bijzonder moeilijk nauwkeurige
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berekeningen op te stellen voor de grootte van deze inwendige weerstand in het verzadi
gingsgebied. Het is waarschijnlijk dat er verscheidene effecten tegelijk in het spel zijn. Aller
eerst valt op te merken dat de gegeven berekening van de karakteristieken berust op'een
benadering. We zijn er namelijk stilzwijgend van uit gegaan dat het veld in de verarmingslaag loodrecht op het kanaal staat, d.w.z. we hebben aangenomen dat de transversale
component van het veld groot is ten opzichte van de longitudinale component. Hieraan is,
als L^>a. (hetgeen bij praktische FET’s het geval is) voldaan voor het gedeelte van het ka
naal waarin geen pinch-off optreedt. In het kleine, nabij de drain gelegen gebiedje, waar
pinch-off optreedt is de kanaalweerstand zeer groot zodat daar ook het longitudinale
veld niet meer klein is ten opzichte van het transversale. De ingevoerde benadering (de zgn.
graduele benadering van Shockley) is dan niet meer geldig. De optredende verandering van
de veldstructuur in de buurt van de drain blijkt bij nadere berekening reeds aanleiding te
geven tot een eindige inwendige weerstand. Daarnaast spelen nog verscheidene andere
factoren een rol Eén daarvan is dat de beweeglijkheid fi alleen bij kleine waarden van de
veldsterkte als een constante mag worden beschouwd. Bij hoge waarden van de veldsterkte
hangt de beweeglijkheid enigszins af van de veldsterkte. In het ‘pinch-ofT-gebied kan de
veldsterkte zo groot worden dat dit effect niet verwaarloosbaar is: ID zal daardoor van (7DS
gaan afhangen. De waarde van de inwendige weerstand rd, dit is (dUDS/dID)Uas=consl ligt bij
praktische FET’s in de orde van enkele tientallen kQ.
De gevonden betrekking voor de karakteristieken stelt ons in staat de verzadigings
stroom te bepalen als functie van USG. Invullen van USG 4- UDS = Up geeft

2abgnnNl
(8.28)
3L
De j-macht maakt de formule wat onoverzichtelijk. Bedenken we dat de formule toch een
benadering is, o.a. door de aanname dat het kanaal homogeen gedoteerd is, hetgeen bij
vervaardiging in diffusietcchniek nimmer het geval is, dan kunnen we ons zonder bezwaar
de benadering U* «|((/ + U2) met U — Usg/Up, veroorloven.
Hiermee gaat (8.28) over in
Acrz

* verz

2abqnnNö
3L

2

1

(8.28a)

_

Up/

Praktische junctie-FET’s blijken het door (8.28a) beschreven kwadratische verband met
goede benadering te vertonen. De gate-spanning bepaalt de verzadigingsstroom zolang
C/SG< UP- Is USG UP' dan is lyctz=0. Gebruiken we de FET als versterker, dan stellen we
natuurlijk zo in dat we in het verzadigingsgebied blijven.
Voor de werking als versterkerelement is de belangrijkste grootheid de steilheid of
transconductantie, gedefinieerd als bij de vacuümbuis. Uit (8.28a) volgt hiervoor
gm =
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g/D\
(^GS/UDs=const

öUgs

^4crz
dUsc

4 abqnnND
3L

A-

(8.29)

Blijkens (8.29) hangt gm in eerste benadering lineair af van USG. De junctie-FET is dus
in belangrijk mindere mate niet-lineair dan de bipolaire transistor, waar de stroom immers
exponentieel afhangt van de spanning. Ook in dit opzicht is de FET dus met de vacuümbuis
te vergelijken. Bij USG=Up is #m = 0, hetgeen we verwachtten; gm wordt maximaal als
17sg = 0. Blijkbaar is dan gmiiX = $abqnnND/L. Maken we UGS>0, dan injecteert de gate
minderheden in het kanaal; de ingangsimpedantie wordt zeer laag.
Praktische FET’s worden in de regel uitgevoerd met één junctie. In fig. 8.2 werd reeds een
planaire uitvoering getoond. De afgeleide formules blijven in principe geldig, men kan de
nieuwe structuur verkrijgen uit de behandelde door overlangs door midden snijden. Bij
gelijke definitie van a en b is de stroom dus half zo groot, hetzelfde geldt voor gm.
Het behandelde geval is geïdealiseerd. We zijn er van uitgegaan dat het kanaal homogeen
gedoteerd is. Bij vervaardiging in diffusietechniek is dit nooit het geval. Door een geschikte
keuze van het doteringsprofiel kan men bereiken dat gm op een bepaalde gewenste manier
van t/GS afhangt (vergelijk de toepassing van een stuurrooster met niet-homogene spoed in
vacuümbuizen, waarmee men een overeenkomstig effect bereikt). Fig. 8.8 en 8.9 tonen
de karakteristieken van een praktische junctie-FET.
Uit de voorgaande beschouwingen kunnen we nu ook enkele belangrijke conclusies
trekken ten aanzien van de constructieve dimensionering van junctie-FET’s. Voor de als
versterkerelement gebruikte FET zal men streven naar een zo hoog mogelijke waarde van
de steilheid gm. De ‘pinch-ofT-spanning Up moet bij voorkeur klein zijn, immers betekent
ƒD
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Fig. 8.8. Uitgangskaraktcristieken van praktische junctie-FET (n-kanaal); t/p»—4 V.
Fig. 8.9. Overdrachtskarakteristieken van praktische junctie-FET; Up& -4 V.
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dit dat dan ook de instelspanningen Lts en UDS laag kunnen zijn, dus lage voedingsspanning,
geringe dissipatie en kleinere kans op doorslaan.
Om gunstige hf-eigenschappen te verkrijgen dienen de parasitaire capaciteiten klein te
zijn. Evenals bij een buis kan men ook hier drie capaciteiten aanwijzen: Cgs, Cdg, Cds.
Beschouwing van de opbouw toont direct dat Cds gering is.
De terugwerkingscapaciteit Cdg is de meest hinderlijke (MillerefTect). Men kan deze rela
tief klein maken door de gate asymmetrisch aan te brengen, dichter bij de source dan bij de
drain. De ingangscapaciteit Cgs kunnen we schatten door te bedenken dat de gemiddelde
dikte van het kanaal voor de uitvoering met één junctie ja bedraagt. Dus
2E£obL

(8.30)

We hebben al gevonden
9max

(8.31)

3L

en
ÜP =

<?A7Dn2
2c e0 .

(832)

Hieruit blijkt dat een grote waarde van p gunstig is. Deze grootheid wordt geheel bepaald
door de materiaalkeuze en hierin is men op technologische gronden beperkt. Men moet
gatecontact

sourcecontact

b

/

//drain
// contact

SiO2
sou ree —>

y------ >
n-kanaal

y>/yy//A
drain

L

substraat (p-type Si)
Fig. 8.10. Opbouw van de MOST (n-kanaal).
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immers pn-juncties kunnen maken van goede kwaliteit. Praktisch komt in hoofdzaak
silicium in aanmerking. Een grote waarde van b doet CRS en gm tegelijk toenemen, op de
verhouding <7m/Cgs. die in eerste benadering het produkt van versterking en bandbreedte
bepaalt, heeft de keuze van b geen invloed. Om Up laag te houden moet ND klein gekozen
worden, 'dit is echter weer ongunstig voor gm. De enige mogelijkheid om aan alle wensen
te voldoen is a/L zo groot mogelijk maken, d.w.z. L zo klein mogelijk. Men kan hiermee
echter niet te ver gaan: een te geringe waarde van L leidt tot een te grote longitudinale
veldsterkte. We hebben reeds eerder gezien dat dit ongunstig is, bovendien krijgt men dan
last van het feit dat p. van de veldsterkte gaat afhangen (‘hot electrons’). Praktische grootteordes zijn:
1 micron,
10 micron.

8.7.VELDEFFECTTRANSISTOR MET GEÏSOLEERDE STUURELEKTRODE

We zullen thans de MOST aan een nader onderzoek onderwerpen. We gaan uit van de in
lig. 8.10 geschetste opbouw. Het substraat is p-type Si, waarin aan het oppervlak een n-type
kanaal ontstaat. Het substraat wordt op een zodanige potentiaal gebracht dat de source
en drain, die sterk n-type zijn, daarmee een gesperde overgang vormen. De dikte van de
SiO2-laag stellen we t. De contacten worden verkregen door opdampen van aluminium.
In eerste benadering blijkt voor deze structuur te gelden dat het verband tussen verzadigingsstroom en gatespanning kwadratisch is. In het gebied, waar geen pinch-off optreedt
geldt

4»

^Ds(^GS-^p-|t/DS)

Lt

(8.44)

waarin eox de diëlektrische constante van het oxyde voorstelt en t/pde pinch-off spanning is.
Fig. 8.11 schetst de ladingsverdeliqg in het kanaal bij afwezigheid van een uitwendig veld. De
x-richting is de richting loodrecht op het kanaaloppervlak. Zoals we eerder zagen veroorzaakt
de gebonden oppervlaktelading een elektrisch veld aan het oppervlak en een daarbij behorend potentiaalverloop (de oppervlaktepotentiaal). Als de oppervlaktepotentiaal bekend is, kan men in
principe de diepte van de laag met afwijkende structuur berekenen. Men kan met behulp van de
vergelijking van Poisson aantonen dat de potentiaalverdeling moet voldoen aan de differentiaal
vergelijking

d 2U
dx2

Q

(N-2,„sinhg

(8.33)

££0

waarin N de donor- of acceptorconcentratie voorstelt (N is positief voor n-type, negatief voor
p-type materiaal) en c de diëlektrische constante van het materiaal. Als U =f(x) bekend is, kan daar
uit ook £=/(x) en p=f(x) berekend worden. Van (8.33) is geen analytische oplossing bekend, men
kan wel numerieke oplossingen opstellen met behulp van een rekenmachine. Ook kan men in
bijzondere gevallen de vergelijking vereenvoudigen. Zo is in intrinsiek materiaal N = 0. Voor kleine
waarden van U mag sinh benaderd worden door zijn argument. De vergelijking wordt dan dus
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Fig. 8.11. Ladingsverdeling bij afwezigheid van uitwendig veld.
Fig. 8.12. Schets van het verloop van de veldsterkte (uitwendig veld afwezig).

d2t/
dx2

2<72ni
£EokT

1
Lq

(834)

Ld heeft de dimensie van een lengte en wordt de Debye-lengte genoemd. Blijkens (8.34) is deze een
maat voor de breedte van het gebied dat door de oppervlakteladmg beïnvloed wordt.
Op grond van de neutraliteitsvoorwaarde moet gelden dat de som van de aan het oppervlak
geabsorbeerde lading (ladingdichtheid <r0) en de >n de laag grenzend aan het oppervlak aanwezige
lading (ruimteladingdichtheid p) nul moet zijn. Dus (fig. 8.11):

o0

= p pwdx

(8-35)

.'0

Het verloop van de veldsterkte kan in principe berekend worden met (8.33). Voor ons is slechts van
belang de veldsterkte Eo aan het oppervlak (fig. 8.12).
Volgens Poisson geldt
d2l/ =------1 p(zx)x =
££0

dx

ÓE

dx

zodat

1 f* p(x)dx
/
=---------

£o = —

££q .'o

(8.36)

EE0

Brengen we nu met behulp van de gate-spanning een uitwendig veld aan, dan geldt hiervoor
£ox =

^GS ~ t/y

(8-37)

t

waarin
de spanning tussen het kanaal ter plaatse y en de source en Eox de veldsterkte in het oxyde
voorstelt.
De door het uitwendige veld geïnduceerde oppervlaktelading (men kan ook zeggen: de verande
ring van de oppervlaktelading en daarmee van de beweeglijke vrije lading) wordt gegeven door
^c(y) = Wo^ox = eox£o

t/GS-t/y

t

(8.38)

De oorspronkelijke oppervlaktelading <jo is er de oorzaak van dat bij l/GS — = 0 het veld en de to
tale vrije lading in het kanaal niet nul is (8.36), doch een eindige waarde heeft. Er is een bepaald uit
wendig veld nodig om het kanaal te ontdoen van deze vrije ladingdragers en dus het geleidingsver180

mogen van het kanaal zeer klein te maken. De spanning op de gate die hiervoor nodig is, is de ‘pinchofT-spanning Up. We kunnen ook zeggen: bij de bepaling van de totale hoeveelheid beweeglijke
lading moeten we de grootte van L7GS betrekken op Up als referentiepotentiaal. De ladingdichtheid
ffn der beweeglijke ladingdragers wordt dus gegeven door de in (8.38) in plaats van I/GS te zetten
I^gs-Derhalve
‘M?) = ~ (Uos - U, - U„)

(8.39)

De conductantic g(y) van een infinitesimaal kleine kanaalsectie met breedte b en lengte dy is nu
g(y) =

(8.40)

dy

Passen we op dit infinitesimale stukje dy de wet van Ohm toe, dan volgt
jd

= g(y)duv = oMnnb —
dy

(8.41)

dus
(8-42)

/d —

i

Integreren over het gehele kanaal geeft nu

4) rL dy = *pWn*» ƒ
o

Uy= Uos

(8-43)

(UGS-Up-U,)dU,
(/y = 0

zodat

4> —

^DS ( UgS ~

tL

(8-44)

^Ds)

De verzadigingsstroom vinden we weer door te stellen UDS= l/;(gs- ^p, zodat
^vcrz

Lt

(^GS-IQ*
2

P

(^GS-C/p)2
2

met ft —
K

£Ogox^n^

Lt

(8-45)

Het verband tussen /vcrz en UGS is dus kwadratisch, of anders gezegd, de steilheid gm is evenredig met UGS. Uit (8.45) volgt

9m

=p{Uas_ uj

B' verz
düGS

(8.46)

Lt

De theoretische karakteristiek van de MOST verschilt dus enigszins van die van de junctieFET.
Ondanks het feit dat de gegeven berekening niet meer dan een eerste orde benadering
van de werking beschouwt, blijken praktische MOS-transistoren het kwadratische verband
met goede benadering te vertonen. In vele toepassingen is dit een prettige eigenschap, de
FET is daardoor o.m. goed bruikbaar als geregelde versterker in hf-trappen van radio- en
tv-ontvangers, waar men voorheen vaak buizen met variabele /z gebruikte, die een soortge181

lijke karakteristiek hebben. Ook is het kwadratische verband bijzonder gunstig in vele
schakelingen, die bewust gebruik maken van het niet-lineaire karakter van elektronische
componenten, zoals modulator- en mengschakelingen.
Voor het gedrag als versterker is weer van belang de grootte van de ingangscapaciteit.
Deze bedraagt Css = e0eoxbL/t, zodat de belangrijke verhouding <7m/Cgs bedraagt (pin/L2)
(t/GS — Up). Evenals bij de junctie-FET moet men dus ook hier trachten de kanaallengte zo
klein mogelijk te maken. De beperkingen ten aanzien van wat men op dit punt kan bereiken
zijn van dezelfde aard als bij het junctietype.

8.8.typen MOS-transistoren; karakteristieken

Een belangrijk verschil met het junctietype is dat zowel sturing door verarming (depletion),
zoals in de junctie-FET, als door verrijking (enhancement) mogelijk is. Men noemt beide
typen ook wel resp. ‘normally-on’ en ‘normally-ofT (met ‘normally’ wordt bedoeld: geen
uitwendig veld aanwezig, dus (7GS = 0; het verarmingstype geleidt dan sterk, het verrijkingstype is dan afgeknepen). Eigenlijk zijn deze laatste termen duidelijker, daar zij ook, zonder
kans op misverstand kunnen worden toegepast op MOS-transistoren die zowel met kanaalverrijking als met kanaalverarming kunnen werken.
Voor zowel de junctie-FET als de IGFET (MOST) geldt dat het kanaal p-type of n-type
kan zijn. Net als bij bipolaire transistoren, kan men van het bestaan van beide typen vaak
profiteren in schakelingen (complementaire symmetrie, eenvoudige koppelingen in gelijkspanningversterkers). Bij de M OST kan men dus in totaal 4 typen onderscheiden: n-kanaalverrijking. n-kanaalverarming. p-kanaalverrijking en p-kanaalverarming. Bij het n-kanaaltype hebben we elektronengeleiding: de drain is positief ten opzichte van de source, bij het
p-kanaaltype, dal met gatengeleiding werkt, moet natuurlijk de drain juist negatief ten
opzichte van de source zijn (vgl. npn- en pnp-transitoren). De figuren 8.13, 8.14 en 8.15
schetsen enkele karakteristieken van praktische MOST’s. Fig. 8.13 heeft betrekking op een
n-kanaal ‘normally-on’-type. Voor 17gs<0 neemt de kanaalweerstand toe (verarming),
d.w.z. de stroom neemt af; voor UGS >0 neemt de kanaalweerstand af (verrijking).
Fig. 8.14 toont een n-kanaal ‘normally-ofT-type: bij t/GS = 0 is het kanaal afgeknepen;
pas bij een bepaalde positieve spanning gaat het kanaal open (verrijking). Fig. 8.15 toont
een p-kanaal ‘normally-ofT-type (verrijking). De polariteiten zijn hier tegengesteld aan die
van het n-kanaaltype.
Op het gebied der schemasymbolen bestaan er nog geen uniforme gebruiken. Fig. 8.16
toont symbolen voor het junctietype, fig. 8.17 toont een aantal voor de MOST gebruikte
symbolen. Het met (j) aangeduide symbool is een algemeen symbool, dat niet aangeeft
met welk type men te maken heeft. Men vindt het vooral in beschouwingen over digitale
schakelingen, waar men vaak grote aantallen gelijksoortige componenten gebruikt (meestal
p-kanaal). De overige hebben een aparte indicatie voor de substraataansluiting. De sym182

bolen (c), (d), (h) en (i) worden alleen gebruikt voor ‘normally ofT typen, de symbolen (a),
(b), (f) en (g) worden in de regel gebruikt voor ‘normally on’ typen. Symbool (e) duidt een
type aan met twee gescheiden gates (dubbele sturing mogelijk).
Een punt dat nog niet ter sprake is geweest, is de temperatuurafhankelijkheid van de
eigenschappen van de FET. De voornaamste factor, die afhankelijk is van de temperatuur,
is de beweeglijkheid /.i. Deze neemt af met de temperatuur. Dit betekent dus een afname van
/o en van de steilheid bij toenemende temperatuur. In de junctie-FET treedt meestal enige
compensatie op doordat ook de ‘natuurlijke’ barrièrepotentiaal van de temperatuur afUGS = 4-4 V
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Fig. 8.13. MOST-karakteristieken (n-kanaal, verarming).
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Fig. 8.14. MOST-karakteristieken (n-kanaal, verrijking).
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Fig. 8.15. MOST-karakteristieken (p-kanaal, verrijking).
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Fig. 8.17. Schemasymbolen voor MOS-transistoren.
(a) t/m (e) n-kanaal.
(f) t/m (i) p-kanaal.
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hangt. Het eerstgenoemde effect overheerst echter, het werkpunt kan dus wel verlopen bij
temperatuurvariaties. Echter, dank zij de negatieve temperatuurcoëfficiënt van /D, kan
geen thermische instabiliteit optreden (thermal runaway).
Bij de IGFET blijkt de invloed van de temperatuur wat ingewikkelder te zijn. Hier blij
ken ook de eigenschappen van de grenslaag tussen kanaal en isolator enigszins afhankelijk
te zijn van de temperatuur. De hiermee verbonden temperatuurcoëfficiënt blijkt positief te
zijn. Vooral in de dunne-laagtransistor (zie verderop) blijkt dit effect te domineren, zodat
men daar vaak een positieve temperatuurcoëfficiënt van de steilheid meet. Bij de MOST
blijkt dit effect minder sterk te zijn, men treft hier gewoonlijk een negatieve temperatuur
coëfficiënt aan. Beide beschreven effecten compenseren elkaar daar min of meer, zodat de
temperatuurgevoeligheid van praktische MOS-transistoren meestal gering is.
We zijn nu in staat de eigenschappen van de FET te vergelijken met die van bipolaire
transistoren.
a. De ingangsimpedantie van de FET is zeer hoog, die van de bipolaire transistor is laag.
Deze eigenschap is vaak van belang bij ingangstrappen, met name in meetversterkers. •
b. De uitgangsimpedantie is voor beide typen hoog tot zeer hoog. In de meeste toepas
singen zal de belastingsimpedantie klein zijn ten opzichte van de inwendige weerstand, men
kan beide dan beschouwen als stroombronnen.
c. De werking van de FET berust op het transport van meerderheden, de levensduur van
de ladingdragers speelt geen belangrijke rol, dit maakt dat de FET aanzienlijk beter bestand
kan zijn tegen radioactieve straling. In de praktijk blijkt de stralingsgevoeligheid inderdaad
beter te zijn dan die van gewone transistoren, echter toch niet voldoende voor bepaalde
toepassingen. In zulke gevallen moet men afscherming toepassen. In zeer kritische gevallen
blijft men aangewezen op (keramische) vacuümbuizen, die zeer hoge stralingsdoses kunnen
verduren.
d. De temperatuurafhankelijkheid van FET’s is geringer dan die van bipolaire transis
toren. Thermische instabiliteit valt niet te duchten.
e. Om goede hf-eigenschappen te verkrijgen, moet bij een bipolaire transistor de basis
breedte klein worden gemaakt, bij de FET moet de kanaallengte klein worden gemaakt.
Aan het eerste zijn vooral technologische grenzen gesteld, aan het laatste naast technolo
gische ook, zoals we gezien hebben, fysische grenzen. De theoretische bovengrens van het
frequentiegebied ligt voor bipolaire transistoren wellicht wat hoger dan voor veldeffecttransistoren. Praktisch blijkt het mogelijk zowel bipolaire transistoren als FET’s te ver
vaardigen die bruikbaar zijn tot enkele GHz.
f. De ruis van FET’s kan in theorie zeer gering zijn. Praktische MOST's vertonen echter
vrij sterke excessruis (l//-ruis). Deze wordt vermoedelijk veroorzaakt door nog niet geheel
begrepen processen in het SiO2. Het ziet er naar uit dat dit in hoofdzaak een kwestie van
technologie is, op dit punt mag men nog vooruitgang verwachten.
g. De stabiliteit der eigenschappen bij langdurig gebruik is met name voor de MOST
nog niet zo goed als bij de bipolaire transistor. Ook hier valt de verdenking in hoofdzaak op
de isolator. Men probeert naast SiO2 ook andere isolerende lagen. Veelbelovend is o.a.
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siliciumnitride (Si3N4), veelal toegepast in combinatie met SiO2.
h. Bij de FET wordt de ID = f(UGS) karakteristiek beschreven door een machtsfunctie
(ongeveer kwadratische karakteristiek) evenals bij een vacuümbuis. Bij de bipolaire transis
tor is het verband exponentieel. De bipolaire transistor is veel sterker niet-lineair dan de
FET. Dit is van groot belang in vele schakelingen.
Een punt van grote betekenis is,dat met name de MOST zich zeer goed leent voor
geïntegreerde circuits. De MOST is gemakkelijk te maken in planaire techniek; op één
blokje silicium kan men een groot aantal MOST-structuren aanbrengen. Ook leent de
MOST zich zeer goed voor digitale schakelingen. Het ingangsvermogen is nihil, de
weerstand in geleidende toestand is gering. Men kan hiermee circuits maken met uit
zonderlijk gering energieverbruik. Men spreekt van microwatt-logica en zelfs van nanowatllogica (men zie hiervoor verder deel IV).
Ten aanzien van de praktische hanteerbaarheid van de MOST moet hier nog gewezen
worden op de grote kwetsbaarheid voor geïnduceerde elektrostatische ladingen. Omdat
het oxyde zeer dun is (ca. 0,1 micron) en de gate-capaciteit zeer klein is, kan reeds een ge
ringe statische lading een elektrisch veld veroorzaken dat het oxyde doet doorslaan. Reeds
het op minder gelukkige wijze in de hand nemen van een MOST kan tot doorslag van het
oxyde leiden en daarmee tot vernieling van de transistor. Men moet dus bij het hanteren
steeds zorgen voor een uitwendige shunt tussen gate en source. Ook moet men in schake
lingen steeds een lekweerstand aanbrengen, die overigens zonder bezwaar vele MQ kan
bedragen.

8.9. vervangingsschema’s:

toepassingen

Bij lage frequenties, waarbij de capaciteiten nog geen rol spelen is het vervangingsschema
van de FET zeer eenvoudig. De weerstand rg tussen gate en source is zeer groot, bij het
junctietype meestal tientallen MQ, bij de MOST praktisch oneindig; de ingangsweerstand
wordt hier bepaald door de zeer geringe diëlektrische verliezen van het isolatiemateriaal
(meestal SiO2); men geeft wel getallen op tot 1015Q.
Het uilgangscircuit kan op dezelfde wijze vertolkt worden als bij een vacuümbuis, dus
met behulp van gm en ra (de inwendige weerstand), welke grootheden uit de karakteristieken
bepaald kunnen worden. Fig. 8.18 toont het eenvoudige vervangingsschema voor lage
frequenties. Praktische grootteordes: gm enkele mA • V " 1; rd enkele tientallen kQ. Bij hoge
frequenties gaat vooral de gate-capaciteit invloed uitoefenen. Dit is de capaciteit van gate
t.o.v. kanaal. Nu heeft, zowel bij de junctie-FET als bij de MOST, het kanaal een eindige
weerstand. Aan de ingang zien we dus een structuur met verdeelde capaciteit en weerstand

(fig.8.19).

...”

■

Vervangingsschema’s met verdeelde elementen zijn echter moeilijk hanteerbaar, zodat
vereenvoudiging gewenst is. Een eerste-orde benadering verkrijgt men door te bedenken
dat er spanningsdeling optreedt tussen de ingangscapaciteit en de kanaal weerstand;
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gemiddeld zien we vanuit g via de ingangscapaciteit de halve kanaalweerstand. Op grond
hiervan komen we tot het schema van fig. 8.20. De stroombron wordt gestuurd door de
spanning over C^, dit is U„. De tijdconstante van het ingangscircuit is C^Jlg^ waarin
go de conductantie is van het kanaal; go komt ongeveer overeen met de maximale waarde
van gm. De bij Tj behorende 3-dB-frequentie volgt uitfh = 2gJ2nCtv De grootheid gJCu is,
evenals bij een buis, een geschikte aanduiding voor de kwaliteit als hf-versterker (Tigure of
merit').
Behalve Cgs is ook de terugwerkingscapaciteit tussen drain en gate van belang (Millercapaciteit). Dat deze aanwezig is ziet men direct uit de constructie. Door de gate niet sym
metrisch te plaatsen ten opzichte van source en drain, doch verschoven in de richting van
de source, kan men Cdg verkleinen, zij het natuurlijk ten koste van een vergroting van de
capaciteit tussen gate en source. Vervolgens kunnen we nog bedenken dat de drain- en de
sourcegebieden gevormd worden door stukken halfgeleidermateriaal, die een zekere
ohmse weerstand zullen vertonen. Noemen we deze resp. r' en rd, en bedenken we dat ook
nog een geringe uitgangscapaciteit Cds aanwezig zal zijn, alsmede een geringe constructiecapaciteit tussen gate en source, dan komen we tot het vervangingsschema van fig. 8.21a.
In praktische gegevens van FET’s vindt men meestal, evenals bij buizen, de capaciteiten,
gm en rd vermeld. Soms ook geeft men de y-parameters op, die hier direct en op zeer een
voudige wijze mee samenhangen.
In fig. 8.2 la zijn s' en d' de ‘intrinsieke’ source en drain, s en d de uitwendige klemmen. De
capaciteiten Cgd. Cds en Cgs zijn de capaciteiten van de omhulling en de aansluitdraden,
Cgs en Cgd- zijn de ‘intrinsieke’ capaciteiten van de FET.
Men streeft er bij de constructie uiteraard naar de parasitaire weerstanden r's en rd klein
te houden (in de orde van enkele Q); r's heeft de meeste invloed. Deze introduceert, als nietontkoppelde sourceweerstand een zekere tegenkoppeling (vgl. niet-ontkoppelde kathodeweerstand bij een buis) en draagt ook iets bij tot de ruis. De weerstand staat in serie met
de belastingsimpedantie, de invloed hiervan is enigszins te bemerken bij hoge frequenties,
waarbij Cgd en C& eveneens lage impedanties vormen. Bij het verrijkingstype zijn de niet
door de gatespanning gestuurde kanaaldelen hoogohmig. Zou men hier de gate niet zo
aanbrengen, dat deze de source- en draingebicden overlapt, dan zouden r*s en /d ontoelaat
baar groot worden. Men moet dus de gate overlappend aanbrengen, hetgeen betekent dat
bij dit type transistor de ingangs- en de terugwerkingscapaciteit relatief groot zijn.
Uit het getekende vervangingsschema zijn zonder moeite de betrekkingen voor ver
sterking, ingangs- en uitgangsimpedantie af te leiden voor de drie grondschakelingen voor
de FET als lineaire versterker, t.w.
a. schakeling met gemeenschappelijke source (common source);
b. schakeling met gemeenschappelijke gate (common gate);
c. schakeling met gemeenschappelijke drain (common drain, gewoonlijk genoemd
‘source follower’).
Aangezien het vervangingsschema nagenoeg gelijk is aan dat van de elektronenbuis kan
men bijna altijd gebruik maken van de voor buizen afgeleide formules. Dit komt neer op
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een vereenvoudiging van het schema van fig. 8.21a tot dat van fig. 8.21b. Alle uit de buizentechniek bekende schakelingen kunnen zinvol toegepast worden. Zo is o.a. de cascodeschakeling een veel gebruikte configuratie.
In vergelijking met een bipolaire transistor is de transconductantie van een FET be
scheiden. Dit wordt soms als een bezwaar gevoeld, met name wanneer een source-volger
met zeer lage uitgangsimpedantie wordt gevraagd. Door de FET op de in fig. 8.22a aan
gegeven wijze te combineren met een bipolaire transistor, wordt een nieuw element ver
kregen dat zich gedraagt als een FET met zeer hoge transconductantie en lage inwendige
weerstand. Is de signaalspanning op de gate ut, dan is
dus ic van T2 bedraagt
ongeveer aegmiir De waarde van gm voor de combinatie bedraagt dus bij benadering a^.
De inwendige weerstand van de aldus gevormde ‘super-FET’ komt overeen met de uitgangs
impedantie die we in de met ‘d' aangegeven klem zien, d.i. de emitter van T2. Hiervoor
geldt Ko~rd/ae, waarin rd de inwendige weerstand van Tj is. Als T, een n-kanaal FET is,
dient T2 een pnp-transistor te zijn. Tt werkt in schakeling volgens fig. 8.22a op een zeer lage
instelstroom (lage gm). Als dit een bezwaar is kan de stroom door Ti verhoogd worden met
behulp van een extra weerstand (fig. 8.22b) of, nog beter, met behulp van een als stroom
bron geschakelde bipolaire transistor (fig. 8.22c). Wordt de combinatie gebruikt als
source-volger, dan combineert zij de hoge R j van de FET met de gunstige volgeigenschappen
en de lage Ro van de emittervolger.
Het instellen van een FET als lineaire versterker is bijzonder eenvoudig. Het junctietype
met n-kanaal moet op dezelfde manier ingesteld worden als een buis, men kan dus bijv, een
ontkoppelde source-weerstand toepassen. Bij de MOST hangt de keuze van het instelcir-
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Fig. 8.22. Combinatie van FET en bipolaire transistor (a); verhoging van de instelstroom van de
F ET is mogelijk met behulp van een extra weerstand (b) of een stroombron (c).
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cuit natuurlijk af van de grootte van de ‘ingebouwde voorspanning’. Een n-kanaaltype
waarbij zowel de drain als de gate positief moeten worden ingesteld (normally off-type) kan
men voeden als aangegeven in fig. 8.23, d.w.z. op dezelfde wijze als een bipolaire transistor,
die immers ook een ‘normally ofT-component is. Bij p-kanaaltypen is de drain juist negatief
ten opzichte van de source.
Behalve als lineair versterkerelement leent de FET zich, zoals we gezien hebben, ook
bijzonder goed voor schakelingen die berusten op niet-lineaire effecten (modulatie- en
mengschakelingen)en als elektronische schakelaar. De gunstige eigenschappen in de laatste
toepassing berusten op het feit dat geen stuurvermogen nodig is, terwijl de verhouding tus
sen de kanaalweerstand in geleidende en in niet-geleidende toestand zeer hoog is.
Een andere belangrijke toepassing vindt men in schakelingen waarin een elektronisch
regelbare weerstand nodig is. Het is duidelijk dat de FET beneden de pinch-off-spanning
als zodanig uniek bruikbaar is. De eigenschappen in deze bedrijfstoestand kan men zonder
moeite bepalen uit de karakteristieken.
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Fig. 8.23. Twee schakelingen voor de instelling van n-kanaal MOST, waarbij l/GS positief moet zijn.

8.10. DE DUN NE-LAGENTRANSISTOR

De werking van de bipolaire transistor berust op diffusie van minderheden. Essentieel voor
de werking is dat diffusie over een zekere afstand mogelijk is zonder recombinatie. Hiervoor
is vereist dat de levensduur der ladingdragers niet te gering is. Dit bereikt men door
materiaal te gebruiken met weinig recombinatiecentra (vangplaatsen), hetgeen inhoudt dat
uitsluitend monokristallijn materiaal in aanmerking komt. Zulk monokristallijn materiaal
wordt verkregen door een regelmatige kristalstructuur te laten groeien. Kristalgroeitech191

nieken vormen de basis van dc halfgeleidertechnologie.
De werking van de FET berust op het transport van meerderheden onder invloed van
een elektrisch veld. De minderheden spelen geen rol, recombinatie is dus geen bezwaar, de
levensduur der ladingdragers mag kort zijn. Er is dus in principe geen monokristallijn
materiaal nodig, men kan de beoogde werking ook realiseren in polykristallijn materiaal,
dat ten gevolge van de onregelmatige opbouw een zeer groot aantal vangplaatsen ver
toont, dus een zeer geringe levensduur der ladingdragers. Dit maakt het nu in principe
mogelijk het kanaal door opdampen te verkrijgen. Opdampprocessen leveren steeds poly
kristallijn materiaal, voor de vervaardiging van bipolaire transistoren kan men ze dus niet
gebruiken. FET’s die vervaardigd zijn uit opgedampte dunne lagen noemt men dunnelagentransistoren (thin film transistor, TFT). Veelbelovende materialen zijn CdS en CdSe.
Men dampt de gehele transistor op op een isolerend substraat, meestal glas. Fig. 8.24
toont een uitvoeringsvoorbeeld. Op het glas worden alle elektroden en het kanaal door
middel van opdampen aangebracht. Voor source en drain kan men metaallagen gebruiken,
bijv, aluminium. Als isolator gebruikt men bijv. A12O3, een zeer goede isolator, die ook in
de buizentechniek en in de condensatorfabricage toepassing vindt.
Deze techniek is daarom zo aantrekkelijk omdat opdampprocédés gewoonlijk ook
toegepasl worden bij de fabricage van weerstanden en condensatoren. Als nu ook de tran
sistoren door opdampen kunnen worden gemaakt, kan men gehele elektronische schake
lingen met behulp van een reeks opdampprocessen realiseren. Men noemt zulke complete
schakelingen dunne-laagschakelingen [hfdst. 11. deel I (Technica 35)]. Ten opzichte van
de monolithische techniek heeft deze werkwijze het voordeel dat de fabricage van passieve
componenten (R en C) veel minder moeilijkheden geeft. In de praktijk blijkt de realisatie
van stabiele TFT's niet eenvoudig te zijn, men is er tot nog toe nog niet in geslaagd geheel
bevredigende resultaten te bereiken.
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Fig. 8.24.
Mogelijke opbouw van de dunne-lagentransistor.

8.11.MATERIALEN VOOR VELDEFFECTTRANSISTOREN

Voor de vervaardiging van bipolaire transistoren heeft men een vrij beperkte materiaalkeuze. Men
moet immers gebruik maken van een materiaal dat van nature een hoge waarde van r (de levens
duur van minderheidsladingdragers) vertoont en dat goed in monokristallijne vorm kan worden
vervaardigd. Bovendien moet het te kiezen materiaal een bandafstand hebben in de buurt van 1 eV:

192

een veel lagere waarde leidt tot een te sterke thermische generatie, een veel hogere waarde heeft het
bezwaar van het risico van recombinatiecentra binnen de verboden zone tussen valentieband en
geleidingsband (de ‘bandgap’). Tenslotte moet het materiaal technologisch goed hanteerbaar zijn.
Aan deze eisen voldoen vooral Si en Ge, totnogtoe de enige algemeen toegepaste materialen. Men
heeft ook veel geëxperimenteerd met gallium-arsenidc (GaAs), dat een grotere bandafstand heeft
dan Si, zodat hogere temperaturen toelaatbaar zouden zijn. De moeilijkheid van een grote band
afstand is echter, zoals gezegd, het vermijden van kristalfouten, die recombinatiecentra introduceren.
Voor de werking van de FET is de grootheid t in principe niet van belang. De belangrijkste materiaalgrootheid is nu de beweeglijkheid g. Een grote bandafstand ontmoet nu geen bezwaren,
terwijl het voordeel van de mogelijkheid om hoge temperaturen toe te laten blijft. De mogelijkheid
om goede pn-juncties te vormen is voor de MOST niet essentieel. Aan de essentiële eisen ten aanzien
van de fysische eigenschappen wordt door een groot aantal materialen voldaan (o.m. CdS, ZnO,
ZnS. GaAs, CdSe, GaP, Ge, Si, SiC). De meeste van deze materialen geven technologisch nog grote
moeilijkheden, met sommige heeft men echter reeds opmerkelijke sucessen geboekt. In het bijzonder
moet GaAs weer genoemd worden. Dit materiaal heeft een waarde van gn die minstens vijfmaal zo
hoog is als bij Si (pp is in dezelfde orde als bij Si), zodat dit materiaal vooral in aanmerking komt voor
n-kanaal FET’s. Als isolator blijkt hier siliciumnitride zeer gunstige technologische eigenschappen
te hebben, men spreekt in zo’n geval wel van een MIS-transistor (mctal-insulator-semiconductor).
Door de hogere bandafstand (1,52 eV) kan men temperaturen tot 400° C toelaten.

8.12.APPENDIX: BANDENSCHEMA EN OPPERVLAKTETOESTANDEN

8.12.1. Inleiding; Ferminiveau
In de voorgaande beschouwingen over de werking van veldeflecitransistoren is het gebruik van
energicbandschema’s vermeden. In een elementaire behandeling is dit mogelijk; wil men zich verder
in de materie verdiepen, dan is enig inzicht in het werken met zulke schema’s onontbeerlijk. In vele
in de literatuur voorkomende beschouwingen maakt men hiervan gebruik; voor hen die geïnteres
seerd zijn in verdere studie volgt hier een elementaire inleiding, waarin enkele grondprincipes ter
sprake komen. Voor een nadere uitwerking en toepassing wordt verwezen naar de literatuur.
De kans dat een tocgelaten energieniveau bezet is wordt gegeven door de Fermifunctie [zie hfdst.
2, deel I (Technica 35)]

/W =

1
- WpUkT + |

(8-47)

Wr heet het Ferminiveau. Men kan dit, blijkens (8.47), ook interpreteren als het hoogste energie
niveau dat bezet kan zijn bij T = 0. Fig. 8.25 schetst het verloop voor T = 0 en voor een hoge waarde
van T.
Kennen we het Ferminiveau en de temperatuur, dan kennen wc de waarschijnlijkheid dat een
toegelaten niveau bezet is. Als we nu ook de dichtheid der toegelaten niveaus kennen, dan kunnen
we de energieverdeling der elektronen berekenen. Voor de geleidingseigenschappen van een half
geleider zijn alleen de elektronen in de valentieband en in de geleidingsband van belang. De gelei
ding vindt immers plaats door elektronen in de geleidingsband en door gaten in de valentieband.
In intrinsiek materiaal zijn er evenveel elektronen in de geleidingsband als gaten in de valentieband.
de geleiding is dus voor de helft elektronengeleiding en voor de helft gatengeleiding. De in de gelei-
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Fig. 8.25. De Fermifunctie bij twee waarden van de temperatuur.
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Fig. 8.26. Bandenschema van intrinsiek materiaal.

dingsband geraakte elektronen bezetten de onderste in deze band beschikbare energicniveaus.
Aangezien ze vertrekken uit de hogere niveaus van de valentieband zal de waarschijnlijkheid dat
deze niveaus bezet zijn afnemen. In intrinsiek materiaal zijn er dus evenveel niveaus in de geleidings
band bezet als er in de valentieband leeg zijn (fig. 8.26). Uit de gelijkheid der elektronen- en gaten
concentraties kan men berekenen waar hel Ferminiveau in een intrinsieke halfgeleider ligt.
In de quantummcchanica wordt, met behulp van de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg,
aangetoond dat de dichtheid van de toegelaten energietoestanden in de geleidingsband gegeven
wordt door
Slim*,/2
dN =
{(PT— W'JpdW',
(8-48)

~P

waarin Wc de ‘bodem’ (hel laagste energieniveau) van de geleidingsband voorstelt en mn de effectieve
massa is van hel elektron in de vaste stof. Deze grootheid treedt in de plaats van de massa m van hel
niet aan de vaste slof gebonden elektron in de bewegingsvergelijkingen, die dan de ‘klassieke’vorm
kunnen hebben. Op deze wijze blijkt het mogelijk te corrigeren voor de afwijkingen die de klassieke
beschrijving geeft ten opzichte van de correcte, doch mathematisch gecompliceerde, quantummechanische beschrijving. Voor Ge kan men rekenen met mn = 0,55 m, voor Si met mn = l,l m.
Aangezien uit (8.47) de waarschijnlijkheid dat deze niveaus bezet zijn bekend is, kan met behulp
van (8.47) en (8.48) de nauwkeurige energieverdeling van de elektronen in de geleidingsband
berekend worden en dus, door integratie, de totale concentratie der vrije elektronen. Men vindt
hiervoor
4/2
= -^-(nm^T^exp
(8-49)
kT
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Voor de gaten in de geleidingsband kan men een soortgelijke beschouwing opstellen. Hiervoor
vind men
P,

(™pkT)* exp

(8.50)

waarin Wv het bovenste niveau van de valentieband voorstelt en mp de effectieve massa van een gat.
(N B. In het algemeen is mp^mn, voor Ge en Si verschillen mp en mn echter niet zoveel van elkaar).
Nu moet uiteraard n^p,. Uit de gelijkstelling van (8.49) en (8.50) volgt dan voor het Ferminiveau

W/F =

+ lkT in
2
mo
De laatste term speelt meestal een ondergeschikte rol.

(8.51)

////////////////////zW
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Fermifunctie

------Fig. 8.27. Ferminiveau in intrinsiek materiaal.

/
Opmerking'. De hier gegeven beschouwing stipt slechts enkele hoofdzaken aan, bovendien zijn de
afleidingen der formules achterwege gelaten. Voor nadere studie raadplege men de literatuur.
We concluderen hieruit dat het Ferminiveau voor intrinsiek materiaal, althans bij de gebruike
lijke materialen, bij benadering midden in de verboden zone ligt. In fig. 8.27 is het Ferminiveau aan
gegeven, links in de figuur is de Fermifunctie uitgezet. Uit de figuur blijkt dat de onderste niveaus
van de geleidingsband ten dele bezet zijn, terwijl de bovenste niveaus van de valentieband ten dele
niet bezet zijn.
In extrinsiek materiaal zijn er ook toegelaten niveaus in de verboden zone. Donorniveaus liggen
dicht bij Wc; immers voor activering van het donorniveau is slechts een zeer geringe energie nodig:
het donorclektron is zeer los aan het kristal gebonden. Evenzo ziet men gemakkelijk in dat acceptorniveaus dicht bij Wv liggen. De Fermistatistiek geldt uiteraard ook voor een extrinsiek kristal. Nu is
in een extrinsiek kristal met donortoevoering (n-type kristal) de concentratie der elektronen in de
geleidingsband veel groter dan die der gaten in de valentieband. Op grond van de Fermistatistiek
moeten we dus verwachten dat het Ferminiveau nu verschoven is in de richting van de gcleidingsband (fig. 8.28). Berekening leert dat in de buurt van T = 300cK geldt
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144-IK
Nd
JVf%-A—-+ kTIn —
2

(8.52)

»ii

waarin ND de donorconcentratie is.
—
In fig. 8.28 is het bandenschema voor extrinsiek Si aangegeven bij dolering met 10*6 P-atomen per
cm3. Links in de figuur is de Fermifunctie aangegeven, waaruit direct blijkt dat de waarschijnlijk
heid dat een niveau in de gcleidingsband bezet is, veel groter is dan dat een niveau in de valentieband
niet bezet is, d.w.z. we hebben hier elektronengeleiding. We merken nog op dat in extrinsiek mate
riaal het Ferminiveau afhangt van de temperatuur. Dit blijkt onmiddellijk als we T=0 stellen. Het is

«4

w'

144 — 144 = 0,044 eV
'144 JVc-lVF=0^eV
Wc-M< = 1,11 eV

Fermi
functie

W4

T=300°K
Nd= 1016cm-3
Si met fosfordotering

Fig. 8.28. Bandenschema van n-type materiaal.
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Fig 8 M- Ba„denschema van p.type materiaal
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evident dat dan de donorniveaus niet geactiveerd zijn, het Ferminiveau moet dan dus tussen
en
Ba gelegen zijn. Voor acceptordotering (p-materiaal) geldt een analoge beschouwing: het Fermi
niveau verschuift dan in de richting van Wv. (fig. 8.29).
Tot nu toe zijn we bij onze beschouwingen uitgegaan van homogene kristallen. De enige afwijking
van de perfecte kristalstructuur die we in onze beschouwingen betrokken hebben is de bewust aan
gebrachte dotering. Juist de regelmatige periodieke structuur van de kristallen leidt tot het regel
matige bandenschema. Op elke plaats in het kristal zijn de energieniveaus dezelfde.
Opmerking: Dit laatste is slechts waar tot op zekere hoogte: de ligging van de banden verschilt
voor de verschillende richtingen in de kristalstructuur, daar bij een kubisch kristal (Si en Ge) het
potentiaalveld ten gevolge van de kernladingen niet in alle richtingen dezelfde is. Voor onze be
schouwingen is dit verder niet van belang.
8.12.2. Bandenschema bij grenslagen
Het Ferminiveau is ook een zeer bruikbare werkgrootheid bij beschouwingen over niet-homogene
structuren. We kunnen hier nl. gebruik maken van een zeer eenvoudige regel: bij thermisch evenwicht
is het Ferminiveau overal in het materiaal gelijk. Dat deze regel moet gelden is logisch: als de waar
schijnlijkheid dat een bepaald niveau bezet is niet overal gelijk is, treedt er transport van lading
dragers op tot deze waarschijnlijkheid wel overal even groot is. Als eenvoudig toepassingsvoorbeeld
geeft fig. 8.30 het bandenschema van de pn-junctie. De x-coördinaat heeft hier betrekking op de
plaats in het kristal. Uit de figuur blijkt onmiddellijk het optreden van een potentiaalbarrière
tussen het n-gebied en het p-gcbied, dit is de potentiaalbarrière ten gevolge van de verarmingslaag,
die we kennen uit de theorie van de pn-overgang. Ook zien we dat zich in de omgeving van de bar
rière een bij benadering intrinsiek gebied bevindt (de verarmingslaag).
We vragen ons nu af hoe het bandenschema er uit ziet aan het oppervlak van een kristal. De ato
maire structuur kan hier niet homogeen zijn; zoals we gezien hebben ontstaan er vangplaatsen aan
het oppervlak (surface traps), die een deel van de in de buurt van het oppervlak beschikbare vrije
ladingdragers binden. Stel bijv, dat we intrinsiek materiaal hebben en dat aan het oppervlak elektro
nen worden vastgehouden, dan is er vlak bij het oppervlak een relatieve overmaat aan gaten. Er is
dus in de buurt van het oppervlak een zekere ruimtelading, dus een elektrisch veld en een potentiaalI

I
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P

Fig. 8.30. Bandenschema van pn-overgang.
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wv
Fig. 8.31. Bandenschema aan het oppervlak van intrinsiek materiaal.
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W.

quasi-intrinsiek

(n-type)

Fig. 8.32. Bandenschema aan het oppervlak van n-lype materiaal.

verval, de oppervlaktepotentiaal Uv Op grond van onze beschouwing over het bandenschema en
onze regel over het Ferminiveau komt het bandenschema er uit te zien als geschetst in fig. 8.31.
De x-as correspondeert weer met de plaats in het kristal; de eigenschappen worden gemakshalve
onafhankelijk gedacht van y en z. Uit de ligging van WF ten opzichte van Wv en Wc lezen we direct
af dat het in de massa (de ‘bulk’) intrinsieke materiaal aan het oppervlak p-type karakter vertoont.
Een in de bulk n-type kristal kan aan het oppervlak een intrinsiek karakter vertonen (fig. 8.32).
Zoals we gezien hebben is het ook mogelijk dat een in de bulk n-type materiaal aan het oppervlak
p-type wordt of omgekeerd (inversielaag).
Uit deze beschouwing ziet men dat het bandenschema een nuttig hulpmiddel kan zijn bij de
bestudering van de eigenschappen van grenslagen. Kent men het bandenschema van een bepaalde
configuratie, dan kan men daaruit in principe nauwkeurig de verdeling der vrije ladingdragers
berekenen. Het manipuleren met en het sturen van vrije ladingdragers is de basis van de gehele
elektronica. Dat het werken met het bandenschema zo vaak inzicht geeft in gecompliceerde ver
schijnselen is vooral te danken aan de centrale betekenis en de interpretatie van het Ferminiveau.
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9. OSCILLATOREN

9.1.INLEIDING

Schakelingen voor het opwekken van periodiek variërende spanningen of stromen noemt
men oscillator- of generatorschakelingen. De energie van de opgewekte trilling wordt
ontleend aan de voedingsbatterij, een oscillator is dus eigenlijk een energieomzetter:
gelijkstroomenergie wordt omgezet in wisselstroomenergie.
Oscillerende systemen komen in de natuur en in de techniek veelvuldig voor. Voorbeel
den van niet-elektronische systemen zijn o.a. het slingeruurwerk (de slinger levert perio
dieke energie welke ontleend wordt aan de potentiële energie van een gespannen veer of een
opgetrokken gewicht), muziekinstrumenten, de getijbeweging, het kloppen van het hart,
enz. Al deze systemen vertonen grote overeenkomst, hun gedrag wordt dan ook beschreven
door gelijksoortige differentiaalvergelijkingen. We beperken ons hier tot elektronische
systemen.

9.2.ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER OSCILLERENDE SYSTEMEN

Bij de behandeling van terugkoppeling hebben we reeds gezien dat bij een voldoende mate
van positieve terugkoppeling (meekoppeling) instabiliteit kan ontstaan, die tot uiting komt
in het optreden van spontane oscillaties. Beschouw de teruggekoppelde versterker als ge
schetst in fig. 9.1. Nemen we aan dat de keten opengeknipt wordt bij punt B, dan zal een
ingangssignaal Uj bij B verschijnen als een signaal PAUj. Als pA positief is en> 1 (d.w.z.
de rondgaande versterking is > 1), dan zal bij sluiten van de schakeling het oorspronkelijke
signaal vergroot aan de ingang terugkomen, waarna het opnieuw versterkt wordt en op
nieuw vergroot aan de ingang verschijnt. Houdt het oorspronkelijke signaal op te bestaan,
dan gaat deze werking toch door.
Natuurlijk kan het signaal niet onbeperkt toenemen, bij grote signaalamplitude zal de
niet-lineariteit van A en p zich doen gelden, zodat de parameters die deze grootheden
bepalen, veranderen. Er stelt zich een evenwicht in bij een zodanige amplitude dat Ap
juist = 1 is. In deze beschouwing zijn we uitgegaan van de aanwezigheid van een.uitwendig
opgedrukt klein beginsignaal U;. Het is duidelijk dat ook het kleinste signaal voldoende is
om de schakeling aan de gang te brengen. In elk fysisch systeem zijn er van nature kleine
spontane fluctuaties aanwezig, bijv, door de warmtebeweging der elektronen (ruis), welke
voldoende zijn om als ‘startsignaal’ te fungeren. Een uitwendig startsignaal is dus niet
nodig.
Welke vorm het gegenereerde signaal in de evenwichtstoestand heeft valt niet te voor
spellen zonder kennis van de details van de opbouw van het systeem. Wel kan nog opge
merkt worden dat de signaaloverdracht via A en p niet traagheidsloos kan zijn. Het zal
199

ingang
—>

A

B

fi
Fig. 9.1. Versterker met terugkoppeling.

duidelijk zijn dat de periodeduur van opgewekte periodieke signalen direct samenhangt
met de grootte van deze inherente traagheid.
De gegeven beschouwing is oppervlakkig en van kwalitatieve aard. Om meer gedetail
leerd en kwantitatief inzicht in het mechanisme te verkrijgen is een meer algemene analyse
met mathematische hulpmiddelen noodzakelijk. We beschouwen daartoe een algemeen
netwerk, opgebouwd uit passieve en actieve componenten, waarbij we natuurlijk aan
nemen dat ook de batterijen aanwezig zijn, die nodig zijn om de actieve componenten
(buizen of transistoren) te laten functioneren. We nemen aan dat het netwerk voor kleine
signalen lineair is, zodat het gedrag beschreven kan worden met behulp van een lineaire
differentiaalvergelijking. Verder veronderstellen we dat de netwerkgrootheden (L, C, R,
buis- en transistorparameters etc.) constante grootheden zijn, zodat de coëfficiënten van de
DV constant zijn. Tenslotte nemen we aan dat er geen uitwendige spanning of stroom aan
het netwerk wordt toegevoerd, d.w.z. de DV heeft een rechterlid = O (homogene DV).
De algemene gedaante van zo’n homogene lineaire DV met constante coëfficiënten, bijv,
voor de stroom i in één der takken is

„
„ di
n d2i
n d3i
Bol + B,-+ B2—2 + B3—3 +

„ d"i
—=0

(9-1)

n heet de orde van het netwerk.
Als oplossing stellen we i = /lexp(pt). Hieruit volgt di/dr = Ap exp(pt); d2i/dt2 =
Ap2 exp(pt) enz. Na invullen en uitdelen van Aexp(pt) vinden we de karakteristieke ver
gelijking van het systeem
B0+BïP+B2p2+ ...B„p"=0

(9.2)

Dit is een algebraïsche vergelijking, waarvan we de wortels plt p2,...» pn kunnen bepalen.
Uit de theorie der hogere-machtsvergelijkingen is bekend dat de niet-reële wortels in
toegevoegd complexe paren voorkomen.
Zien we af van meervoudige wortels, dan is de algemene oplossing te schrijven als een
lineaire combinatie van de individuele oplossingen, dus

»(0= È Kn.exp(pmr)
1
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(93)

De factoren K„„ die in het algemeen complex zijn, volgen uit de n beginvoorwaarden (d.w.z.
de spanningen op de capaciteiten en de stromen door de spoelen ten tijde t = 0). We bezien
nu nader de toegevoegd complexe wortels. Vormen p„, en pm+1 zo’n stel, zodat we kunnen
stellen p„,_m> i = a±jco, dan komt in de uitkomst voor i(t) onder meer een component voor

Km exp (a 4-jeu) 14- Km + j exp (a - jeu) t =
exp(af)[Km cos cut4-jKm sin co£4-Km+ j cos cot—jKm+ t sin cot]
De momentele waarde van de stroom moet te allen tijde reëel zijn. Dit is alleen mogelijk
als K,n en K„,+ 1 toegevoegd complex zijn. Stellen we Km = P+jQ en Km+1 = P— jQ en
schrijven we |KJ = |Km + 1| = (P2 + Q2)i = K, dan is de door ons beschouwde component
in de stroom te schrijven als

/=2 exp (at) [P cos (ot — Q sin cut] = 2K exp (at) • cos (cot—<p)
waarin volgt uit cos <p = P/K en sin (p= — QJK- We zien hieruit dat toegevoegd com
plexe wortclparen blijkbaar periodieke oplossingen geven. Er zijn hierbij drie mogelijk
heden, nl.
1. De dcmpingsfactor a is negatief, exp (at) is een met de tijd afnemende functie (uit
stervende trilling); het systeem heeft voor deze trilling een decrement.
2. a >0. Dan is exp (at) met de tijd toenemend. We hebben een periodieke trilling met
aangroeiende amplitude; het systeem heeft voor deze trilling een increment.
3. a = 0. De demping is nul. We hebben een periodieke trilling met constante amplitude.
Reële wortels geven geen aanleiding tot periodieke oplossingen.
Op fysische gronden is het duidelijk dat een toenemende periodieke trilling alleen
mogelijk is in een actief netwerk; in een passief netwerk wordt steeds energie gedissipeerd,
zodat hierin slechts afnemende trillingen kunnen bestaan. In het theoretische geval dat
het passieve netwerk is opgebouwd uit ideale zuiver reactieve elementen kan een trilling
met constante amplitude bestaan. Wanneer er voor een bepaalde trillingswijze een in
crement is gedraagt het netwerk zich als een oscillator. Kleine storingen zullen het systeem
aanstoten waarna de amplitude van de trilling waarvoor een increment aanwezig is,
steeds verder aangroeit. Bij de toename van de amplitude zal na zekere tijd een toestand
ontstaan waarbij het systeem niet meer als lineair mag worden beschouwd. Er treedt
dan begrenzing op van de amplitude van de gegenereerde trilling. Welke niet-lineariteit
in het systeem uiteindelijk de begrenzende factor vormt, hangt van de inrichting van
de schakeling af. In sommige gevallen is de eindige grootte van de voedingsspanning
de begrenzende factor, in andere gevallen werkt de schakeling zo dat bijv, een buis of
transistor zich automatisch in klasse C gaat instellen bij toenemende signaalamplitude,
waardoor de effectieve versterking afneemt; in weer andere gevallen wordt de begrenzende
werking verzorgd door met een opzet aangebrachte amplitude-afhankelijke versterkingsregelmg. Steeds zal in de eindtoestand de rondgaande versterking juist 1 bedragen. We zijn
thans in staat het algemene schema van fig. 9.1 nader te preciseren. In de stabiele toestand is
A een versterker waarvan de versterking reëel is, en juist hetzij 4-1 of — 1 bedraagt, terwijl p
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een fasedraaiend netwerk is dat juist 360°, resp. 180° fasedraaiing oplevert bij de oscillatorfrequentie. In een praktische oscillatorschakeling zullen versterkernetwerk en fasenetwerk
gewoonlijk met elkaar verweven zijn. Voor het totale netwerk moet dan gelden dat de rond
gaande versterking 1 en de fasedraaiing in de gehele lus 360° bedraagt.
Zolang het systeem als lineair mag worden beschouwd zijn de gegenereerde trillingen
sinusvormig (als pm = a+jco is de hoekfrequentie van de gegenereerde trilling cd). Bij toe
nemende niet-lineariteit is dit natuurlijk niet meer het geval: in de uitgangsstromen der
in het netwerk voorkomende actieve componenten (buizen, transistoren) ontstaan nietlineaire vervormingstermen. d.w.z. harmonischen van co. Deze behoeven niet in dezelfde
mate in de uitgangsspanning van de schakeling op te treden, daar oscillatorschakelingen
in de regel selectieve kringen bevatten, die de harmonischen voor een deel uitfilteren. Door
een geschikte keuze van het begrenzingsmechanisme en door gebruik te maken van de
selectieve werking van afgestemde kringen kan men oscillatorschakelingen maken die een
in eerste benadering sinusvormig signaal produceren. Men kan evenwel de schakeling ook
zo inrichten dat trillingen worden opgewekt die in het geheel niet sinusvormig zijn. De
niet-lineariteit speelt dan een overheersende rol in het werkingsmechanisme. Men kan zo
oscillatoren ontwerpen voor bijv, zaagtandvormige of blokvormige signalen (relaxatieoscillatoren). Een beschouwing van het gedrag van zulke systemen aan de hand van hun
(niet-lineaire) differentiaalvergelijking is meestal moeilijk; men kan gewoonlijk de werking
gemakkelijker overzien door de momentele waarden van de diverse spanningen en stromen
grafisch punt voor punt als functie van de tijd uit te zetten, waarbij het gedrag van de nietlineaire elementen in de schakeling beschouwd wordt aan de hand van hun karakteris
tieken (multivibrator, blocking-oscillator). Wij zullen ons in dit hoofdstuk verder alleen
bezighouden met oscillatoren voor sinusvormige signalen.

9.3.OSC1LLATOREN VOOR SINUS VORM IGE SIGNALEN

9.3.1. LC-oscillatoren met directe koppeling
Zoals reeds werd opgemerkt zullen in een praktische oscillatorschakeling het versterkende
netwerk en het fasedraaiende netwerk dikwijls met elkaar verweven zijn. Met name is dit zo
in het veel voorkomende geval dat de versterker uit één enkel actief element bestaat.
Als fasedraaiend netwerk gebruikt men dikwijls een eenvoudige LC-kring. Dat zo’n con
figuratie als oscillator van sinusvormige signalen kan werken, is.ook heel direct fysisch te
doorzien: wordt de kring aangestoten, dan slingert deze uit op de eigen frequentie. Ten
gevolge van de eindige demping van de kring neemt de amplitude van de trilling gaandeweg
af. Het actieve element is aangesloten op een aftakking van de kring en levert het versterkte
signaal weer aan de kring terug. Het draagt er aldus zorg voor dat de in de kring gedissipeerde energie steeds aangevuld wordt, zodat een ongedempte trilling onderhouden wordt.
De koppeling moet aan bepaalde eisen voldoen om de gewenste energieoverdracht tot
stand te brengen. De voorwaarde die deze eisen beschrijft, noemen we de genereervoor-
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waarde. Men kan langs verscheidene wegen deze voorwaarde bepalen. Als versterkend en
fasedraaiend netwerk als onderscheidbare delen aanwijsbaar zijn, levert deze bepaling
weinig moeite op. We hebben er slechts voor te zorgen dat bij de oscilleerfrequentie de
rondgaande versterking 1 en de fasedraaiing 360° bedraagt.
Een beschouwingswijze die in aanmerking kan komen voor oscillatoren die uit één actief
element bestaan dat direct gekoppeld is aan een eenvoudige LC-kring, is de volgende. We
bedenken dat in de blijvende toestand de opgewekte trilling sinusvormig is. Voor beschou
wingen die betrekking hebben op de blijvende toestand, mogen we dan de complexe reken
wijze toepassen. Uit de (complexe) maasvergelijkingen van het totale netwerk volgen dan
direct de oscilleerfrequentie en de genereervoorwaarde.
Het actieve element kunnen we beschrijven met het algemene vervangingsschema van
fig. 9.2. Hel fasedraaiend netwerk met zijn aftakkingen kunnen we op zo algemeen mogelijke
wijze beschrijven met behulp van impedanties aan de ingang en de uitgang van de versterker
(parallel aan Z, en Zo) een impedantie Zf tussen ingang en uitgang.
Voegen we parallel staande impedanties bijeen, dan ontstaat het eenvoudige schema van
fig. 9.3. Voor sinusvormige spanningen en stromen geldt nu
Io= li-+-£ZmUi

(9-4)

U^Zi

(9.5)

I.fZ.+Zfj + IoZ^O

(9-6)

Invullen van (9.4) en (9.5) in (9.6) geeft
(9.7)

f7mZjZ|= — (Zj + Zf + Zj)

Betrekking (9.7) is de gezochte genereervoorwaarde. Zij beschrijft aan welke voorwaarden
Zb Z| en Zg moeten voldoen om genereren mogelijk te maken. Uit (9.7) blijkt direct dat
met gm reëel en positief, oscilleren niet mogelijk is als Zb Zj en Zf alle hetzij zuiver reëel,
hetzij zuiver imaginair zijn.

+
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T

+
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L
Fig. 9.2. Algemeen vervangingsschema voor actief element.
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Fig. 9.3. Rekenschema voor de oscillator met directe koppeling.

Nu kan in een praktisch geval Zj nooit zuiver imaginair zijn, immers is geen enkel actief
element een volkomen ideale stroombron: zowel de buis als de transistor vertonen een ein
dige inwendige weerstand. Zj kan in principe bij een buisschakeling (of een schakeling met
een FET) vrijwel zuiver reactief zijn, bij een schakeling met bipolaire transistor zal Zj zeker
een aanzienlijke reële component bevatten. We nemen nu, om de berekening niet nodeloos
te compliceren, aan dat een der genoemde reële componenten domineert. Bij een buis of
FET zal dit in de regel de reële component in Z, zijn, bij de bipolaire transistor de reële
component in Zj. Of men de reële component in Zj of Z, in rekening brengt of beide maakt
weinig verschil ten aanzien van de principiële conclusies. Dit is logischerwijze te ver
wachten : Zj en T.x komen geheel symmetrisch voor in (9.7). We beperken ons hier tot het
geval dat Zj zich gedraagt als parallelschakeling van een reactantie jXj en een weerstand /?,
terwijl Zj zuiver reactief ondersteld wordt.
Zij dus Zj=jXj; Zf=jXf; ZI=jRX1/(R4-jX|). Uit (9.7) volgt dan, door gelijkstelling van
de reële en imaginaire delen in linker- en rechterlid

Xi + Xf4-Xl = 0
Xf+(1+|Z.,R)XÏ = O

en

(9.8)

(9.9)

Eliminatie van Xf geeft gmRXj= X,. Blijkbaar moeten Xt en X} hetzelfde teken hebben.
Aan (9.8) kan dan alleen voldaan worden als X( het tegengestelde teken heeft. Oscilleren is
dus alleen mogelijk als Xt en Xt inductief zijn met Xf capacitief of als Xt en Aj capacitief
zijn met X{ inductief. Bij een FET is R = ra. Stellen we gmrn = pi, dan moet dus Xl=nXv
Voor LC-oscillatoren met directe koppeling zijn er dus 2 mogelijke configuraties (fig.
9.4). Volgens (9.8) en (9.9) treedt in de schakeling van fig. 9.4a genereren op als L2^L,//z
voor de frequentie co = (LsC)-i met Ls=Lj+L2, en in de schakeling van fig. 9.4b (de
zgn. Colpittsschakeling) als C2^//C| voor de frequentie co=(LCs)-i met C^CjC^
(Cl + C2)- Zoals we moesten verwachten komt de oscilleerfrequentie overeen met de resonantiefrequentie van de kring.
Is gm aanvankelijk groter dan de voor oscilleren benodigde waarde, dan zal het systeem
zich, zoals we bij de algemene beschouwingen gezien hebben, als gevolg van de nietlineariteit, instellen op een nieuwe waarde van gm waarbij juist aan (9.7.) wordt voldaan.
Er worden dan ook harmonischen van de gegenereerde frequentie geproduceerd.
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Beschouwen we nog eens (9.7), dan zien we hieruit dat het frequentiebepalende netwerk
niet noodzakelijkerwijze uit een eenvoudige resonantiekring behoeft te bestaan. Ook met
samengestelde impedanties kan aan (9.7) worden voldaan. Van praktisch belang is vooral de
configuratie die ontstaat door voor Z, en Z, individuele parallelkringen te kiezen (fig. 9.5).
Uit het voorgaande volgt dat genereren optreedt als beide kringen zich als zelfinductie

TC

c>
L

C2

C2

(a)
Fig. 9.4. LC-oscillatoren met directe koppeling.

(b)

C

Fig. 9.5. Oscillatorschakeling met afgestemde kringen in gate- en drainketen.
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gedragen ; de oscillcerfrequentie is dus niet precies gelijk aan de resonantiefrequentie van
de kringen.
Oscilleren kan ook optreden zonder dat een uitwendige capaciteit C wordt aangebracht
omdat dan de inwendige terugwerkingscapaciteit (Cng, Cdg of Cb c) als zodanig kan fun
geren. Dit is de reden dat versterkertrappen waarbij zich afgestemde kringen in de ingangsketen en levens in de uitgangsketen bevinden, gemakkelijk instabiel worden en gaan
oscilleren. Men spreekt dan van parasitair oscilleren. Bij het ontwerpen van afgestemde
versterkers (bijv, mf-versterkers in ontvangers) moet men met deze mogelijkheid terdege
rekening houden. Bij zeer hoge frequenties moet men ook met de overige parasitaire
capaciteiten en zelfinduclies (vooral de zelfinducties van de toevoerleidingen) rekening
houden, daar deze op tal van manieren parasitaire koppelingen kunnen veroorzaken die tot
genereren aanleiding kunnen geven. In vele gevallen is het moeilijk te analyseren waarom
een versterkerschakeling instabiel is en parasitair oscilleert. Een voorzorgsmaatregel die
vaak succes heeft is het opnemen van kleine weerstanden in serie met de elektroden
(vooral in rooster- of basisleiding), welke zoveel demping introduceren voor de parasitaire
trillingswijzen dat deze niet kunnen optreden.
9.3.2. Koppeling via wederzijdse inductie
Is het frequentiebepalende netwerk een resonantiekring, dan dient zich, naast de in het
voorgaande beschouwde mogelijkheid van directe aankoppeling van het actieve element
aan de kring, als voor de hand liggend alternatief koppeling via een wederzijdse inductie
aan. Men spreekt dan wel van ‘indirecte koppeling’. Ook mengvormen van directe en in
directe koppeling zijn mogelijk. Figuur 9.6 geeft als voorbeeld hiervan een zeer algemeen
verbreide configuratie, die bekend staat als de ‘Hartleyschakeling’. De schakeling komt over

4
(
M

r

C

4
Fig. 9.6. Hartleyschakeling.
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Fig. 9.7. Oscillatorschakeling met indirecte koppeling.

een met die van fig. 9.4a met het verschil dat
en L2 een wederzijdse inductie vertonen.
De genereervoorwaarde luidt nu (L2 + M)/(LÏ +M) \/gmrA. De frequentie volgt uit
co = (LlC)i, waarin L{ = L{ + L2 + 2M. Voor A/ = 0 vinden we de bij fig. 9.4a behorende
voorwaarde terug.
Figuur 9.7 toont een schakeling waarin de koppeling geheel via wederzijdse inductie
plaatsvindt. De oscilleerfrequentie wordt natuurlijk weer in eerste benadering bepaald
door de resonantiefrequentie van de kring, dus o>= (1/LC)*. M dient zo gekozen te worden
dat de rondgaande versterking 1 wordt. Op grond hiervan verwachten we als oscilleervoorwaarde M = — L//z met ^ = sgra.
Een werkelijke kring vertoont verliezen ten gevolge van de eindige weerstand van
de spoel. We hebben in de voorafgaande beschouwingen de invloed hiervan steeds stil
zwijgend verwaarloosd. De schakeling van fig. 9.7 leent zich goed voor een nadere beschou
wing van deze invloed.

Omdat bij een buis de roosterstroom nul is kan de serieweerstand van L, buiten beschouwing
blijven; ingeval een bipolaire transistor gebruikt wordt moet men uiteraard de eindige ingangsweerstand hiervan mede in de berekening betrekken.
Als we het circuit weer als lineair beschouwen, gelden de volgende betrekkingen
Ia = IL+Ic = sgUg + saUa, waarin s, = 1/r.

(9.10)

Ug= -jcoMIL

(9.11)

Ua= -IL(r+jo>L)= -Ic/jcoC

(9-12)

Uit (9/12) volgt Ic = ILjcoC(r4-jcoL). Invullen in (9.10) geeft

It[l+jwC(r+jcoL)] = [-5gjwM-sa(r+jo)L)}lL

(9-14)

Uit het reële en imaginaire deel van (9.14) volgt dan

1 — <o2LC + sar = 0 -»co

r\H
1 + - >
x
rJ)

(9.15)

en

stM + stL + Cr = 0,

of

(9.16)

De termen met r beschrijven de correctie op de voor een verliesvrije kring geldende voorwaarden.
Uit (9.16) blijkt dat M negatief moet zijn, hetgeen verwacht mocht worden omdat anode- en
roosterspanning in tegenfase zijn.
N.B. M< 0 betekent dat de wikkelzin van beide wikkelingen tegengesteld moet zijn, we kunnen
dus geen autotransformator gebruiken.

Een alternatieve mogelijkheid geeft fig. 9.8, waar de trillingskring zich in de roosterketen
bevindt. Voor de genereervoorwaarde vinden we
M ~ —Cr/st

(9.17)
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•

Fig. 9.8. Indirecte koppeling met afgestemde kring in roosterketen.

terwijl de frequentie volgt uit
CO =

1
LC

1
\i
1 + rLJr^Lj

(9.18)

9.3.3. RC-oscillatoren
Uit onze algemene beschouwingen is gebleken dat een netwerk alleen dan als oscillator
kan werken als de karakteristieke vergelijking toegevoegd complexe wortels heeft met
positief reëel deel. Hiertoe is nodig dat het netwerk van de tweede orde of hoger is en dat er
op passende manier een teruggekoppelde versterker in voorkomt. Hoewel oscillatorschakelingen dikwijls worden opgebouwd uit zelfinducties en capaciteiten (gecombineerd
met actieve elementen), is dit niet noodzakelijk. In sommige gevallen wil men het gebruik
van zelfinducties vermijden en past men alleen weerstanden en condensatoren toe.
De wens om zelfinducties te vermijden kan verschillende redenen hebben. Wanneer een zeer lage
frequentie moet worden gegenereerd (bijv. 0,1 Hz) is het gebruik van een LC-kring praktisch uit
gesloten : de benodigde spoel zou onbruikbaar grote afmetingen hebben. Wanneer men de circuits
wil realiseren als moderne geïntegreerde schakelingen (micro-elektronica) stuit het gebruik van zelf
inducties altijd op bezwaren; de hierbij toegepaste technieken laten het realiseren van zelfinducties
groter dan enkele pH, niet toe. Men is in al deze gevallen aangewezen op circuits die, naast de actieve
elementen, alleen weerstanden en condensatoren bevatten.
Fig. 9.9 geeft een voorbeeld van een KC-oscillator. Het terugkoppelnetwerk is hier van de
derde orde. Versterker en fasedraaiend netwerk zijn hier direct als afzonderlijke delen te
herkennen. De versterker levert een fasedraaiing van 180° op. Zijn de drie tijdconstanten
in het fasedraaiend netwerk gelijk en worden de weerstanden zo gekozen dat de netwerken
elkaar niet noemenswaard belasten (R3 ^>R2>Ri in fig. 9.10), dan oscilleert de schakeling
bij de frequentie waarbij elk der KC-leden 60° fasedraaiing geeft. Dit is het geval voor
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Fig. 9.9. RC-oscillator met terugkoppelnetwerk van de derde orde.
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Fig. 9.10. Tussenschakeling van een emittervolger om hoge waarde van tijdconstante te realiseren.

co= l/fz^/S). Bij deze frequentie bedraagt de verzwakking per RC-sectie zodat de totale
verzwakking in het fasedraaiend netwerk | bedraagt. De spanningsversterking van de
versterker dient dus te voldoen aan |>lv| ^8.
In het eenvoudige schema van fig. 9.9 wordt de tijdconstante van het derde RC-lid be
paald door C3 en de ingangsweerstand van de transistor. Is deze niet voldoende hoog om de
vereiste tijdconstante te bereiken, dan kan men een emittervolger plaatsen tussen het fase
draaiend netwerk en de ingang van de versterker. Figuur 9.10 toont een uitvoering waarin
een npn-transistor als emittervolger is gebruikt. Bestaat de versterker uit een buis of
veldeffecttransistor, dan is een dergelijke impedantieaanpassing natuurlijk niet nodig.
'
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Een andere mogelijkheid om de benodigde 360° fasedraaiing te verkrijgen bestaat in het
toepassen van een tweetrapsversterker. Het uitgangssignaal van de versterker is dan in fase
met het ingangssignaal en het koppelnetwerk moet dan zo ingericht worden dat de hierdoor
optredende fasedraaiing bij de te genereren frequentie juist nul is. Fig. 9.11 geeft een voor
beeld. De eigenlijke versterker is omrand met een streeplijn. Het terugkoppelnetwerk
bestaat uit twee KC-leden. Als we aannemen dat de uitgangsimpedantie van de versterker
klein is ten opzichte van R. terwijl de ingangsimpedantie groot is ten opzichte van R, is de
overdracht via het koppelnetwerk gegeven door
R
lf R
i \
-—/h—
+ «+—) = R/(3R+\o)R
R/(3R+jcDR2C+\/]a)C}.
C+ï/j(DC).
\+yj)RC! \\+yj)RC
)(dCJ
m
j
’

Blijkbaar is de overdracht reëel (fasedraaiing nul) als jajR2C= — 1/jcoC of o>= \/RC. De
verzwakking die het koppelnetwerk introduceert bedraagt bij deze frequentie blijkbaar
R/3R = %. De versterking van de versterker moet dus minstens 3 bedragen. Wanneer men
sinusvormige trillingen wenst is het niet verstandig de versterking zeer veel groter te kiezen;
immers de niet-lineariteit zal dan een grote rol gaan spelen in het gedrag. Men kan de ver
sterking laag houden door voldoende tegenkoppeling toe te passen.
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Fig. 9.11. RC-oscillator met tweetrapsversterker.
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9.3.4. Kristaloscillatoren
De frequentie van een LC-oscillator wordt vooral bepaald door de waarden van L en C.
Daarnaast hebben ook de buis- of transistorgrootheden enige invloed. Laatstgenoemde
invloed is relatief groter als de kwaliteitsfactor Q van de kring lager is. Dit blijkt bijv, uit
de formules (9.15) en (9.18). Is grote stabiliteit van de opgewekte frequentie vereist, dan
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moet dus een kring gebruikt worden met constante L en C en zo hoog mogelijke Q. Aan de
mogelijkheden die doelmatige constructie biedt zijn echter grenzen gesteld: men kan geen
verliesvrije spoelen maken, bovendien hangen de eigenschappen van spoelen (en in mindere
mate ook van condensatoren) af van de temperatuur, gelijkstroom door de spoel, enz. Een
veel betere frequentiestabiliteit verkrijgt men door toepassing van een kwartskristal in
plaats van een LC-kring. Een kwartskristal vertoont de eigenschap van elektrostrictie:
onder invloed van een elektrisch veld gaat het kristal mechanische trillingen uitvoeren
(en andersom: als het kristal in mechanische trilling verkeert ontstaat op het kristal een
elektrisch potentiaalverschil). Het elektromechanische systeem dat ons in het kristal ter
beschikking staat blijkt een zeer scherpe resonantiepiek te vertonen, d.w.z. de kwaliteitsfactor is zeer hoog. Het elektrische vervangingsschema wordt in eerste benadering gegeven
door fig. 9.12. De serietak bestaat uit een grote L, een kleine Cs en een zeer kleine r. Er zijn
twee resonanties: een serieresonantie, bepaald door L en Cs en een parallelresonantie,
bepaald door L, Cs en Cp. Deze resonanties liggen dicht bij elkaar, beide pieken zijn zeer
scherp. Het kristal kan dus naar keuze als seriekring of als parallelkring gebruikt worden.
De figuren 9.13 t/m 9.15 geven enkele voorbeelden.
De schakeling van fig. 9.13 komt overeen met die van fig. 9.5. Het kristal wordt dus als
parallelkring (eigenlijk als zelfinductie) gebruikt. Dit is ook het geval in de schakeling van
fig. 9.14, die van het Colpitttype is. Fig. 9.15 toont een voorbeeld van een schakeling waarin
het kristal als seriekring wordt gebruikt. Tl werkt in deCB-schakeling(C1 is een ontkoppelcondensator). Tl heeft dus een zeer lage ingangsimpedantie. Hel door Tl versterkte signaal
wordt via de koppelcondensator C2 aan T2 toegevoerd, die als emittervolger werkt en dus
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Fig. 9.12. Vervangingsschema voor kwartskristal.
Fig. 9.13. Oscillatorschakeling waarin kristal als parallelkring gebruikt wordt (t.p.-t.g.).
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Fig. 9.14. Colpittkristaloscillator.
Kristal als parallelkring gebruikt.

TK,
C2

Tl

T2

C,

Fig. 9.15. Oscillator waarin kristal als seriekring wordt gebruikt.

een zeer lage uitgangsimpedantie heeft. Oscilleren treedt op bij de frequentie waarbij het
kristal een zo klein mogelijke impedantie vormt, dus als juist serieresonantie optreedt. De
stabiliteit van kristaloscillatoren kan zeer goed zijn, vooral als het kristal in een thermostaat
wordt ondergebracht (1:106 of nog beter is bereikbaar).

9.4.TRANSISTOREN JN OSC1LLATORSCH AKELINGEN

Wanneer een berekening dient te worden uitgevoerd aan een oscillatorschakeling waarin
bipolaire transistoren worden gebruikt als actieve elementen, dan rijst de vraag welk
vervangingsschema men hierbij het beste kan gebruiken. Een algemeen antwoord op
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Fig. 9.16a. Transistorequivalent van Tig. 9.4a
(Cs is een scheidingscondensator,
Rj en R2 zijn instelweerstanden).
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deze vraag is hier evenmin te geven als bij de analyse van versterkerschakelingen. Men
moet van geval tot geval beoordelen wat de meest geschikte aan pak is, waarbij menig
maal verscheidene wegen open staan. Bij onze algemene beschouwingen over LCoscillatoren met directe koppeling hebben we ons gebaseerd op een beschrijving van de
versterker met behulp van een spanningsgestuurde stroombron. In het geval van een
transistorschakeling sluit een vertolking met behulp van het hybride 7t-schema direct
hierbij aan. Als voorbeeld beschouwen we het transistorequivalent van fig. 9.4a, zoals
gegeven in fig. 9.16a. Fig. 9.16b geeft het vervangingsschema. Als de oscillatorfrequentie zo
laag is dat de eigen capaciteiten van de transistor een verwaarloosbare rol spelen (Cb.c< C
en 1/coCj >rb«e), en we de geringe demping tengevolge van rb c en rcc verwaarlozen, dan
gaat het schema over in dat van fig. 9.16c. Dit heeft dezelfde gedaante als het rekenschema
van fig. 9.3, waarbij blijkbaar f/m=<7erb.e/(rb4-rb.c).
Berekeningen met het hybride n -schema kunnen vrij omslachtig zijn. Wanneer men
geïnteresseerd is in het gedrag van de transistor in een betrekkelijk smalle frequentieband,
zoals bij oscillatoren veelal het geval is, kan men met voordeel met een vervangingsschema
op basis van matrixparameters werken. Men werkt dan meestal het gemakkelijkst met
y-parameters. In vele gevallen zal men de inwendige terugwerking in eerste instantie mogen
verwaarlozen, zodat yr=0 (dit is equivalent met het verwaarlozen van Cb,c in het n-schema
en met het verwaarlozen van de invloed van Cag in een buis). In dit geval wordt het ver-
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Fig. 9.17. Vervangingsschema met y-parameters.
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Fig. 9.18. Hartleyschakeling met transistor.
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Fig. 9.19a. Colpittschakeling met transistor.
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Fig. 9.19 (b) en (c) Alternatieve uitvoeringen van de Colpittconfiguratie.
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vangingsschema als gegeven in fig. 9.17. Het eenvoudige schema van fig. 9.3 kan daarmee
weer direct worden toegepast met gm = yf terwijl en yo opgenomen worden gedacht in
resp. Zj en Z,. De situatie is dus precies als bij de elektronenbuis met als enig verschil dat
bij de buis het reële deel van yj nul is. De figuren 9.18,9.19 en 9.20 geven enkele voorbeelden
van LC-oscillatorschakelingen met transistoren. Fig. 9.18 toont een Hartleyschakeling,
fig. 9.19a een Colpittschakeling en fig. 9.20 een schakeling met indirecte koppeling.

L

c~T

T

1
T

Fig. 9.20. Transistoroscillator met indirecte koppeling.
9.5.ONTWERPEN VAN OSCI LL ATORSCH A K ELINGEN

Wanneer men een oscillator moet ontwerpen doet men er goed aan eerst na te gaan welk
type oscillator het beste tegemoet komt aan de specifieke eisen waaraan het ontwerp moet
voldoen. Moet bijvoorbeeld de oscillator afstembaar zijn over een groot frequentiegebied,
dan is een inductieve indirecte koppeling vaak gunstig; de afstemming beïnvloedt dan
nauwelijks de oscilleervoorwaarde, die immers vooral bepaald wordt door de waarde van
de wederzijdse inductie. Is een grote stabiliteit van de frequentie van bijzonder belang, dan
dient men te streven naar een schakeling waarin de buis- of transistorgrootheden een
relatief geringe invloed hebben; in kritische gevallen zal men kiezen voor een kristaloscillator. Wordt een hoge oscillatorfrequentie gevraagd, dan zal men rekening moeten
houden met de parasitaire capaciteiten van buizen en transistoren en het ontwerp zo moeten
inrichten dat deze daarin een nuttige functie vervullen. Om deze reden is bij hoge frequenties
vaak de Colpittschakeling gunstig, immers kan hierin aan twee parasitaire capaciteiten
een nuttige functie worden toegekend, de terugwerkingscapaciteit (Cog, Cb c, Cdg) wordt
overbrugd met een zelfinductie. Wordt een zeer lage frequentie gevraagd, dan ligt de keuze
van een RC-oscillator voor de hand.
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Heeft men zijn keuze van de grondschakeling bepaald, dan kan men de waarden van de
circuitelementen die het oscillatorgedrag bepalen, berekenen op grond van de genereervoorwaarden. Vervolgens dienen dan de elementen te worden gekozen die de instelling van
het actieve element verzorgen. Hierbij zal men trachten zo goed mogelijk gebruik te maken
van de elementen die de oscillatorwerking verzorgen. Een spoel vormt een kortsluiting
voor de instelstroom, een condensator een blokkering. Is het niet te vermijden dat een
inslelstroom vloeit via een capacitieve tak, dan moet men deze overbruggen met een weer
stand ; zou een spoel een ongewenste kortsluiting voor een instelspanning introduceren,
dan dient men een scheidingscondensator in serie met de spoel te plaatsen. De aldus toe
gevoegde elementen modificeren enigszins de in verband met de oscillatorwerking gekozen
impedanties en men zal van geval tot geval moeten nagaan welke invloed zij hebben op de
oscilleervoorwaarden.
Op praktische gronden dient zowel één klem van de voedingsbatterij als één klem van de
versterker, die deel uitmaakt van de oscillatorschakeling, verbonden te worden met het
‘aardpunt’ van de schakeling (referentiepunt voor potentiaalmetingen). Bestaat deze ver
sterker uit één actief element, dan heeft men nog drie keuzemogelijkheden ten aanzien
van dit aardpunt. Gebruikt men bijvoorbeeld een bipolaire transistor, dan kan men hetzij
de emitter, hetzij de basis, hetzij de collector als aardpunt kiezen. Omdat slechts één punt
van de schakeling geaard is, heeft deze keuze geen directe invloed op de oscillatorwerking.
Indirect heeft deze keuze soms wel enige invloed omdat, zoals we zojuist hebben gezien, de
instelelementen de voor de oscillatorwerking werkzame impedanties enigszins kunnen
modificeren. Als illustratie geven de figuren 9.19a, b en c drie uitwerkingen van de Colpittconfiguratie. Co en Cs stellen resp. ontkoppel- en koppelcondensatoren voor.

9.6.BESCHOUWING VAN DE OSCIL L ATOR WER K ING MET BEHULP VAN NEGATIEVE

WEERSTANDEN

Bezien we nog eens het circuit van fig. 9.3. We kunnen dit openknippen bij de punten A en B (fig.
9.21a). De impedantie die we naar rechts kijkend ‘zien’ kunnen we schrijven als Z= (Zf + Z|)/(l +
gmZ,). Fig. 9.21a gaat hiermee over in fig. 9.21b. Wanneer de imaginaire delen van Zf en Z( tegen
gesteld teken hebben kan Z in een bepaald frequentiegebied een negatief reëel deel — r hebben
(negatieve weerstand). De lezer ga dit zelf na. Zj is een passieve impedantie en heeft dus een positief
reëel deel r,. Is nu r >rt en hebben X\ en X (fig. 9.21c) tegengesteld teken, dan hebben we een kring
met negatieve demping. De karakteristieke vergelijking heeft dus toegevoegd complexe wortels met
positief reëel deel, d.w.z. een in de kring aanwezige trilling vertoont een increment. Deze wijze van
beschouwen leidt dus tol een alternatieve methode om de genereervoorwaarde voor het systeem af
te leiden.
Het spreekt wel vanzelf dat deze methode tot dezelfde resultaten voert als de eerder gebruikte
methode. Bijvoorbeeld toegepast op LC-oscillatoren: men kan hier steeds een LC-kring (serie of
parallel) in de schakeling aanwijzen; de rest van de schakeling fungeert als een negatieve weerstand,
die de aan de LC-kring inherente demping compenseert, zodat ongedempte trillingen kunnen be-
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Fig. 9.21. Alternatieve beschouwingswijze van het algemene circuit van fig. 9.3.
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Fig. 9.22. Dynatronoscillator.

staan. Uit deze beschouwing volgt ook dat bij de genereerfrequentie de impedantie die we ‘zien’
tussen A en B zeer hoog is (dempingsloze kring). Hiermee moet men rekening houden bij het ont
werpen van schakelingen, die direct op de oscillator worden aangesloten, zoals bijv, een emittervolger.
Deze alternatieve beschouwingswijze is vooral bruikbaar bij oscillatorschakelingen waarvan de
werking berust op de toepassing van een negatieve differentiaalweerstand. Een voorbeeld daarvan
is de zgn. ‘dynatronoscillator’. Bij tetrodebuizen kómt in de /AUA-karakteristiek een gedeelte voor
met negatieve helling (bij toenemende l/A neemt ZA af tengevolge van de secundaire emissie der
anode). Dit betekent een negatieve differentiaalweerstand. Wanneer de anodespanning zo wordt
gekozen dat de buis in het bedoelde gebied werkt, dan kan een in het anodecircuit opgenomen kring
ontdempt worden ten gevolge van de negatieve differentiaalweerstand, zodat de schakeling oscil
leert (fig. 9.22). Niet alleen een tetrode vertoont een negatieve differentiaalweerstand. Men vindt
deze o.a. ook bij transistoren die in het gebied werken waarin collectormultiplicatie optreedt en bij
zgn. tunneldioden.
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9.7. BEGRENZING VAN DE AMPLITUDE

We hebben in het voorgaande oscillatorschakelingen behandeld als lineaire netwerken.
Voor het verkrijgen van inzicht in het startmechanisme en voor de bepaling van de genereervoorwaarden leverde dit een vruchtbare werkwijze op. Het is echter niet mogelijk langs deze
weg de amplitude van de opgewekte trilling te bepalen: deze neemt toe zolang er een increment is. Begrenzing van de amplitude treedt op doordat bij toenemende amplitude de ver
sterking gaat afnemen, hetzij door de natuurlijke niet-lineariteit van de schakeling, hetzij
doordat een daartoe aangebrachte versterkingsregeling in werking treedt. Figuur 9.23
toont de algemene opzet van zo’n automatische versterkingsregeling. De amplitude van
het oscillatorsignaal wordt gemeten door een amplitudedetector, d.i. een gelijkrichtschakeling met afvlakking. Overtreft het gelijkgerichte signaal een bepaalde ingestelde waarde
dan regelt het door de detector bepaalde signaal de versterking van de versterker terug. Al
dus wordt bereikt dat de amplitude zich instelt op de in de detector ingebouwde drempel
waarde. De versterkingsregeling kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van een elek
tronisch regelbare verzwakker, waarvoor men een beneden pinch-off werkende FET kan
gebruiken. Het ontwerp van het regelsysteem vraagt de nodige zorg, omdat de niet te ver
mijden traagheid van zo’n systeem aanleiding kan geven tot uitslingerverschijnselen en
zelfs tot instabiliteiten (zgn. bouncing). Is geen expliciet regelsysteem aangebracht, dan
treedt begrenzing op ten gevolge van de inherente niet-lineariteit van de versterker zelf. In
feite komt de werking van dit regelmechanisme overeen met die van een uitwendig aan
gebrachte regelschakeling. Versterker en amplitudedetector zijn nu met elkaar verweven.
Daardoor is de werking meestal minder gemakkelijk nauwkeurig in de hand te houden.
Figuur 9.24 schetst een eenvoudige realisatie van een ‘inwendig regelmechanisme’. In de
roosterketen is een KC-lid opgenomen. Bij toenemende amplitude gaat het rooster stroom
voeren waardoor gelijkrichting van het oscillatorsignaal optreedt. Over het KC-lid bouwt

regelsignaai
- A
regelbare
versterker

osc.
signaal

amplitudedetectie

- P b
fasenetwerk

+
Fig. 9.23. Algemeen schema voor amplitudebegrenzing.
Fig. 9.24. Amplitudebegrenzing door gelijkrichting in het roostercircuit.
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zich een gelijkspanning op die het instelpunt van de buis verschuift in de richting van het
afknijppunt, waardoor de effectieve steilheid afneemt. In de eindtoestand kan de buis in
klasse B of C zijn ingesteld. Hierdoor treedt sterke vervorming op: de buisstroom bevat
ook harmonischen van het oscillatorsignaal. In nog sterkere mate kleeft dit bezwaar aan de
ook wel toegepaste methode om de begrenzing te ontlenen aan het vastlopen van de actieve
componenten ten gevolge van de eindige waarde van de voedingsspanning. Bevat de oscillator een LC-kring, dan reduceert de filterende werking hiervan de vervorming.
Een eenvoudige begrenzingsmethode die weinig vervorming introduceert, maakt gebruik
van een thermistor (weerstand met negatieve temperatuurcoëfficiënt) die parallel aan de
trillingskring geplaatst wordt. Wanneer de stroom door de weerstand toeneemt ten
gevolge van een toenemende amplitude, wordt de demping groter. Hierdoor stelt zich
een evenwicht in. De tijdconstante van de thermistor is zo groot dat deze voor de opge
wekte trilling als een lineaire dempingsweerstand fungeert; binnen één periode van de
opgewekte trilling verandert de weerstand niet, deze wordt bepaald door het gemiddeld
er in gedissipeerde vermogen. Bij juiste dimensionering van de schakeling kan men bereiken
dat een signaal wordt gegenereerd met zo kleine amplitude dat de buis of de transistor in
het lineaire gebied blijft werken.

220

10. SELECTIEVE SCHAKELINGEN

10.1.INLEIDING

I

In vele elektronische opstellingen komen selectieve schakelingen als bestanddeel voor.
Deze worden toegepast om hun filterende werking: signalen binnen een bepaalde frequentieband worden doorgelaten, signalen buiten deze frequentieband worden onderdrukt, of
juist andersom.
Met alleen weerstanden kan men geen selectief systeem maken, de impedantie van een
zuivere weerstand hangt immers niet af van de frequentie, selectieve systemen bevatten dus
altijd capaciteiten en/of zelfinducties. We zullen in dit hoofdstuk geen volledige opsomming
geven van mogelijke selectieve circuits en hun eigenschappen, dit behoort tot de netwerk
theorie, meer in het bijzonder tot de filtertheorie. We volstaan met enkele opmerkingen
over de in eenvoudige elektronische circuits meestal voorkomende elementaire resonantiekringen. We beperken ons daarbij in dit hoofdstuk tot selectieve versterkerschakelingen,
die in principe uit niet meer dan één enkele trap bestaan. Het mathematisch gereedschap
kan dan zonder bezwaar beperkt blijven tot de conventionele complexe rekenwijze. Voor
de problemen die zich voordoen bij de synthese van veeltrapsversterkers, waaraan bij
zondere eisen worden gesteld, is het doelmatiger gebruik te maken van meer geavanceerde
mathematische hulpmiddelen. Een algemene behandeling van banddoorlatende ver
sterkers wordt daarom uitgesteld tot deel III (Technica 37).

Voor gedetailleerde beschouwingen over de systematiek van selectieve netwerken moge verwezen
worden naar de literatuur over netwerktheorie en filtertheorie. Overigens zij hier opgemerkt dat de
ontwerper van elektronische apparatuur zich dient te realiseren dat lang niet elke uit de formele
netwerktheorie afkomstige circuitconfiguratie voor hem bruikbaar en/of doelmatig is. In twee op
zichten plaatst het feit dat hij gewoonlijk zijn schakelingen opbouwt uit trappen die als belangrijk
bestanddeel een actief element bevatten, hem in een bijzondere positie. In de eerste plaats moet bij
ermee rekening houden dat de door hem gebruikte actieve elementen (buizen, transistoren) niet ideaal
zijn en vele zgn. parasitaire effecten vertonen, die in de vervangingsschema’s zich manifesteren als
parasitaire capaciteiten en zelfinducties. Hij zal zijn netwerken zo moeten kiezen dat deze parasi
taire elementen een min of meer zinvolle, althans geen storende, functie daarin hebben. Dit is een
aanzienlijke beperking. Zijn actieve elementen leveren hem echter ook een belangrijk voordeel op:
zij zijn met goede benadering unilateraal, waardoor de onderscheidene selectieve circuits gemakke
lijk van elkaar gescheiden kunnen worden zonder dat ze elkaar beïnvloeden. Dit maakt het vaak
aantrekkelijk in plaats van een gecompliceerd filter een aantal onderling gescheiden, eenvoudige
selectieve circuits te gebruiken, die gezamenlijk hetzelfde effect hebben als het gecompliceerde
filter. Dit vereenvoudigt het ontwerp en vooral de afregeling van de schakeling.
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10.2.SERIEKRING

Figuur 10.1 toont een LC-seriekring. We beschouwen alleen de blijvende toestand wanneer
een sinusvormig signaal wordt opgedrukt (gedwongen trilling). Dan is Z = U/I = r+jcoL +
4- 1/jcoC = r + jX = |Z| exp (j<p), waarin |Z| = (r2 4- X2)* en tan = X/r. De frequentie waar
voor X = 0 noemen we de resonantiefrequentie f0=a)0/2n. Blijkbaar is coo =
Bij de
resonantiefrequentie is de impedantie het kleinst (nl. = r). De stroom is dan Io = U/r. De
spanning over de spoel is dan UL = I0jco0L = U(jco0L/r). De factor (wQL)/r noemen we de
kwaliteitsfactor Qs van de seriekring; deze factor geeft dus aan hoeveel maal bij de resonan
tiefrequentie de spanning over L (of C, daar |UoL| = |UoC|) groter is dan de opgedrukte
spanning. We kunnen ook zetten Qs =
L

+

l

U

r

f-------

Fig. 10.1. Seriekring.

In plaats van de frequentie kunnen we ook de verstemming v in de formules invoeren.
Deze is een maat voor de afwijking van de resonantiefrequentie. Per definitie is u=co/cüo —
(Dq/o)=P— 1/p als p=a)/a)Q. Dus
x t j(m£-l/o)C)
r
J

Ti , • 1 ƒ
r
"o
= r(l+jQsv). (10.1)
= r 1 4-J - — O)OL------L
r \a)0
oj to0C
Fig. 10.2 geeft de polaire figuur van Z/r, fig. 10.3 die van de reciproke functie Nr=r/7Jy
fig. 10.4 geeft | Yr| =ƒ (vQ), de zgn. resonantiekromme en fig. 10.5 geeft de fasekarakteristiek van de admittantiefunctie, dit is — cp = f(vQ). De invloed van Qs op de vorm van de
resonantiekromme blijkt uit fig. 10.6, waarin v is uitgedrukt in procenten.
Opmerkingen.
1. De resonantiefrequentie is niet precies gelijk aan de frequentie van de vrije trillingen
van de kring. Hiervoor geldt immers
Z=r

we =

1

(W

Hi)T

Onder de vrije trilling van de kring verstaan we de trilling die de kring spontaan uitvoert
na eenmalig te zijn aangestoten.
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2. Uit fig. 10.6 blijkt dat de resonantiekromme scherper, dus de selectiviteit groter is,
naarmate Qs groter is. De praktisch bereikbare waarde van Qs wordt beperkt door de verliesweerstand van de spoel (en eventueel van de capaciteit, doch bij praktische kringen is
deze laatste vaak te verwaarlozen).
3. Een praktische maat voor de selectiviteit van een kring is de bandbreedte B. We ver
staan hieronder het verschil tussen de waarden van de frequenties waarvoor geldt dat de
amplitude 1/^/2 maal de amplitude bij resonantie is (3 dB-punten). Volgens (10.1) liggen
deze punten bij frequenties waarvoor resp. geldt vQs= + l en vQs= — 1. De fasedraaiing
bij deze zgn. 3 dB-punten bedraagt 45° (zie ook fig. 10.5).

vQ >0
1+kÖ

»Q

vQ = 0

— oo

0
1

vQ<0
Fig. 10.2. Polaire figuur van 1 +juQ.

Fig. 10.3. Polaire figuur van

1

•

1

1
l + (vg)2
--0,6

--0,2

-F
-8

H----- F
-4

+

+ +4 + ----8F

Fig. 10.4. Resonantiekromme van afstemkring.

>vQ
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Noemen we de beide 3 dB-frequenties ƒ, en /2.dan geldt (/i//o—/o//i)Qs — 1 en
~ 1, of QAf i~fo) = fofx en Qs(fl~fo)= -fofi- Trekken we deze twee uit
drukkingen van elkaar af, dan vinden we Qs(f\ —ƒ f) = /o(/i + fi) of
= fo>
zodat B=J\ — f2 = folQ3- De bandbreedte is dus omgekeerd evenredig met Qs. Hierop
berust een bekende methode om Q te meten. Men bepaalt de resonantiefrequentie en tevens
de bandbreedte door de frequenties te bepalen waarbij de amplitude 3 dB kleiner is dan bij
resonantie; Qs volgt dan uit Qt=fo/B.

~<P

tan (p = — vQ

--90°

--60°

--30°

—1----- H -f- -i- -f-10 -8 -6 — 4 -2

-30°"

42

+4

+
6

—F

8

+ vQ

Fig. 10.5. Fasekarakteristiek van afstemkring — (p=f(Qv).
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+---- F
6

Fig. 10.6. Resonantiekrommen
°/o bij verschillende waarden van Q.

10.3.PARALLELKRING

Voor de parallelkring (fig. 10.7) geldt Y = G+ja>C + l/jwL = G(l + ji?Qp) met Qp=K/(a>0L)
= RcooC=R(C/L)* en v=a)/a)0 —
waarin a)0= (LC)-i,de resonantiefrequentie. Dus

Z = -A_

(10.2)
l+köp
Fig. 10.2 geeft nu de polaire figuur van Y.R, fig. 10.3 die van ZG, fig. 10.4 geeft |ZG|, de
resonantiekromme en fig. 10.5 de fasehoek van Z. De bandbreedte is nu B =

C
L

R=\/G

Fig. 10.7. LC-parallelkring.

10.4.PRAKTISCHE A FSTEM K RINGEN

Men kan geen spoelen en condensatoren vervaardigen die zich gedragen als ideale zelfinducties en capaciteiten. Spoelen worden gewikkeld uit draad. Om de zelfinductie te
verhogen past men vaak ferromagnetisch materiaal als wikkelkern toe. De wikkeldraad
heeft een eindige ohmse weerstand, bovendien hebben de wikkelingen een zekere capaciteit
ten opzichte van elkaar, het kernmateriaal vertoont ook verliezen. Een compleet vervangingsschema voor een praktische spoel heeft dus de gedaante als geschetst in fig. 10.8.

n

n

n
n

n
n

-------- ii------------Fig. 10.8. Vervangingsschema voor praktische spoel.
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10.9. Vereenvoudiging van fig. 10.8.
10.10. Vertolking van de diëlektrische verliezen.
10.11. Eenvoudig vervangingsschema van praktische parallelkring.
10.12. Vereenvoudiging van fig. 10.11.

Door een passende keus van het type wikkeling kan men de spoel bepaalde eigenschappen
geven, bijv, lage capaciteit, lage verliesweerstand of een gewenst compromis hiertussen.
Een verdere keuzemogelijkheid biedt het kernmateriaal. Gelamelleerd ijzer komt alleen
in aanmerking voor spoelen voor zeer lage frequenties, bij hogere frequenties gebruikt men
speciale materialen (mengsels van ijzerverbindingen), die een hoge permeabiliteit paren aan
lage verliezen (ferroxcube, ferroxplana). De keus van het materiaal hangt dus af van de
frequentie waarbij de spoel gebruikt wordt. Het algemene vervangingsschema van fig. 10.8
is voor praktische berekeningen onhanteerbaar. Een goede benadering verkrijgt men door
alle capaciteiten te transformeren tot één geconcentreerde parallelcapaciteit en alle weer
standen tot één serieweerstand (fig. 10.9).
Praktische condensatoren vertonen diëlektrische verliezen. Bij hoge frequenties moet
men soms ook nog rekening houden met de geringe zelfinductie van de aansluitdraden.
Meestal kan men deze laatste verwaarlozen; men kan dan werken met het vervangings
schema van fig. 10.10. Goede condensatoren benaderen het ideaal meestal aanzienlijk beter
dan goede spoelen. Bij berekeningen aan praktische afstemkringen kan men daarom vaak
volstaan met het in rekening brengen van de parasitaire effecten van de erin voorkomende
spoelen. Een praktische parallelkring kan men dus in eerste benadering beschrijven met het
schema van fig. 10.11. De eigencapaciteit Cp van de spoel kan men zich opgenomen denken
in C; men krijgt dan het schema van fig. 10.12.
Men kan hiermee gemakkelijk rekenen, doch in vele gevallen kan men nog verder ver
eenvoudigen door het circuit om te zetten in een volledige parallelkring. In fig. 10.13 zijn
de beide tweepolen gelijk als
1
R

1
)U)L

1
r+ja)L

r—jcoL
r2 + arl3

— + —7> = ----- ■—7 = ~~2------- 272» dus R =
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r2 + co2L2
en L
r

r2 + a>2l}
u)2L

1
L
R

L

T
T
Fig. 10.13. Omzetting van serieweerstand in parallelweerstand.

L/rC

L

C

Fig, 10.14. Vertolking van de kringverliezen door middel van een parallelweerstand.
Is nu r < cuL (hoge kwaliteitsfactor van de kring), dan is L = L en R = <y2L2/r. De equivalente
parallelweerstand hangt dus af van de frequentie. In een klein gebied rondom de resonantiefrequentie is
en R = L/(rC) = Q2r. De kring van fig. 10.12 gaat hiermee voor
frequenties in de buurt van de resonantiefrequentie over in de volledige parallelkring van
fig. 10.14. Hiervoor is

Qs

(10.12)

Om na te gaan welke fout we maken als we het equivalente circuit in de gehele doorlaatband gebruiken schrijven we R = a>2 l3/r=(ft2 L)/(rC). In het 3 dB-punt geldt Qv= 1, dus
P-l/p= 1/Q, of p, = (1/22) [1 +(1 +422)1]- Is 2 = 20, dan is p, = 1,025, dus «1,05. De
fout in R is dus ca. 5 % aan de grens van de doorlaatband. Ver buiten de doorlaatband is de
benadering natuurlijk niet meer geldig.
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10.5. TRANSFORMATIE VAN IMPEDANTIES OP EEN AFTAKKING VAN DE SPOEL

In vele gevallen komt het voor dat op de spoel een impedantie is aangesloten via een transformatorkoppeling (fig. 10.15a) of op een aftakking (autotransformator of zgn. ‘tap’,
fig. 10.15b). Men kan deze impedantie dan transformeren op de primaire zijde, d.w.z. terug
brengen tot een impedantie Z' over de gehele spoel. Is n de wikkelverhouding, dan is
Z' = n2Z (fig. 10.15c).

Het komt dikwijls voor dat men een impedantie die de kring belast, aansluit op een aftakking, ten
einde ongewenste demping van de kring tegen te gaan. Gewoonlijk maakt men dan gebruik van een
aftakking op de spoel, zoals boven is aangegeven. In gevallen waarbij dit op praktische bezwaren
stuit maakt men ook wel eens gebruik van een ‘aftakking’ op de krirtgcapaciteit (zgn. ‘capacitieve
tap’). In dit geval is de transformatieformule iets ingewikkelder, tenzij de aangesloten belastingsweerstand groot is ten opzichte van de reactantie van de kringcapaciteit. Een algemene beschou
wing van dit geval kan op de volgende wijze plaats vinden. In fig. 10.16 is een capacitieve aftakking
aangegeven. We wensen nu dit circuit te transformeren tot een parallelschakeling van een enkele
capaciteit en een weerstand. Daartoe schrijven we een uitdrukking op voor de admittantie en split
sen deze ineen reëel en imaginair deel. Voor de admittantie van de tweepool van fig. 10.16 geldt
Y = j^iÜ+j^CzK)
l+jcoRfCj + Ca)

We splitsen dit in een reëel en imaginair deel door teller en noemer met de toegevoegd complexe
van de noemer te vermenigvuldigen.
Dit levert op
Y=>

Citl+co^C^Cï + Cj)]
w2C?R
+ l + öMfCj + Cj)2
1+co2R2(C1 + C2)2
+

Is nu R > {co(Ci+ C2)} 1 en R2 > {co2C2(Ci + C2)}“ ’, dan gaat dit over in
Y=jtü

C1C2
Cj 4- C2

1
C]
R(C, + C2)2

+ ——

n: 1

I n2Z
Z
i(l)

z

r

(c)
(a)
(b)
Fig. 10.15. Transformatie van impedanties op de primaire wikkeling.
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Fig. 10.17 toont de bijbehorende parallelschakeling. De ‘transformatieverhouding’ is dus

1

C*-T-

ZL
C2-T-

^1+^2

R

"I

R

'c,+c2y

Fig. 10.16. Capacitieve aftakking.
Fig. 10.17. Transformatie van belasting op capacitieve aftakking.

10.6. BEREKENINGEN AAN SELECTIEVE VERSTERKERTR A PPEN

10.6.1. Algemene opmerkingen
De eenvoudigste methode om een versterkertrap banddoorlatend karakter te geven be
staat in het gebruiken van een parallelkring al^belastingsimpedantie. Deze methode vindt
veelvuldig toepassing. Een andere, eveneens zeer veel toegepaste techniek is gebruik te
maken van twee onderling (capacitief of inductief) gekoppelde parallelkringen als koppelnetwerk. Op deze laatste methode komen we nog terug. In beide gevallen heeft men te
maken met parallelschakelingen. Men mag derhalve het eenvoudigste rekenwerk ver
wachten als men de berekeningen uitvoert met behulp van admittantiegrootheden. In deze
gedachtengang past een beschrijving van de actieve elementen met behulp van admittantieparameters (y-parameters). Buizen en veldeffecttransistoren beschrijft men gewoonlijk met
een steilheid en een inwendige weerstand, dus in feite reeds mety-parameters. Deze kunnen
hier direct fysisch geïnterpreteerd worden en hangen weinig af van de frequentie. Voor
bipolaire transistoren is dit niet het geval, de y-parameters hangen hier sterk af van de
frequentie. Echter, een selectieve versterker werkt slechts in een betrekkelijk smal frequentiegebied en in deze smalle frequentieband mogen de y-parameters gewoonlijk wel
als constanten worden beschouwd zodat het werken hiermee ook in dit geval zeer doelmatig
is. Het is dan ook algemeen gebruikelijk bij berekeningen aan selectieve versterkertrappen
met deze grootheden te werken. Men geeft van de y-parameters dan afzonderlijk het reële en
imaginaire deel (van yf veelal modulus en argument). Dus y4 = g{ 4-jcoCj; yo=jcuCo, enz.
Voor een pentode is dus yf=sB; g0=sa; Co=Cak;gj = 0 en C{ = Cik. Bij een pentode is yr~0,
daar Cag zeer klein is. Voor een veldeffecttransistor gelden analoge betrekkingen.
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10.6.2. Enkele voorbeelden van berekeningen
Voorbeeld 1. Van de door Tl gevormde versterkertrap in fïg. 10.18 wordt gevraagd te
bepalen de spanningsversterking en de bandbreedte. De afstemfrequentie is 500 kHz. De
zelfinductie van de spoel is 300 pH. De serieweerstand van L is 10 Q, de eigencapaciteit C,
van de spoel is 10 pF. De aftakking is zo uitgevoerd dat de wikkelverhouding n = 4. Van
de transistoren zijn de reële en imaginaire delen der y-parameters gegeven. De bedradingscapaciteiten worden verwaarloosd. Rt en R2 zijn groot ten opzichte van l/gie. Tevens
wordt gevraagd C te berekenen.
Gegeven is gie = 0,25 mA • V “1, dus rle = 4 kQ; Cic = 70 pF;
gM = 4 p A ■ V "l, dus rM = 250 kQ;
= 4 pF;
yte is reëel en bedraagt 37 mA • V"1; yrc = 0.
Het vervangingsschema van de trap met Tl is gegeven in Tig. 10.19a. We transformeren de
ingangsimpedantie van T2 naar de primaire zijde van de spoel, zodat we een volledige
parallelkring krijgen. Vervolgens vervangen we alle parallel geschakelde weerstanden en
capaciteiten door R, en C,.
Nu is Ct= l/(t^L) = 338 pF. R = L/(rCt) = 89 kQ.
n2rie = 64 kQ. Cie/n2=4,5 pF. Rl=R//roe//n2rie=32,5 kQ.
C = Ct- - C, - Cie/n2 « 320 pF.
De kwaliteitsfactor Q, van de gehele combinatie is Rt{(Ct/L)*} =35. De bandbreedte is dus
B=f0/Qt= 14 kHz. De spanning over de gehele kring is — yfeR,Ui; op de aftakking is de
spanning dus —yfeRtUj/n. De spanningsversterking is dus — yuRJn= —300.
Opmerking : bij een praktische transistor zal men niet altijd zonder meer yre = 0 mogen
stellen. Door een kleine uitbreiding van de schakeling kan men echter het effect van yre
compenseren [zgn. neutrodynisatie, zie hfdst. 6. deel III (Technica 37)].
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Fig. 10.18. Selectieve versterkertrap met transistor.
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Fig. 10.19a. Vervangingsschema bij fig. 10.18; b. transformatie van secundaire belasting op de
primaire wikkeling; c. vereenvoudigde weergave van b.
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Voorbeeld!. In de schakeling van fig. 10.20 worden twee gelijke n-kanaal MOS-transistoren gebruikt,
waarvan de tweede als ‘source-follower’ is geschakeld. In het gekozen instelpunt geldt gm = l,5
mAV-1; C,,=6 pF; Cds = l pF; Cdg = O,25 pF; rd = 20 kQ. De gate-lekweerstand Rt bedraagt
2 MO. De source-weerstand
van de source-follower bedraagt 1 kQ.
Gevraagd wordt de kring zo te dimensioneren dat de versterker is afgestemd op /o = 4,5 MHz,
terwijl de bandbreedte B = 900 kHz. De versterking dient zo groot mogelijk te zijn.
We merken op dat de source-follower slechts dient om een lage uitgangsimpedantie re realiseren
en niet bijdraagt tot de selectiviteit. De ingangsimpedantie van de source-follower is capacitief en
bedraagt, zoals men gemakkelijk ziet,
Cdg + Cp/(l+0mK,)^O,9 pF.
Fig. 10.21 geeft het vervangingsschema van de eerste trap. Hierin is Ct de ingangscapaciteit van de
source-follower en RL is de tot parallel weerstand getransformeerde verliesweerstand van de spoel.
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Fig. 10.20. Selectieve versterkertrap met MOST.
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Fig. 10.21. Vervangingsschema bij fig. 10.20.
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Fig. 10.22. Vereenvoudiging van fig. 10.21.
De koppelcapaciteit Cs kan als kortsluiting worden opgevat en is weggelaten. Het schema van fig.
10.21 kan vereenvoudigd worden tot dat van fig. 10.22, waarin alle parallel geschakelde weerstanden
en capaciteiten zijn gecombineerd tot Rp en Cp. Nu moet Qp=f0/B = 5. Er geldt Qp=Rp (Cp/L)* =
RpCpu)0. De versterking is zo groot mogelijk als Rp zo groot mogelijk is. Daar Qp gegeven is, wordt
de versterking maximaal als Cp zo klein mogelijk gekozen wordt. De kleinst mogelijke waarde van
Cp wordt bepaald door de som der aanwezige parasitaire capaciteiten, de eigencapaciteit van de
spoel en de bedradingscapaciteiten. De beide laatste capaciteiten zijn uiteraard niet precies bekend,
zodat we hiervoor een schatting moeten doen. Een redelijke aanname is in dit geval dat de totale
capaciteit Cp ongeveer 20 pF bedraagt. L volgt dan uit coo= (LCP)~*. Met Cp = 20 pF wordt L = 62
gH. Verder moet Rp = Qp/cooCp=8,9 kQ. Om R te kunnen berekenen moeten we rd en RL kennen.
Rl moeten we weer schatten, rd is gegeven. Een redelijke schatting voor de verliesweerstand van de
spoel is 15 Q.
Opmerking: Dit lijkt wellicht een hoge schatting, echter moet bedacht worden dat bij de gegeven
frequentie het skineffect een niet te verwaarlozen rol speelt. Bovendien bedenke men dat het in het
onderhavige geval zinloos is veel moeite te doen een verliesarme spoel te construeren, er moet
immers toch extra demping over de kring worden aangebracht om de vereiste bandbreedte te be
reiken.

Dan is RL = Wo L2/r x 200 kQ. Om Rp«8,9 kQ te verkrijgen moet nu R= 17,5 kQ. Blijkt bij meting
aan de aldus opgebouwde schakeling dat niet voldoende nauwkeurig voldaan wordt aan de ge
stelde eisen, dan varieert men de kringgrootheden totdat dit wel het geval is.
De versterking bij f0 bedraagt nu l_J'/Ui= — gmRP= —66. Aangezien, geheel als bij de kathodevolger.Uo=UógmR,/(l +gmRs) is Uo/Uj« -59.

10.7.GEKOPPELDE KRINGEN
De selectiviteit die men met een enkele resonantiekring kan bereiken is beperkt, daar de
steilheid van de flanken der resonantiekromme vrij klein is. Men kan de selectiviteit ver
beteren door enkele kringen in cascade te schakelen. Men neemt dan in een aantal achter
elkaar geschakelde versterkertrappen in elke trap één kring op. De kringen zijn dan van
elkaar gescheiden door actieve elementen.

233

M

+

<4

c2
1=9^

L,

L2

K2

Fig. 10.23. Gekoppelde kringen.

+
Uo

C2
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Een betere selectiviteit kan men bereiken door meer gecompliceerde banddoorlatende
filters te gebruiken. Hiertoe past men vaak gekoppelde kringen toe. De koppeling kan
capacitief of inductief zijn, men past meestal inductieve koppeling toe. Fig. 10.23 geeft voor
dit geval het algemene schema. De stroombron I=gmUi vertolkt de uitgangsstroom van
een buis of transistor. De uitgangsimpedantie van de sturende trap en de ingangsimpedantie van de belastende trap kan men zich opgenomen denken in de kringimpedanties.
Voor een nadere beschouwing beperken we ons tot het geval van het zgn. symmetrische
bandfilter, waarvoor geldt Rt = R2 = R', Lx = L2 = L\. CÏ = C2 = C. De berekening kan
verschillend opgezet worden; een eenvoudige behandeling verkrijgt men door uit te gaan
van seriekringen. Voor het schema van fig. 10.24 gelden de volgende betrekkingen:
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Ii(r+jcoL+ 1/jcuC) —12 jcoM = U,

(10.3)

I2(r+jcoL+ 1/jcoC) —IIjcoM = 0,

(10.4)

Uo = I2/jü)C.

(10.5)

Voeren we weer in r+ l/jcoC+jcoL = r(l +jQv), dan volgt uit (10.3), (10.4) en (10.5)

u0 =

MU/C
r2(l+jvQ)2 + aj2M2

MU/Cr2
(l+jvQ)2 + a>2M2/r2

(10.6)

Voeren we nu de koppelfactor /< in, gedefinieerd door k = M/(LïL^ = M/L en bedenken
we dat a?0=(LC)- i en Q = (DQL!r, dan gaat (10.6) over in

Uo _
kQ2
U
(l+jvQ)2 + (/cQ)2(cu2/a)?)

(10.7)

In de overdrachtsfunctie Uo/U = /(co/w0) treden blijkbaar Q en kQ op als parameters.
Variaties van Q bij een gegeven waarde van kQ blijken betrekkelijk geringe invloed te heb
ben, de parameter kQ domineert sterk in het gedrag van het netwerk. In het resonantiegebied is verder co/coo praktisch constant (%1), zodat het gedrag van het netwerk over
zichtelijk kan worden weergegeven met behulp van een schaar krommen |U0/U| =ƒ (v) met
kQ als parameter bij een vaste waarde van Q. Fig. 10.25 schetst zo’n schaar krommen. Langs
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de abscis is de verstemming aangegeven in kHz bij vier waarden van de resonantiefrequentie. Men ziet hieruit dat het moeilijk is om bij een hoge waarde van de resonantiefrequentie een grote absolute selectiviteit te bereiken.
Uit de figuur blijkt dat de resonantiekrommen aanzienlijk steilere flanken hebben dan
die van één enkele afgestemde kring. De selectiviteit is dus beter.
We kunnen drie gevallen onderscheiden:
1. kQ< 1. We noemen dit onderkritische koppeling.
2. kQ = 1, zgn. kritische koppeling. Bij onderkritische en bij juist kritische koppeling ver
toont de resonantiekromme geen ‘zadel’, d.w.z. de maximale waarde treedt op voor
co=coo.
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Fig. 10.26a. Omzetting van paralleldemping in seriedemping; b. omzetting van stroombron in
spanningsbron; U'= — (^mU|)/(jcoC).
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3. kQ > 1, zgn. overkritische koppeling. De resonantiekromme vertoont een ‘zadel’, de
maximumwaarden liggen bij waarden van co die naast de resonantiefrequentie liggen.
Een te diep ‘zadel’ is hinderlijk, de versterking in de doorlaatband is dan niet voldoende
gelijkmatig. Meestal past men daarom geen sterkere koppeling toe dan die waarbij
kQ % 1,5.
We moeten nu nog het verband leggen tussen het schema van fig. 10.23 en hét reken
schema van fig. 10.24. Dit is zeer eenvoudig: de parallelweerstand R kunnen we op de
bekende manier direct omzetten in een serieweerstand r. We krijgen dan fig. 10.26a. De
combinatie van de stroombron en
vervangen we nu door een spanningsbronschema
(fig. 10.26b). De spanningsbron U' heeft hierin de sterkte U'= — (0mUj)/(jcoC). Vullen we in
(10.7) in plaats van U deze nieuwe waarde U' in, dan gaat (10.7) over in

-

Uo =

jcoC

(10-8)

(l+juQ)2 + (/cQ)2(co/co0)2

We merken op dat in de teller nu een factor 1/co voorkomt. In het resonantiegebied varieert
deze echter weinig, we maken dus geen grote fout als we de teller constant denken. De
grafieken van fig. 10.25 blijven dus bij benadering geldig.
De gegeven beknopte berekening kan dienen om een algemene indruk te krijgen van de
eigenschappen van gekoppelde kringen. Voor praktische berekeningen maakt men veelal
gebruik van genormaliseerde grafieken en tabellen.
10.8.SELECTIEVE SCHAKELINGEN ZONDER ZELFINDUCTIE

In sommige gevallen is het gewenst het gebruik van zelfinducties te vermijden, bijv, bij filters voor
zeer lage frequenties, waarin men grote spoelen met ijzerkemen zou moeten toepassen of wanneer
de selectieve schakeling deel uitmaakt van een geïntegreerd micro-elektronisch circuit.
Een passief filter dat alleen uit weerstanden en condensatoren is opgebouwd kan slechts een be
perkte selectiviteit opleveren. De selectiviteit van zulke systemen kan men echter sterk opvoeren
door ze op te nemen in actieve circuits. Men spreekt dan van zgn. actieve filters. Dit onderwerp staat
tegenwoordig in het centrum der belangstelling omdat in micro-elektronische circuits het gebruik
van zelfinducties indien enigszins mogelijk vermeden moet worden. Een algemene behandeling
van deze materie valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. Als illustratie van het bedoelde principe
wordt hier volstaan met een eenvoudig voorbeeld, dat niet nader wordt uitgewerkt.
Fig. 10.27 toont een zgn. ‘dubbel-T’-netwerk. Het berekenen van de overdrachtsfunctie met
behulp van de maas- en knooppuntsvergelijkingen eist vrij omslachtig (zij het in principe eenvoudig)
rekenwerk.
Men vindt hiervoor
V.

1~P2
1—02 + 4j/7

4 4-ju’

waarin

v=P —-

P
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Fig. 10.27. Dubbel T-netwerk.
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Fig. 10.28. Polaire figuur van het dubbel T-netwerk.
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Fig. 10.29. Amplitude-frequentie karakteristiek van het dubbel T-netwerk.

238

Ui'

A

P
(a)

(b)

Wo

U)

■>

Fig. 10.30a. Opbouw van tegengekoppelde versterker; b. amplitudekarakteristiek van tegengekop
pelde versterker met dubbel T-netwerk.
met /? = a)/too en cu0= 1/CR. De polaire figuur hiervan is een cirkel (tig. 10.28). We zien hieruit dat
bij (o = a>0 volledige onderdrukking optreedt. De amplitudekarakteristiek heeft dus de gedaante
als gegeven in fig. 10.29. Door dit netwerk nu te gebruiken als 0-circuit in een tegengekoppelde
versterker (fig. 10.30a) kan men bereiken dat voor de frequentie oj0 geen tegenkoppeling optreedt
(dus grote resulterende versterking), terwijl voor andere frequenties wel tegenkoppeling optreedt
en wel sterker naarmate de frequentie verder van coo afligt. De versterkerschakeling heeft dus een
doorlaatkarakteristiek die een scherpe resonantiepiek kan vertonen (fig. 10.30b). Door de verster
king groot te maken kan men een grote selectiviteit bereiken.
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11. TOEPASSINGEN VAN NIET-LINEAIRE
VERSCHIJNSELEN; MODULATIE EN
FREQUENTIECONVERSIE

1 1.1. AMPLITUDEMODULAT1E

11.1.1. Inleiding
Het komt veelvuldig voor, met name in de meettechniek en in de communicatietechniek,
dat een elektrisch signaal, dat een zekere informatie draagt, overgedragen moet worden
met behulp van een gegeven overdrachtskanaaL Zo’n ter beschikking staand overdrachtskanaal is vaak niet geschikt voor een directe overdracht van het aangeboden signaal. Als
voorbeelden van te verwerken signalen kunnen genoemd worden signalen afkomstig van
een microfoon (audiosignaal), een televisiecamera (videosignaal), een meetopnemer, een
digitale rekenmachine. In het laatste geval heeft men te maken met in de vorm van pulsreeksen gecodeerde informatie.
Men kan elk gegeven signaal ontleden in sinusvormige componenten en het karakteri
seren door zijn frequentiespectrum. De eigenschappen van transmissiekanalen kan men
eveneens karakteriseren door hun overdracht voor sinusvormige signalen (amplitude- en
fasekarakteristiek). De oorspronkelijke signalen zijn meestal laagfrequentsignalen, d.w.z.
hun frequentiespectrum omvat een frequentiegcbied vanaf zeer lage frequenties tot een
bepaalde hoogste frequentie (audiosignalen van ca. 15 Hz tot ca. 20 kHz, videosignalen tot
5 a 10 MHz). Voor de transmissie kan men gebruik maken van kabelverbindingen of van de
vrije ruimte (draadloze overdracht). Met behulp van kabel is het in principe mogelijk laagfrequente signalen over te brengen. In vele gevallen geeft men er echter de voorkeur aan de
aangeboden informatie in een ander deel van het spectrum over te dragen dan dat wat
omvat wordt door het signaal. Bij draadloze transmissie is directe overdracht van het
If-signaal zelfs niet mogelijk. In alle gevallen dat de voor transmissie beschikbare band niet
overeenkomt met het signaalspectrum moet de oorspronkelijke informatie verplaatst
worden naar de beschikbare frequentieband. Het komt ook wel voor dat van een noodzaak
tot transport van de informatie in feite geen sprake is, doch dat het karakter van het signaal
moeilijkheden geeft bij de directe verwerking. Dit geval doet zich met name vaak voor in de
meettechniek, waar men soms te maken heeft met zeer kleine signalen, waarin zeer lang
zame variaties voorkomen. Het signaalspectrum omvat dan componenten van extreem
lage frequentie. Ook in zulke gevallen kan het doelmatig zijn de informatie eerst over te
brengen naar een beter hanteerbaar frequentiegebied alvorens men tot be- en verwerking
van het signaal overgaat.
11.1.2. Principe van de amplitudemodulatie
Het overbrengen van de signaalinformatie naar een voor transport of bewerking geschikte
frequentieband vindt in principe plaats door in de beschikbare band een draaggolf te
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kiezen (sinusvormig signaal van constante amplitude en frequentie) en deze te moduleren
met het signaal dat de over te brengen informatie bevat. Er zijn verscheidene vormen van
modulatie mogelijk. De eenvoudigste, nog altijd zeer veel toegepaste vorm, is de amplitudemodulatie. Hierbij laat men de amplitude van de draaggolf variëren in het ritme van het over
te brengen If-signaal (fig. 11.1). Is de draaggolf te schrijven als A cos cot, en stellen we het
If-signaal voor door S(ï), dan is het gemoduleerde signaal te schrijven als M(r) = 4[l 4mS(t)] cos cot. Wanneer S(t) een enkelvoudig sinusvormig signaal is, dus S(r) = cos/u,
dan wordt M(t) = A cos cot + Am cos pt cos cot=A cos cot+$Am cos (co + p)t+?Am cos
(co — g) t. Het frequentiespectrum omvat dus drie componenten, te weten de draaggolf (co) en
twee zgn. zijbandcomponenten op (co4-/x) en op (co—p). Fig. 11.2 toont de golfvorm,
fig. 11.3 het frequentiespectrum; m heet de modulatiediepte, men drukt m ook wel uit in
procenten, dus bijv, m = 0,3 ofm = 30 %. Bij m = 1 wordt de amplitude van het gemoduleerde
signaal in de ‘dalen’ van S(t) juist nul. De omhullende van m(t) is nog juist een getrouwe
replica van S (t). Maakt men m > 1, dan is dit niet meer het geval (ga dit na), men spreekt dan
wel van overmodulatie.
Opmerking: men neme er goede nota van dat modulatie iets anders is dan superpositie.
Superpositie van een If-signaal en een draaggolf levert geen zijbanden op. De golfvorm
heeft een geheel ander karakter (fig. 11.4).

Men kan de in amplitude gemoduleerde draaggolf ook voorstellen met behulp van een
vectordiagram (fig. 11.5). De draaggolfvector roteert met de hoekfrequentie co, de zijbandvectoren maken op ieder moment gelijke hoeken met de draaggolfvector en roteren met
hoekfrequenties (co 4-^), resp. (co—/.i).
Als het modulerende signaal S(t) niet sinusvormig is kan het volgens Fourier ontbonden
worden in sinusvormige componenten, die tezamen een bepaalde ‘frequentieband' innemen.
Het modulatieproces doet dan twee zijbanden ontstaan met gelijke bandbreedte (fig. 11.6).
We merken op dat de informatie, die het oorspronkelijke signaal bevat geheel aanwezig
is in elk der gevormde zijbanden. In principe is het dus voldoende als we slechts één zijband
overdragen; als we dit doen behoeft er in het geheel geen informatie verloren te gaan.
Gaan we nu eens na hoe het vermogen van het overgedragen gemoduleerde signaal ver
deeld is over de draaggolf en de zijbanden: bij modulatie met een enkelvoudig sinusvormig
signaal is de amplitude van de draaggolf A, die van elk der zijbanden jmA. Is Pd het ver
mogen in de draaggolf, en zijn P{ en P2 de vermogens overgedragen in de zijbanden, dan is
dus Pd :Pl .p2 = ï :|m2 :|m2. Hieruit blijkt dat, zelfs wanneer m = 1 (100% modulatie), het
vermogen in de draaggolf, die geen informatie overdraagt, tweemaal zo groot is als het ver
mogen in de zijbanden, die de informatie overdragen. Het energetisch rendement van de
informatieoverdracht is dus slecht. Bovendien bevatten beide zijbanden dezelfde infor
matie, het gebruik van de ruimte in de frequentieband die het overdrachtssysteem kan
overdragen is dus eveneens slecht.
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De beschreven wijze van amplitudemodulatie noemt men tweezijbandmodulatie met
niet-onderdrukte draaggolf. Hoewel deze methode zeer onzorgvuldig omspringt met de
energie en de voor de overdracht beschikbare frequentieband past men haar toch vaak toe,
met name in de omroeptechniek. De reden hiervoor is dat de demodulatie (detectie) van
zo'n signaal zeer eenvoudig is omdat, wanneer m< 1, de omhullende van M(t) overeen
komt met het te demoduleren signaal S(r). Men kan de demodulatie op zeer eenvoudige
wijze tot stand brengen met een zgn. ‘omhullende-detector’, in principe een conventionele
gelijkrichtschakeling. Zo'n schakeling kan echter alleen de omhullende goed herkennen
als co > /.i en als m niet te groot is. Aan de eerste eis is te voldoen door de draaggolffrequentie
hoog genoeg te kiezen, men kiest in de praktijk meestal co 10 //, verder kiest men m< 1,
hoewel het energetisch rendement van de informatieoverdracht hierdoor zeer slecht wordt.
In de omroeptechniek weegt echter de eenvoud van de ontvangerschakeling zwaar, men
heeft slechts één zender en zeer vele ontvangers, het is daardoor economisch verantwoord
aan de zendzijde complicaties te aanvaarden ten voordele van de constructie van de ont
vangers.
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Fig. 11.1. Amplitudemodulatie van een draaggolf.
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Fig. 11.2. Amplitudegemoduleerd signaal.
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Fig. 11.3. Frequentiespectrum van amplitudegemoduleerd signaal bij sinusvormige modulatie.
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Fig. 11.4. Superpositie van If-signaal en draaggolf.
Fig. 11.5. Vectorvoorstelling van draaggolf met sinusvormige modulatie.
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Fig. 11.6. Frequentiespectrum bij niet-sinusvormig modulerend signaal.

11.1.3. Onderdrukking van de draaggolf; enkelzijband- en kwadratuurmodulatie
Een sterke beperking van de uitgezonden energie verkrijgt men door de draaggolf te onder
drukken. Het gemoduleerde signaal heeft dan de vorm M(t) = A • S(t) cos cot. Er ontstaan
uitsluitend zijbanden: cos /U cos cot = | cos (co+n) 14-1 cos (co — /.i) t.
De omhullende van M(t) is niet meer een getrouwe replica van S(t), omhullendedetectie is derhalve niet meer mogelijk. Om het signaal te demoduleren moet men in
principe M(t) vermenigvuldigen met cos cot. Immers is
M (t) cos cot = [/IS(t) cos cot] cos cot = A • S(t) cos2 cot

%A • S(t) + jA • S(t) cos 2cot.
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De term op de dubbele draaggolffrequentie 2co kan gemakkelijk verwijderd worden met
behulp van een filter. Blijkbaar is voor demodulatie nu een hulpsignaal cos cot in de ont
vanger nodig, d.w.z. een signaal dat in frequentie en fase precies overeenstemt met de aan de
zendzijde gebruikte draaggolf. Men spreekt daarom van synchrone detectie.
De benodigde bandbreedte is nu nog tweemaal zo groot als de bandbreedte van S(t). De
informatietheorie leert dat de voor transmissie benodigde frequentieband minstens de
zelfde bandbreedte als S(t) moet hebben als volledige overdracht van de informatie-inhoud
van S(t) wordt verlangd. Blijkbaar kan men dus door de modulatiemethode beter te kiezen
de benodigde bandbreedte nog met een factor twee verkleinen. Hiertoe bestaan er twee
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat men slechts één der zijbanden overdraagt en
de andere (met behulp van een filter of op andere wijze) aan de zendzijde onderdrukt.
Zij S(t) = cos fit, en onderdrukt men de benedenzijband, dan zendt men slechts $A cos (co+
li)t uit. Door synchrone detectie kan men S(t) weer terugvinden, immers
A cos(co+n)t cos a)t = jA cos[(2co4-^)r] 4-|/l cos ut.

Door filteren verwijdert men weer de term op (2co+/z). Men noemt deze methode éénzijband- of enkelzijbandmodulatie. Deze methode wordt in de communicatietechniek veel
toegepast. Het probleem is hier het vormen van de ‘referentietrilling’ cos cot in de ontvanginrichting. Op de methoden die daartoe bestaan gaan we hier niet in.
De tweede mogelijkheid is dat men wel beide zijbanden overdraagt, maar dat men deze
dubbel moduleert, dus met twéé signalen, resp. Sj(r) en S2(t). Men richt de modulator zó
in dat deze Sj(ï) vermenigvuldigt met cos cot en S2(t) met sin u)t. Men spreekt in dit geval
van kwadratuurmodulatie. De beide signalen Sx(t) en S2(t) worden weer teruggewonnen
d.m.v. synchrone detectie. We hebben dus M(t)= Sx(t) cos a)t4-S2(t)sin cot. Door ver
menigvuldigen met cos cot, resp. sin cot krijgen we

M (t) cos (ot = Sx (t) cos2 (Dt + S2(t) sin cot cos cot
= lS1(f) + ïSi(t)cos 2cot + |S2(t)sin 2cot,

en
M(r) sin cot = Sx(t) cos cot sin cot 4-S2(t) sin2 cot
= jSjiJsin 2cot+|S2(t) —|S2(t)cos 2cot.

Door filteren verwijdert men de termen op 2co_, zodat slechts de oorspronkelijke signalen
SJt) en S2(t) overblijven. Men geeft Sr(t) en S2(t) wel aan met Z(t)-‘in-phase’ en Q(f)‘quadrature’.
Terzijde merken we op dat men het somsignaal dat bij kwadratuurmodulatie ontstaat, ook kan
beschouwen als een signaal dal zowel in amplitude als in fase gemoduleerd is. Fasemodulatie wordt
behandeld in hoofdstuk 12, we volstaan hier met de opmerking dat bij deze vorm van modulatie
niet de amplitude, doch de fasehoek van de draaggolf varieert in het ritme van het modulerende
signaal.
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Dat men het genoemde somsignaal inderdaad zo kan beschouwen ziet men gemakkelijk in aan
de hand van een eenvoudige goniometrische operatie. We kunnen schrijven
=
cos cot 4-S2(t) sin <ot = {Sj(t) + S2(t)}4• cos [cot —<p(t)],
waarin <p(t) = arctan S2(t)/S1(t). De amplitude varieert dus volgens [S?(t) + S2(r)]\ de fase volgens
arctan S2(t)/St(t).
Voor de opbouw van een kwadratuurmodulator maakt men gebruik van twee enkelvoudige
modulatoren (fig. 11.7), de bijbehorende demodulator bestaat uit twee enkelvoudige demodulatoren (fig. 11.8).
'd/cos cot

Si(Ö

Modulator 1

$i(t) cos tot

M(r) = Si(t) cos a)t + S2(t) sin wt

&——•

S2(t)

Modulator II

S2(t) sin col

i sin ojt

Fig. 11.7. Opbouw van kwadratuurmodulator.

\|/cos Ü)t

Demodulator I

Filter

Demodulator II

Filter

5.(0

r sin (ot
Fig. 11.8. Opbouw van demodulator voor in kwadratuur gemoduleerde signalen.
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Men zou kunnen menen dat combinatie van beide genoemde technieken het mogelijk
maakt om binnen een frequentieband met de omvang van de frequentieband van hel
modulerende signaal tegelijk twee signalen St(t) en S2(t) over te dragen. Deze gedachte is
echter onjuist: wanneer men bij kwadratuurmodulatie één zijband onderdrukt, is geschei
den detectie in de ontvanger niet meer mogelijk; de signalen spreken dan volledig in elkaar
over, zoals men gemakkelijk kan nagaan. Men noemt deze vorm van overspreken kwadraluuroverspreken (Engels: quadrature cross-talk). Kwadratuuroverspreken ontstaat ook
als op de transmissieweg de beide zijbanden ongelijk worden versterkt of ongelijke fasedraaiing ondergaan.

11.2.SCHARELINGEN VOOR AM PLITUDEMODULATIE

Een in amplitude gemoduleerd signaal kan, zoals we gezien hebben, geschreven worden als
het produkt van een modulerend signaal en een draaggolf. Om het produkt van twee sig
nalen te vormen is in elk geval een niet-lineair proces nodig. Een modulatorschakeling
moet dus een niet-lineair element bevatten. Het eenvoudigste niet-lineaire element is de
niet-lineaire ohmse tweepool (niet-lineaire weerstand). Men kan hiertoe een diode gebrui
ken. Fig. 11.9 illustreert het principe van de diodemodulator. Fig. 11.10 geeft een mogelijke
uitvoeringsvorm. De kleine condensator C vormt een kortsluiting voor de hf-draaggolffrequentie co.
Als de diodekarakteristiek voorgesteld wordt door
i — alw+o2u24-a3u34-...

en we stellen

u = A cos cot + B- S(t).
dan is

i=

cos wt+B-S(t)] + «2[/l cos cor + BS(r)]2 + a3[>l cos cot + B- S(r)]3 + ...

= atA cos cot + atB S(t) + a2A2 cos2 cot + a2B2 ■ S2(t) + 2a2A B cos cot-S(t) + ...
Naast de gewenste termen atA cos cot + 2a2A - B cos cot - S(t), die samen het gemoduleerde
signaal vormen, treden nog vele ongewenste termen in de stroom op. Wanneer de uitgangskring voldoende selectief gemaakt wordt treden deze termen echter niet in de spanning
over de kring op. De kring moet dus afgestemd worden op de frequentie co en zo breed zijn
dat de zijbanden eveneens doorgelaten worden.
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Fig. 11.9. Principe van de diodemodulator.
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Fig. 11.10. Mogelijke uitvoeringsvorm van de diodemodulator.

Men kan ook gebruik maken van de niet-lineariteit van de stuurkarakteristiek van een
buis of transistor-resp. /A = f(UG) en Ic = f(UBE)-en zo modulatie en versterking met
elkaar combineren. Fig. 11.11 toont een mogelijke schakeling. C heeft dezelfde functie als
in fig. 11.10. Fig. 11.12 geeft een alternatieve schakeling, waarbij het If-signaal aan de emitter
wordt toegevoerd. De circuits voor S(r) en voor cos ajt zijn nu niet direct met elkaar ver
bonden en beïnvloeden elkaar minder sterk. Een bezwaar is echter dat S(t) werkt op de lage
ingangsimpedantie van het emittercircuit, waardoor meer vermogen nodig is voor de
sturing.
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c-1S(r)

Fig. 11.11. Modulatie met behulp van een transistor.

In de aangegeven schakeling is de transistor in klasse B ingesteld (UER = Q) om een sterke niet-lineariteit te verkrijgen. Men kan ook instelling in klasse A of klasse C toepassen. Instelling in klasse B of
C introduceert een sterke niet-lineariteit doordat de scherpe knik bij het alknijppunt dan deel uit
maakt van het werkgebied. De keuze van de aard van het niet-lineaire verband dat gebruikt wordt
om modulatie te verkrijgen, hangt af van de vraag welk compromis men wenst tussen modulatievervorming, aanwezigheid van harmonischen van de draaggolf en rendement van het modulatieproces. Onder modulatievervorming verstaat men de bij het modulatieproces optredende vervor
ming van het modulerende signaal, zodat bij demodulatie een vervormd signaal teruggevonden
wordt. Dat deze vervorming in principe optreedt is direct te begrijpen: ten gevolge van de niet-lineaire karakteristiek ontstaan ook harmonischen van S(r), die samen met S(t) zelf op de draaggolf
worden gemoduleerd en bij demodulatie niet te scheiden zijn van het gewenste signaal S(t). Het
optreden van harmonischen van de draaggolffrequentie behoeft geen bezwaar te zijn wanneer deze
zover van de grondfrequentie afliggen dat ze gemakkelijk met behulp van een filter kunnen worden
verwijderd. Dit is echter niet altijd het geval: soms strekken de zijbanden van de gemoduleerde
draaggolf zich uit tot in de nabijheid van een harmonische van de draaggolf. Bij het ontwerpen van
modulatorschakelingen moet men zich dus terdege bezinnen op de vraag welke eisen prioriteit
hebben. Wil men weinig harmonischen hebben, dan zal vaak toepassing van een kwadratische
karakteristiek aantrekkelijk zijn. De aangewezen componenten zijn dan bepaalde huistypen en
MOS-transistoren, bipolaire transistoren zijn in zo’n geval minder goed bruikbaar door hun
exponentiële karakteristieken.
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Fig. 11.12. Modulerend signaal in de emitterketen.
Bij grote zenders moet de modulator een groot vermogen afgeven aan de antenne. Het
rendement van de modulator is dan belangrijk. Men past daarom steeds klasse C-insteïling
toe. Voor zeer grote vermogens is men aangewezen op buizen. De belangrijkste vormen van
modulatie die men in dit geval toepast zijn roostennodulatie en anodemodulatie. Fig. 11.13
toont het principe van roostermodulatie.
De hoogfrequentspanning op de draaggolffrequentie geeft stroomimpulsen in de
anodeketen. De modulerende If-spanning S(t) kan worden opgevat als een variatie van de
instelspanning UG waardoor de amplitude en de openingshoek der anodestroomimpulsen
varieert. Omdat de buis in klasse C is ingesteld, is een benadering van de stuurkarakteristiek met behulp van een machtreeks ontoereikend, immers het werkgebied omvat nu een
scherpe knik bij het afknijppunt. Een gedetailleerde analyse kan plaatsvinden o.a. met
behulp van grafische of semi-analytische methoden. Het blijkt dat er een bij benadering
lineair verband bestaat tussen de amplitude van de eerste harmonische van de anodestroom
(frequentie co) en de totale roosterinstelspanning, d.i. UG + S(t); de modulatiekarakteristiek
is bij benadering recht. In formule:
iaw = K[UG + S(t)] cos COt.

Als S(t) = B cos fit, dan is
iM = K [l/G + B cos fit] cos cot = KUG(l+m cos ut) cos cot.

Door de variatie van de momentele instelspanning ten gevolge van S(t) varieert de ope
ningshoek sterk. We hebben dus soms bijna klasse B-instelling en soms sterk klasse Cinstelling. Een nadere beschouwing toont aan dat dit het rendement ongunstig beïnvloedt.
Daar staat tegenover dat het vermogen dat de bron S(t) moet leveren laag is.
Fig. 11.14 geeft het principe van anodemodulatie. De triode is weer ingesteld in klasse C.
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Fig. 11.13. Roostermodulatie.
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Fig. 11.14. Anodemodulatie.

De modulerende spanning S(f) kan nu worden opgevat als een (t.o.v. de draaggol (frequent ie)
langzame variatie van de instelspanning van de anode. De stroom door de afgestemde
kring in de anodeketen blijkt weer nagenoeg evenredig te zijn met deze instelspanning. Er
is dus weer een lineaire modulatiekarakteristiek :
'aw — K [^A + S(03 COS 0)t = & [^A + ö COS Ut] COS COt

= Kt/A(l +m cos fit) cos wt.
Het rendement van de anodemodulator is groter dan dat van de roostermodulator, echter
moet nu de bron van het modulerende signaal S(t) een belangrijk vermogen leveren, daar
deze werkt op de betrekkelijk lage inwendige weerstand van de buis. Het rendement van
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het geheel (modulator 4-stuurtrap) is ongeveer gelijk in beide gevallen. Wanneer het moei
lijk is om de stuurtrap een groot vermogen te laten afgeven, dan verdient roostermodulatie
de voorkeur. Dit is het geval bij modulatiesignalen met grote bandbreedte (bijv, televisie
signalen).
11.3. SC MAKELAAR MODULATOREN

Bij zgn. schakelaarmodulatoren wordt de modulatie tot stand gebracht doordat het signaal
S(t) wordt in- en uitgeschakeld in het ritme van de draaggolffrequentie. In feite doet deze
situatie zich al min of meer voor bij de beschreven schakelingen met klasse C-insteiling,
waarbij de buisstroom een pulserend karakter heeft in het ritme van de draaggolffrequentie.
Fig. 11.15 illustreert het principe.
De schakelaar Sw wordt geopend en gesloten in het ritme van de draaggolffrequentie.
We kunnen dit mathematisch formuleren door de stroom te schrijven als het product van
S(l) en een schakelfunctie P(t), d.i. een blokgolf in het ritme van de draaggolf (fig. 11.16).
welke afwisselend de waarden 0 en 1 aanneemt. We kunnen P(t) ontbinden in een Fourierreeks: P(t) = a0 + ai cos wt + a2 cos 2cot4- ...an cos ncot. Dus als S(t)=cos/zt:

M(t) = S(t)P(t) = (a0 + fli cos ü>£4-«2 cos 2cot4- ...)(cos ut)
= a0 cos jut4-at cos cot cos fit4-a2 cos 2cot cos ^t+ ...
= a0 cos zzf4-jfli cos(co —p)t4-cos(a>4-/z)t4- ja2 cos(2w — n)t +
4-|a2 cos(2co4-/z)t4-...

(w)

Sw

Fig. 11.15. Principe van de schakelaarmodulator.
P(t)|

1
0

Fig. 11.16. Schakelfunctie.
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Fig. 11.17. Collectormodulatie.

De afstemkring werkt als filter, zodat alleen de termen met hoekfrequenties co, co+iien
co—fi een spanning op de kring opleveren. De spanning op de kring heeft dus de gedaante
cos (co
cos(co + /z)t, d.i. een gemoduleerd signaal met onderdrukte draaggolf. Men kan de schakeling ook zo inrichten dat de draaggolf eveneens op de kring ver
schijnt. Dit bereikt men in principe door de schakelaar te laten werken op een signaal van
de vorm [l+kS(r)].
De schakelaar kan men op verscheidene manieren elektronisch realiseren. Een voor
beeld van deze modulatiemethode is de zgn. collectormodulatie. Fig. 11.17 geeft het prin
cipe. C is een ontkoppelcondensator die de modulatietransformator kortsluit voor signalen
op de draaggolffrequentie. Het signaal S (r) vatten we weer op als een langzame variatie van
de collector-instelspanning. De draaggolf kan een blokgolfzijn die de basisspanning scha
kelt tussen een waarde waarbij de transistor geheel afgeknepen is en één waarbij decollectorstroom zo groot is dat de collectorspanning daalt tot beneden de ‘kniespanning’.
Fig. 11.18 illustreert de werking. Bij de draaggolffrequentie gedraagt de hierop afgestemde
belastingkring zich bij benadering als een weerstand R v Bij benadering is de belastingslijn
dus een rechte. Het signaal S(t) doet de momentele waarde van de instelspanning variëren
tussen de waarden L7Ci en UC2. De door het draaggolfsignaal veroorzaakte variatie van de
basisstroom is zó groot dat ook bij de hoogste waarde van de collectorspanning (d.i. UC2)
de belastingslijn volledig doorlopen wordt. Steeds wanneer de collectorspanning de‘knie
bereikt wordt de inwendige weerstand van de collector zeer laag. De transistor vormt dan
nagenoeg een kortsluiting (fig. 11.19). De stroom is dus evenredig met [[/c+S(t)] [P(t)].
Alleen voor de componenten met frequenties in de omgeving van de frequentie co heeft de
kring een aanzienlijke impedantie, alleen deze componenten dragen dus bij tot de spanning
op de kring. De kringspanning heeft dus de gedaante van een gemoduleerde draaggolf.
Het is niet noodzakelijk dat de draaggolf aan de basis in de vorm van een blokgolf wordt
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Fig. 11.18. Werking van de collectormodulator.
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Fig. 11.19. Vervangingsschema bij Tig. 11.17.

toegevoerd; wanneer het draaggolfsignaal sinusvormig is, doch de amplitude is veel groter
dan nodig is om de collector op de kniespanning te brengen, wordt in feite de belastingslijn
doorlopen in een klein gedeelte van de periodeduur van de draaggolffrequentie. De stroom
pulsen zijn dan ondanks de sinusvormige sturing op de basis toch vrijwel blokvormig.
Is het te moduleren signaal van zeer laagfrequente aard, dan kan men de modulatie tot stand bren
gen met behulp van een mechanische schakelaar (relaiscontact). Deze methode wordt veel toegepast
in de laagfrequentmeettechniek. De hiermee bereikbare draaggolffrequentie is uiteraard laag, voor
snelle schakelwerking is men aangewezen op elektronische schakelmiddelen. Buizen zijn hiervoor
weinig geschikt daar ze in geleidende toestand een vrij grote inwendige weerstand vertonen. Men
gebruikt vrijwel uitsluitend halfgeleiderdioden. bipolaire transistoren of MOS-transistoren. Voor
verdere beschouwingen hierover zie men hfdst. 7, deel III (Technica 37).

253

1 1.4. BALANSMODULATOR EN

Balansmodulatoren worden gebruikt wanneer bepaalde componenten in het gemoduleerde
signaal onderdrukt moeten worden. Men kan voor deze onderdrukking niet altijd gebruik
maken van filters, daar de te onderdrukken frequentie soms in of nabij de frequentieband
ligt die wel moet worden doorgelaten.
Het meest voorkomende geval is dat de draaggolf onderdrukt moet worden. Hier is de
toepassing van een filter zelden mogelijk, daar de draaggolffrequentie juist tussen beide
zijbanden ligt. Fig. 11.20 geeft enkele voorbeelden van eenvoudige balansmodulatoren. De
schakelingen zijn hier getekend met npn-transistoren, men kan ze uiteraard ook opbouwen
met pnp-transistoren. met buizen of met veldeffecttransistoren; ook kan men gebruik
maken van transistoren met complementaire symmetrie.
In fig. 11.20a kan het signaal op de basis van Tl geschreven worden als
Uj = [A ■ S(t) 4- B • cos cof] ,

dat op de basis van T2 als
u2 = [A ■ S(t) — B- cos art] .

We stellen verder gemakshalve A = B= 1, daar het ons alleen te doen is om inzicht in de
aard der overblijvende signaalcomponenten, niet om hun amplitude.
De collectorstromen kunnen resp. geschreven worden als
iel = «o + fll lll + «2 “? + •••

'c2 = a0 + axu2 + a2ul + ...
ici~ic2 = ol (u, - u2) + a2- u22) + ...
Substitutie van de uitdrukkingen voor Uj en u2 geeft

fc i— 'c2 —

i cos a>t + 4a, S (t) cos (Ot + ...

In het uitgangssignaal (stroom in de secundaire keten van de uitgangstransformator)komt
niet het modulerende signaal S(t) voor of harmonischen daarvan. Bovendien vallen de
even harmonischen van de draaggolf weg. Deze schakeling is dus o.a. van belang als de
frequentieband van S(t) tot dicht bij de draaggolffrequentie reikt, zodat het toepassen van
filters moeilijk is.
Voor de schakeling van fig. 11.20b geldt
ux = cos üjt + S(t)

en

u2 = cos ajt — S(t).

Dus
/c1-'c2 = «1(M1-M2)+«2(M1-W2)+ •••

= 2axS(t) + 4a2S(t) cos Cüt+ ...
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Thans wordt de draaggolf onderdrukt en de harmonischen daarvan. Tevens worden de
even harmonischen van S(t) onderdrukt. Deze schakeling komt dus in aanmerking wan
neer modulatie met onderdrukte draaggolf gewenst wordt.
Voor de schakeling van fig. 11.20c geldt Uj = S(t)4-cos cot en u2 = — S(t)-cos cot. Het
uitgangssignaal is thans evenredig met zcl 4- ic2- Dus

'ci + 'c2 = 2a0 + a1(wI 4-u2) 4-a2(«i-+- wl) + •••

= 2a0 4- 2a2 [S2 (t) 4- cos2 cot 4- 2S (t) cos cot] 4-...
= 2a0 + 2a2S2(t)+a2 + a2 cos 2cot4-4o2S(t) cos cot4-... .
Zowel de draaggolf als het modulerende signaal komen nu niet meer in de uitgangsstroom
voor. De even harmonischen van deze signalen echter wel. Wanneer deze worden verwij
derd met behulp van het uitgangsfilter resteert alleen een amplitudegemoduleerd signaal
met onderdrukte draaggolf.
De behandelde gevallen illustreren duidelijk de twee voornaamste problemen bij balans
modulatoren. Men bedenke dat balansmodulatoren vooral toepassing vinden als de onge
wenste componenten in het uitgangssignaal niet door filteren kunnen worden verwijderd.
Het eerste probleem is dat de gewenste onderdrukking alleen optreedt bij volledige balancering. Dit stelt hoge eisen aan de symmetrie der schakeling en de onderlinge gelijkheid der
gebruikte buizen of transistoren. Het tweede probleem is dat wel onderdrukking optreedt
van bepaalde harmonischen van S (t) en cos cot, maar nooit van alle harmonischen van beide
signalen. In de beschreven schakelingen treden altijd harmonischen op. Wanneer we een
lineaire karakteristiek zouden hebben, die geen aanleiding zou geven tot de vorming van
harmonischen, dan zou er ook geen modulatie optreden. In vele gevallen kan men de onge
wenste harmonischen van S(t) en van cos cot gemakkelijk verwijderen met behulp van
filters. Wanneer echter deze harmonischen binnen de frequentieband liggen welke omvat
wordt door het gewenste uitgangssignaal M(t), vervalt deze mogelijkheid. Men zou dan
willen beschikken over een component waarmee modulatie mogelijk is zonder dat daartoe
een signaal op een niet-lineaire karakteristiek behoeft te werken. Een dergelijke compo
nent is de zgn. mengbuis, d.i. een buis waarin twee stuurroosters voorkomen. Het signaal
op hel eerste stuurrooster g, bepaalt de grootte van de kathodestroom, het signaal op het
tweede stuurrooster g3 bepaalt welk deel van deze totale stroom naar het schermroosteren
welk deel naar de anode gaat. Meestal wordt dit tweede stuurrooster opgenomen tussen
twee positieve (scherm)roosters, men heeft dan een hexode, soms is ook nog een gewoon
remrooster aanwezig tussen het tweede schermrooster en de anode, in dat geval heeft men
een heptode.
Zij het verband tussen kathodestroom en spanning op het eerste rooster gegeven door
ik = sgugl. De spanning op g3 bepaalt nu welk deel hiervan naar de anode gaat: we kunnen
zeggen dat de steilheid gemoduleerd wordt door wg3. Zij de totale kathodestroom, dus inclu
sief de instelgelijkstroom, iK = 4c + sgwgi, ^an
a^s
genoemde verdelingssturing met
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behulp van de spanning op het derde rooster lineair werkt, voor de totale anodestroom

<A = (*0 + fcMg3)(4 + Sg Wgl) = ^0 Ac + Mg“gl + k/K Wg3 +

U&

dus geldt voor de anodewisselstroom
A = kosgugl 4- k07K ug3 + sgkugi ug3 =

ugl + s3 ug3 + sc ugl ug3 .

Als de karakteristieken /A = f(UGi) bij UG3 = constant en /A = f(UG3) bij l/G1 = constant,
lineair zijn, ontstaan er dus geen harmonischen van de signalen ugl en ug3, maar wel een
modulatiecomponent uglug3. Dit is dus een echte produktmodulator. Fig. 11.21 geeft een
voorbeeld van een balansmodulator met twee van zulke mengbuizen.

Voor Bi geldt: ial = st + s3u2 + scui u2 .
Voor B2 geldt: ia2 = -sïuï—s3u2 + scuiu2 .
De uitgangsstroom is dus ial+ ia2 = 2scu1u2- In de uitgangsketen ontstaat in het ideale
geval (gelijke buizen en lineaire karakteristieken) uitsluitend de produktcomponent, d.i.
het gemoduleerde signaal met onderdrukte draaggolf. We kunnen zowel kiezen Ui = S(t)en
u2 = cos a>t, als andersom. Als we er in slagen de ideale situatie te realiseren zijn er in het
geheel geen filters nodig. In de praktijk lukt dit niet, maar men kan wel op deze wijze de aan

I

-L
Fig. 11.21. Balansmoduiator met mengbuizen.
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de filters te stellen eisen belangrijk verlichten en daardoor met eenvoudiger filters uit
komen.
Met een combinatie van transistoren kan men een configuratie opbouwen die qua wer
king overeenkomt met de mengbuis. De versterking van een transistor is evenredig met gt,
die op haar beurt evenredig is met de instelstroom IE. Zorgen we er voor dat IE gestuurd
wordt door één der ingangssignalen, dan hebben we weer steilheidsmodulatie. Figuur 11.22
loont een eenvoudige realisatie van dit principe. Tj werkt als door u t gestuurde stroombron.

I

I
Kl

T3

Tt

'■'ï

*cc

I
Fig- 11.22. Steilheidsmodulatie met transistoren.
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Als Ree >re(T1) is iC(Ti)~^c+Mi/^ec- Voor T2 geldt dan iE(T2)~i’c(Ti), dus gt(T2p(q/kT)(Ic+Ui/Rcc)- De versterking van T2 hangt dus in eerste benadering lineair af van iq. De
werking van de combinatie T, — T2 — T3 komt blijkbaar overeen met die van één mengbuis.
In feite treedt hier ook verdelingssturing op: u2 beheerst de verdeling van iC(T) over T2
en T3.

Met veldeiTccttransistoren kan men nog gemakkelijker steilheidsmodulatie realiseren door als
belasting van een als versterker werkende FET een tweede FET te gebruiken, die beneden pinch-ofT
is ingesteld en dus als gestuurde weerstand werkt. Er bestaan speciaal voor dit doei gemaakte
MOST’s waarbij één kanaal voorzien is van twee gate-elektroden.
Ook schakelaarmodulatoren kunnen gebalanceerd worden uitgevoerd. Men gebruikt
hiertoe vaak schakelingen waarin dioden als schakelaars worden gebruikt. Er bestaan ver
scheidene uitvoeringen, de bekendste is de zgn. ringmodulator. Fig. 11.23 toont de opbouw.
Men kiest de amplitude van de draaggolf groot t.o.v. de amplitude van het modulerende
signaal S(t). Daardoor bereikt men dat het overgaan van de geleidende in de niet-geleidende
toestand van de dioden vrijwel alleen bepaald wordt door de draaggolf en niet door het
signaal S(t). Als punt A positief en punt B negatief is, geleiden Dl en D2. Het signaal S(t) is
via D1 en D2 aangesloten op de uitgangstransformator. Is een halve periode van de draag
golf later A negatief en B positief, dan geleiden D3 en D4, zodat S(t) via deze dioden ver
bonden is met de uitgangstransformator. De stroom die S(t) levert door de uitgangstrans
formator wordt dus omgepoold in het ritme van de draaggolf. De schakelfunctie P(t) die
op S(t) werkt is dus als geschetst in fig. 11.24. We zien hieruit dat P(t) geen gelijkstroomcomponent bevat.

D4

Dl

M(f)

D3

D2

A

cos cot

B

Fig. 11.23. Ringmodulator.
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We kunnen schrijven

P(f)= bi cos cot + b3 cos 3an + 65

cos

5cüt + ...

De stroom door de uitgangstransformator is dus
S(t)-P(t) = S(t){bt cos cot + b3 cos 3a)t + b5 cos 5cot + ... }

0
-1

<-

2n
T= —

1T

(i)

Fig. 11.24. Schakelfunctie bij ringmodulator.
Als we de uitgang afstemmen kunnen we de termen op 3co en hoger wegfilteren. Er resteert
dan slechts biS(t) cos cot, d.i. een amplitudegemoduleerd signaal met onderdrukte draag-

golf.

1 1.5.ENKELZIJBANDMODULATOREN

Met balansschakelingen kan men nooit een enkelzijbandsignaal verkrijgen, men verkrijgt nl. steeds
het produkt S(t) cos cot. Is S(t) = cos pit, dan ontstaan dus steeds tegelijk cos (co + ^)t en cos (co —pi)t,
derhalve twee zijbanden, (fig. 11.25). Als S(t) zeer lage frequenties omvat liggen de grenzen der beide
zijbanden dicht bij elkaar, zodat verwijderen van de ongewenste zijband met behulp van een filter
moeilijk is. Een andere methode is in principe aangegeven in fig. 11.26. De balansmodulator I levert
het produkt cos cot cos pit, de balansmodulator II levert sin cot sin pit. Optellen van de beide uit
gangssignalen geeft cos cot cos /;t + sin cot sin ut = cos — pi)t, aftrekken geeft cos (co + pi)t, dus één
enkele zijband. De moeilijkheid bij deze schakeling is dat men van het breedbandige modulerende
signaal S(t) elke daarin voorkomende component een fasedraaiing van 90° moet geven. Er bestaan
speciale netwerken waarmee dit redelijk mogelijk is.
I
I
I
I
I

J
aj — pi
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CO

+ pi

Fig. 11.25. Spectrum van dubbelzijbandsignaal.

cos gt^

Bal. Mod. I

cos cot

>

>—>

4-

90°

S(r) = cos ut

>-<

uitgang

sin cot

cos gt

90°

Bal. Mod. II

Fig. 11.26. Enkelzijbandmodulator.

I 1.6.ONGEWENSTE VORMEN VAN MODULATIE

11.6.1. Inleiding
Modulatietechnieken spelen in de communicatietechniek en in de meettechniek een
uiterst belangrijke rol. Soms treedt echter in schakelingen die niet-lineaire elementen
bevatten, modulatie als een hinderlijk nevenverschijnsel op. Enkele veel voorkomende
situaties zullen we nader beschouwen.
11.6.2. Brommodulatie
Stel dat een versterkertrap een samengesteld signaal verwerkt, waarin o.a. een component
voorkomt met hoekfrequentie co, dus A cos cot. Stel dat tevens door een of andere oorzaak
(bijv, inductieve koppeling of ten gevolge van onvolledige afvlakking van de rimpel op de
voedingsspanning) op de stuurelektrode een signaal B cos /zt op de 50 Hz netfrequentie
(‘brom’) terechtkomt.
Is de stuurkarakteristiek gegeven door
i = hiu + b2u2+ ...

en vullen we in u = A cos cot + B cos pit, dan is
i=
cos cot + B cos /zr) + b2(A cos cot + B cos pit)2 + ...
Beperken we ons verder tot de eerste- en tweedegraadstermen, en is in de uitgangsketen een
kring opgenomen, die is afgestemd op de frequentie co, dan ontstaat daarover een spanning
welke evenredig is met

r

b2

1

bxA cos cot + 2b2AB cos cot cos /it = Abt cos cot 1 + 2 — B cos pt ,
L
Di
J
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d.i. een in amplitude gemoduleerde trilling met modulatiediepte m = 2Bb2/bl. Passeert het
signaal vervolgens een demodulator, dan bevat het demodulatieprodukt een ongewenste
50 Hz-component. Vindt geen demodulatie plaats, hetgeen Jiet geval is als de brommodulatie optreedt in een laagdoorlatende versterker, dan manifesteert zich deze modulatie
als een ernstige vervorming van hel signaal.
Welke maatregelen men moet nemen om brommodulatie tegen te gaan is duidelijk. Om
m klein te houden moet B klein gehouden worden (zorgen dat er geen bromsignaal op
gevoelige punten terecht komt) en moet 62/6, klein zijn (zo goed mogelijk lineaire stuurkarakteristiek).

11.6.3. Intermodulatie
Stel dat het spectrum van een signaal (bijv, in een If-versterker) verscheidene componenten
omvat, waaronder de componenten A cos /z,r en B cos n2t. Is er een niet-lineaire stuurkarakteristiek. dan ontstaat o.m. het produkt van deze componenten, dus
AB cos /z, f cos n2t = 2AB cos(^j +//2)r+ 2AB cos(/z, —p2)t.

Er ontstaan dus ongewenste componenten met de som- en verschilfrequentie van in het
signaal aanwezige componenten. Men noemt dit type vervorming intermodulatie.
11.6.4. Microjoonejfect
Het is mogelijk dat sommige onderdelen in een versterkerschakeling onderworpen zijn
aan mechanische trillingen als gevolg waarvan de parameters van deze onderdelen kunnen
variëren in het ritme van deze trillingen. Vooral buizen zijn hiervoor gevoelig: het stuurrooster kan in mechanische trilling geraken, waardoor de afstand tussen rooster en kathode
varieert en daarmee de steilheid. Dit introduceert steilheidsmodulatie. Het effect treedt
vooral op in audioversterkers als de trillingen van de luidspreker overgedragen worden
op de constructie van de versterker.

11.6.5. Kruismodulatie
In ontvangers voor radio en televisie wordt de totale benodigde selectiviteit nooit volledig
gerealiseerd in de eerste versterkertrap; door een aantal selectieve versterkertrappen achter
elkaar te schakelen wordt gaandeweg de totale selectiviteit verkregen. Dit houdt in dat er
trappen voorkomen waarin de te onderdrukken signalen (bijv, afkomstig van een zender
die men niet wenst te ontvangen) nog aanwezig zijn met een grote relatieve sterkte. Wanneer
zo’n versterkertrap niet-lineair is kan de modulatie van de ongewenste zender terecht
komen op de draaggolf van de gewenste zender. Bij detectie van deze draaggolf vinden we
dan niet alleen de modulatie van de gewenste zender, maar ook die van de ongewenste
zender: er is dus overspreken (cross-talk). Men noemt dit verschijnsel kruismodulatie.
Stel dat de draaggolf van de zender waarop we afgestemd hebben, geschreven kan worden
als A , cos (OjZ en dat het niet-gewenste gemoduleerde signaal met draaggolf co2 de vorm
heeft A2 cos cu2f(l + m2 cos /i2t).
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Is de niet-lineaire karakteristiek gegeven door i = 61iz + b2w2 + 63u3+..., dan krijgen
we ten gevolge van de gelijktijdige aanwezigheid van beide signalen :
/ = b{ [4 i cos coj 14- z42 cos co2*0 + m2 cos fi2t)] +
4- 62[41 COS Wit + /42 cos a)2t(l 4-m2 cos AhO]2 +
+ 63[/l1 cos tOif4-/12 cos co2t(l 4-m2 cos /z2t)]3+ ...
We nemen aan dat het uitgangsfilter alleen termen op of nabij de frequentie w, doorlaat.
Werken we de betrekking voor i uit en zonderen we de termen in de buurt van co, af, dan
vinden we dat het uitgangssignaal de gedaante heeft
biA j cos co, t4-Jb343 cos co1t4-i>4142b3 cos cojr(14-m2 cos fi2t)2 .
Er is dus om. een term 3AlA2b3m2 cos co,r cos fi2t aanwezig, hetgeen betekent dat de
modulatie van co2 ook op 601 verschijnt. We merken op dat uit de afleiding blijkt dat de
kruismodulatie veroorzaakt wordt door de oneven termen in de machtreeksontwikkeling.
De beste remedie tegen kruismodulatie is gebruik te maken van een versterkerelement dat
een ongeveer kwadratische karakteristiek heeft. Als zodanig voldoen bepaalde typen
buizen en veldeffecttransistoren. De bipolaire transistor is in dit opzicht, door zijn ex
ponentiële karakteristiek, een zeer ongunstig versterkerelement. Het valt niet mee met
bipolaire transistoren hf-versterkertrappen te maken die geringe kruismodulatie vertonen.
Men moet dan zijn toevlucht nemen tot lineariseringstechnieken. Dit is een zwaarwegend
argument tegen het gebruik van bipolaire transistoren in zulke trappen daar kruismodulatie
een bijzonder hinderlijk verschijnsel is.
Een verdere maatregel tegen kruismodulatie is dat men zoveel mogelijk selectiviteit
aanbrengt vóór de eerste versterkertrap, daar men op deze wijze de amplitude van de onge
wenste signalen gering kan houden.
11.7. DEMODULATIE VAN AM-SIGNALEN

Demodulatie (of detectie) van een in amplitude gemoduleerd signaal kan men tot stand
brengen door vermenigvuldiging van het binnenkomende gemoduleerde signaal met de
draaggolf. Men spreekt dan van synchrone detectie. Zij

M(t) = A cos (Dt (1 +m cos ;zt),
dan levert vermenigvuldiging met B cos a>t op
AB cos2 ait (1 +m cos /zf) = 1AB+ ?AB cos 2cot+?ABm cos fit + %ABm cos 2a>t cos fit.
Na verwijdering van de gelijkspanningsterm en de termen op 2co met behulp van een
filter resteert de term jABm cos fit, d.i. het modulerende signaal. Hieruit volgt dat alle
modulatorschakelingen tevens als synchrone detector kunnen worden gebruikt, men dient
daartoe slechts de klemmen voor S(t) en voor M(r) van functie te doen wisselen. Ook
balansmodulatoren kunnen als demodulator worden gebruikt.
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Een synchrone detector functioneert ook als een signaal met onderdrukte draaggolfofeen
enkelzijbandsignaal wordt aangeboden. De moeilijkheid bij synchrone detectie is dat men
aan de ontvangzijde moet beschikken over een draaggolf die synchroon is met de draaggolf
aan de zendzijde. Wanneer de draaggolf niet meegezonden wordt zijn hiertoe speciale
maatregelen vereist. Wordt de draaggolf wel meegezonden, dan is de opwekking van de
voor detectie benodigde draaggolf natuurlijk eenvoudig. Echter is in dit geval synchrone
detectie niet nodig. Wanneer men een gemoduleerd signaal waarin de draaggolf niet onder
drukt is, laat werken op een niet-lineaire karakteristiek, treedt vanzelf detectie op. In feite
komt dit natuurlijk neer op synchrone detectie van de zijbanden tegen de meegezonden
draaggolf. Zij de niet-lineaire karakteristiek gegeven door i = a1u+fl2w2+”- en ZÜ
u = A cos
+m cos
dan wordt

i=

A cos co/(l +m cos fit) + a2A2 cos2 a>t(1 +m cos pt)2 .

Uitwerken levert o.m. een term a2A2m cos pt op, d.i. de modulatie. De overige termen
moeten met behulp van het uitgangsfilter worden verwijderd. We merken op dat dit ten
aanzien van de term op 2/z in het algemeen niet mogelijk zal zijn. Deze manifesteert zich als
vervorming van het gedemoduleerde signaal.

Een betere detectiemethode voor een dubbelzijband signaal met niet te grote modulatiediepte is omhullende-detectie of topdetectie. We hebben eerder gezien dat de omhullende
van het dubbelzijbandsignaal met m< 1 juist het modulerende signaal voorstelt. Wanneer
we dit signaal gelijkrichten met een eenvoudige gelijkrichtschakeling (topgelijkrichter),
dan verkrijgen we dus direct het modulerende signaal. Deze zeer eenvoudige vorm van
detectie wordt verreweg het meest toegepast, o.a. in alle radio- en televisieontvangers.

Opmerking: Bij televisie-ontvangers verkrijgt men op deze wijze een enigszins vervormd
gedemoduleerd signaal omdat hel tv-signaal niet een volledig dubbelzijbandsignaal is,
doch een zgn. half-enkelzijbandsignaal (‘vestigial sideband signal’); toch past men ook hier
steeds omhullende-detectie toe vanwege de eenvoud der schakeling.

Fig. 11.27 toont de algemeen gebruikte schakeling. Is de draaggolf niet gemoduleerd, dus
M (t) = A cos cot, dan wordt in de positieve helft van de wisselspanning de condensator C
opgeladen tot de topwaarde van de wisselspanning, daar D geleidt zolang de spanning op
de condensator lager is dan de momentele waarde van de wisselspanning. Neemt de mo
mentele waarde van de wisselspanning daarna af, dan spert de diode, C gaat zich ontladen
over de grote weerstand R. De spanning op de condensator neemt af volgens een e-macht.
dus Uc = A exp( — t/RC). Wanneer de wisselspanning in de volgende periode weer de top
waarde nadert geleidt de diode opnieuw even (fig. 11.28). Hebben we een gemoduleerd
signaal, dan varieert A langzaam (nl. in het ritme van de modulatie). Doordat R aanwezig
is kan de spanning op de condensator deze langzame variaties, van de wisselspanningsamplitude volgen. Het is duidelijk dat de tijdconstante RC niet te groot mag zijn, immers
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zou dan de condensator te lang de spanning behouden die behoort bij de grootste am
plitude welke voorkomt. Het is eveneens duidelijk dat de condensatorspanning de momen
tele amplitude moeilijker zal volgen bij grote modulatiediepte. Een te kleine waarde van
RC is eveneens ongewenst, daar dan de ontlading tussen twee opeenvolgende maxima van
de draaggolf te sterk is (zie fig. 11.28). Een gedetailleerde analyse toont dat moet gelden
l/RC m/z (zie bijv. S. Seely, Radio Electronics, New York 1956).
De gegeven beschouwing is gebaseerd op de veronderstelling dat de diode geleidt (weer
stand nul) of spert (weerstand oneindig). Praktische diodes voldoen niet aan dit ideaal, de
doorlaatweerstand is eindig en bovendien niet constant, de karakteristiek is immers nietlineair. Om de hierdoor optredende vervorming gering te houden moet men er voor zorgen
dat hel gemoduleerde signaal dat aan de schakeling aangeboden wordt, een voldoend grote
amplitude heeft, zodat niet steeds vlakbij het afknijppunt gewerkt wordt, waar de karak
teristiek het meest gekromd is. Het aangeboden signaal moet een niveau hebben van de
orde van enkele volt. De aan de detectieschakeling voorafgaande versterking moet dus
voldoende zijn om dit niveau te leveren.

S(t)

c~r

R

Fig. 11.27. Omhullcnde-detector.

^UC = A cxp( — t/RC)

/A---- A'----- A

A cos cot /

* \

\ I \

/

AA/
Fig. 11.28. Spanningsvorm bij omhullende-detectie.
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1 1.8. FREQUENT IET RA NSFORM ATI E

11.8.1. Frequentievermenigvuldiging
Het komt dikwijls voor dat een wisselspanning gewenst wordt van een frequentie die een
geheel veelvoud is van een gegeven frequentie. Dit is bijv, het geval bij vele kristalgestuurde
zenders. Het is moeilijk nauwkeurige kristallen te vervaardigen voor zeer hoge frequenties;
wanneer men een frequentievermenigvuldiger toepast kan de zender werken op een veel
voud van de beschikbare kristalfrequentie.
Een niet-lineaire karakteristiek heeft ten gevolge dat harmonischen van het ingangs
signaal ontstaan. Wanneer men de schakeling zo inricht dat met behulp van een filter alleen
een bepaalde harmonische uit het verkregen signaal wordt afgezonderd, dan heeft men een
frequentievermenigvuldiger. Als niet-lineair element gebruikt men vaak een buis of transis
tor in klasse C-instelling (fig. 11.29).
Wanneer in de toppen van de sturende wisselspanning de basis negatief wordt t.o.v. de
emitter ontstaat er een pulserende collectorstroom. Door de instelspanning UB en/of de
amplitude A der sturende wisselspanning te variëren kan men de openingshoek 0 variëren
en daarmee de relatieve sterkte der harmonischen in de Fourierontbinding van de im
pulsvormige collectorstroom. Men moet 0 zo kiezen dat juist de gewenste component nco
waarop de kring in de collectorketen is afgestemd, sterk voorkomt in de collectorstroom.
Wanneer een uitgangssignaal verlangd wordt waarin de ongewenste harmonischen zo min
mogelijk voorkomen moet een filter met grote selectiviteit worden toegepast (kring met
hoge Q). Ook kan men ter onderdrukking van even, resp. oneven harmonischen weer ba
lansschakelingen toepassen. De aan het filter te stellen eisen kan men hierdoor verlichten.

Fig. 11.30. Schakeling waarin geen even
harmonischen ontstaan.

267

Fig. 11.30 geeft een schakeling waarin de even harmonischen worden geëlimineerd; in de
schakeling van fig. 11.31 worden de oneven harmonischen geëlimineerd (ga dit na).
Bij zeer hoge frequenties gebruikt men vaak capaciteitsdioden (zgn. varactors) als nietlineaire elementen, in speciale gevallen gebruikt men soms ook magnetische of diëlektrische
materialen met niet-lineaire eigenschappen.

IHi-

na)

n
Fig. 11.31. Schakeling waarin geen
oneven harmonischen ontstaan.

Wanneer een grote vermenigvuldigingsfactor gewenst is, is het meestal niet raadzaam deze
in één enkele vermenigvuldigingstrap te realiseren, de instelling wordt dan kritisch en het
uitfilteren van de gewenste component wordt moeilijk. Men past dan een aantal vermenigvuldigingstrappen in cascade toe, welke ieder een kleine vermenigvuldigingsfactor (ge
woonlijk < 10) bezitten.

11.8.2. Frequentieconversie (heterodyneschakelingeri)
Het komt dikwijls voor dat men de modulatie van een draaggolf op een bepaalde fre
quentie wil overbrengen op een andere frequentie. Men moet daartoe de zijbanden a.h.w.
een eind ‘opschuiven’ in het frequentiespectrum (fig. 11.32). Het binnenkomende gemodu
leerde signaal heeft als draaggolffrequentie co,, het uitgaande signaal heeft als draaggolffrequentie co21

-+co.

I

!
i

i

-4---- •---------1—
w2
Fig. 11.32. Verschuiving van het signaalspectrum door frequentieconversie.
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Men past dit o.a. toe in alle radio- en televisieontvangers. In dergelijke ontvangers is nl. een
grote selectiviteit vereist om gescheiden ontvangst van het grote aantal binnenkomende
signalen, afkomstig van verschillende zenders, mogelijk te maken. De vereiste grote selec
tiviteit kan slechts bereikt worden met behulp van een groot aantal afgestemde kringen.
Wanneer men deze alle afstembaar wil maken leidt dit tot zeer onpraktische constructies.
Flet is veel eenvoudiger de vereiste selectiviteit te realiseren in een versterker welke is afge
stemd op één vaste frequentie. Men bereikt dit door het binnenkomende signaal door
middel van frequentietransformatie steeds te transformeren naar een vaste frequentie, de
zgn. middenfrequentie. Men kiest hiertoe een frequentie die gemakkelijk te versterken en
te demoduleren is (in radio-ontvangers meestal 472 kHz voor AM-ontvangst, 10,7 MHz
voor FM-ontvangst, in televisieontvangers 38,9 MHz). Om de transformatie te bewerken
is een signaal nodig van een afstembare lokale osciilator. Fig. 11.33 geeft het principe van
de opzet. Zij het gewenste gemoduleerde ingangssignaal A cos coit(l + ?n cos /At) en zij de
middenfrequentie (de frequentie waarop de mf-versterker werkt )com.

COS G>1 j
hf-versterker

conversie
schakeling

/ \ COS CO2t

mf-filter

mf-versterker ->■

Kn)

(wm)

detector
gedemoduleerdsignaal

lokale osciilator
(afstembaar)
Fig. 11.33. Frequentieconversie in radio- of televisieontvanger.

We stemmen nu de osciilator af op de frequentie cü2 = wi+a)m- De osciilator levert dan
een hulpsignaal B cos co2t. De conversieschakeling of mengschakeling is in principe niet
anders dan een niet-lineair element dat o.m. een produktcomponent vormt, d.i.
AB cos cu2t cos a>ï t(1
cos fit)
= [|/1B cos(co2 — co Jt + yXB cos(co24-coj)r][l + m cos /zt]

= iAB[cos(co2 — co,)t] [1 +m cos /it] +|AB[cos(co2+co Jt] [1 + m cos ;zt]

Met behulp van het mf-filter wordt de tweede component geëlimineerd. Daar co2 — coj = com,
kan de eerste component geschreven worden als |4B cos comt(l + ni cos ;zt). De modulatie
is dus overgebracht op de middenfrequentie. De combinatie van lokale osciilator en con
versieschakeling noemt men wel een heterodyne-schakeling.
Het is duidelijk dat een conversieschakeling in principe hetzelfde doet als een modulatorschakeling. Alleen zijn nu zowel de beide ingangssignalen als het uitgangssignaal, hoog
frequent. Alle behandelde modulatorschakelingen zijn daardoor ook in te richten als con269

versieschakelingen. Ook kan men weer balansschakelingen toepassen als het van belang is
bepaalde modulatieprodukten (in dit geval vaak ‘mengprodukten’ genoemd) te onder
drukken.
In radio-ontvangers die met buizen werken, past men vaak een buis met twee stuurroosters toe (mengbuis). Bij de behandeling van modulatorschakelingen hebben we al
gezien dat dit het voordeel heeft dat men de schakeling zo kan inrichten dat weinig onge
wenste harmonischen ontstaan omdat hiermee een echte ‘produktschakeling’ te maken is.
Men noemt deze vorm van menging daarom wel ‘multiplicatieve menging’. Werken in
gangssignaal en lokale-oscillatorsignaal beide op dezelfde niet-lineaire karakteristiek
(bijv, een diodekarakteristiek of de stuurkarakteristiek van een triode of transistor), dan
spreekt men wel van ‘additieve menging’. Deze wordt gewoonlijk toegepast in tv-ontvangers en in getransistoriseerde apparaten. Men combineert soms ook de lokale oscillator
en de mengtrap door het ingangssignaal in de oscillator in te koppelen. De oscillator werkt
dan bij geschikte dimensionering van de schakeling tevens als mengtrap (zgn. zelfoscil- •
lerende mengtrap). De toepassing van een mengbuis heeft in ontvangers nog een tweede
voordeel: daar het signaal van de lokale oscillator werkt op een andere elektrode dan het
ingangssignaal treedt er weinig onderlinge koppeling op, het sterke signaal van de lokale
oscillator werkt daardoor weinig terug op de ingangskring en komt dus niet op de antenne
terecht. Bij additieve schakelingen moet men terdege rekening houden met de mogelijkheid
van terugwerking en de schakeling zo inrichten dat de terugwerking beneden het toelaat
bare niveau blijft.
Fig. 11.34 geeft ter illustratie een schakeling van een multiplicatieve mengtrap en een
lokale oscillator. uitgevoerd met een triode-hexode; de triode werkt als oscillator met in
ductieve koppeling, de hexode fungeert als mengtrap.
Het is duidelijk dat bij een frequentie co2 van de lokale oscillator niet alleen een signaal op
de frequentie co, =co2 —de middenfrequentie oplevert, doch dat ook een signaal op de
frequentie
= co2 + com dit doet. Bevindt zich dus op de frequentie a>\ een gemoduleerd
signaal van een ongewenste zender, dan verschijnt dit ook in de mf-versterker en daarmee
aan de detector (fig. 11.35). Men noemt a>\ de spiegelfrequentie van co,. Om dit zeer storende
effect te bestrijden moet men zorgen voor zoveel selectiviteit vóór de mengtrap dat de
spiegelfrequentie voldoende onderdrukt wordt. Men noemt dit spiegelselectiviteit. Men
kan met een relatief klein aantal kringen reeds een aanvaardbare spiegelselectiviteit be
reiken als men de middenfrequentie voldoende hoog kiest, immers iscoi — co1 = 2com.
Voorbeeld: bij de AM radio-omroep liggen de zenderkanalen officieel 9 kHz uit elkaar. De
selectiviteit van de gehele ontvanger moet dus zó zijn dat een frequentie die 9 kHz naast de
afstemfrequentie ligt, reeds sterk onderdrukt wordt. De spiegelfrequentie ligt echter
2 x 472 = 944 kHz verwijderd van de afstemfrequentie; de selectiviteit die voor onderdruk
king hiervan benodigd is, is veel kleiner. Niet alleen signalen op de spiegelfrequentie (o\
kunnen ongewenste mf-signalen opleveren. Als gevolg van de niet-lineariteit van de
karakteristieken van de mengschakeling ontstaan hierin ook harmonischen van de in-
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Fig. 11.34. Heterodyneschakeling met triode-hexode.
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Fig. 11.35. Optreden van de spiegelfrequentie.

gangssignalen en van de oscillatorfrequentie co2, alsmede som- en verschilfrequenties
hiervan. In principe kan dus elk ongewenst signaal op een frequentie
een storend mfsignaal opleveren als ncoi±mco2—com (n en m geheel). Ook om deze reden is het gewenst
zoveel mogelijk selectiviteit vóór de mengtrap te realiseren en de mengschakeling zo in te
richten dat zo min mogclijk ongewenste mengprodukten ontstaan. Verder verdient multiplicatieve menging de voorkeur boven additieve menging. Past men additieve menging toe.
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dan geniet een element met kwadratische karakteristiek de voorkeur. In dit opzicht is de
MOS-transistor een zeer gunstige component.

11.8.3. Conversieversterking
Bij een mengschakeling heeft het uitgangssignaal een andere frequentie dan het ingangs
signaal. Men kan dus niet zonder meer het normale begrip ‘versterking’ hanteren. Van
belang is nu de zgn. conversieversterking, d.i. de verhouding van de amplituden van
uitgangs- en ingangssignaal. Het is duidelijk dat de conversieversterking mede afhangt van
de amplitude van het oscillatorsignaal. Dikwijls kiest men deze laatste zo groot dat de buis
of transistor als schakelaar werkt. De heterodynewerking kan dan beschreven worden als
vermenigvuldiging van het ingangssignaal met een schakelfunctie. Is deze symmetrisch
(hg. 11.36), dan is de amplitude van de grondgolf 2/n.
Voor een elektronenbuis geldt dan
ia = sgug- P(t) = sg/l cos ö>it(l +m cos pt) (... + - cos co2t+ ...,

2
= sg'A •-•|[cos(a>2 — «>i)t](l + ,M cos

= -g ■ A cos (om t (1 + m cos ut)
als we alle termen op andere frequenties dan com weglaten, daar deze toch verdwijnen ten
gevolge van de werking van het mf-filter. De conversiesteilheid is dus sc = sg/n. De conversiesteilheid is altijd kleiner dan de ‘directe’ steilheid van dezelfde buis of transistor.

o
<

T
Fig. 11.36. Symmetrische schakelfunctie.

11.8.4. Frequentiedelers
Soms is het van belang uit een beschikbare frequentie co een frequentie af te leiden die n x
zo laag is (n geheel en > 0). Men heeft dan een frequentiedeler nodig. Er bestaan verschei
dene mogelijkheden om zo’n frequentiedeling tot stand te brengen: als eerste mogelijkheid
noemen we de digitale deler. Dit is een digitale telschakeling. Het inkomende sinusvormige
signaal wordt omgevormd tot een blokgolf. De digitale teller telt de verkregen impulsen af
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Fig. 11.37. Principe van regeneratieve frequentiedeler.

en laat elke n-de impuls door. Dit type deler wordt op grote schaal gebruikt in de impuls
techniek (o.a. rekenmachines). Voor de gedetailleerde behandeling wordt verwezen naarde
literatuur over digitale technieken.
Een tweede mogelijkheid is toepassing van een gesynchroniseerde oscillator. Men maakt
een oscillator waarvan de frequentie gemakkelijk door middel van een uitwendig toege
voerde spanning beïnvloed kan worden. De oscillator wordt zo gemaakt dat zijn natuur
lijke frequentie in de buurt van co/n ligt. Door synchroniseren met het inkomende signaal
op de frequentie a> bereikt men dat de oscillator exact de frequentie co/n produceert. Vooral
relaxatie-oscillatoren (multivibratoren) lenen zich hiertoe.
Het derde veel gebruikte type berust op de gelijktijdige toepassing van frequentievermenigvuldiging en frequentieconversie. Fig. 11.37 toont het principe van deze zgn.
‘regeneratieve frequentiedeler’. Het ingangssignaal wordt toegevoerd aan een mengtrap.
Het uitgangssignaal op frequentie co/n wordt toegevoerd aan een frequentievermenigvuldiger, waarvan de vermenigvuldigingsfactor (n — 1) bedraagt. Het uitgangssignaal hiervan
wordt toegevoerd aan de tweede ingang van de conversieschakeling.
Daardoor ontstaat als mengprodukt o.a. de verschilfrequentie van co en (n — l)a)/n, dus
weer aj/n. Door te zorgen voor voldoende versterking in het circuit kan men bereiken dat de
schakeling vanzelf start op de altijd aanwezige ruis (vergelijk het starten van een oscillatorschakeling). Ook dit type frequentiedeler vindt veelvuldig toepassing. De schakeling is zeer
simpel en wanneer men het deeltal niet te hoog kiest (tot 10 a 15) kan men zonder moeite
een goede stabiliteit realiseren. De methode is bruikbaar tot hoge frequenties.
Men zou kunnen menen dat in plaats van vermenigvuldiging met (n— 1), als aangegeven
in fig. 11.37, ook vermenigvuldiging met (n+1) in aanmerking komt. Men kan echter
aantonen dat in deze uitvoering de schakeling instabiel en daardoor onbruikbaar is.
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12. HOEKMODULATIE (FASE- EN
FREQUENTIEMODULATIE)

12.1. PRINCIPE VAN HOEKMODULATIE; FREQUENTIE- EN FASEMODULATIE

Modulatie is een proces waarbij de in een gegeven signaal aanwezige informatie wordt
overgebracht op een hoogfrequente trilling, de zgn. draaggolf, die op zichzelf geen infor
matie bevat. We hebben in hfdst. 11 reeds kennis gemaakt met een bepaalde vorm van
modulatie, de zgn amplitudemodulatie (AM). Hierbij wordt het over te dragen signaal
omgezet in daarmee analoge amplitudevariaties van de draaggolftrilling. De nuldoorgangen van de draaggolf blijven op hun plaats liggen. Het is duidelijk dat dit niet de enige
manier is om het informatiedragende signaal op de draaggolf over te brengen. Een alter
natieve weg is dat men de amplitude ongemoeid laat en met het modulerende signaal S(t)
de positie der nuldoorgangen varieert. Gaan we uit van een sinusvormige draaggolf
A cos(co0f + <p). dan houdt AM in dat we A variëren in het ritme van S(t), de genoemde
alternatieve methode dat we het argument <P = co0t + (p variëren in het ritme van S(t). Men
spreekt daarom van hoekmodulatie. Omdat de nuldoorgangen bij variatie van het argument
in de tijd niet meer equidistant zijn, kan men ook niet meer spreken van ‘de’ frequentie van
het gemoduleerde signaal, de grootheid die we frequentie noemen is immers omgekeerd
evenredig met de afstand tussen opeenvolgende nuldoorgangen (de periodeduur). Wel
kunnen we spreken van een momentele periodeduur en van een momentele frequentie.
Logischerwijze definiëren we deze als co=d0/dr, waarmee ook geldt

0

I o>dt .
o

De modulatie van het argument kan op verschillende manieren plaatsvinden. Twee vormen
van hoekmodulatie zijn van speciaal belang, te weten fasemodulatie (PM), waarbij (p
lineair afhankelijk is van het modulerende signaal en frequentiemodulatie (FM), waarbij
de momentele frequentie co lineair afhankelijk is van het modulerende signaal. In het eerste
geval (PM) is het gemoduleerde signaal te schrijven als

Mp(r) = A cos[w0r + mpS(r)] ,

(12-1)

terwijl in het tweede geval (FM) geldt co=co0 + b- S(r), zodat

<P(t) — Jcodr = co0t + b JS(r)dr + C .
Laten we de integratieconstante C buiten beschouwing, daar deze een vaste fasehoek voor
stek, die geen bijzondere betekenis heeft, dan wordt

Mt(t) = A cos[</>(r)] = A cos[(o0r + bJS(t)dr] .
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(12-2)

Terzijde zij hier opgemerkt dat het in principe niet noodzakelijk is dat de draaggolf sinusvormig is,
men kan als draagtrilling bijvoorbeeld ook een impulsreeks gebruiken. Frequentiemodulatie komt
dan, geheel analoog aan de situatie bij een sinusvormige draaggolf, neer op variatie van het aantal
impulsen per tijdseenheid. Deze vorm van signaaloverdracht blijkt een grote rol te spelen in de
levende natuur, alle informatietransport over zenuwbanen vindt waarschijnlijk op deze wijze plaats.
Dat deze vorm van signaaloverdracht juist hier zo doelmatig is kan men gemakkelijk begrijpen: het
komt er bij de overdracht uitsluitend op aan dat het juiste aantal impulsen wordt overgedragen, de
vorm en de amplitude der impulsen doen er niet toe, daar deze geen informatie bevatten. Aan het
transmissiekanaal worden dus slechts geringe eisen gesteld, het ontvangende systeem behoeft
slechts te discrimineren tussen twee toestanden: er is wel een impuls of er is geen impuls. Zenuw
banen zijn allerminst ideale transmissiekanalen, de modulatiemethode komt in hoge mate tegemóet
aan de opbouw van het transmissiesysteem.
De eigenschappen van frcquenticgemodulcerde signalen hangen niet essentieel af van de vraag
of de draaggolf impuls- dan wel sinusvormig is. We zullen ons echter in het volgende eenvoudigheidshalve beperken tot het geval van een sinusvormige draaggolftrilling.

Is het modulerende signaal S(t) sinusvormig, dus S(t)= sin /u, dan gaan de betrekkingen
(12.1) en (12.2) over in

Mp(r) = A cos(co0r + mp sin pt)

(12.3)

M((t) = A cos(co0t — - cos pit).

(12.4)

en

Om de symmetrie tussen de beide formules beter te doen uitkomen nemen we aan dat in
het FM-geval het modulerende signaal niet sin
is, doch cos pr, hetgeen geen essentieel
verschil betekent. In dat geval wordt

M((t) = A cos(co0t + - sin ^tt) = A cos (co0t + /nf sin ^t),

(12.4a)

met mf=b/n. De grootheid mp, resp. mf noemen we de modulatie-index.
De momentele frequentie, die we gedefinieerd hebben als d<P/dt wordt in de twee gevallen
resp. cop(t) = a>0 +mp^ cos fit en cof(t) = co0+p/nf cos /tt = w0 + b cos pr. Het verschil tussen
de maximaal optredende momentele frequentie en de rustfrequentie co0 noemen we de
frequentiezwaai of frequentiedeviatie Aa>. Bij PM is dus Aco=/iwip, hier hangt Aa> dus af
van //. Bij FM is Acu=b, dus een constante grootheid, die niet van p. afhangt.
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12.2.FREQUENTIESPECTRUM VAN EEN FREQUENTIE- OF FASEGEMODULEER D
SIGNAAL

Een elektrisch signaal is een stroom of spanning die varieert als functie van de tijd. Voor
vele beschouwingen is het meest logische uitgangspunt het signaal mathematisch te be
schrijven als een directe functie van de tijd. Dit geldt evenzeer voor gemoduleerde signalen.
Bij de behandeling van amplitudemodulatie hebben we gezien dat het in sommige gevallen
doelmatig is het Fourierspectrum van het signaal te beschouwen, hetgeen neerkomt op
gebruikmaking van een mathematische transformatie. Met name is dit zo wanneer het
transmissie-kanna/ beschreven wordt aan de hand van zijn overdrachtseigenschappen
voor sinusvormige signalen (amplitude- en fasekarakteristiek). Het Fourierspectrum van
een AM-signaal bleek op eenvoudige wijze samen te hangen met het spectrum van het
modulerende signaal. Bij een modulerend signaal met hoekfrequentie pi ontstonden twee
zijbanden met frequenties u)0 + pi en co0 — pi.

WWW
Fig. 12.1. Schets van de vorm van een FM- of PM-signaal.

Ook bij FM- en PM-signalen doet zich soms de behoefte gevoelen aan kennis van het
Fourierspectrum. Dat de bepaling hiervan niet zo eenvoudig is als bij AM kan men reeds
vermoeden bij eenvoudige beschouwing van fig. 12.1, die de algemene gedaante schetst van
zo’n signaal: de amplitude is constant, doch de nuldoorgangen zijn niet equidistant. Het is
niet te verwachten dat zo’n golfvorm opgebouwd kan worden uit enkele eenvoudige sinus
vormige componenten met vaste frequentie.
Zowel bij FM als bij PM kunnen we algemeen schrijven

M(t) = A cos(aj0t + m sin /zt).
We laten verder gemakshalve de constante factor A weg. We hebben nu

M (t) = cos coor cos(zn sin pit) — sin co0t sin (m sin pit).

(12.5)

De uitdrukkingen cos(m sin pit) en sin(m sin pit) kunnen geschreven worden als een reeks
van harmonischen van de frequentie pi. In de wiskunde wordt afgeleid:
cos(m sin pit) = J0(m) 4-2J2(m)cos 2pit4-2J4(m) cos 4pit + ...
sin (m sin pit) = 2JX (m) sin pit 4- 2J3 (m) sin 3pit 4-...
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Hierin geeft J„(m) een Besselfunctie van de eerste soort en de ne orde met argument m aan.
Deze functies blijken van belang te zijn bij de oplossing van vele problemen, men heeft ze
daarom getabelleerd. Voor het gebruik dat in dit hoofdstuk van deze functies wordt ge
maakt is het voldoende dat men weet dat zij bestaan en dat men de numerieke waarden
ervan in tabellen kan vinden.
We krijgen nu dus

M (t) = Jo (m) cos a>0 t — 2Jt (m) sin /zt sin coo t + 2J2 (m) cos 2/zf cos co01 — ...

= Jo (m) cos co0t + Jl (m) {cos (coo 4- /z) t — cos (coo — /z) £} 44- J2 (m) {cos (cüq + 2/z) 14- cos (coo — 2/z) t}
4-J3(/n){cos(co04-3/z)£ —cos(co0 —3/z)t} 4-...

(12.6)

De amplitude van de draaggolf is dus evenredig met
Er blijken verder in principe on
eindig veel zijbandcomponenten te ontstaan op frequenties co±/z, co+2^,... co+n/z. De
amplituden hiervan zijn evenredig met
J2(m)...,
Fig. 12.2 geeft een grafische voorstelling van enkele Besselfuncties.
We zien hieruit dat deze functies een golvend verloop hebben, voor bepaalde waarden van
m worden ze nul, d.w.z. bij bepaalde waarden van m kunnen één of meer zijbanden of de
draaggolffrequentie ontbreken in het frequentiespectrum.
Theoretisch is er blijkbaar een oneindig grote frequentieband nodig om het signaal on
vervormd over te dragen. Praktisch volstaat men met een bandbreedte B,o ter grootte van
ca. 2,5 Aü), daar de Besselfuncties snel afnemen voor grote waarden van n. Componenten
1.0

0,8
0,6
0,4
0,2
Jn(in) 0

—>
m

-0,2
-0,4

-0,6

Fig. 12.2. Besselfuncties van de eerste soort J„(m) als functie van m.
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waarvoor n>m mogen daarom verwaarloosd worden. Kiezen we Af — Aco/2n=75 kHz,
dan is dus een bandbreedte van ca. 200 kHz nodig voor een overdracht met zeer geringe
vervorming.

Is S (t) niet sinusvormig, doch samengesteld uit een groot aantal sinusvormige componenten
van verschillende frequenties, dan ontstaat er een groot aantal zijbanden. Hebben wij bijv,
twee termen, resp. op en ;z2, dan ontstaan naast co+px, to + /z2> w±2/h, <w±2/t2 enz. ook
termen ^±(^±^2) enz. met coëfficiënten die beslaan uit producten van Besselfuncties.
Voorbeeld: FM met A/= 75 kHz. Deze maximale afwijking van de nominale frequentie
mag alleen optreden bij de grootste momentele waarde van het modulerend signaal. Is dit
een sinusvormig signaal met frequentie 25 Hz, dan is m{ = Ao)/p = 3000. Er zijn dus meer dan
3000 parëhidjbandcomponenten van belang in het spectrum, de totale benodigde band is
meer dan 75 kHz aan elke kant van de draaggolffrequentie, totaal derhalve ca. 200 kHz.
Is nu de signaalfrequentie bijv. 5000 Hz en heeft dit signaal dezelfde amplitude, dan is
mf— 15. Er zijn nu ruim 15 paren zijbandcomponenten van belang, de benodigde band
breedte is weer ruim 75 kHz ter weerszijden van de draaggolf. Is de amplitude honderd
maal zo klein, dan is m{ = 0,15. Nu is Jo(0,15) = 0,994; (0,15) = 0,075 terwijl hogere termen
verwaarloosbaar zijn. Alleen de zijbandfrequenties co0±/x zijn nu dus van belang. Dit
voorbeeld illustreert duidelijk dat bij FM de breedte van het frequentiespectrum van het
gemoduleerde signaal in de eerste plaats bepaald wordt door de amplitude van het module
rende signaal, de frequentie speelt een ondergeschikte rol. Dit is dus geheel in tegenstelling
tot AM waarbij de breedte van het spectrum bepaald wordt door de frequentie terwijl de
amplitude hierop geen enkele invloed heeft.
Wq + H
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Fig. 12.3. Vectorvoorstelling van AM-signaal.
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Fig. 12.4. Vectorvoorstelling van FM-signaal.
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Fig. 12.5. Andere vectorvoorstelling van FM-signaal.
Oppervlakkig zou men kunnen menen dat het gemoduleerde signaal bij kleine waarden van m niet
te onderscheiden is van een AM-signaal, doch dit is niet juist. Er is wel degelijk een belangrijk verschil,
hetgeen tot uiting komt in de fase van de zijbandcomponenlen. Een AM-sigriaal kunnen we a.v.
schrijven

Ma(t) = cosw0t(l +m cos ut) = cos co0t + m cos co0t cos /zr

(12.7)

De eerste term is de draaggolf, de tweede term beschrijft de zijbanden. We kunnen deze schrijven
(m cos /zt) cos co0t. Bij variatie van cos /zt tussen — 1 en 4-1 behoudt deze term de algemene gedaan
te k cos co0t. De zijbanden liggen dus zo dat de resulterende vector op ieder moment in de richting
van de draaggolf ligt (fig. 12.3).
Een FM-signaal met kleine modulatie-index (mf<0,l) is te schrijven als

Mf(t) = J0(tn) cos (üot — 2 J i(m) sin coot sin /zt.
(12.8)
De eerste term stelt weer de draaggolf voor, de tweede de zijbanden. Deze is nu te schrijven als

-[27, (m) sin /zt] sin a>Qt
De resulterende vector staat steeds loodrecht op de draaggolfvector (fig. 12.4). Dit blijkt ook als we
hei FM-signaal schrijven als
M{ (r) = Jo(m) cos co0t 4- J, (m) cos (w0 4- n)t — J, (m) cos (coo — /z)t
(12,8a)
De bovenzijband kan worden opgevat als een zijband van cos a)ot, de benedenzijband als een zijband van —cos o)ot. Uit fig. 12.5 blijkt dat de zijbandvectoren symmetrie vertonen t.o.v. de vector
sin o)ot.
Aangezien bij FM de amplitude constant is moet op ieder moment gelden dat de som van alle
spectrale componenten samen constant is. De somvector van alle zijbanden 4-draaggolf moet dus
een cirkelboog beschrijven. In het boven beschouwde geval dat m < 0,1 is, benaderen we deze cirkel
blijkbaar door een stukje raaklijn (fig. 12.6).
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1

cos a>ot
Fig. 12.6. Bij kleine waarde van de modulatie-index mogen
zijbanden van hogere orde verwaarloosd worden.

Uit de gegeven beschouwingen blijkt dat bij FM amplitudevariaties van het modulerende signaal
omgezet worden in frequentievariaties van het gemoduleerde signaal en daarmee in variaties van de
spectrale samenstelling daarvan. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar: variaties in de amplitudeverhoudingen der zijbandfrequenties worden door een FM-detector geïnterpreteerd als niveauveranderingen in het modulerende signaal. De consequentie hiervan is dat lineaire vervorming van het
gemoduleerde signaal op de transmissieweg (bijv, oneffenheden in de amplitudekarakteristiek van
het transmissiekanaal, selectieve fading, etc.) aanleiding geven tot niet-lineaire vervorming van het
gedetecteerde signaal.
Een enkel woord is nog op zijn plaats over de eigenschappen van fasemodulatie. Bij PM wordt mp
geheel bepaald door de amplitude van het modulerende signaal, de hoekfrequentie g speelt geen rol.
Het aantal belangrijke zijbandcomponenten hangt dus niet af van g. Wordt mp klein gekozen, dan
is een stel zijbanden (op ojo + g) voldoende. Het vectordiagram van fig. 12.4 is dan weer van toepas
sing. Wat betreft de fase van de zijbandcomponenten is de situatie dus anders dan bij AM, wat
betreft het aantal zijbandcomponenten is de toestand analoog aan die bij AM. Bij FM wordt de
informatiedragende energie a.h.w. over het hele voor transmissie beschikbare spectrum ‘uitge
smeerd’; ook bij zeer lage modulerende frequenties wordt de hele transmissieband gebruikt. Immers,
daar m, omgekeerd evenredig is met g spelen juist bij lage g vele zijbandcomponenten mee. Het zal
duidelijk zijn dat uit een oogpunt van storingsgevoeligheid dit verspreiden van de informatie over
het hele spectrum, een gunstige situatie oplevert.

12.3. VERGELIJK ING VAN AMENFM

Men past FM toe omdat de gevoeligheid voor storingen en ruis geringer is dan bij AM.
Dat impulsstoringen (ontsteking van benzinemotoren, vonken van schakelaars en collectormotoren etc.) minder invloed hebben op een FM-signaal dan op een AM-signaal is
direct duidelijk. Dit type storing beïnvloedt vooral de amplitude van het signaal en deze
bevat bij FM niet het modulerende informatiebevattende signaal. Men kan het effect van
dit type storing dus goeddeels elimineren door het ontvangen signaal te begrenzen met
behulp van een begrenzer. Zo’n begrenzer snijdt alles af wat boven een bepaald niveau
uitkomt (fig. 12.7). Op de ligging der nuldoorgangen heeft een goede begrenzer geen in
vloed, de overgedragen informatie wordt dus niet aangetast. Vanzelfsprekend hebben
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Fig. 12.7. Begrenzing van een FM-signaal.

impulsstoringen ook enige invloed op de ligging der nuldoorgangen van het signaal, vol
ledige eliminatie van de storing vindt dus niet plaats.
Dat ook fluctuaties van zuiver statistische aard (ruis) minder invloed hebben bij FM
dan bij AM is kwalitatief wel te doorzien. Voegen we bij het FM-signaal een willekeurig
fluctuerend signaal, dan zal behalve de amplitude ook de fase (en daarmee de plaats der
nuldoorgangen) de invloed daarvan ondergaan. Echter, als we er voor zorgen dat met de
variaties van het modulerende signaal zeer grote fasedraaiingen in het gemoduleerde sig
naal corresponderen, dan zal de relatieve invloed der door de ruis veroorzaakte fasefluctuaties gering zijn. We kunnen dit bereiken door de frequentiezwaai groot te kiezen,
immers de fasevariatie t.g.v. het modulerende signaal S(t) bedraagt AcoJS(t) dt. Het nadeel
van een grote waarde van de systeemparameter Aco is natuurlijk dat een grotere bandbreed
te van het transmissiekanaal nodig is voor vervormingsvrije overdracht. Dit resultaat is
geheel in overeenstemming met de inzichten en uitkomsten der informatietheorie, waar
beredeneerd wordt dat algemeen geldt dat bij een gegeven signaalvermogen de signaalruisverhouding gunstiger kan zijn naarmate de voor de overdracht beschikbare band
breedte toeneemt. Het gedrag van FM-signalen bij aanwezigheid van storingen en ruis kan
mathematisch nader geanalyseerd worden. Een dergelijke analyse valt buiten het bestek
van deze behandeling, hiervoor wordt verwezen naar de literatuur over modulatietheorie
en informatietransmissie.

12.4.SCHAKELINGEN VOOR FREQUENTIEMODULATIE EN FASEMODULATIE

Een FM modulator moet zo ingericht zijn dat de momentele frequentie van het uitgangs
signaal varieert in het ritme van het If-signaal. Een voor de hand liggende methode is de
afstemfrequentie van een oscillator in dit ritme te variëren. Dit is mogelijk door de zelfin-
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ductie of de capaciteit van de oscillatorkring op een geschikte manier van het modulerende
If-signaal te doen afhangen. Als het om een audiosignaal gaat kan men in principe een condensatormicrofoon gebruiken en deze in het oscillatorcircuit opnemen. Wegens haar ge
ringe flexibiliteit vindt deze methode weinig toepassing. Een betere methode is gebruik te
maken van een elektronisch varieerbare capaciteit of zelfinductie. Deze is op verscheidene
manieren te realiseren. De bekendste en meest toegepaste schakelingen zijn de schakelingen
met capaciteitsdiode en de zgn. reactantieschakeling.
Zoals bekend vertoont een pn-overgang in gesperde toestand een capaciteit welke afhangt
van de breedte van de ruimteladingslaag (depletion layer) en daarmee van de spanning
over de junctie [zie hfdst. 7, deel I (Technica 35)]. Gebruikt men het If-signaal om de instelspanning van de diode te variëren, dan kan men, door deze capaciteitsdiode deel te laten
uitmaken van de afgestemde kring in een oscillator. frequentiemodulatie van de door de
oscillator geleverde draaggolf verkrijgen. De reactantieschakeling is een elektronische
schakeling die zo ingericht is dat zij zich gedraagt als een capaciteit of zelfinductie welke
afhangt van een aan het circuit toegevoerde spanning. Beschouw de schakeling van fig.
12.8. We kiezen hierin Z, en Z2 zodanig dat de spanning over Z2 juist 90° in fase verscho
ven is t.o.v. de spanning aan de anode. Dan geldt dus Ug = ±jkUn, waarbij k de amplitudeverzwakking tot uitdrukking brengt. Dus is
- Iu = SgUg= ±jksgUa en

Ua

1

(12.9)

—---- FJ —
Ia
k-Sg

JL +

z3

X

a

Zi

Zj

I
Z2

Z2

T
Fig. 12.8. Principe van de reactantieschakeling.
Fig. 12.9. Impedantie tussen anode en kathode van de reactantiebuis.
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De totale impedantie die we tussen anode en kathode (aarde) zien is dus samengesteld als
aangegeven in fig. 12.9. Zorgen we er nu voor dat Zt en Z2 een hoge impedantie vertegen
woordigen, zodat hun invloed op de totale impedantie gering is, en richten we de schakeling
zó in dat Z3 de oscillatorkring is, dan werkt ra alleen als een (geringe) demping op de kring
en werkt +j/ksg als een capaciteit of zelfinductie, die afhangt van sg. Gebruiken we een buis
waarbij de steilheid sterk afhangt van de roosterspanning (niet-lineaire stuurkarakteristiek), dan kunnen we door het modulerende signaal aan het rooster toe te voeren de reactantie die de buis over de kring Z3 brengt, variëren met het modulerende signaal. Als de
spanningsdeler Zj — Z2 niet precies 90° fasedraaiing geeft is dit geen bezwaar, dit betekent
slechts dat er ook nog een kleine dempingscomponent geïntroduceerd wordt, die enige
amplitudemodulatie veroorzaakt. Deze kan echter met behulp van een begrenzer worden
verwijderd.
Men past meestal een zeer eenvoudig fasedraaiend netwerk toe. Neemt men voor Z,
een weerstand en voor Z2 een capaciteit (fig. 12.10), dan geldt

Ü = _J__
Ua

1+KjcoC’

Is Ru)C > 1, dan geldt
Ug
.1
Ua
. RwC
—- ®
% — ji------ en
en — = i------ .
z-r
Ua
J Ra>C
Ia
J sg

(12.10)

Dit is dus een inductieve reactantieschakeling. De zelfinductie bedraagt RC/s*. Wanneer
voor Zt een capaciteit en voor Z2 een weerstand gekozen wordt, ontstaat een capacitieve
reactantieschakeling. Het spreekt wel vanzelf dat men bij het ontwerpen vaneen reactantie
schakeling ook rekening moet houden met de aanwezige parasitaire capaciteiten. Wan
neer de frequentie zo hoog is dat deze niet verwaarloosd mogen worden, dient men het
fasedraaiende netwerk zo in te richten dat de parasitaire capaciteiten daarvan op passende
wijze deel uitmaken.

T
R

V.

-rc
Fig. 12.10. Eenvoudig fasedraaiend netwerk.
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Fig. 12.11. Reactantieschakeling met transistor; a principe van de schakeling; b. vervangingsschema.

Het modulerende signaal dient zo toegevoerd te worden dat het de steilheid van de buis
regelt. Zoals reeds opgemerkt werd kan men dit bereiken door gebruik te maken van de
niet-lineariteit van de stuurkarakteristiek. In vele gevallen wenst men dat de reactantie van
de schakeling lineair afhangt van het modulerende signaal. Hiervoor is nodig dat de steil
heid lineair afhangt van de instelspanning. Dit vereist een kwadratische stuurkarakteristiek.
Gebruikt men een pentode dan is ook steilheidsregeling mogelijk door de spanning van het
remrooster g3 te variëren. Men kan dan dus desgewenst het modulerende signaal aan dit
rooster toevoeren.
Men kan de schakeling ook met een transistor uitvoeren, doch dan moet men rekening
houden met het meer gecompliceerde vervangingsschema. Uit het hybride 7t-schema blijkt
dal in de transistor zelf enige fasedraaiing optreedt ten gevolge van de aanwezigheid van de
basisweerstand rb. Bovendien moet rekening worden gehouden met de lage ingangsimpedantie, die parallel aan Z2 komt te staan (fig. 12.11). Deze lage ingangsimpedantie
beperkt in belangrijke mate de ontwerpmogelijkheden. Men kan hieraan natuurlijk ont
komen door een emittervolger als buffertrap te gebruiken, doch dit betekent een aanzien
lijke complicatie van de schakeling. Hieruit blijkt wel dat de bipolaire transistor niet bij
zonder geschikt is voor het maken van een reactantieschakeling. De transconductantie ge
is recht evenredig met de instel-stroom, zodat voor lineaire variatie van de uitgangsreactantie het signaal S(t) nu de instel-stroom moet sturen.
Men kan dit bereiken door S (t) via een hoge impedantie (stroombron) toe te voeren.
Blijkt de bipolaire transistor minder goed bruikbaar in reactantieschakelingen, de veldeffecttransistor is juist bij uitstek geschikt voor dit doel. De ingangsimpedantie is zeer hoog en bovendien ver
tonen vele typen nagenoeg kwadratische karakteristieken. Fig. 12.12 geeft een voorbeeld van een
modulatorschakeling bestaande uit een oscillator en een inductieve reactantieschakeling. Als
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Fig. 12.12. FM-modulator bestaande uit oscillator en reactantieschakeling. Tl vormt de reactantie
schakeling, T2 de oscillatorschakeling.
actieve elementen zijn n-kanaal veldeffecttransistoren gebruikt. De grote scheidingscondensator
Cs dient om de drainspanning van de gate te houden. De weerstand Kg & een hoge lekweerstand, de
weerstand R' zorgt ervoor dat de impedantie van de bron die het modulerende signaal levert de
gateketen niet belast. De sourceketen moet ontkoppeld worden zowel voor de draaggolffrequentie
als voor het modulerende signaal. Bevat dit laatste een gelijkstroomcomponent (sommige meet- of
regelsystemen), dan is ontkoppeling niet mogelijk en mag dus geen source-impedantie aanwezig
zijn. Hierdoor optredende tegenkoppeling zou de karakteristiek lineariseren en dat is hier juist niet
de bedoeling.
De reactantieschakeling kan ook gebruikt worden om fasemodulatie te verkrijgen. Het gaat er in
dat geval om met het modulerende signaal alleen de fase van de draaggolf te variëren. Men kan dit
bijvoorbeeld bereiken door de draaggolf toe te voeren aan een selectieve versterkerschakeling, waar
in een afgestemde kring is opgenomen. Over deze kring plaatst men weer een reactantieschakeling,
die gestuurd wordt door het modulerende signaal. Het verschil met de frequentiemodulator is dus
dat daar de kring deel uitmaakt van een oscillator, terwijl bij de fasemodulator de kring alleen deel
uitmaakt van een passief selectief systeem. In beide gevallen ontstaat over de afgestemde kring het
gemoduleerde signaal.

12.5.METHODE VOLGENS ARMSTRONG
Bij vele transmissiesystemen is een essentiële voorwaarde dat de draaggolffrequentie nauwkeurig
vastligt. Dit is met name het geval in de communicatietechniek, waar de ligging der beschikbare
transmissiekanalen in het spectrum nauwkeurig gespecificeerd wordt. Bij toepassing van amplitudemodulatie levert het verkrijgen van de vereiste nauwkeurigheid weinig problemen. Men wekt de
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draaggolf op met behulp van een kristaloscillator die, zoals we weten, een grote frequentiestabiliteit
kan hebben. Bij toepassing van fasemodulatic gaat men eveneens op deze wijze te werk. Moeilijker
ligt de zaak bij frequcnticmodulatic, immers kan men, juist omdat de frequentie van een kristal
oscillator zo precies vastligt, deze oscillatorfrequentie niet moduleren met bijv, een reactantieschakeling. Er zijn verscheidene systemen uitgedacht om toch een goede frequentiestabiliteit te ver
krijgen. Vele van deze systemen komen er op neer dat men de centrale frequentie vergelijkt met een
kristalgestuurde referentiefrequentie. De vergelijkschakeling levert, indien een afwijking gecon
stateerd wordt, een foutsignaal dat vervolgens gebruikt wordt om de oscillator bij te regelen (bijv,
met een reactantieschakeling, die gestuurd wordt door het foutsignaal). De beste nauwkeurigheid
verkrijgt men echter met een schakeling waarbij direct uitgegaan wordt van een door een kristalos
cillator opgewekte draaggolf. Een elegante methode hiertoe is aangegeven door Armstrong. Deze
methode is gebaseerd op de gedachte dat bij zeer kleine modulatie-index het FM-signaal kan wor
den verkregen uit een AM-signaal.
Zoals we reeds eerder vonden, kan bij zeer kleine modulatie-index het FM-signaal bij sinusvormig
modulerend signaal worden geschreven als

/
Act)
'
/Aco
\
. /Acu
(Ad) .
A/f(z) = cos ƒ co0r-l------ sin pr = cos ci)ot cos — sin fit) — sin <o0t sin (---- sin fit
\ H
Acu .
% cos co0f------- sin co0t sin
.
(12.11)
P
We hebben gezien dat dit kan worden opgevat als een AM-signaal waarbij de zijbanden over een
hoek van 905 verschoven zijn t.o.v. de draaggolf. Dit suggereert de mogelijkheid om FM te maken
uit AM. Stel dat we een FM-signaal moeten maken met draaggolffrequentie op 95.4 MHz en een
frequentiezwaai van 75 kHz. We gaan nu uit van een veel lagere frequentie (bijv. 200 kHz), geleverd
door een kristaloscillator. De frequentiezwaai. dus Acu, is bij deze lage draaggolffrequentie zeer
klein, zodat de aangegeven benadering hier geldig is. In de uitdrukking cos coQt — (Aco//t)(sin w0Z
sin fit) kunnen we de tweede term opvatten als een AM-signaal met onderdrukte draaggolf. De mo
dulatie is hierbij (Acu//<) sin fit. De grootheid Aa> (de maximale waarde van de frequentiezwaai) is een
systeemconstante, die niet van het modulerende signaal afhangt.
Om uit het ter beschikking staande If-signaal hel modulerende signaal te vormen moeten we dit
eerst een circuit laten passeren waarvan de versterking omgekeerd evenredig is met de frequentie.
Dit kan men bereiken met behulp van een eenvoudige integratieschakeling. Fig. 12.13 stelt zo’n
schakeling voor. Hiervoor geldt A = Uo/Uj = 1/(1 +jfiRC). Als fiRC > 1, dan is A ~ 1/j/cRC, dus
| A| = \/fiRC. Daarnaast treedt een fasedraaiing van 90° op, doch dit is, althans bij audiosignalen.geen
bezwaar. Het aldus getransformeerde signaal wordt toegevoerd aan een balansmodulator, waarna
bij het hierin gevormde signaal (Aco//z)sin co0t sin fit de draaggolf cos co0t wordt toegevoegd (ver
kregen uit sin a)ot met behulp van een 90°-fasedraaier). Op deze wijze wordt een FM-signaal ver
kregen op een frequentie van 200 kHz met een frequentiezwaai van bijv. 12,2 Hz. Schrijven we dit
Acu
Mo(z) = cos(cu0t + — sin fit),

dan zien we dat we, door dit signaal een frequentievermenigvuldiger te laten passeren (verm. factor
n,). hieruit kunnen maken
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■■
A'/1(t) = cos(nIco0t +

— sin ut).
R

Mengen we dit nu met een van de tweede kristaloscillator afkomstige (hoek)-frequentie co2 in een
conversieschakeling dan krijgen we als termen op de som- en verschilfrequcntie cos [(n|a>0 + a)2)l
+ «i (Act>//i) sin ut]. Passen we hierop weer frequentievermenigvuldiging toe (verm. factor n2) dan
verkrijgen we M2(r) = cos [n2(n,a>0±<o2)t-l-n,/i2 (Aw//i) sin /«]. Door co2 en n2 geschikt te kiezen
kunnen we dus zowel de uiteindelijke draaggolffrequentie als de uiteindelijke frequentiezwaai
een gewenste-waarde geven. De opbouw van een modulator volgens het beschreven principe is ge
geven in fig. 12.14. Hier is gekozen/o = 200 kHz, A/o = 12,2 Hz, waaruit verkregen wordt een FMsignaal op frequentie 95,4 MHz en Af= 75 kHz.
A

R
C-r-
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Uo

Fig. 12.13. Predistorsieschakeling.
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Fig. 12.14. Blokschema van een FM-modulator volgens Armstrong.
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12.6.ANDERE MODULATORSCHAKELINGEN

Naast de behandelde modulatieschakelingen kan men in elektronische apparatuur nog
verscheidene andere schakelingen aantrefTen. Het principe is steeds dat de frequentie van
een oscillalor geregeld wordt met behulp van het modulerende signaal. Elke oscillatorschakeling waarbij de frequentie afhangt van een bepaalde instelgrootheid kan dus als
frequentiemodulator worden gebruikt. Vooral bij oscillatoren voor impulsvormige sig
nalen kan de frequentie meestal gemakkelijk gevarieerd worden door een daarvoor ge
schikte instelgrootheid te variëren. In gevallen waarin de frequentiestabiliteit niet groot
behoeft te zijn maakt men vaak gebruik van een zgn. multivibratorschakeling [hfdst. 5,
deel IV (Technica 38)], waarbij men de instelspanning van één der actieve elementen
varieert met behulp van het modulerende signaal.

12.7.PRE-EMPHAS1S

Bij FM hangt de momentele frequentie alleen af van de momentele signaalwaarde van het
modulerende signaal, de frequentie van het modulerende signaal speelt hierin geen rol. Nu
geldt voor audio- en ook voor videosignalen dat de amplitude der hierin voorkomende
componenten met de hoogste frequenties gemiddeld veel kleiner is dan die der compo
nenten met lage frequenties. Voor een audiosignaal is dit direct te zien: de geluidsenergie is
kinetische energie van de luchtmoleculen, d.i. |nw2. Uiteraard is v evenredig met de fre
quentie en met de amplitude. Voor gelijke energie is dus de amplitude omgekeerd even
redig met de frequentie: de laagste tonen produceren de grootste amplitude. Voor televisie
signalen is het verband minder eenvoudig, ook hier geldt echter dat de componenten met
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Fig. 12.15. Schakeling voor ‘pre-emphasis’.
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Fig. 12.16. Schakeling voor ‘de-emphasis’.

de hoogste frequentie de kleinste amplitude hebben. Als we een frequentiedeviatie van bijv.
75 kHz toestaan wordt deze waarde alleen bereikt bij de laagste modulerende frequenties.
Bij modulerende signalen van hogere frequentie wordt dus de beschikbare zwaai niet ten
volle benut. Om ook bij hogere frequenties toch de beschikbare ruimte goed te benutten
past men nu zgn. ‘pre-emphasis’ toe, d.w.z. aan de zendzijde voert men, alvorens te modu
leren, het If-signaal door een netwerk dat de hoge frequenties relatief meer versterkt dan de
lage frequenties (netwerk met een ‘oplopende’ amplitudekarakteristiek). Het is duidelijk
dat dit gunstig is voor de signaal- storingverhouding: ruis en storing die na het moduleren
bij het signaal komt, heeft een constante grootte, de hoogfrequente componenten in het
modulerende signaal worden dus relatief minder gestoord door de ruis.
Natuurlijk moet men in de ontvanginrichting op het gedemoduleerde signaal de tegen
gestelde operatie uitvoeren, men noemt dit ‘de-emphasis’. De ‘pre-emphasis’ brengt men
gewoonlijk tot stand met een circuit met één tijdconstante. Fig. 12.15 geeft een voorbeeld,
fig. 12.16 geeft het bijbehorende ‘de-emphasis’-circuit. In de schakeling van fig. 12.15 is de
versterking evenredig met de impedantie in de collectorketen, dus
Ui

= k (R +j/zL) = kR (1 4- j/zr) met t = L/R.

De schakeling van fig. 12.16 bestaat uit een RC-spanningsdeler en een emittervolger. Deze
laatste geeft geen versterking, maar voorkomt door zijn hoge ingangsimpedantie belasting
van de RC-spanningsdeler. Er geldt dus

U3
U2

1
1 +j^'

met

t'

= RC .

Kiezen we t = t', dan hebben de beide netwerken reciproke eigenschappen.
12.8.DEMODULATIE VAN HET FM-SIGNAAL

12.8.1. Begrenzing
Na voldoende versterkt te zijn moet het FM-signaal, alvorens de eigenlijke demodulatie
plaats vindt, worden begrensd. Dit is nodig om de ongewenste, eventueel aanwezige,
amplitudemodulatie (bijv, ten gevolge van storingen en ruis) te verwijderen. Om een goede
begrenzer te maken moet men beschikken over een element dat een scherp afknijppunt
vertoont. Zowel dioden als buizen en transistoren voldoen aan deze eis. Er bestaan vele
goede begrenzerschakelingen. Een eenvoudige schakeling toont fig. 12.17. Wanneer de
momentele waarde van het signaal over de kring boven [ƒ, uitkomt, gaat Dj geleiden;
wanneer het signaal beneden U2 uitkomt, gaat D2 geleiden. Het signaal wordt dus begrensd
op de niveaus
en U2. Meestal laat men de instelbatterijen weg en maakt men gebruik
van de natuurlijke ‘knikspanning’ van halfgeleiderdioden. Na de begrenzing vindt de eigen
lijke demodulatie plaats in een FM-demodulator. Gewoonlijk gebruikt men een zgn. discriminatorschakeling, waarin de aanwezige frequentiemodulatie eerst omgezet wordt in
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Fig. 12.17. Eenvoudige begrenzerschakeling.
een daarmee evenredige amplitudemodulatie, welke vervolgens met een topgelijkrichter
gedemoduleerd wordt. Men kan zo’n discriminator eventueel zo inrichten dat deze niet
gevoelig is voor op het FM-signaal tevens aanwezige amplitudemodulatie, zodat een af
zonderlijke begrenzer niet nodig is.
12.8.2. FM-demodulatie met verstemde afstemkring
Een zeer eenvoudige, zij het weinig bevredigende, methode is dat men het FM-signaal
brengt op een afgestemde kring die verstemd is t.o.v. de nominale frequentie van het FMsignaal (fig. 12.18). Als de frequentie, gerekend vanaf f0, toeneemt, neemt de signaalamplitude toe; neemt de frequentie af dan neemt de signaalamplitude af. De op deze wijze
opgewekte amplitudemodulatie wordt met een normale diodedetector gedemoduleerd.
Aangezien de kring in de flank geen lineair met de frequentie verlopende amplitudekarakteristiek heeft, is er ook geen behoorlijk lineair verband tussen de momentele fre
quentie en de optredende amplitudevariaties. Er treedt dus aanzienlijke vervorming van

Zo-A/ ƒ„
Zo+A/
F|g- 12.18. FM-detectie
met verstemde afstemkring.
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het modulerende signaal op bij deze vorm van FM-detectie, deze methode wordt daarom
zelden toegepast.

12.8.3. Foster-Seelydiscriminator
Een veel beter resultaat verkrijgt men met de zgn. Foster-Seelydiscriminator volgens fig.
12.19.
De beide kringen P en S zijn afgestemd op dezelfde frequentie en onderling zwak inductief
gekoppeld. Nu is bij twee zwak gekoppelde kringen bij resonantie de secundaire spanning
90° in fase verschoven t.o.v. de primaire spanning. Immers, bij zwakke koppeling is de
terugwerking van de secundaire kring op de primaire te verwaarlozen, U3 induceert in de
kring S een emk jcoMU3/jcoLp = U3A1/Lp. In de kring S, die eveneens in resonantie is, gaat
dan een stroom lopen die met de geïnduceerde spanning in fase is, nl. Isec = U3M/Lprscc, zo
dat over de kring een spanning ontstaat Isec/jwCsec» welke dus 90° in fase is verschoven
t.o.v. de primaire spanning U3. De koppelcondensator C wordt zo groot gekozen dat deze
een kortsluiting vormt bij de hoekfrequentie co. De spanningen U1enü2 zijn onderling in
tegenfase en staan beide loodrecht op U3. Elk der dioden is nu opgenomen in een circuit
als aangegeven in fig. 12.20. De diode D werkt als topgelijk richter voor het signaal U3 + Uj,
resp. U3 + U2. De hf-smoorspoel L vormt een kortsluiting voor het gedemoduleerde
If-signaal, doch een blokkering voor het hf-ingangssignaal. L moet worden opgenomen
omdat C belet dat er gelijkstroom door de dioden vloeit. De uitgangsspanning volgt uit
fig. 12.21. De uitgangsspanning van Dj is |Ual |, die van D2 is |Ua2|. Aan de uitgang van de
schakeling van fig. 12.19 ontstaat dus |l_Ja2| — |Ual|.
Wanneer de momentele hoekfrequentie juist de draaggolffrequentie coo is en de kringen
zijn bij deze frequentie in resonantie, dan is de uitgangsspanning blijkbaar nul. Verandert
nu de momentele frequentie, dan staat de spanning op de secundaire kring niet langer lood
recht op U3 (fig. 12.22). De afwijking van de kwadratuurrelatie is groter naarmate de fre
quentie verder afwijkt van de draaggolffrequentie. De gelijkgerichte spanning, die aan de
uitgang verschijnt, d.i. |Ua2| — |Ual| hangt dus af van de momentele frequentie. Een nadere
analyse leert dat, bij geschikte keuze van de kwaliteitsfactor van de kringen, het verband
tussen de verkregen uitgangsspanning en de afwijking van de draaggolffrequentie, in een
beperkt gebied rondom de draaggolffrequentie nagenoeg lineair is. Fig. 12.23 toont de
statische discriminatorkarakteristiek, d.i. de uitgangsspanning als functie van de momen
tele frequentie.
Het principiële circuit van fig. 12.19 is niet bijzonder geschikt voor praktische toe
passingen, met name is het een bezwaar dat geen der beide uitgangsklemmen geaard is.
Fig. 12.24 geeft een modificatie, die dit bezwaar niet vertoont. In dit circuit vervult de
capaciteit C, naast de functie die deze heeft in fig. 12.19, tevens de functie van C\ in fig. 12.19.
Deze capaciteit moet dus zo gekozen worden dat hij een kortsluiting vormt voor het hfsignaal en een hoge impedantie voor het gedemoduleerde signaal. Door nu Cï over de beide
weerstanden Rï te plaatsen kan over deze capaciteit het volledige uitgangssignaal worden
afgenomen. Een voordeel van dit circuit is nog dat de smoorspoel L nu kan vervallen.
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12.8.4. Ratiodetector

De beschreven discriminatorschakeling heeft het bezwaar dat bij veranderingen van de amplitude
van het ingangssignaal ook het uitgangssignaal in grootte verandert. Eventuele amplitudemodulatie van het FM-signaal wordt dus meegedetecteerd. Er is daarom een afzonderlijke begrenzer nodig,
welke voorafgaat aan de discriminator. Het is mogelijk het circuit van fig. 12.19 (of dat van fig.
12.24) zodanig te modificeren, dat amplitudemodulatie niet wordt gedetecteerd. De schakeling die
dan ontstaat staat bekend onder de naam ratiodetector of verhoudingsdetector. Fig. 12.25 toont
een dergelijke schakeling. Het verschil met het circuit van fig. 12.19 is drieërlei: de diode D2 is anders
om aangesloten, er is een capaciteit C2 toegevoegd en de uitgangsspanning wordt afgenomen tussen
aarde en de middenaftakking van een grote weerstand R2, die parallel staat aan de belastingweerstanden van de dioden. Voor een globale beschouwing van het gedrag laten we eerst C2 weg. De
reactie op frequentievanaties is dezelfde als bij het circuit van fig. 12.19. Alleen is de door D2 gelijk
gerichte spanning, die verschijnt op de onderste der weerstanden K| nu tegengesteld in polariteit. Dc
spanning over R2 bedraagt daardoor thans niet |Ual| — |Ua2|. doch |UaJ 4-|Ua2|. De uitgangs
spanning is dus |Ua2| - 5(|Ual| + |Ua2)| = l(|Ua2| — |Ual|>- Hieruit blijkt dat dc uitgangsspanning,
behoudens een factor |, dezelfde is als in dc schakeling van fig. 12.19. Brengen we nu de grote capa
citeit C2 aan. We kiezen C2 zó groot dal deze de spanning over R2 sterk afvlakt. Nu blijkt uit fig.
12.22 dal de spanning | Ua , | 4-1 Ua2| nauwelijks afhangt van de momentele frequentie. In eerste bena
dering geldt dus dat | Ual| + |Ua2| alleen verandert ten gevolge van amplitudemodulatie. Deze
verandering in de spanning over R2 wordt door C2 geëlimineerd. Natuurlijk blijft deze spanning wel
evenredig met dc over langere tijd gemiddelde waarde van de amplitude. In zoverre is de werking
anders dan die van een echte begrenzer, maar dit is geen bezwaar. Neemt nu dc momentele amplitu
de toe. bijv, ten gevolge van een storing of een ongewenste amplitudemodulatie, dan gaat C2 zich
opladen en de stroom hiervoor moet via de diodes geleverd worden. Daardoor wordt de kring S
sterker belast, de Q hiervan daalt tijdelijk. Als de momentele amplitude daarentegen tijdelijk af
neemt. gaat C2 zich ontladen over de weerstanden R,, de diodes behoeven dan juist minder stroom
te leveren en de kring S wordt minder gedempt: de kwaliteitsfactor neemt tijdelijk toe. Bij toene
mende Q neemt enerzijds dc amplitude van de spanningen U, en U2 toe, doch de fasehoeken tussen
U3 en Up resp. U2 worden ook kleiner (fig. 12.21 en 12.22). Bij een juiste dimensionering kan mende
zaak zo inrichten dat |Ua2| — |UaJ juist constant blijft, doordat beide genoemde effecten elkaar
compenseren. Bij afname van 0 wordt de amplitude juist kleiner terwijl de fasehoeken toenemen,
zodat ook nu weer compensatie optreedt. Uil deze beschouwing blijkt dat de schakeling zo moet
worden ingericht dat de bedoelde compensatie optreedt. Dit is nu mogelijk door toevoeging van de
kleine weerstanden R'2, als aangegeven in fig. 12.26. Bij een juiste keuze van deze weerstanden kan
men bereiken dat de amplitudemodulatie geen invloed heeft op de uitgangsspanning, terwijl de
discriminatorwerking volledig gehandhaafd blijft. Een nauwkeurige mathematische behandeling
is gecompliceerd, hiervoor moge verwezen worden naar de literatuur. De benaming ratiodetector
of verhoudingsdetector heeft betrekking op het feit dat de uitgangsspanning varieert als gevolg van
variaties in de verhouding |Ual|/|Ua2| terwijl de som |Ual| + |Ua2| in eerste benadering constant
blijft.
In praktische uitvoeringen combineert men gewoonlijk de weerstanden 7?, en R2 en legt men, in
analogie met de schakeling van fig. 12.24, het midden van R2 aan aarde. De smoorspoel L kan dan
vervallen. Het uitgangssignaal neemt men af via een koppelcapaciteit C, opdat bij verschil tussen de
afstemfrequentie van de discriminatorkring en de draaggolffrequentie geen gelijkspanning aan de
uitgang ontstaat. Fig. 12.27 toont een praktische schakeling.
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12.8.5. Andere demodulatorschakelingen
De beschreven typen demodulatorschakelingen worden zeer algemeen gebruikt; vooral de
ratiodetector geniet een grote populariteit. Is een grote nauwkeurigheid vereist, zoals bij
schakelingen voor meetdoeleinden vaak het geval is, dan zijn demodulatoren van het
discriminatortype niet zo geschikt. De discriminatorkarakteristiek (Hg. 12.23) is namelijk
slechts bij benadering lineair. Bovendien vereist nauwkeurige detectie exacte gelijkheid
van de draaggolffrequentie en de afstemfrequentie van de discriminatorkring. Deze be
zwaren kleven niet aan een principieel andere methode, die berust op het tellen van het
aantal nuldoorgangen van het signaal per tijdseenheid. Men kan hiertoe gebruik maken
van een telschakeling. Een eenvoudige vorm van een op dit principe gebaseerde detectieschakeling toont fig. 12.28. Het signaal wordt eerst omgevormd tot een reeks impulsen,
zodanig dal elke periode van het sinusvormige signaal omgezet wordt in een impuls. Er
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ontstaat op deze wijze een signaal dat uit een reeks even brede impulsen bestaat, terwijl de
momentele pulsherhalingsfrequentie overeenkomt met de momentele frequentie van het
FM-signaal. Men kan nu hieruit zeer eenvoudig een signaal vormen waarvan de momentele
waarde overeenkomt met de momentele pulsherhalingsfrequentie door het impulssignaal
een laagdoorlaatfilter te laten passeren dat alleen de ‘gelijkspanningscomponent’, d.i. de
gemiddelde waarde van het impulssignaal doorlaat. Het uitgangssignaal van dit laagdoor
laatfilter is dan het gedemoduleerde signaal.

WW
ingang

jT_n_n_rLn_n_
impulsvormer

Id-filter

—•

uitgang

FM-signaal

Fig. 12.28. Demodulatie van FM-signaal door middel van tellen van het aantal perioden per
tijdseenheid.
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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.
Voor enkele hoofdstukken van dit boek zijn hieronder literatuurverwijzingen opgeno
men naar meestal iets verdergaande literatuur over onderwerpen die een enigszins specia
listisch karakter hebben. Deze verwijzingen zijn zeer spaarzaam gehouden en hebben
allerminst de bedoeling een literatuuroverzicht over het onderwerp te bieden.
BOEKEN BIJ ENKELE HOOFDSTUKKEN

2. Buizen en transistoren bij hoge frequenties
Over moderne transistortechnieken bestaat zeer veel literatuur. We volstaan met de ver
melding van enkele voor nadere oriëntatie geschikte werken, die bovendien prettig leesbaar
zijn.
m. v. joyce en k. k. clarkE, Transistor Circuit Analysis, Reading, Mass. 1961.
p.e. gray. d. dewitt, a.r. boothroyd en j.f. gibbons, Physical Electronics and
Circuit Models of Transistors, SEEC Books, Vol. 2, New York 1964.
C.L. SEARLE, A.R. BOOTHROYD, E.J. ANGELO, P.E. GRAY en D.O. PEDERSON, Elementary Circuit Properties of Transistors, SEEC Books, Vol. 3, New York 1964. In Ned. vert.
verschenen als Technica 19, Transistors; circuiteigenschappen, Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen 1970.
j. lindmayer en c.y. wrigley, Fundamentals of Semiconductor Devices, Princeton
1965.
m.s. ghausi, Principles and Design ofLinear Active Circuits, New York 1965.
6. Vermogensversterkers
Algemene beschouwingen over vermogensversterkers en over balansschakelingen kan
men vinden in vrijwel ieder leer- of handboek der elektronica. Voor de behandeling van de
bijzondere eigenschappen van transistoren bij grote stroomdichtheden is men aangewezen
op meer specialistische literatuur. Als goede introducties in dit gebied kunnen worden
aanbevolen
J. lindmayer en c. Y. wrigley, Fundamentals of semiconductor Devices, Princeton,
1965.
r.d. THORNTON, D. dewitt, e.r. chenett en p.e. gray, Characteristics and Limita. tions of Transistors, SEEC Series, Vol. 4, New York 1966. In Ned. vert. verschenen als
Technica 20, Transistors; Karakteristieke eigenschappen. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1970.'
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7. Voedingsgelijkrichting
De conventionele methoden van spanningsstabilisatie worden meer of minder uitgebreid
behandeld in de meeste hand- en leerboeken der elektronica. Goede en vrij uitvoerige
behandelingen vindt men o.a. in
m.v. JOYCEen k.k. clarke, Transistor Circuit Analysis, Reading, Mass. 1961.
G. klein en j.j. zaalberg van zelst, Instrumentele Elektronica, Eindhoven 1966.
8. Veldefjecttransistoren
Hoewel de veldeffecttransistor een recente verschijning is in de elektronica, bestaat er
reeds een uitgebreide literatuur over dit onderwerp. Hier wordt volstaan met het vermelden
van enkele boeken.
J.T. wallmark en h. Johnson. Field-effect Transistors, Englewood Cliffs 1966.
r.h. crawford. MOSFETin Circuit Design, New York 1967.
ALGEMENE BOEKEN

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,
andere 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
heelt aan meer gegevens kan deze gemakkelijk verkrijgen aan de hand van de in de boeken
opgenomen literatuurlijsten.
m.v. joyce en k.k. clarke. Transistor Circuit Analysis, Reading,
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Ladingdrager 161, 173
ladingtransport 41, 42
laterale transistor 24
lawine-effect 147
LC-oscillator met directe kop
peling 202-206
LC-oscillatorschakelingen
met transistoren 216
LC-seriekring 222
legeringstransistor 43, 56
lekstroom 94
lineaire systemen 59
lineaire vervorming 60, 71
lopende-golfbuizen 40
L-sectie, afvlakking met 142
luidspreker
impedantie van 113
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, inwendige impedantie van
elcktrodynamischc 22

. capaciteit bij verrijkings188

Macht reeksontwikkeling 6264
matrixparameter 26
bij hoge frequenties 57. 58
meekoppeling 70
meekoppelingslabiliteit 73
meert rapsversterker. stabili
satie in 102
mengbuis 256, 270
. balansmodulator met 257
menging, additieve 270
-. multiplicatieve 270
mengprodukl 270
mengtrap.
zelfoscillcrcnde
270

Neulrodynisatie 230
nict-lineaire systemen 59
niet-lineairc
verschijnselen,
analysemethoden voor 6067
niet-lineaire vervorming 60,
62, 71, 116, 117
niet-ontkoppelde
emitterweerstand 84-86
normally-off 182
normally-on 182
‘nulstellingsmethode’ 79
Nyquistcriterium 73
Nyquistfactor 70

microfoon

Omhullende-detectie (topdetectie) 264
spanningsvorm bij 265
onbepaaldheidsrelatie
van
Heisenberg 194
opnemer, piëzo-elektrische 22
oppcrvlaktepotentiaal 163.
179,198
oppervlakterecombinatie 164
oscillator, 199-220
-, afstembare 216
. gesynchroniseerde 273
lokale 269
. frequentiestabilitcit
van
210. 211
- voor hoge frequentie 216
- voor lage frequentie 208
- met directe koppeling 202206
met gemengde koppeling
206
met koppeling via weder
zijdse inductie 206
met kristal als seriekring
212
-, rekenschema voor 203
- voor sinusvormige signalen

. inwendige impedantie van
microfooneffect 262
middenfrequentie 269
MillerelTeci. zie: terugwerkingscapaciteit
MIS-transisior 168
modulatie
m.b.v. mechanische schake
laar 253
- met onderdrukte draaggolf
254
-, ongewenste vormen van
261-263
modulatiedieptc van amplitude-gemoduleerd signaal
241
modulatie-index 275
modulatiekarakteristiek 249
modulatievervorming 248
MOS-transistor 168, 179
. karakteristieken van 183184
. schcmasymbolcn voor 184
. verzadigingsstroom 181
MOST 168. 179

302

202-212

oscillatorschakeling
. begrenzing van amplitude
bij 219
ontwerpen van 216
oscilleren, parasitair 206
overcompensatie 105
overgang, abrupte 169
‘overlapdiode’ 49
overmodulatie 241
Parallelaan koppeling
bij teruggekoppelde ver
sterker 74
-, ingangsimpedantie bij 79
parallelkring 225
passivering 164
peak inverse voltage 133
pinch-off 166
pinch-off-spanning 173
pn-overgang, potentiaalverloop bij een abrupte 172
Poisson, vergelijking van 169
polykristallijn materiaal 192
pre-emphasis 288
produktmodulator 258
met transistor 256
n-sectie, afvlakking met 144.
145
punch through 116, 165

Raliodetcclor (reihtmdiiifisdetector) 294
/?C-lijn als model van het ladingtransport in de basis
42
KC-oscillator 208-210
- met
tweetrapsversterker
210
reactantieschakeling 282
capacitieve 283
. inductieve 283
- met transistor 284
“rekenversterker’ 90
relaxatieoscillator 202

I

resonantiekring
bandbreedte van 223
. selectiviteit van 223
. vrije trilling van 222
resonantickromme van gekop
pelde kringen 235
rimpel 135
. amplitude van de 143
bij dubbelfasige gelijk rich
ting 136
nmpelspanning 150
ringmodulator 259
roostermodulatie 249
roosterruis. geïnduceerde 38
roosterstroom 38. 39
Schakclaarmodulator 251 253
schakelfunctie 251
schakeling
voor amplitudemodulatie
246-254
met
gemeenschappelijke
anode 30
- met gemeenschappelijke
basis 21
- met gemeenschappelijke
collector 21
met
gemeenschappelijke
drain 188
met
gemeenschappelijke
emitter 21
met
gemeenschappelijke
ga te 188
met
gemeenschappelijke
kathode 27
met
gemeenschappelijk
rooster 28
met
gemeenschappelijke
source 188
met niet-lineaire elementen
65
. selectieve 221-234
. zonder zclfinductie 237239

schijftriode 40
selenium 134
serieaankoppeling
- bij teruggekoppeldc ver
sterker 74
. ingangsimpedantie bij 79
seriebalansschakelirïg 130
seriekring, fasekarakteristieken van 221
. LC- 222
polaire figuur van 222
. resonantickromme
van
222
scrieweerstand
, lineariserende werking van
64
omzetting van 227
siliciumgelijkrichter 134
smoorspoel. afvlakking met
140. 141
source 165

source-follower 188
spanningsstabilisatie
d.m.v. tegcnkoppeling 151155
- m.b.v. een thyristor 160
spanningstegenkoppeling 75
spanningsval. transversale in de basis 119
spanningsverdubbeling 145,
146
spanningsversterking 11,50,
54
- m.b.v. een transformator
12
- van de CE-schakeling bij
hoge frequenties 52
spanningsvorm bij omhullende-detectie 265
spcrlaagcelgelijkrichter 134
sperstroom 94
spiegelfrequentic 270
spiegelselectiviteit 270
stabilisatie
. berekening van de 156-159

van
transistorschakcling
94-109
van voedingsspanning 146
- - d.m.v. een serietransistor
149
- - met zenerdioden 147151
- van
wisselstroomgedrag
107
. thermische 102
stabilisaticschakcling
-, emittervolger als shuntelemenl in 149
. verschilversterker in 152
stabiliteit, thermische 94
stabiliteitsfactor 100-102
. thermische 94, 99
steilheid (fransconduclanfie)
39. 47. 176
straling, radioactieve 185
stroomdichtheid, stroomversterkingsfactor bij hoge 116
stroomsturing bij vermogensversterker 118
stroomtcgenkoppcling 75
stroomversterker. terugkop
peling op een 82
stroom versterking 11.54
van de CE-schakeling bij
hoge frequenties 53
stroomversterkingsfactor bij
hoge stroomdichtheid 116
stroomversterkingsfactor,
complexe 42
superfet 190
superpositiebeginscl 59
surface-traps 163
sustaining voltage 119
swinging choke 144
symmetrie, complementaire
128
Taylor. reeks van 61
tegcnkoppeling 70. 71. 73. 87.
100, 105
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-, spanningsstabilisatie d.m.v.
151-155
televisieweergeefbuis, karak
teristiek van 68
telschakeling als detector voor
FM-signaal 295
temperatuur, invloed v. d.
94-103
toelaatbare, bij Ge- 107
bij Si- 107
temperatuurafhankelijkheid
94-96
temperatuurcoëfficiënt
van
zenerdioden 147
terugkoppeling 69-93
ongewenste vormen van
83, 84
- opeenstroomversterker 82
- t.g.v. de inwendige im
pedantie van het voedingsapparaat 83
- via aardleidingen 83
terugwerkingscapaciteit (Millereffect) 49, 177
thermistor, amplitudebegrenzing m.b.v. 220
Thévenin, theorema van 14
thyristor, spanningsstabilisa
tie m.b.v. een 160
topdetectie, zie: omhullende
detectie
transconductantie, zie: (steil
heid)
transductorversterking 11
transformatie van de impe
dantie op een aftakking van
de spoel 228
transformator
- aanpassing m.b.v. 12
nadelen van 114
spanningsversterking
m.b.v. 12
transformatorloze uitgangen
128-132
transistor
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bipolaire 161, 164

-,
-

extrinsieke 41
bij hoge frequenties 37-58
intrinsieke 41
laterale 24
symmetrische 56
unipolaire 161
gedrag van 119
, kniespanning bij 116
- in oscillatieschakeling 212216
produktmodulator met
258
reactantieschakeling met
284
-, zelfvernietiging van 107
transistorschakeling, stabili
satie van 94-109
transportmechanisme 96
transversale spanningsval in
de basis 119
tunneldiode 218
tweetrapsversterker, /?C-oscillator met 210
tweezijbandmodulatie 242

Uitgang, transformatorloze
128-132
uitgangsimpedantie 11
- van cascodeschakeling 36
- van CB-schakeling 21
- van CE-schakeling 21
- v.d. CE-schakeling bij hoge
frequenties 55
- van emittervolger 21
- van schakeling met gemeen
schappelijke kathode 28
- - met gemeenschappelijk
rooster 29
- van tegengekoppelde ver
sterkers 74-82
- bij terugkoppeling 78
uitgangskoppeling bij terug
gekoppelde versterker 75
uitgangssignaal 59

unilateralisatie 51, 52

Vacuümfotocellen, inwendige
impedantie van 22
valentiebinding, vrije (dangling bonds) 163
varistor 63
vastestoftriode 163
VDR-weerstand 63
vectordiagram van amplitudegemoduleerd signaal 241
veldeffecttransistor 161-198
veldeffecttransistoren, cascodeschakeling van 36
materialen voor 192
verarming (depletion) 162
‘verdelingsruis’ 36
verdelingssturing 257
vergelijking, karakteristieke
200
verhoudingsdetector (ratiodetector) 294
vermogenstransistor, niet-lineaire vervorming in 116
vermogensversterker 110-132
-, aanpassing bij 113
rendement van 111,113
, stroomsturing bij 118
-, vervorming in 115
vermogensversterking 11
verrijking (enhancement) 162
verschilfrequentie t.g.v. nictlineaire vervorming 62
verschilversterker in stabilisatieschakeling 152
verstemming 222
versterker
. operationele 89
-, tegengekoppelde 70-82
. teruggekoppelde 73, 74
versterkerschakeling 62
versterkertrap, berekening van
selectieve 229
versterking, rondgaande 70
vervangingsschema

CB-schakeling 20
CC-schakeling 20
CE-schakeling 20
met /i-parameters 86
van FET 186
van kwartskristal 211
van schakeling met gemeen
schappelijke kathode 27
- - met gemeenschappelijk
rooster 28
vervorming
- in balansschakeling 123
- in versterkerschakeling 62
- van FM-signaal, lineaire
280
niet-lineaire 71

-

totale 62
vervormingsfactor 62
voedingsgclijkrichting 133160
voedingsspanning
halve 108
ruwe 148
stabilisatie v. d. 146

Weerstand
inwendige in het verzadigingsgebied 176
negatieve 217
ontkoppelde 84
— van source- en draingebieden, ohmse 188

rie, bepaling van
hybride-n-schema
j’fc, bepaling van hybride-7t-schema

uil het
58
uit het
58

Zelfinductie
kritische 142
- van de kathodeleiding 39
zelfvernietiging van transistor
107
Zenerdiode 147-151
Zenereffect 147
Zenerspanning 147
zijbandcomponent 241
zijbandvermogen 241
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De serie ’grondslagen van de elektronica’ bestaat
uit vier delen. Deel I behandelt op de eerste
plaats de werking en constructie van
elektronische componenten.
Dit deel, dus deel II, zet deze behandeling voort.
Met name wordt hier aandacht geschonken aan
de werking van de verschillende typen
veldeffecttransistoren. Verder js dit deel in
hoofdzaak gewijd aan elektronische
basisschakelingen. Zowel schakelingen waarin de
actieve componenten bij benadering lineair
werken, als die waarin gebruik wordt gemaakt
van hun niet-lineaire eigenschappen, komen
aan de orde.
De serie ’grondslagen van de elektronica’ is
ontstaan uit een reeks handleidingen 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 vergelijkbare opleidingen.
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